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Úvod 
 

 

 Žijeme v době, kdy se stále častěji a naléhavěji diskutuje otázka 

ekologické situace planety Země. Přírodní zdroje se ukázaly nebýt 

nevyčerpatelnými, ozónosféra nenarušitelnou, odpadky z lidské činnosti 

vstřebatelnými.1 Takové doposud zcela samozřejmé věci jako voda, kyslík a 

základní potraviny se stávají ve velké části světa drahocenným artiklem, 

ultrafialové záření z doposud blahodárně působícího Slunce smrtelným 

nebezpečím a stále větší množství odpadu po stále větším množství konzumním 

životem žijících obyvatel Země neúnosnou zátěží pro tuto planetu. Ekosystém 

přírody byl narušen. A co je příčinou tohoto neutěšeného stavu? Činnost člověka, 

na jejímž počátku stála snaha dosáhnout lidského štěstí, zbavit se nedůstojné 

bídy, hladu a nemocí.2 Za tím účelem člověk napjal veškeré své síly a 

intelektuální schopnosti a jal se rozvíjet oblast techné,  jež se rozvinula do 

podoby moderní techniky. Na konci této snahy ovládnout přírodu ve svůj 

prospěch pak stojí fyzické ohrožení člověka, možná i celé Země. Co s tím? Jistě 

se nabízí řada různých řešení. Člověk může omezit své potřeby, změnit svůj 

destruktivní způsob života, pokusit se o možnou nápravu škod, které svým 

antropocentrickým jednáním způsobil…. Avšak spíše než jak je důležitější 

otázka proč?! Proč by měl přestat dělat, co ho těší, co mu usnadňuje život, co mu 

přináší rychlé a snadné uspokojení? Proč by se měl omezovat, když vůle ho žene 

opačným směrem a když má navíc moc své touhy naplňovat…? Proč by neměl 

využít všech svých schopností, které sám svým rozumem  rozvinul, proč zúžit 

prostor působnosti, jenž si na mimolidském světě těžce vyvzdoroval…? 

Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v oblasti etiky. Ta se pokouší přijít na to, 

jaké jednání je dobré, respektive nejlepší, ale také na to, proč je dobré, respektive 

nejlepší. Snaží se zjistit, jaký život je dobrý, ale také proč je takový život dobrý. 

V dějinách filosofického myšlení (etika se také nazývá praktickou filosofií) se 

objevilo mnoho různých etik, představ o tom, jaké jednání je dobré. Celý jejich 

výčet by byl nepřehledný a pro účel této práce i zbytečný, proto se zde podržím 

rozdělení etiky Jana Sokola, jenž ji dělí z hlediska jejího časového rozměru, což 

se pro tuto práci jeví jako nejvhodnější.3  

 Sokol, zjednodušeně řečeno, rozlišuje etiku časovou a nečasovou. Jako 

reprezentativního představitele nečasové etiky jmenuje Kanta s jeho 

kategorickým imperativem, jenž z etiky vytěsnil předpoklady i následky a 
                                                 

1 Viz. např. D.H. Meadows, Překročení mezí, nakladatelství Argo, Praha 1995 
2 Viz. např. R. Descartes, Rozprava o metodě, část šestá, vydavatel Jan Laichter, Praha 1947 
3 J. Sokol, Čas a rytmus,  kap.5.12. Etika a čas, nakladatelství Oikoymenh, Praha 2004 
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ohniskem správného jednání učinil pouze přítomný okamžik rozhodování, které 

se buď přikloní na stranu závazného zákona, a je tudíž správné, nebo nepřikloní, 

a je tudíž špatné. Etiku časovou pak dělí na tu, jež se obrací do minulosti, tu 

nazývá etikou cti. A na tu, jež se obrací do budoucnosti, tedy etiku odpovědnosti. 

Etika cti pramení z vědomí celistvosti života jednotlivce, k němuž patří nejen 

přítomné jednání, ale i to minulé, to, které se také počítá, které si on sám přičítá a 

které se nějak týká jeho svědomí. Takovou etiku vyznával už Sókrates, jenž 

raději volil smrt než se podřídit množství, které jedná špatně. A konečně etika 

odpovědnosti spočívá v uvědomění si skutečnosti, že mé jednání má nějaké 

důsledky, které se netýkají už jen mne, ale i druhých . Proto se má odpovědnost 

stává odpovědností k druhým, o níž pojednává Emmanuel Lévinas. Úskalím 

odpovědnosti orientované na druhé ovšem je, že moc člověka, zvláště dnes 

v době technického boomu, přesahuje jeho schopnost předvídat důsledky svého 

jednání v nedohledné budoucnosti. Takovou odpovědností se zabývá Hans Jonas. 

 Tyto etiky se, jak je zřejmé, liší nejen směrem časového rozpínání, tedy 

tím, zda jsou vázány spíše minulostí nebo budoucností, nýbrž i tím, na koho se 

orientují, ke komu se obrací. Etika cti je směřována na mne samotného, týká se 

mého života, mé individuality, mého svědomí. Etika odpovědnosti se orientuje na 

druhé, a to jak na lidi, tak u některých myslitelů i na věci. Má základní otázka 

zní: mohla by se etika odpovědnosti orientovat i na přírodu, potažmo planetu 

Zemi? A pokud ano, proč? Proto, abychom zachovali podmínky k životu 

generacím, které přijdou po nás, tedy kvůli člověku? Nebo kvůli přírodě samé?… 

I na to se pokusím odpovědět  na následujících stránkách.  
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Kantova etika přítomnosti 
 

 

 Immanuel Kant v Základech metafyziky mravů4 dělí filosofii na 

formální, tedy logiku, která se zabývá formou rozvažování a rozumu a obecnými 

pravidly myšlení vůbec, a materiální, která se zabývá buď zákony přírody, tedy 

fyziku, nebo zákony svobody, tedy etiku. Zároveň dělí filosofii na empirickou, 

tedy založenou na zkušenostních základech, a čistou, založenou na principech a 

priori. Čistá filosofie formální je logika, čistá filosofie materiální je metafyzika. 

A ta se dále dělí na metafyziku přírody a metafyziku mravů. Název Základy 

metafyziky mravů tak naznačuje Kantův záměr vybudovat etiku očištěnou od 

empirické složky, tedy praktické antropologie, a postavenou výhradně na 

racionální složce, zkrátka čitou morální filosofii a „… že by taková filosofie měla 

existovat, to vysvítá samo sebou z obecné ideje povinnosti a mravních zákonů…. 

zákon, má-li platit morálně, tzn. jako základ závaznosti, musí být spjat 

s absolutní nutností; … nelze hledat důvod závaznosti v lidské přirozenosti nebo 

v okolnostech světa, do nichž je člověk zasazen, nýbrž výlučně a priori 

v pojmech čistého rozumu, a jakýkoli jiný předpis, který se zakládá na principech 

pouhé zkušenosti, i kdyby to byl v jistém ohledu obecný předpis, může se sice 

nazývat praktickým pravidlem, ale nikdy morálním zákonem, jestliže se jeho 

sebemenší složka … opírá o empirický základ.“5 Mravní zákon je tedy podle 

Kanta nutné hledat v čisté filosofii, tedy metafyzice mravů. Ta má za úkol 

vyhledání a stanovení nejvyššího principu morality.   

 Mravní obsah a hodnotu má podle Kanta jednání z povinnosti, samo pro 

sebe a o sobě, nikoli z náklonnosti, pro nějaký účel. „Jednání z povinnosti nemá 

svou morální hodnotu v účelu, který jím má být dosažen, nýbrž v maximě, podle 

níž se o něm rozhoduje, nezávisí tedy na skutečnosti předmětu jednání, nýbrž 

pouze na principu chtění, podle něhož se jednání uskutečnilo bez ohledu na 

veškeré předměty žádostivosti. Z předcházejícího je jasné, že úmysly, které 

bychom chtěli uskutečnit v jednání, rovněž tak i jejich následky, nemohou jako 

účely a pružiny poskytnout jednání žádnou nepodmíněnou a morální hodnotu.“6 

V čem tedy podle Kanta spočívá morální hodnota, když ne ve vztahu vůle 

k účinku očekávanému od jednání? V principu vůle bez ohledu na účely, které 

se mohou v tomto jednání uskutečnit, protože vůle se nachází právě uprostřed 

mezi svým principem a priori, jenž je formální, a svým účelem a posteriori, jenž 

je materiální, a protože vůle je určena formálním principem chtění vůbec. Nutno 
                                                 

4 I.Kant, Základy metafyziky mravů, nakladatelství Svoboda, Praha 1990 
5 tamtéž str. 53 
6 tamtéž str. 63 
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dodat, že v Kantově pojetí je vůle jediným talentem ducha, který je bez omezení 

dobrý, přičemž dobrá vůle není dobrá tím, co způsobuje nebo vykonává, tj. svou 

způsobilostí uskutečnit předem vytčený záměr, nýbrž pouze a jedině pro chtění , 

tzn. o sobě. Pojem dobré vůle je pak obsažen v pojmu povinnosti. Povinnost je 

nutnost jednání z úcty k morálnímu zákonu. „Jen to, co je spojeno s mou vůlí 

jako základ a nikdy jako účinek a co neslouží mým náklonnostem, nýbrž je 

převažuje nebo alespoň nepřipouští, aby při volbě převážily, tedy pouhý zákon 

jako takový, může být předmětem mé úcty, tudíž příkazem. Má-li jednání 

z povinnosti vyloučit vliv náklonností a spolu s nimi každý předmět vůle, 

nezbývá pro vůli nic jiného, co by ji mohlo určovat, než to, co objektivně je 

zákonem a subjektivně čistou úctou k tomuto praktickému zákonu, tudíž maxima 

poslouchat jej i za cenu újmy na všech svých náklonnostech.“7 „Morální hodnota 

nezáleží tedy v následcích, které se z něho (jednání) očekávají, a proto ani 

v nijakém principu jednání, jenž by byl nucen vypůjčit si pohnutky od těchto 

očekávaných následků. Neboť všechny tyto následky… by mohly vzniknout i 

z jiných příčin a nebylo by pro ně zapotřebí vůle rozumné bytosti, v níž se přece 

nachází jedině  nejvyšší a nepodmíněné dobro. Pouze představa zákona jako 

takového, která se ovšem nachází pouze v rozumné bytosti, a to pokud je ona 

pohnutkou vůle a nikoli očekávaný účinek, může vytvářet to znamenité dobro, 

jež nazýváme mravním dobrem; toto dobro je přítomno již v osobě samotné, 

která podle této představy jedná…“8  

A jaký že je tento zákon? „…nemám postupovat nikdy jinak než tak, 

abych mohl současně chtít, aby se má maxima stala obecným zákonem.“9 

Morální zákony tudíž podle Kanta vycházejí a priori z čistého rozumu a 

mravouka je tak založena na metafyzice. Lidská vůle však není o sobě zcela 

přiměřená rozumu, proto jednání, která jsou seznána jako objektivně nutná, jsou 

subjektivně nahodilá a určování takové vůle podle objektivních zákonů znamená 

donucování; toto donucování podle objektivního principu Kant nazývá imperativ, 

přičemž imperativy dělí na hypotetické, ty přikazují určité jednání jako nutné 

k dosažení něčeho jiného, jako dobré pouze k něčemu jinému, jakožto 

prostředek, a kategorické, ty přikazují určité jednání jako objektivně nutné bez 

vztahu k jinému účelu, jako dobré o sobě, tj. nutné u vůle, která je o sobě 

v souladu s rozumem jako svým principem. Kategorické imperativy, 

tzv.imperativy mravnosti, se tedy netýkají obsahu, nýbrž formy a principu 

                                                 
7 tamtéž str. 64 
8 tamtéž str. 64-65 
9 tamtéž str. 65  
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jednání; „…přitom to bytostně dobré v nich  tvoří smýšlení, ať už je úspěch 

jakýkoli.“10 

A jak je takový kategorický imperativ možný? Jak dokázat realitu 

takového principu? Kant předpokládá, že existuje něco, čeho jsoucnost sama o 

sobě má absolutní hodnotu, co by mohlo jako účel sám o sobě být základem 

určitých zákonů. To něco je člověk, který existuje jako účel sám o sobě, tedy 

jako osoba, a nikoli pouze jako prostředek. Naopak „ty bytosti, jejichž jsoucno se 

nezakládá na naší vůli, nýbrž na přírodě, mají přesto, jsou-li nerozumnými 

bytostmi, relativní hodnotu jako prostředky, a nazývají se věcmi…“11 Člověk je 

tvůrcem těchto zákonů a zároveň je na ně vázán svou povinností a to nikoli 

z důvodu praktické pohnutky nebo budoucího prospěchu, nýbrž z ideje 

důstojnosti rozumné bytosti, která neposlouchá žádný zákon než ten, který si 

zároveň sama dává a podle něhož mohou její maximy patřit k obecnému 

zákonodárství. Tato schopnost být tvůrcem obecného zákonodárství pramení 

z toho, co Kant nazývá autonomií vůle, tedy z povahy vůle, díky níž je vůle sama 

sobě zákonem. Naopak heteronomie vůle vzniká, když vůle hledá zákon mimo 

sebe samu. Princip heteronomie tudíž umožňuje pouze hypotetické imperativy, 

naopak princip mravnosti je kategorický imperativ, který nepřikazuje nic více a 

nic méně než právě tuto autonomii. To znamená, že maxima každé dobré vůle 

učinit sebe samu obecným zákonem je sama jediným zákonem, který si ukládá 

sama vůle každé rozumné bytosti. Tato skutečnost pramení z pojmu svobody, 

který Kant chápe jako svobodu vůle podřizovat sebe samu zákonu. Člověk totiž 

náleží jak k inteligibilnímu světu, kde platí zákony založené na rozumu, tak 

zároveň ke smyslovému světu, kde platí přírodní zákony. A člověk si je vědom 

sám sebe jako předmětu afikovaného smysly a zároveň jako inteligence, tzn. jako 

nezávislého v užití rozumu na smyslové dojmy. Svoboda je tedy schopnost vůle 

odpoutat se od příčin smyslového světa a podřídit se rozumu, v důsledku čehož 

pak morálnímu zákonu. Důsledné jednání podle maximy svobody pak člověka 

řadí do říše účelů o sobě samých, mezi ostatní rozumné bytosti. A tato idea je 

dostatečnou motivací právě pro takové jednání.  

Z výše řečeného vyplývá, že Kant ve své etice  skutečně považuje za 

klíčový právě okamžik rozhodování, v němž žádné zkušenostní pojmy nehrají 

roli a správnost jednání spočívá na principech a priori, nikoli na „pružinách“ 

nebo „náklonnostech“. To má svou pozitivní stránku, tedy tu, že morálka 

nepřipouští jednání k dosažení cílů, které nelze pokládat za mravné, že nám 

neumožňuje jednat ku prospěchu svému a vydávat to za obecně správné, 

naplňovat naše touhy a ty prohlašovat za úctyhodné…. Na druhou stranu tím 
                                                 

10 tamtéž str.79 
11 tamtéž str.91 
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však tato etika zcela vytěsňuje jakoukoli historii mého jednání, tedy to, co mu 

předcházelo a co následovalo, co mé jednání podnítilo a k čemu směřovalo i 

v těch případech, kdy by tyto pohnutky a cíle byli mravné, správné a úctyhodné.  

Co se týče možností Kantovy etiky vzhledem k námi sledovanému 

problému, lze říci, že i ve vztahu k přírodě by bylo možné v jistém ohledu použít 

kategorický imperativ, tedy: dříve než udělám něco neekologického, např. umyji 

své auto u řeky, zeptám se sám sebe: „Je znečisťování vodního toku saponáty, 

naftou… skutečně tím, co bych mohl chtít, aby i ostatní dělali?“ A musím si 

odpovědět negativně. Proto takovou věc nerealizuji.  
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Sókratova etika cti 
 

 
Etika cti, jak ji nalézáme u Sókrata, konkrétně v Platónových dialozích 

Obrana Sókrata a Kritón12, je založena na životním příběhu jednotlivce, na celku 

jeho života, na osobním závazku jednat tak, abych se nezpronevěřil pravdě a 

spravedlnosti, navzdory jakékoli nepřízni osudu, třeba i tváří v tvář hrozbě smrti. 

Sókrates, jak známo, byl na sklonku svého života křivě obviněn z toho, že 

zkoumá věci pod zemí i nebeské, čímž byl potažmo obviněn z toho, že nevěří 

v bohy, dále že slabší důvody činí silnějšími, tj. že silou své rétoriky pomáhá 

k vítězství věcem právně i mravně slabším, a nakonec že těmto nepravostem učí i 

ostatní, především mládež, kterou tím kazí. Pro tato obvinění byl souzen a svou 

obhajovací řeč založil na tom, že trval na správnosti a oprávněnosti svého 

jednání, celoživotního působení v rámci obce, kdy svým spoluobčanům zdarma 

pomáhal odhalit pravdu o nich samých, kdy pečoval o jejich duše. Rozhodl se 

tedy, že neustoupí ze svých stanovisek ani proto, že mu hrozí vyhnání či dokonce 

smrt, nebude se vykrucovat ani prosit o milost, nepokusí se poníženě vyvolat 

lítost všemi možnými prostředky, nepřistoupí ani na možnou nabídku osvobození 

pod podmínkou vzdání se své činnosti, protože „To nemáš dobře, člověče, 

jestliže se domníváš, že muž, který jen trochu za něco stojí, má uvažovat o 

nebezpečenství života a smrti, a nemyslíš, že má hledět při svém jednání jedině 

na to, zdali jedná spravedlivě, či nespravedlivě a zdali si počíná jako muž dobrý, 

či zlý.“13 A dále „domníval jsem se, že raději musím na straně zákona a práva 

podstoupit všechna nebezpečenství nežli se ze strachu před vězením nebo smrtí 

přidat k vám (rozuměj občané athénští), když se usnášíte o věcech 

nespravedlivých.“14 Sókrates byl totiž podle svých slov ve svém jednání veden 

věšteckým hlasem daimonia, božím hlasem, který mu zaručoval správnost jeho 

jednání. Proto se rozhodl neustoupit a v momentě, kdy byl odsouzen a měl si sám 

navrhnout trest jako alternativu k trestu smrti navržený obžalobou, navrhl takový, 

kterým se předem odsoudil na smrt. To vše proto, aby zůstal věrný svému 

přesvědčení, že trest má odpovídat tomu, co obviněný zasluhuje, a Sókrates přeci 

za své dobré skutky zasluhuje společné stravování s muži zasloužilými o obec. 

Když za ním pak Kritón přišel do vězení a snažil se ho přimět k útěku, aby si tím 

zachránil život, Sókrates opět odmítl. A to opět z úcty k zákonu a spravedlnosti. 

Neobměkčily jej ani takové důvody jako pověst přátel (množství jimi bude 

pohrdat, že mu nepomohli) nebo budoucnost jeho dětí (přijdou o majetek, 
                                                 

12 Platón, Spisy I, nakladatelství Oikoymenh, Praha 2003 
13 tamtéž str.45, 28b 
14 tamtéž str.50, 32c 
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občanství i výchovu otce). Sókrates tím, že celý život prožil v Athénách, aniž by 

se kdy pokusil žít jinde, že zde zplodil své děti…, prokázal svou spokojenost 

s jejich zákony a fungováním jakožto obce. Kdyby se nyní, v okamžiku kdy ho 

toto zákonodárství odsoudilo na smrt, pokusil tuto spravedlnost obejít a utekl by 

do vyhnanství, porušil by smlouvy a dohody, které z jeho občanství v Athénách 

plynou, zpronevěřil by se svému celoživotnímu přesvědčení, totiž že „největší 

cenu pro lidi má ctnost a spravedlnost, zákonitost a zákony.“15 Větší než závazek 

k dětem nebo život sám.  

To je tedy etika cti, kdy motivací určitého jednání je dodržení slibu, 

závazku, který jsem na sebe vzal. Jde tu výhradně o mou osobu, o její integritu, 

čest a poctivost k sobě samému. Časově se tedy obrací do minulosti, k příběhu 

života, jenž žiji, jenž každým okamžikem naplňuji, obohacuji o nové události, 

které musím co nejpřísněji zasazovat do celku mé existence. Někdy se časově 

omezuje na můj vlastní život, tak jak je tomu právě u Sókrata, někdy i na život 

předků, tedy mého rodu. Primárně v ní však jde výhradně o mou vlastní osobu a 

činy namířené vstřícně k druhým, tj. zohledňující jejich blaho…, jsou 

motivovány pouze mým vlastním „kontem“, karmou, vypůjčíme-li si termín 

z indické filosofie.  

Pro etiku vůči přírodě má tento postoj, tedy etika cti, několik užitečných 

motivů: především ten, že právě zohledňuje minulost a to nejen moji vlastní, ale i 

tu rodovou. Že tedy důvodem k mravně správnému jednání zde může být i ohled 

na mé předky, na hodnoty, které oni vytvořili a já je přebírám, podržuji, 

naplňuji, rozvíjím. V celém svém životě je zohledňuji, celým svým životem je 

potvrzuji. Dále je dobrý motiv slibu, závazku, který na sebe beru a neopouštím 

ho pod tlakem vnějších okolností, které mě třeba od jeho plnění mohou 

odrazovat, ať už motivací pozitivní, tedy lákáním, sváděním, nabízením 

požitků…, nebo negativní, tj. hrozbou nepříjemností, snížením životního 

standardu nebo jako v Sokratově případě hrozbou smrti. 

Na druhé straně jsou tu motivy, s nimiž  nelze v etice vůči přírodě 

pracovat, jako například přehlížení, naprosté netematizování budoucnosti, toho, 

co bude po mně. Mou smrtí všechny mé závazky končí, oblast mravnosti za ní už 

nesahá, jde zde především o mě (i když třeba i ve smyslu mě jakožto nositele 

rodinného duševního dědictví), můj život, pro ohled na potomky zde není místo.  

 

 

 

 

                                                 
15 tamtéž str.78, 53c 
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Lévinasova etika odpovědnosti 
 

 

 Další „časovou“ etikou je etika odpovědnosti, která se zaměřuje do 

budoucnosti. Jejím představitelem je Emmanuel Lévinas, který ve své knize 

Totalita a nekonečno16 předkládá svou filosofii, založenou, jak už název knihy 

napovídá, na rozlišení mezi totalitou a nekonečnem. Totalitou při tom rozumí 

celek ve smyslu dějin, které jednotlivci propůjčují objektivní smysl pouze 

jakožto součásti tohoto celku, jakožto zoubku v soukolí dějin, který mimo ně 

nemá žádný smysl. Nekonečnem pak rozumí to, co je vůči totalitě vnější, co ji 

transcenduje a co člověka pojímá jako jedince v jeho jedinečnosti, jako bytost 

jsoucí ze sebe, povolanou k zodpovědnosti. Totalita je objektivní, nekonečno 

subjektivní. A Lévinas se staví do role obránce subjektivity, protože v 

transcendující intenci spatřuje podstatu etiky. 

 Ve svých úvahách vychází od Já, tj. od Stejného, které se v metafyzické 

touze obrací k Jinému, k absolutní exterioritě, a to nikoli ve smyslu snahy 

naplnit nějakou potřebu, nýbrž ve smyslu nezištné Touhy po něčem, co přesahuje 

všechno, co by ji mohlo naplnit. Vztah Stejného a Jiného při tom spočívá v jejich 

radikálním oddělení. „Být Já, to znamená mít svým obsahem identitu – mimo 

všechny možné individuace, jichž můžeme nabýt v nějakém systému vztahů. Já, 

to není bytost, která zůstává stále stejná, nýbrž bytost, jejíž existování spočívá 

v tom, že se ztotožňuje, že stále znovu nachází svou totožnost napříč vším, co se 

mu přihází. Je identitou par excellence, je původním dílem identifikace.“17   

Ke Stejnému patří, že se děje jako pobyt ve světě, že je ve světě doma a že 

může vlastnit, tj. obrátit jinakost světa ve ztotožnění sebe. Proti tomu 

metafyzicky Jiné nepodléhá tomuto egoismu Stejného, protože není jiné pouze 

formálně, jako jinakost světa, nýbrž absolutně. Je to Druhý, Cizinec, vymyká se 

mému uchopení. Přístup, který převádí Jiné na Stejné, je ontologie, filosofie 

imanence. Naopak přístup, který neredukuje Jiného na Stejného, nýbrž 

problematizuje Stejného skrze Jiného, je etika, filosofie transcendence.  A jejich 

vztah pak není ztotožněním, nýbrž děje se jako rozmluva. Já, interiorita, v mluvě 

vychází ze sebe a obrací se k Druhému, k exterioritě, který též zůstává na svém 

místě. Rozmluva se děje tváří v tvář, Tvář, to je způsob, jímž se mi představuje  

Druhý. 

Co se týče vztahů, které se vykazují uvnitř Stejného, Lévinas hovoří 

například o slasti, tedy tzv. „žít z…“ To vysvětluje jako žití z věcí, které ovšem 

                                                 
16 E.Lévinas, Totalita a nekonečno, nakladatelství Oikoymenh, Praha 1997 
17 tamtéž str. 22 



 12 

nejsou prostředky života, nýbrž objekty slasti, které se nabízejí našemu požívání, 

naplňování štěstí. Jinak řečeno „svou radost či svou bolest prostě neexistujeme, 

nýbrž existujeme z radostí a bolestí.  A právě tento způsob, jímž se akt živení živí 

svou vlastní aktivitou, je slast.“…. „Jestliže pojídám svůj chléb, abych pracoval a 

žil, žiji ze své práce a ze svého chleba. Chléb a práce mne nerozptylují 

v pascalovském smyslu, neodvádějí mne od nahého faktu existence a nezabírají 

prázdnotu mého času…“18 „Vztah života k samým podmínkám vlastního života 

se stává živinou a obsahem tohoto života.“19 Přičemž ale „život nezáleží ve 

vyhledávání  a spotřebě pohonných látek, poskytovaných dýcháním a výživou… 

To, z čeho žijeme, nás nezotročuje, neboť to vše slastně požíváme…. Lidské bytí 

se těší ze svých potřeb, je ve svých potřebách šťastné.“20 To znamená, že člověk 

je nejen závislý, nýbrž zároveň svrchovaný tím, že si svou závislost užívá. 

Existence fyzických potřeb mu umožňuje poznat je, uspokojit a odlišit od 

duchovních, na něž se pak může soustředit. Tím se podle Lévinase otevírá Touze, 

což dává animální potřebě pozitivní náboj. Být tělem znamená být Já a zároveň 

žít v Jiném.  

Na druhé straně toto žít z přináší nejistotu budoucnosti. „Štěstí slasti, 

uspokojení potřeb, které nenarušuje tento cyklus potřeba-uspokojení, může zkalit 

starost o zítřek…“ „…poněvadž to, z čeho život žije, mu jednou může chybět.“21 

Tuto nejistotu překonává práce, z níž člověk také žije a díky níž zabezpečuje 

budoucnost. Práce totiž ustavuje vlastnění, rýsuje oddělení jakožto ekonomickou 

nezávislost.  

Časově se interiorita děje skrze paměť. Ta, oproti historickému času, 

který funguje chronologicky a jednotlivé existence smazává jakožto nebytí, 

naopak staví na paměti jednotlivce, která běží pozpátku. „Prostřednictvím paměti 

se zakládám dodatečně, se zpětnou platností: beru dnes na sebe to, co v absolutní 

minulosti počátku nemělo subjekt, který by je přijal…“22 Interiorita odmítá být 

pasivní, součást celku, který „jede“ bez vlivu mé vůle…. Interiorita tak dává 

smysl každému přítomnému okamžiku, životu mezi narozením a smrtí. A právě 

tento subjektivní čas také přispívá k oddělení Já od Jiného. 

V poznávání se oddělenost, interiorita, projevuje tak, že nepřistupuje k 

„této věci zde“, kterou je třeba tematizovat, interpretovat, protože už je hotová a 

tudíž již nemluví. Naopak Stejné přistupuje k Druhému jako k přítomnému, 

promlouvajícímu, manifestujícímu se podle sebe samého. Nejde tedy o to, jaké 

postavení vůči danému předmětu zaujímám, protože ten prezentuje sám sebe 

                                                 
18 tamtéž str.93 
19 tamtéž str.94 
20 tamtéž str.96 
21 tamtéž str. 126 
22 tamtéž str. 41 
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v manifestaci. Je Tváří, která mluví. Přičemž řeč Lévinas nechápe jako jednání, 

gesto, protože jednání nás vede k jednajícímu v jeho nepřítomnosti, na základě 

jeho děl, tedy oklikou. Naopak řeč, jak ji Lévinas pojímá, je přímým mluvením 

Tváře ze sebe o sobě samé, bez prostředníka třetí osoby. „Úmysl poznat a 

dosáhnout Druhého se uskutečňuje ve vztahu k druhému, který se rozvíjí ve 

vztahu řeči, jejímž bytostným momentem je oslovení, vokativ.“23 

Avšak ne každá rozmluva je vztah k exterioritě. Rétorika je rozmluva, 

v níž se pokoušíme bližního přelstít, vykořistit. Naproti tomu rozmluva jakožto 

vztah k exterioritě probíhá tak, že se k druhému stavíme čelem a dobrovolně 

přijímáme roli podřízeného, zatímco druhému přisuzujeme roli pána, toho, kdo 

nás poučí. Rozmluva v tomto smyslu je etickým vztahem. Toužíme po 

nekonečnu, abychom se jím mohli měřit, poznat svou vlastní nedokonalost. 

„Tento způsob měření se dokonalostí nekonečna …. se uskutečňuje jako stud, 

v němž svoboda objevuje sebe ve svých výkonech jako vražednou…. Rozmluva 

a Touha, v níž se Druhý zpřítomňuje jako partner rozhovoru, jako ten, nad nímž 

nemohu mít moc, jehož nemohu zabít, jsou podmínkou tohoto studu, v němž já 

jakožto své já nejsem nevinná spontaneita, nýbrž ten, kdo se zmocňuje a zabíjí.“ 

„Mravní vědomí je přijetím druhého. Je to zjevení jisté rezistence vůči tomu, 

čeho jsem mocen. Avšak moje moc přitom není poražena.“24 K druhému tak 

v rozmluvě dobrovolně přistupuji jako k Učiteli, jako k Mistru, který mě poučuje, 

jenž mě soudí a k němuž já zároveň promlouvat nemohu, protože tento vztah 

nadřazenosti – podřazenosti je ireverzibilní. 

Tento zdánlivě nepřehledný výčet pojmů jako  egoismus, slast, 

smyslovost, interiorita (paměť, žít z, u sebe doma…), to vše jsou články 

separace. Separace od druhého, k němuž se obracím právě v řeči.  

Oddělení Já od Druhého podle Lévinase nespočívá pouze v protikladu, 

protože teze a anti-teze jsou možné jedině v rámci totality, potřebují se, doplňují. 

Naopak Já a Jiné jsou odděleni pozitivně a neintegrovaně, ve smyslu konkrétní 

mravní zkušenosti: „…co mohu vyžadovat od sebe sama není srovnatelné s tím, 

co mám právo vyžadovat od Druhého. Tato zcela banální mravní zkušenost je 

příznakem metafyzické asymetrie: radikální nemožnosti vidět se zvenčí a mluvit 

ve stejném smyslu o sobě a o jiných; a v důsledku toho také nemožnosti 

totalizace. A na rovině společenské zkušenosti nemožnost zapomenout na 

zkušenost intersubjektivní, jež k ní vede a jež jí propůjčuje smysl… Oddělení 

stejného se děje v podobě vnitřního života, psychiky.“25 

                                                 
23 tamtéž str.53 
24 tamtéž str. 68 
25 tamtéž str. 38-9 
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Pokud je ale toto oddělení tak naprosté, že oddělená bytost setrvává zcela 

sama v oddělené existenci, aniž by participovala na Bytí, od něhož je oddělena, 

pak se jedná o atheismus, kdy člověk žije vně Boha. Tato absolutní nezávislost 

vnitřního života, Já, je možná pouze tehdy, když mu nic nechybí, když nemá 

nějakou potřebu, když nepociťuje nedostatek, nýbrž Touhu. „Já nadané osobním 

životem, bez-božné já, jehož atheismus je bez nedostatku a není vřazen do 

žádného osudu, překračuje sebe sama v Touze, jež k němu přichází v přítomnosti 

Jiného. Touha je touhou bytosti, která je již šťastná: touha je neštěstí šťastného, 

přepychová potřeba.“26 Bez-božnost zároveň označuje to, že náš vztah 

k metafyzickému je etické chování, a nikoli teologie.  

Etika pak u Lévinase spočívá v tom, že odmítnu jak slast, tak vlastnění 

v tom smyslu, že se to, co vlastním, naučím dávat, že druhého pohostinně přijmu 

ve svém domě, který pro něho otevřu. Zároveň se mu, jak už bylo řečeno, 

dobrovolně podřídím a nechám se vyučovat. To vše je možné pouze díky ideji 

Nekonečna, která myšlení konečného přivádí k tomu, co ho překračuje, k Tváři. 

Tvář, která není ze světa, k nám mluví, a tím nás vybízí ke vztahu. První slovo, 

jež vyslovuje, nás zavazuje, protože nám původně říká: Nezabiješ. To znamená 

Neuchopíš, Nepojmeš, Nepohltíš, Neredukuješ na Stejné. Odpor Tváře při tom 

není násilný, nýbrž mravní, je to etická rezistence. „Bytost, jež se vyjadřuje, se 

prosazuje, avšak právě jakožto dovolávající se mne svou bídou a svou nahotou – 

svým hladem - , aniž bych mohl být k této výzvě hluchý. Proto také bytost, jež se 

prosazuje, svým výrazem neomezuje mou svobodu, nýbrž rozvíjí ji tím, že 

podněcuje mou dobrotu. Řád odpovědnosti, v němž vážnost nevyhnutelného bytí 

zmrazuje každý smích, je rovněž řádem, v němž je nevyhnutelně vyvolána 

svoboda tak, že neodpustitelná tíha bytí dává vyvstat mé svobodě.“27  

Ve vztahu k druhému jde o to, že se ho nesnažím pochopit, převést na mně 

podobné…, totalizovat, ale o to, že je to metafyzický vztah, který uskutečňuje 

existování jako mnohé, jakožto pluralitu. To, že k nám Jiné přistupuje z výše, 

nikoli ze stejné roviny, na níž stojíme my, naznačuje nesourodost prostoru. V ní 

pak může vzniknout mnohotvárnost, v níž se děje subjektivita – subjekt v ní ne-já 

nereflektuje ani neabsorbuje, nevymezuje se vůči němu, nýbrž ponechává mu 

jeho transcendenci. Na druhé straně ani nevystupuje jako causa sui, protože pak 

by se s Jiným míjel, nebyly by v jakémkoli vztahu. „Má-li být vztah mezi 

oddělenými bytostmi možný, musí být tedy mnohotvárné termíny vztahu zčásti 

nezávislé a zčásti k sobě vztažené. Před reflexí tak vyvstává pojem konečné 

svobody…. Konečnost svobody tedy nesmí vyjadřovat nějakou hranici 

v substanci svobodné bytosti, rozštěpené na část, nadanou vlastní kauzalitou, a 
                                                 

26 tamtéž str.47 
27 tamtéž str.176 
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část, podrobenou vnějším příčinám. Pojem nezávislosti je třeba uchopit jinde než 

v kauzalitě.“28 Lévinas ho uchopuje v čase. „Bytost současně nezávislá na jiné, a 

přitom pro ni otevřená, je bytost časová…“29 Je to bytost, která je konečná a 

přitom se konečnosti snaží vzpírat tím, že ji oddaluje, tím, že budoucnost 

odkládá, tím, že existuje způsobem „ještě ne“. To vše se děje proto, že Druhý, 

jakožto nekonečný, tento čas rozevírá. Já se projevuje skrze své dílo. Pokud by 

žilo v totalitě, dějinách, jeho dílo by se od něho oddělilo v poznání jiným členem 

této totality, vymklo by se jeho vůli, bylo by vloženo do jiného kontextu než je 

ten, v němž bylo vytvořeno, a jiný by si ho přivlastnil k vlastním záměrům. Autor 

by nad ním ztratil moc, až by se nakonec mohlo obrátit proti němu. Vztah 

k absolutně Jinému Jedinci umožňuje vzepřít se této totalizaci, oddálit, odsunout 

v čase. Čas, to je způsob existence oddělené bytosti, která vešla do vztahu 

s Druhým. Čas dává našemu konečnému životu smysl, protože bez času, ve 

věčnosti, by náš život byl absurditou, iluzí. Žijeme tedy směrem k smrti, která 

nás děsí a zároveň osmyslňuje. Rozvrhujeme se do budoucnosti a zároveň se 

pokoušíme okamžik smrti oddálit. Čas mezi nyní a smrtí pak vyplňujeme, nebo 

můžeme vyplnit, tím, že  jsme pro Druhého a nalézáme smysl života v dobrotě.  

Lidská svoboda podle Lévinase, a nejen podle něho, spočívá v tom, že 

člověk má vůli, která nemusí podlehnout svým vášním. Vůle, pokud svým 

vášním podlehne, vystavuje se  cele vnějšímu působení, stává se přírodní silou, 

působící kauzálně. Pokud se ovšem vzedme k tomu, že nepodlehne, stojí nad 

vášněmi, určuje sebe sama, umožňuje svobodu jedince. Lévinas to ovšem nově 

zasazuje do časovosti. Lidská svoboda podle něho spočívá v budoucnosti své 

nesvobody. Člověk se díky vůli může povznést nad přítomnost, získat nadhled, 

odstup. Proto ví, že ho čeká smrt, kterou ani svou vůlí nezruší, ale může ji 

předvídat, oddalovat, připravit se na ni. Nicméně ani přijetí smrti neznamená 

zůstat svobodný. Nikdo nevidí za smrt, nikdo neví, co nastane, smrt tak plodí 

nejistotu, strach…, a proto je mezí lidské svobody. Ovšem v mezidobí mezi 

počátkem a smrtí, kterou člověk odročuje, se většina lidí svěřuje politickým a 

společenským institucí, univerzálnímu pořádku,  protože tak existuje v objektivní 

 rovnosti. To podle Lévinase ubírá člověku jeho svobodu, protože to jeho 

subjektivní vůli totalizuje, degraduje na animální podobu. Vůle člověka se má 

naopak zakládat na jeho neredukovatelné singularitě, vnější vůči totalitě, má 

usilovat o náboženský řád, o řád radosti. Vůle se má vyvarovat soudu dějin, tedy 

totalitě, která nás redukuje pouze na naše díla, která navíc vytrhuje z naší moci a 

objektivizuje je. Vůle se naopak má podřizovat soudu Božímu. „Být takto souzen 

neznamená vyslechnout rozsudek, vyslovený neosobně a nesmiřitelně na základě 
                                                 

28 tamtéž str.199 
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univerzálních principů. Takový hlas by přerušil přímou rozmluvu bytosti 

podrobené soudu, umlčel by apologii, zatímco soud, v němž je slyšena obrana, 

má v pravdě potvrdit singularitu té vůle, kterou soudí…. Povýšení čili exaltace 

singularity  v soudu se děje právě v nekonečné odpovědnosti vůle, kterou soud 

podněcuje. Soud se mne týká, pokud mne vzývá k odpovídání…. Nekonečnost 

odpovědnosti neznamená její aktuální nesmírnost, nýbrž odpovědnost rostoucí 

v té míře, v níž je přijímána; povinnosti rostou, jak se naplňují… čím víc jsem 

spravedlivý, tím více jsem vinen…“30 „Ve skutečnosti mne však spravedlnost 

nezahrnuje do rovnováhy své univerzality – spravedlnost mne vyzývá, abych šel 

za přímou čáru spravedlnosti…; za přímkou zákona se prostírá nekonečná a 

neprozkoumaná země dobra…. Jsem tedy nezbytný pro spravedlnost jako ten, 

kdo nese odpovědnost i za všemi mezemi, jak je určuje objektivní právo.“31 To, 

že je toho člověk schopen, je dáno existencí vnitřní, subjektivní morálky. 

Subjektivita, singularita, bytí svým Já, umožňuje nekonečnou odpovědnost, k níž 

jsme voláni. Být Já, to znamená hlásit se k odpovědnostem, v nichž mne nikdo 

nemůže zastoupit. Mravnost se tedy podle Lévinase nerodí v rovnosti, nýbrž 

v nerovnosti povinností neodpovídajících množství práv, v požadavku služby 

Druhému bez reciprocity. Druhý stojí v dimenzi výše a zároveň ponížení, 

slavného ponížení.  

To je tedy Lévinasova etika orientovaná do budoucnosti a zároveň etika 

orientovaná na druhého. Jde o odpovědnost za druhého, za toho, jemuž zároveň 

nemohu svým odpovědným přístupem vzít jeho individualitu, samostatnost. Je to 

vlastně etika smyslu. Žít od zrození k smrti z hlediska přispívání svou „troškou 

do mlýna“, nebo způsobem „nějak bylo, nějak bude“ nemá smysl, je to jen 

přežívání, je to iluze, absurdita. Naproti tomu Lévinas hledá způsob žití, který by 

dával našemu pobytu na Zemi smysl a nachází ho v žití ze sebe a za sebe, tj. jako 

subjektivní individuum a v žití přítomným okamžikem, který máme akcentovat 

proto, že v budoucnu (smrti) už nebudeme mít příležitost. Ovšem žít přítomností 

neznamená užívat si, hédonisticky se oddat svým vášním…, nýbrž sloužit 

druhému. Obrazně řečeno vzít na sebe hříchy světa a odčiňovat je. Zcela vědomě 

a dobrovolně se přihlásit k odpovědnosti za druhého, jemuž se zcela vědomě a 

dobrovolně podřídím. To je způsob bytí, který člověku podle Lévinase přísluší, 

který je mravný, ale zároveň nijak objektivně vynutitelný. Je nad rámec 

společenských institucí, je záležitostí nitra každé singularity. 

To je ten správný základ, postoj, který může dobře „posloužit“ etice vůči 

přírodě, životnímu prostředí.  Zjednodušeně: pohled do budoucnosti, 

podřízenost, zodpovědnost. Naproti tomu najdeme u Lévinase motivy, které 
                                                 

30 tamtéž str.219-220 
31 tamtéž str.220 
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mravní postoj k životnímu prostředí mohou „brzdit“. Například to, že člověk ve 

svém jednání, podmíněném řádem nekonečna, vůbec nezohledňuje minulost, 

příslušnost k rodu, tak jak je tomu například u etiky cti. Stejné, Já, je jedinečné. 

A jeho jedinečnost spočívá podle Lévinase mimo jiné v tom, že existuje, aniž by 

mělo nějaký rod, že existuje mimo rozlišení individuálního a všeobecného.  
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Etika pro technologickou civilizaci Hanse Jonase  
 

 
Na co se Hans Jonas ve své knize Princip odpovědnosti32 snaží upozornit a 

z čeho jeho představa etiky vychází, je zřejmé už z prvních slov předmluvy: 

„…příslib moderní techniky se obrátil v hrozbu či se s ní nerozlučně spojil. Tato 

myšlenka přesahuje konstatování fyzického ohrožení. Ovládnutí přírody, 

zamýšlené s cílem dosáhnout lidského štěstí, vedlo svým nadměrným úspěchem, 

který se nyní týká i samotné povahy člověka, k nejvýznamnější výzvě lidského 

bytí, jež vzešla z jeho vlastního jednání.“33 Jeho snahou je tedy vybudovat etiku 

odpovídající současné situaci člověka, kdy vyspělá technologie umožňuje  

jednání, na které dosavadní pojmy dobra a zla nestačí. Veškerá dosavadní etika 

podle něho sdílela 3 vzájemně propojené předpoklady: 1.Situace, ve které se 

člověk nachází, určená jeho přirozeností a přirozeností věcí, je v hlavních rysech 

jednou provždy dána. 2. Lidské dobro lze na tomto základě snadno nahlédnout a 

stanovit. 3. Dosah lidského jednání a proto i lidské odpovědnosti je přesně 

vymezen. Jonas tyto předpoklady považuje za dnes už neplatné a pro vytvoření 

nových etických principů se obrací do budoucnosti, k představě člověka a světa 

zničeného jeho působením pomocí moderní techniky. Tuto nejasnou vizi 

ohrožení a nebezpečí, toto nejasné předvídání deformace člověka nazývá 

„heuristikou strachu“. Zohledňuje tedy nejen zachování podmínek k životu, ale i 

zachování samotné povahy člověka. Opírá se při tom nejen o rozum, ale i o 

úctu.  

Hlavním nedostatkem dosavadní etiky, který se stává nedostatkem až 

vznikem nové situace, tedy ohrožováním planety působením stále dokonalejší 

techniky, je podle Jonase její základní východisko, tedy to, že byla vytvořena a 

platí pouze v rámci prostoru lidského světa, resp. města, tedy pro mezilidské 

vztahy. Veškeré zacházení se světem mimo člověka pojímá jako eticky neutrální. 

Naopak veškeré jednání týkající  se člověka, ať už vzhledem k druhým nebo sobě 

samému, je cele etické – tradiční etika je zkrátka antropocentrická, přičemž 

podstata člověka je zde chápána jako neměnná. A nakonec, posuzování 

správnosti jednání z hlediska dobra a zla je tu záležitostí bezprostřední; cíle, 

dopad lidské činnosti při dosahování těchto cílů a odpovědnost za ně jsou tu 

velmi blízké, jak v čase, tak v prostoru. Omezuje se na oblast toho, co je Zde a 

Nyní.  

                                                 
32 H. Jonas, Princip odpovědnosti, nakladatelství Oikoymenh, Praha 1997 
33 tamtéž str.13 
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Proti tomu Jonas staví novou etiku, která se už neomezuje na oblast Zde a 

Nyní, nýbrž pohybuje se na půdě působení člověka prostřednictvím moderní 

techniky, která hranice svého dosahu, a tudíž hranice odpovědnosti rozšiřuje 

způsobem, o němž se starým etikům ani nezdálo. Teprve „díky“ způsobeným 

škodám člověk zjistil, jakou mocí disponuje a že jeho odpovědnost se tak 

rozšiřuje na celou biosféru planety. Problém je v tom, že nejde pouze o to určit 

správné a nesprávné jednání poučením se ze zkušenosti, kterou lidstvo s danou 

situací má, protože tato naše současná situace je zcela nová, obsahuje dosud 

neznámý faktor, a to proměnlivost podmínek, za nichž rozhodování o jednání 

vzniká. Tento faktor je způsoben kumulativním charakterem technologické 

praxe, jejíž účinky se sčítají, takže situace pozdějšího jednání nebude už nikdy 

stejná jako na počátku, je bezprecedentní. V nové etice je tudíž nezbytně nutné 

zohlednit fakt, že předvídající vědění zaostává za technickým věděním, jež 

dává našemu jednání moc.  

Ovšem navíc hrozí nebezpečí, že tato kumulace nejenže k nepoznání 

změní svůj počátek, ale dokonce může pohltit základní podmínku celé této řady, 

předpoklad sebe sama. Technický pokrok změnil bytnost člověka. To, co bylo 

prostředkem k ulehčení života, případně k dosažení štěstí, se stalo cílem, 

podněcujícím další a další nové cíle. „Dnes, v podobě moderní techniky, se 

techné proměnila v neomezený expanzivní postup rodu vpřed, v jeho 

nejvýznamnější podnik, v jehož ustavičném a sebe sama stále překonávajícím 

postupu za stále mocnějšími věcmi může člověk chtít vidět své poslání, takže 

úspěch při dosažení maximálního panství nad věcmi a nad člověkem samým se 

pak může jevit jako naplnění jeho osudu.“34 Úspěch zároveň člověka žene stále 

dopředu, čímž podporuje převahu jedné stránky lidské přirozenosti na úkor 

ostatních.  Úspěch a pýcha nad ním ústí do stále větší soustředěnosti sil člověka 

na rozšiřování své moci, což je na druhé straně nezbytně doprovázeno ubýváním 

pochopení sebe sama a svého bytí. Proto etika musí proniknout i do této oblasti, 

od níž se dříve distancovala.  

Věc navíc komplikuje to, že původně neměnná bytnost člověka je 

ohrožena nejen změnou jeho vztahu k mimolidské oblasti, nýbrž i tím, že se jeho 

působení prostřednictvím techniky  obrací i na něho samotného. Člověk sám se 

stává objektem techniky, obrací svou dovednost vůči sobě samému a vystavuje 

se tak nebezpečí přemožení sebe sama. Jako hlavní danost lidské konstituce, 

která je tím ohrožena, uvádí Jonas lidskou smrtelnost. Díky pokrokům v buněčné 

biologii se lidem daří bojovat proti stárnutí a prodlužovat délku lidského života. 

Tím, že na délku života máme najednou vliv, vzniká zde  nová sféra nutnosti 

                                                 
34 tamtéž str.31 
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rozhodování. Kam až jsme ochotni v tom zajít? Chceme se pokusit smrt odstranit 

úplně? Nebo má neustálý koloběh rození a umírání na světě nějaký smysl? … 

Další oblasti vyvolávající nové etické otázky jsou nasnadě: kontrola duševního 

života pomocí chemických látek nebo elektrickým působením na mozek, 

genetická manipulace s budoucím člověkem… To vše před člověkem vyvstává 

z důvodu jeho ctižádosti ovládnout nejen přírodu kolem sebe, ale i v sobě 

samém, přetvořit se, vylepšit, vzít stvořitelskou roli do svých rukou.   

Pro účely nové etiky Jonas formuluje nové imperativy, parafrázující 

Kantův kategorický imperativ. Jejich znění je následující: „Jednej tak, aby účinky 

tvého jednání byly slučitelné s trváním skutečně lidského života na Zemi“; 

„Vezmi v úvahu do své současné volby rovněž budoucí integritu člověka jako 

součást svého chtění“; „Neohrožuj podmínky neomezeného trvání lidstva na 

Zemi“…35 Přičemž tyto imperativy se od Kantova liší ve třech směrech: jsou, jak 

už bylo řečeno, orientovány do budoucnosti; jsou směřovány spíše na veřejnou 

politiku než na jednotlivce, který má u Kanta rozhodnout o svém jednání 

s ohledem na kritéria obecného zákonodárství; a především v porušování těchto 

imperativů není obsažen žádný racionální rozpor. Oběť budoucnosti pro 

přítomnost není logicky napadnutelnější než oběť přítomnosti pro budoucnost. 

Není žádný logický rozpor v tom, že obětuji budoucí generace pokračující 

v nekonečné průměrnosti ve jménu krátkého a intenzivního štěstí současné 

generace, vyplývajícího z naprostého sebenaplnění prostřednictvím dovršení 

technologického pokroku. Teoreticky nelze zdůvodnit nutnost dodržování těchto 

imperativů, závazku vůči tomu, co ještě není a ani být nemusí. Právoplatnost 

nároku na nás ze strany něčeho ještě neexistujícího lze obhájit pouze na poli 

metafyziky. „Jestliže si tedy nová povaha našeho jednání žádá novou etiku 

dalekosáhlé odpovědnosti, jež by byla souměřitelná s dosahem naší moci, pak ve 

jménu právě této odpovědnosti žádá též nový druh pokory – pokory nikoli jako 

dříve kvůli malosti, nýbrž kvůli přílišné velikosti naší moci, u níž naše schopnost 

jednat neúměrně přesahuje naši schopnost předvídat, hodnotit a posuzovat tuto 

naši moc.“36 

Na čem Jonas svou novou etiku staví? Mimo jiné na vědecky podložených 

hypotetických předpovědích budoucích stavů lidstva a světa. Takovou vědu, 

která by takové předpovědi byla schopna vytvářet, nazývá srovnávací 

futurologií. Proč srovnávací? Protože většinu hodnot poznáváme až na pozadí 

jejich protikladů; hodnotu pravdivosti poznáváme díky existenci lži, svobody 

díky nesvobodě… A v případě etiky odpovědnosti za vzdálené poznáváme 

podobu člověka, jehož je třeba chránit, až na pozadí jeho předvídané deformace. 
                                                 

35 tamtéž str.35 
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A teprve zděšení nad hrozbou této deformace, zděšení nad ohrožeností jistého 

pojmu lidství, nám může dát pravý obraz člověka.  Co je v sázce si uvědomíme, 

až když zjistíme, že je to v sázce. To pramení z lidské povahy, pro níž je snazší 

poznání zla než poznání dobra.  

Ovšem v případě etiky budoucnosti je ono zlo příliš abstraktní, 

v dosavadní zkušenosti nezakoušené, a je tudíž potřeba si ho představovat. A 

jelikož se tato představa nedostaví sama, protože na nás dané zlo nijak 

bezprostředně nedotírá, pak je třeba si tuto představu záměrně vytvářet. To je 

podle Jonase výchozí bod v ustavování nové etiky. Dále je třeba nechat tuto 

představu budoucího zla na sebe působit, aby vyvolala  patřičný strach.  Nutnost 

takového opatření rovněž vyplývá z časové vzdálenosti budoucího stavu lidstva a 

planety, který má naše současné jednání ovlivňovat. To, co je nám nablízku, 

např. hrozba z násilné smrti, vytváří tento strach zcela přirozeně a automaticky, 

jako bezděčnou reakci pudu sebezáchovy, který je nám vrozen. Naproti tomu 

představovaný osud budoucího lidstva, respektive planety Země, který se netýká 

nikoho, s kým jsem spjat citovým poutem, takový vliv na mou mysl nemá. A 

protože by ho měl mít, je třeba, aby mu ho člověk vědomě a dobrovolně přiznal. 

Jedná se tedy o strach duchovního rázu, o strach jako postoj. 

Problém je v tom, že dlouhodobé prognózy v oblasti technologické 

činnosti nejsou prakticky možné. Proto se nové etické učení o principech musí 

spokojit s pouhým poznáním možností. Z toho pro Jonase plyne nový praktický 

předpis, který zní takto: proroctví zkázy je třeba naslouchat více než proroctví 

zdaru.  Tedy je třeba přisuzovat větší váhu hrozbě než příslibu, je třeba 

obezřetnosti tváří v tvář mechanismu „buď anebo“. Důvodů uvádí několik. 

Například ten, že u neznámého experimentu má omyl při použití metody pokus–

omyl  vždycky vrch nad „trefou do černého“, což je únosné v nevýznamných 

sférách lidského jednání, nikoli však v oblasti moderní technologie. Kupříkladu 

evoluce touto metodou postupuje, ale velmi pomalu a v jednotlivostech, takže  

má čas a prostor tyto omyly napravovat. Naproti tomu ve velkopodniku moderní 

technologie jde  o celek a navíc jeho kroky jsou „mílové“, takže každý omyl se 

stává fatálním. Dalším důvodem je to, že zkušenost ukazuje, že vývoj podnícený 

technologickým jednáním má tendenci se osamostatnit. Tak by se nám mohlo 

stát, že to, co jsme započali, se nám vymkne z rukou, nabere to vlastní dynamiku 

a my se nakonec staneme otroky událostí, které již nejsou ovládané naší vůlí. Pak 

už nebude prostor pro korekce chyb.  A nakonec je tu důvod nutnosti zachovat 

dědictví předcházející evoluce, která nemůže být tak úplně špatná, protože 

vytvořila dostatečnou lidskou přirozenost, která je dostatečně vybavena k přijetí 

pravdy, formulování hodnotového soudu a k životu ve svobodě. Žádný možný 

zisk neopravňuje člověka k riskování znetvoření takového lidství.  
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Další praktický předpis pro novou etiku, který vyplývá z nemožnosti 

jakýchkoli dlouhodobějších předběžných kalkulací, Jonas vysvětluje na prvku 

hazardní hry, jenž zahrnuje každé lidské jednání s ohledem na jeho výsledek a 

jeho vedlejší účinky. Klade si při tom otázku, jaký vklad smíme z hlediska etiky 

do hry vložit. Smím dát v sázku zájmy druhých, tedy to, co mi nenáleží? Nabízí 

se záporná odpověď, ale lidské záležitosti jsou natolik trvale propojeny, že 

vlastně není možné jednat bez vlivu na osudy druhých. Proto se záporná 

odpověď omezí na svévolné a lehkomyslné zacházení s životy druhých. Dále: 

Smím dát v sázku celek zájmů druhých? Nikoli v případě, že sleduji své vlastní 

zájmy, protože mezi parcialitou sledovaného zájmu a totalitou riskovaného zájmu 

je nepoměr fatálního rozměru.  Ovšem pakliže sleduji zájem druhých, kterých se 

to týká a jimž jde o život, existují okolnosti, kdy takový risk podstoupit smím. Ty 

okolnosti spočívají v tom, že jde o odvrácení nejvyššího zla, hrozbu toho 

úděsného v budoucnosti. O to ovšem podle Jonase nejde v případě velkých a 

odvážných činů technologie. Ty nejsou podnikány k odstranění nesnesitelného a 

zlého, nýbrž ke zlepšování již dosaženého, k pokroku, který se děje z pýchy a 

nikoli z nutnosti. Proto celkový zájem druhých v tomto případě riskován být 

nesmí, tím spíš, že jejich důsledkem může být naopak nastolení nesnesitelného a 

zlého, tedy ohrožení celé existence nebo celé podstaty lidstva v budoucnosti. 

Z těchto závěrů, že tedy budoucnost celku lidstva nesmí být dána v sázku ani při 

možnosti výhry eschatologického naplnění, plyne nepodmíněná povinnost lidstva 

k životu. Lidstvo nemá právo na sebevraždu. Z toho Jonas vyvozuje základní 

výrok etiky: Existence nebo podstata člověka vcelku nesmí být nikdy dána 

jednáním v sázku. „Pro život lidstva platí…, že i dílčímu zmírnění bolesti je 

třeba dát přednost před slibnou radikální kúrou, při níž pacient může zemřít.“37 

Tento princip zcela obrací Descartův princip pochybnosti, kdy vše, o čem lze 

pochybovat, je stavěno na stejnou úroveň jako to prokazatelně nepravdivé. 

Naopak princip nové etiky nakládá s tím, co je zpochybnitelné, avšak možné, 

jako s jistotou. A to právě proto, že se rozhodování týká jednání, jehož účinek 

ovlivňuje dalekou budoucnost, za níž přejímáme odpovědnost.  

Pojem odpovědnosti je spojen s tradiční ideou práv a povinností, ovšem 

v případě etiky budoucnosti je vše opět trochu jinak. Tradiční idea práv a 

povinností je založena na reciprocitě: moje povinnost je protějškem cizího práva 

a naopak. Ten, kdo má nějaké právo si činí nárok na to, abych je já respektoval, 

což je moje povinnost. Zde jde ale o někoho existujícího, jsoucího zde a nyní. 

My ale v etice budoucnosti mluvíme o někom nebo něčem ještě neexistujícím, co 

jednou teprve možná bude. Proto tu odpadá jakákoli idea reciprocity, naše 
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povinnost vůči budoucímu nemůže být nikdy vyvážena nějakým naším právem 

uplatňovaným na budoucnosti. Budoucnost pro nás zkrátka nic udělat nemůže.  

Jeden takový případ  ne-reciproční odpovědnosti a povinnosti však 

v morálce už je, a to vztah k potomstvu. V tomto vztahu jsou péče a zaopatření 

bez nároku na odplatu praktikovány bezděčně a bezvýhradně, a stejně tak 

přejímána odpovědnost. Tato ne-reciprocita pramení z faktu, že vztah dospělého 

samostatného jedince a bezmocného nesamostatného dítěte je vztahem mezi 

subjekty nerovnocenného postavení, zatímco v tradiční etice právo a povinnost, 

potažmo odpovědnost, vychází ze vztahu rovnocenných partnerů.  

Co se týče povinnosti vůči životu budoucího lidstva, Jonas si klade otázku, 

zda taková povinnost potřebuje zdůvodnění. A odpovídá si záporně, protože se 

nemusíme obávat o stálost rozmnožovacího pudu. Ten nám zaručuje další trvání 

lidského rodu. Ovšem pokud jde o povinnost vůči kvalitě života budoucích 

pokolení, tam už je třeba jisté argumentace. „Co se týče etického odůvodnění 

z ideje práv a povinností, mohlo by znít asi takto: Protože lidé, kteří přijdou po 

nás, tu každopádně budou, dává jim, je-li to tak daleko, jejich život, o nějž 

neprosili, právo obžalovat nás, předcházející generace jako původce jejich 

neštěstí, pokud jsme jim svým bezstarostným jednáním, kterému šlo zabránit, 

zkazili svět nebo jejich lidskou konstituci. Zatímco mohou volat k odpovědnosti 

za svůj život jenom ty, kteří je přímo zplodili…, mohou činit odpovědnými za 

podmínky svého života vzdálené předky nebo obecněji původce těchto 

podmínek.“38  

Proto znovu vyvstává otázka, zda je jakýkoli život lepší než žádný. 

Z praktického hlediska jistě, ale z hlediska etické teorie se to komplikuje. 

Například při dostatečně pochmurné prognóze by se člověk mohl zbavit 

odpovědnosti za neutěšený stav tím, že odmítne přivádět na svět potomky a ty, 

kteří je stále na svět přivádějí, odsoudit jakožto nezodpovědné. Nebo by tato 

otázka odpadla v případě, že by se budoucí generace v tomto neutěšeném stavu 

cítily dobře. Ovšem budoucí existenci, vykoupenou důstojností člověka a ztrátou 

jeho poslání, bychom vůbec neměli připustit. Jakýkoli život tedy není lepší než 

žádný, nicméně žádný život také nelze připustit, proto musíme konat s ohledem 

na právo budoucích generací na kvalitu života. Jonas z toho vyvozuje, že se 

v našem konání nemáme ani tak starat o právo budoucích lidí na štěstí, které je 

tak jako tak problematickým pojmem, jako o jejich povinnost, a to ke 

skutečnému lidství. My jsme povinni zachovat jejich způsobilost pro to, aby si 

tuto jejich povinnost byli schopni uvědomit a dostát jí. To už však není jen 

otázka etická, nýbrž ontologická: nejde tu už jen o existenci budoucích lidí, nýbrž 
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o zachování ideje člověka jako takového, která vyžaduje ztělesnění v žijících 

jedincích, tedy o esenci, která vyžaduje existenci. Z toho plyne, že imperativ, 

jímž se máme řídit, není hypotetický, tedy: pakliže budou v budoucnu existovat 

nějací lidé, pak k nim máme tu a tu povinnost; nýbrž kategorický, tedy: aby lidé 

existovali. A hledaný první princip budoucí etiky, který nám má říct, že záleží 

především na pojmu „člověka“ v budoucích lidech, nespočívá ani tak v etice 

samé, jako v metafyzice, jak už bylo předesláno.   

Proč že je tedy vlastně bytí lepší než nicota? Jonas definitivně odpovídá: 

protože existuje hodnota, „dobro“, které je možné přiřknout pouze jsoucímu. 

Nejsoucímu nelze přiřknout vůbec nic, ani bezcennost. A schopnost mít hodnotu 

je sama tou nejvyšší hodnotou. Ovšem tady vyvstává nutnost odpovědět na 

otázku, zda vůbec něco jako hodnota skutečně existuje, tedy objektivní hodnota. 

Dokazování existence takové hodnoty Jonas předesílá rozlišením hodnot a účelů, 

které bývají často zaměňovány. Účel je to, kvůli čemu nějaká věc existuje, 

nezávisle na jejím hodnotovém statusu. Hodnotové soudy jsou až nadstavbou 

poznání účelů věcí. Hodnotí, zda je ta či ona věc lepší či horší prostředek 

k dosažení daného účelu. A to nikoli na základě nějaké libovůle, nýbrž z bytí 

příslušných věcí samotných.  

Co se týče živé přírody, Jonas jí přiznává účel minimálně v podobě života 

samého. To je účel, jenž veškerou svou tvořivostí naplňuje. Hodnoty pak nabývá 

vztahem dobra a bytí, kdy dobro je založeno v bytí. Příroda je tudíž všechno 

jiné než hodnotově neutrální. Ovšem zůstává tu otázka, zda přitakávat jejím 

„hodnotovým rozhodnutím“ je na naší libovůli, nebo zda je to naše povinnost. 

Odpověď na ni vyplývá z faktu, že bytí není vůči sobě samému indiferentní, že 

usiluje o cíl jako takový, a projevuje tak základní souhlas se sebou samým, který 

ho klade absolutně jako lepší ve srovnání s nebytím. Příroda projevila svůj zájem 

v organickém životě a v nesmírné rozmanitosti jeho forem. „Skrze protiklad 

života a smrti, se sebepřitakání bytí stává důrazným. Život je přímá konfrontace 

bytí s nebytím, protože ve svých tělesných, nezbytností látkové výměny daných 

potřebách, jimž může uspokojení zůstat odepřeno, má v sobě možnost nebytí 

jako svou trvale přítomnou antitezi, totiž jako hrozbu.“39 Z toho vyplývá, že 

sebezachování, založené na chtění účelů obecně (něco si stanovuji jako účel 

z toho důvodu, že je to pro mě cenné, proto každý účel, který si kladu je již tím 

sám prokázán jako hodnota) a chtění sebe sama jakožto základního účelu, není 

třeba přikazovat ani k němu přemlouvat. Proto chtít povinnost a konat povinnost 

je zde vlastně nadbytečné.  
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Další faktor, který v nové etice působí, je společný všem etikám jako 

takovým, totiž jejich paradoxnost spočívající v tom, že v nich zároveň má vliv 

objektivita i subjektivita, a to v tomto smyslu: objektivita v podobě 

racionálního důvodu závazku, ospravedlňujícího principu, který dává jednání 

obsah, v němž musí být Já zapomenuto, aby dané jednání bylo konáno pro dobro 

o sobě; a subjektivita v podobě psychologické motivace uvést vůli do pohybu, 

v podobě vnímavosti a citlivosti pro volání mravního zákona po naší 

odpovědnosti. Obě tyto stránky se v etice snoubí, vzájemně doplňují. 

Kdybychom nebyli vnímaví ve vztahu k morálnímu citu, byl by i ten nejvážnější 

důkaz jeho oprávněnosti bezmocný. A naopak kdyby chybělo faktické ověření 

oprávněnosti morálního citu, byl by ten ve vleku náhodných náklonností.  

Výslovně či nevýslovně je tato emocionální složka obsažena v každé etice, 

za všechny jmenujme platónský Erós, aristotelskou eudaimonia nebo 

křesťanskou lásku. Ovšem pocit odpovědnosti mezi nimi není. Je to zřejmě tím, 

že většina z takových citů je podněcována předmětem ve smyslu nejvyššího 

dobra, a cílem mravního úsilí pak je připodobnit svůj vlastní stav tomuto 

nejvyššímu předmětu. Tedy to nepomíjivé vzbuzuje v tom pomíjivém touhu po 

účasti na nepomíjivém. Naproti tomu předmětem odpovědnosti je pomíjivé, 

konkrétně jiné, na kterém paradoxně můžeme participovat  méně než na 

kterémkoli z transcendentních předmětů klasické etiky. Zde Jonas evidentně 

čerpá z Lévinase, když hovoří o jiném, které nelze redukovat na mě a zároveň mě 

nelze připodobnit k jinému. Dále hovoří o tom, že jiné apeluje na mou 

odpovědnost vůči němu, ačkoli není nijak dokonalé nebo výjimečné, zkrátka 

pouze svou vlastní existencí. Nicméně oba tyto druhy etiky mají společné to, že 

jsou předmětné, že v nich jde o obsah cíle ležícího mimo ně. Naproti tomu je tu 

ale ještě etika, která je nepředmětná, v níž je tématem normy forma nebo duch 

jednání samotného. V tomto jednání nezáleží na tom „co“, ale „jak“, jde o 

jednání pro jednání. (Tak je tomu zřejmě právě u Kanta.) Tu ale Jonas odsuzuje 

rovnou z důvodu extrémní subjektivity, která věcem ubírá jakoukoli vlastní 

důstojnost nebo právo.  

Dalšími důvody, proč odpovědnost nestála v centru tradičních etik, jsou 

podle Jonase: nepřítomnost dynamiky, která ovládá všechno moderní bytí a 

vědomí (ve všech tradičních etikách); vertikální zaměření na transcendentní 

věčné bytí, za něž nelze nést odpovědnost (Platón);  horizontální zaměření, kde 

nejvyšší dobro leží na časové linii daleko v budoucnu, kde směr procesu je 

předem dán a jeho aktéři ho jen vykonávají (marxismus)…. 

Jak naopak došlo k přechodu od těchto s pocitem odpovědnosti 

nepracujících etik k etice, v níž odpovědnost stojí v samém středu, to Jonas 

vysvětluje fenoménem moci v jejím jedinečném lidském smyslu, v němž se 
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spojuje kauzální síla s věděním a svobodou. V přírodě je moc slepá a 

nesvobodná, ačkoli je vedena účelem, který je dobrý. Všechno dění v přírodě 

směřuje k tomuto účelu (života celku) samo sebou. Naopak „u člověka je moc 

prostřednictvím vědění a vlastní vůle emancipována od celku a může se stát 

osudnou celku i člověku samému.“40 Proto v člověku vzniká z chtění povinnost 

jako sebekontrola jeho vědomě vykonávané moci, především se zřetelem k jeho 

vlastnímu bytí, poté také vzhledem ke všem dalším sebeúčelům, kdykoli se 

dostanou pod zákon jeho moci. A moc jakožto pojítko mezi chtěním a povinností 

je tím, co posouvá odpovědnost do centra morálky.  

Jonas pak ustavuje svou vlastní pozici, která by měla založit odpovědnost 

v podobě, kterou požaduje. „To, na čem záleží, jsou primárně věci, a nikoli stavy 

mé vůle…. Zákon jako takový nemůže být ani příčinou, ani předmětem úcty; 

avšak bytí, uznané ve své plnosti nebo v jednotlivých jevech, …. může jistě 

vytvářet úctu – a může tímto podněcováním našeho citu přijít na pomoc jinak 

bezmocnému mravnímu zákonu, který zde přikazuje vyhovět naším vlastním 

bytím vnitřnímu nároku jsoucího…. Přesto však ani úcta nestačí, protože takové 

přitakávání pocitu vnímané důstojnosti předmětu, ať je jakkoli živé, může přece 

zůstat zcela nečinné. Teprve k němu přistupující pocit odpovědnosti, jenž váže 

tento subjekt k tomuto objektu, nám umožní kvůli němu jednat.“41 

Ovšem odpovědnost, aby to nebylo tak snadné, není pojmem s jednotným 

vysvětlením. Existuje několik různých pojetí. Buď může být chápána jako 

podmíněná kauzalitou, tedy ve smyslu: vykonal jsem nějaký čin a kauzálně 

s ním jsou spojeny nějaké důsledky, třeba i nepředvídané nebo nezamýšlené, pak 

jsem jakožto jejich aktivní příčina za ně odpovědný. Tato má odpovědnost je mi 

dána z vnějšku za účelem moci se ex-post-facto dožadovat skládání účtů z toho, 

co bylo vykonáno. Na druhé straně je tu takové pojetí, kdy odpovědnost je 

determinována tím, co je třeba učinit. Není to tedy odpovědnost za následky 

svého chování, nýbrž za věc, jež na mé jednání vznáší nárok. Je to odpovědnost 

za něco, co je mimo mě, ale co je zároveň na mou moc nějak odkázáno nebo 

jejím působením dokonce ohroženo. Proti ní klade své právo na život. Z něho 

pak vyplývají dvě povinnosti moci: aby objekt byl a aby konal při správě věcí, 

k čemuž se druží pocit provinilosti moci a pocit odpovědnosti doplněný láskou a 

obavou o osud toho, co je milováno. Je to ne-reciproční odpovědnost v rámci 

nerovného vztahu (i zde je zřejmá inspirace Lévinasem), kde se „nad“ stává 

„pro“. Tento druhý typ odpovědnosti je ten, který Jonas považuje za nezbytný 

pro etiku odpovědnosti za budoucnost.  

                                                 
40 tamtéž str.191 
41 tamtéž str.141 



 27 

Jako dvě základní paradigmata takové odpovědnosti Jonas uvádí 

politickou odpovědnost státníka a odpovědnost rodiče, které jsou v mnohém 

přesně opačné, přesto v tom, co je jim společné, nejvíce vypovídají o podstatě 

odpovědnosti. Rozdílné jsou například v tom, koho se týkají (jednotlivce - 

každého), kdo je jejich objektem (bezejmenní mnozí – potomci), co je jejich 

počátkem (volba – zplození), jaký je jejich původ (umělý – přirozený), jaký je 

způsob jejich výkonu (prostřednictvím institucí – intimní)… Společné rysy Jonas 

shrnuje do 3 pojmů: totalita, kontinuita, budoucnost. Předtím ale ještě 

předcházejí společné kořeny, a těmi jsou pomíjivost a nesamostatnost člověka; 

člověk k přežití potřebuje ostatní lidi (nejdříve rodiče, potom společnost), 

spolupodílníky na lidském údělu, lidskou vzájemnost, pospolitost. Z toho 

vyplývá základní odpovědnost člověka za ostatní lidi, jakožto pravzor vší 

odpovědnosti. A dalším základním kamenem je už dříve jmenovaná povinnost 

bytí být, když už jednou je, tzn. absolutní přednost bytí před nebytím, která je 

zde vztažena také na člověka (a především na něho, protože ten má možnost 

vědomé volby). A to nikoli ve smyslu etickém, nýbrž ontologickém. Takže 

člověk má být i nadále, ačkoli se ho nikdo na to, jestli vůbec chce být, neptal, a je 

klidně možné, že existence lidstva je jen dílo náhody. Teprve za tento moment se 

staví odpovědnost vůči kvalitě života. 

Společný pojem totality. U rodičovské odpovědnosti jde o dítě jako celek, 

ve všech jeho možnostech, nikoli jen v jeho bezprostředních potřebách. Stejně 

tak státník má po dobu svého mandátu odpovědnost za celek života pospolitosti, 

za tzv. veřejné blaho. Obě tyto odpovědnosti mají navíc podobné citové základy: 

u rodičů je to spontánní láska, u státníka je to pocit solidarity daný společným 

osudem, který je podle Jonase s láskou srovnatelný. Předměty obou těchto 

odpovědností se po čase počáteční základní péče o jedince vzájemně prolínají. 

V určitém věku se výchova mimo jiné zaměří na zprostředkování celého 

kontextu společenských norem, díky čemuž se pak jedinec může stát součástí 

širšího společenství. Rodiče vychovávají své děti „pro stát“ a naopak stát se 

podílí na výchově dětí například všeobecnou povinností školní docházky. Oba 

dva subjekty pak přebírají za děti svůj díl odpovědnosti. 

Dalším společným rysem je kontinuita, ve smyslu dějinnosti. Ta vyplývá 

z povahy odpovědnosti, totiž že její výkon nesmí být přerušen, protože život 

jejího předmětu trvá a hlásí se o své nároky. A tím základním nárokem je právě 

trvání daného předmětu jako takového, zkrátka jeho existence.  K té patří nejen 

současnost, ale také počátek, předchozí stavy, ale i budoucnost předmětu, tedy 

člověka. Zkrátka jeho dějinnost. V obou případech je však zapotřebí střežit 

identitu objektu, aby se její integrita nerozptýlila v trvání její existence.  
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A nakonec budoucnost. Časový horizont budoucnosti je to, co především 

prostupuje obě odpovědnosti, a to i v dílčích aktech odpovědnosti, které se starají 

o to, co je právě nejbližší. To, že jsem příčinou předmětu mé odpovědnosti, mě 

činí odpovědného i za ty důsledky, které již nejsem schopen ze zkušenosti 

předvídat a které jsou částečně závislé na spontaneitě nebo svobodě předmětu. 

Budoucnost celé existence (jedinců i pospolitosti) závisí na mé schopnosti 

sebepřesahování a zároveň sebezapření ve prospěch toho ještě neexistujícího, 

za nějž mám také odpovědnost.  

Zároveň jsou však ve vztahu k budoucnosti mezi oběma odpovědnostmi 

určité rozdíly. Odpovědnost rodiče se týká teprve vznikající bytosti, jejíž vývoj  

má předem dané fáze, jimiž je vždy třeba projít, a předem daný cíl, konečný 

okamžik – dospělost, potažmo schopnost převzít zodpovědnost. Naproti tomu 

předmět politické odpovědnosti nic takového nemá. Lidstvo tu už vždy je, není to 

tedy něco, co má teprve vzniknout. Není to něco nehotového, co se právě teď 

nachází v přípravné fázi a co podle předem stanoveného postupu má dospět 

k cíli. Dějiny lidstva nemají předem daný cíl, ani obsahově ani časově, k němuž 

by směřovaly. Tímto tvrzením se Jonas zásadně staví proti dějinným 

eschatologiím politických utopií. 

Rodičovská odpovědnost je tou nejzákladnější odpovědností. Díky své 

bezprostřední samozřejmosti je pravzorem vší odpovědnosti. Právě v případě 

existence kojence je evidentní ontické paradigma, které pojem pouhého „je“ 

vůbec nepřipouští. „…novorozenec, jehož pouhé dýchání adresuje okolnímu 

světu výzvu k povinnosti, jíž nelze odmlouvat, totiž k povinnosti ujmout se ho.“42 

Novorozenec je již existující bytí, které je naprosto odkázané na naši péči a tu 

jsme mu přislíbili už momentem jeho zplození. Jeho opatrování při jeho dalším 

vývoji je povinností, již nelze odmítnout. Moc rodičů (potažmo dospělých 

jedinců jako takových) nad objektem péče při tom není jen mocí tento 

teleologický příslib uskutečňovat, nýbrž i mocí toto uskutečňování zanedbávat, 

což by v důsledku mohlo vést až ke smrti dítěte. Proto odpovědnost rodiče je 

naprostá.  

Odpovědnost v nejpůvodnějším smyslu tedy plyne z toho, že jsme původci 

bytí. To je ke všemu křehké a zranitelné. „Každým dítětem, jež se narodí, začíná 

lidstvo tváří v tvář smrtelnosti nově, a v tomto smyslu je zde též ve hře 

odpovědnost za další trvání lidstva.“43 Nad to se nadstavuje odpovědnost za 

celou biosféru. Člověk se ve věku technické civilizace stal nebezpečným nejen 

sobě, nýbrž právě i celé živé přírodě, která je jeho domovem v nejširším smyslu, 

proto se jeho odpovědnost rozšiřuje i na ni. Ovšem Jonas jde v tomto tvrzení 
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ještě dál a při představě hypotetického oddělení jinak ve skutečnosti provázaného 

života člověka a přírody přisuzuje člověku povinnost zachovat plnost života na 

Zemi, kterou vytvořila dlouhodobá tvořivá činnost přírody, i kdyby tato nebyla 

podmínkou zachování lidského života s nezměněnou podstatou. Jonas tak 

překračuje antropocentrismus tradičních etik, kdy naopak ohled na přírodu 

přisuzuje takovému člověku, jehož lidství je úplné. „Ve skutečně lidském úhlu 

pohledu zůstává přírodě její vlastní důstojnost, jež se staví proti svévoli naší 

moci. Jako ti, kdo byli vytvořeni přírodou, dlužíme příbuznému celku jejích 

výtvorů věrnost, v níž představuje věrnost našemu vlastnímu bytí jen 

nejpřednější místo. Tato věrnost, správně pochopena, zahrnuje v sobě vše 

ostatní.“44 Tedy povinnost k člověku je zde nadále absolutní, ale navíc v sobě 

zahrnuje povinnost k přírodě jako podmínku jeho vlastního dalšího trvání a jako 

prvek jeho vlastní úplnosti.  

Takže tu jde kromě člověka i o autonomní důstojnost přírody, jejíž 

integritu je třeba chránit. A to proto, že doposud symbiotický celek přírody, 

v němž každá jednotlivá životní forma z celku brala (žrala) a do celku dávala 

(byla sežrána) v rovnovážné podobě, byl narušen stále jednostrannějšími zásahy 

člověka, u něhož převaha myšlení a moci dospěla k takové technické vyspělosti, 

že ohrozil a ohrožuje všechny ostatní (včetně sebe sama).  

Technická vyspělost založená ve vědě orientované na panství nad 

přírodou, což je dědictví po Baconovi, je tím nebezpečnější, čím je úspěšnější. 

Tento úspěch je jak ekonomický, tak biologický - zvyšování produkce zboží 

současně se snižováním vynaložené lidské práce vede k růstu blahobytu stále se 

zvyšujícího počtu lidí. Z toho plyne stále stoupající spotřeba, potažmo látková 

výměna celého sociálního organismu s přírodním prostředím. Tato spotřeba už se 

vymyká kontrole a nelze její růst v podstatě zastavit. Biologický úspěch tak 

relativizuje ten ekonomický, protože krátkodobá hojnost v důsledku vyčerpání 

omezených zdrojů směřuje přinejlepším k dlouhodobé nouzi, v nejhorším 

případě k zániku. To vše proto, že Baconův ideál vědění jako moci prošel zásadní 

proměnou. Moc se dávno vymkla jejímu držiteli z rukou a učinila jej 

bezmocného vůči ní v její autonomní podobě. „Poté, co moc prvního stupně, 

která se přímo zaměřovala na zdánlivě nevyčerpatelnou přírodu, přešla v moc 

druhého stupně, jež první moc odňala kontrole uživatele, je sebeomezení panství, 

které s sebou strhlo vládce, dříve než ztroskotá na hranicích přírody, věcí moci 

třetího stupně: tedy moci nad onou mocí druhého stupně, jež již není mocí 

člověka, nýbrž mocí moci samé diktovat svému domnělému držiteli, jak má být 

užívána, učinit ho vůle zbaveným vykonavatelem svých schopností, tedy člověka 
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nikoli osvobodit, ale zotročit.“45  Tato moc třetího stupně, jak ji Jonas nazývá, je 

moc, která má člověku vrátit kontrolu nad jeho mocí a která musí prý vzejít ze 

společnosti, protože ta je pro tuto záležitost způsobilejší než soukromé obavy, 

náhledy nebo odpovědnosti.  

 Politická odpovědnost, o níž Jonas především v souvislosti 

s odpovědností budoucnosti hovoří, má však jeden zásadní problém: dosah naší 

předvídavosti budoucnosti, tedy důsledků našeho současného jednání 

v budoucnosti, je nesrovnatelně menší než dosah této odpovědnosti. Paradox této 

skutečnosti spočívá v tom, že ačkoli moderní analýza sociálních a ekonomických 

příčinných souvislostí daleko přesahuje veškeré dřívější vědění a umožňuje 

vypočítávat pravděpodobný budoucí vývoj i z toho, co tu ještě nebylo…, tedy 

nikoli pouze z analogií s minulostí, a ačkoli mimořádně vzrostla moc veřejné 

kontroly nad sociální sférou, tedy moc státu nad společností, což schopnost 

plánovat ještě umocňuje, přesto naše faktická schopnost předvídat o mnoho 

nevzrostla, protože se proti výše jmenovanému staví stále nepřehlednější 

komplexnost společenského dění. Počet neznámých roste úměrně počtu už 

známých veličin, pohyb předmětu se nezastavuje, a tudíž vědění je vždy o krok 

zpátky. Naše analytické a kauzální poznání se svou metodickou aplikací je 

mnohem rozsáhlejší, nicméně situace je dynamická, pokaždé se objeví něco 

nového. Při kalkulacích budoucnosti je v každé rovnici přítomné neznámé „x“.  

Z toho Jonas vyvozuje, že státníkovi lze za daných okolností přisoudit alespoň 

jedno jisté právo, a to právo svobody, z čehož vyvozuje alespoň jednu jistou 

státníkovu povinnost, a to povinnost dbát na to, aby v budoucnu zůstalo státnické 

umění možné, negativně řečeno nekonat nic, co by zabránilo vystoupení jemu 

rovných. „Principem je zde to, že každá celková odpovědnost je přes všechny své 

dílčí úkoly vždy též odpovědná za to, že nad rámec jejího vlastního naplnění 

zůstane zachována možnost odpovědného jednání i do budoucna.“46Jedná se tedy 

o princip odpovědnosti za zachování vlastního předpokladu.  

Při hledání konkrétního receptu na řešení současné kritické situace, která 

se navíc každým dnem horší, a je tudíž třeba ji řešit co nejrychleji, Jonas zabrousí 

do oblasti politické filosofie, protože, jak už bylo řečeno, klade důraz na 

politickou odpovědnost ve vztahu k přírodě, potažmo k lidství člověka, a 

rozhodne se postavit proti sobě marxismus a kapitalismus a zhodnotit jejich 

předpoklady a možnosti pro řešení obtížných úkolů budoucnosti.  

Teoretické výhody a nevýhody marxismu v tomto ohledu jsou podle 

Jonase následující. Proti iracionalitě hospodářství orientovaného na zisk 

(kapitalismu) socialismus nabízí příslib větší racionality ve správě přírodního 
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dědictví, konkrétně centrální plánování odpovídající kolektivním potřebám a 

zároveň šetrnější k přírodním zdrojům oproti tržnímu hospodářství 

podněcujícímu spotřebitelskou poptávku. Problémem je, že v celém systému má 

velký vliv lidský faktor, a proto správná rozhodnutí nejvyšších míst jsou většinou 

vyvažována přinejmenším stejným množstvím chybných rozhodnutí centrální 

byrokracie. Další výhodou je, že rozhodnutí vydaná z nejvyšších míst mohou být 

učiněna bez souhlasu těch dole, aniž by to vyvolalo nějaký aktivní odpor. Takže 

v totalitním společenském systému lze prosazovat nepopulární opatření, která 

postihují určitou skupinu lidí, někdy i většinu, nicméně jsou potřebná, ať už 

v jejich vlastní prospěch nebo v prospěch celku (například opatření vedoucí 

k zajištění důstojné budoucnosti nastávajícím generacím). To by 

v demokratickém systému těžko prošlo. Jenomže komunistická moc je také 

spolupodmíněna ochotou těch, kteří jsou vedeni, nechat se vést. A tato ochota 

musí být více méně dobrovolná, protože ta terorem vynucená není příliš 

efektivním prostředkem k dosažení daného cíle. Marxismus k tomu využívá 

moralismu, kdy ze strádání pro celek učinil krédo veřejné morálky. Skromnost a 

asketické rysy socialismu jsou pak další výhodou marxismu v souvislosti 

s nastávající situací Země, společně se schopností vyvolat ve svých stoupencích 

entusiasmus pro strádání. Pochybnosti ovšem Jonas vyslovuje ohledně ochoty 

komunistických titánů zřeknout se blahobytu ve prospěch ostatních částí světa, 

tak jako jsou ochotni přinášet oběti kvůli vlastní lepší budoucnosti. Naopak jim 

v tomto smyslu přisuzuje v praktické rovině teoreticky odmítnutou orientaci na 

zisk, konkrétně kolektivní snahu po zisku na úkor ostatních částí světa. Dále je tu 

rovnost v beztřídní společnosti, která má tu výhodu, že vylučuje podezření, že 

odříkání, které je na ni třeba uvalit, je požadováno na těch dole ve prospěch těch 

nahoře, několika vyvolených, což je podezření, které je v třídní společnosti často 

opodstatněné. Nicméně i v beztřídní společnosti v praxi existují mocenské 

vztahy, jejichž aktéři mají k bezúhonnosti daleko. To znamená, že ani beztřídní 

společnost není tak úplně beztřídní. A nakonec je tu kult techniky, která má být 

postavena do služeb lidského štěstí. Opiem lidstva se tak nově stává technický 

pokrok, který je spojen s krajním antropocentrismem, pro nějž je veškerá příroda 

prostředkem k sebedokončení dosud nehotového člověka. V tom spočívá utopie 

celého marxismu, v naplnění ideálu vyššího uskutečnění člověka. Člověk je 

v marxistické teorii v podstatě dobrý a špatným se stává až společenskými 

poměry. Teprve beztřídní společnost má přinést dobrého člověka, jak ve smyslu 

morálním tak kulturním. Jonas ovšem proti tomuto utopickému ideálu 

argumentuje tím, že nelze chtít všechno, ve světě funguje  homeostaze, kdy 

vyhovění jednomu požadavku je vždy vykoupeno nevyhověním jinému. Proto je 

nutné dát přednost pouze jednomu z těchto dvou dober, a to morálnímu, na úkor 



 32 

toho kulturního. Výhoda beztřídní společnosti z etického hlediska může spočívat 

například v tom, že při přečinu je vina viníka jednoznačnější, protože se nemůže 

vymlouvat na nepřízeň sociálních podmínek. Naopak hlavní nevýhodou 

marxistické utopie vzhledem k budoucnosti Země spočívá v tom, že z definice 

sebe sama musí zabránit bídě, takže je nucena usilovat ne-li o nadbytek, tak 

alespoň o dostatek pro uspokojení fyzické existence, protože materiální blahobyt 

je v ní pojímán jako prostředek k uvolnění skutečného lidského potenciálu, o což 

usiluje. A nejlepším prostředkem k zajištění hojnosti je technika.  

Tím, co z praktických nedostatků teoretických výhod u Jonase zasadilo 

marxismu zásadní ránu v souvislosti se strategií pro budoucnost je právě již 

zmiňovaný příslib blahobytu marxistické utopie, respektive jakékoli utopie. 

Dnes je potřeba orientovat se na „méně“, zatímco utopie míří na „víc“. „Řešením 

bude muset být mnohem spíše omezování než růst, a to bude pro hlasatele utopie 

ještě obtížnější než pro ideologicky nijak nevázané pragmatiky.“47 Utopie je vždy 

spojena s ideou pokroku. Paradoxem je, že pojem pokroku byl původně spojen 

právě s morální oblastí ve smyslu morálního pokroku jedince v rámci jeho života, 

tedy osobního zdokonalování. Z  jedince se pak přenesl na celou společnost ve 

smyslu civilizačního pohybu kupředu. Ten je nakonec spojen s vědeckým 

pokrokem, a ten potom aplikován pomocí techniky na přírodu, takže způsobuje 

technický pokrok. Takový pokrok je pro veřejnost nejoslnivější, protože je 

nejlépe vidět a nejhmatatelněji ovlivňuje životy lidí tak, že jim je usnadňuje a 

zpříjemňuje. Jeho vztah k mravní oblasti je však ambivalentní. Jednoznačně 

mravně negativní by byl pouze v případě, že by  dlouhodobá přestavba životních 

podmínek a zvyklostí prostřednictvím techniky vedla k  proměně povahy člověka 

(pro marxismus by ovšem byla taková proměna pozitivním důsledkem pokroku).   

A to je rozhodující myšlenka, pro níž se Jonas s marxismem definitivně 

rozchází. Protože tato utopie předpokládá, že to, co bylo dosud považováno za 

přirozenost člověka, bylo produktem omezujících a deformujících podmínek, a 

teprve podmínky vytvořené beztřídní společností ukáží jeho pravou přirozenost. 

Všechno lidské konání se proto soustřeďuje na revoluci, tedy na proces 

uskutečnění. A na oběti netřeba brát ohled, takový cíl, jakým je přivedení 

člověka k sobě samému, ospravedlňuje jakékoli prostředky, třeba i masové 

vraždění nebo devastaci přírody.  

Základním požadavkem utopie na cestě za pravou podobou člověka je 

snadno dostupný materiální dostatek pro uspokojování potřeb všech lidí, protože 

pokud člověk trpí nouzí a je nucen veškerý čas věnovat opatřování životních 

statků, je otrokem ve službách fyzických potřeb a nezbývá mu žádný volný čas, a 
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ten je právě nezbytnou podmínkou pro rozvoj pravého lidství. Proto je potřeba 

osvobodit člověka od práce jakožto nutného prostředku k opatřování živobytí, 

aby se stala pouze dobrovolnou, neúčelovou. V tom ale spočívá základní problém 

marxismu, že totiž pojímá svobodu jako svobodu od něčeho, odkloněnou od 

nutnosti, místo aby ji pojímala jako svobodu k něčemu, jako svobodu spočívající 

v poměřování sebe sama s nutností. Oddělení od nutnosti zbavuje svobodu jejího 

předmětu.  Naopak tím člověku znemožňuje projevit svou důstojnost. Svoboda a 

důstojnost jsou nakonec tím, co v utopii ztrácíme, místo abychom je získávali. 

Navíc co se vším tím volným časem? Zkušenost říká, že zahálka většinou otevírá 

prostor spíše zločinu než důstojné náplni.  

Nakonec Jonas podrobuje kritice negativní protějšek ideálu, tzv. učení o 

„ještě ne“ (které má ovšem úplně jiný význam než Lévinasovo „ještě ne“).  

Marxismus totiž tvrdí, že pravý obraz člověka je takový, který nenavazuje na nic 

předchozího, nýbrž je zcela nový. Nic takového tu zkrátka ještě nebylo. Naproti 

tomu Jonas tvrdí, že „vlastní člověk“ tu byl vždycky, se svými výšinami i 

hlubinami, ve velikosti a bídě…, zkrátka v celé své od sebe neoddělitelné 

dvojznačnosti. K tomu, co je člověku vlastní, právě ohroženost jeho lidského bytí 

patří. A on je v každé nové situaci znovu a znovu zkoušen, každá spokojenost 

rodí nespokojenost, každé vlastnictví touhu, každá svoboda pokušení… A to, co 

člověk je, se tak zkrátka musíme učit od minulosti, která vydává jasné svědectví 

o tom, jak tyto situace zvládal. Z toho je mj. zřejmé, že neexistuje jednoznačná 

přirozenost člověka (která jen čeká na to, až jí vytvoříme podmínky, aby se 

mohla plně odkrýt), člověk má schopnost být dobrý i špatný. I to patří k jeho 

podstatě. Přítomnost člověka je svým vlastním účelem, v každém novém 

aktuálním nyní musí člověk obstát nebo selhat.  

Kritikou utopie Jonas zároveň kritizuje technologii. Ta má v utopii funkci 

prostředku k dosažení hojnosti pro všechny, přičemž ale marxismus ve svých 

úvahách vůbec nepočítá s omezeností toho, co je Země schopna unést. 

(Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu obyvatel nás čeká potravinový problém, 

surovinový problém, energetický problém… To by ale při nemilosrdnosti utopie, 

která je k dosažení svého cíle ochotna použít jakékoli prostředky, třeba i snížení 

počtu obyvatel na množství, které by Země byla schopna v hojnosti uživit, nebyl 

dostatečný důvod pro její zavržení.) Proto je potřeba vytvořit alternativu 

k takovému myšlenkovému hnutí, etiku odpovědnosti, která musí zabrzdit 

šílený pohyb vpřed, jinak to za nás příroda udělá svým krutým způsobem sama. 

Proti „nemilosrdnému optimismu“ navrhuje alternativu „milosrdné skepse“, proti 

principu naděje staví princip odpovědnosti, nikoli princip strachu. Naděje je 

v principu odpovědnosti také přítomna, jenomže naděje jakožto předpoklad 

možnosti něco vykonat, něco změnit. I strach je v principu odpovědnosti 
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přítomný, ovšem jakožto strach o předmět odpovědnosti, který člověka k jednání 

spíše povzbuzuje. „Odpovědnost je za povinnost uznaná starost o jiné bytí, jež se 

při ohrožení jeho zranitelnosti stává „obavou“. Jako možnost však strach spočívá 

v původní otázce, s níž si lze představit počátek každé aktivní odpovědnosti: Co 

se  mu stane, když se ho já neujmu? Čím nejasnější odpověď, tím jasnější 

odpovědnost.“48 Zdůvodněný strach se tak stává první povinností etiky dějinné 

odpovědnosti. Dále je podle Jonase třeba se znovu učit úctě a hrůze; úctě 

k tomu, co člověk byl a je; hrůze z toho, čím by se díky naší vlastní moci na 

scestí mohl stát. „Jedině úcta, tím, že nám odhalí „posvátné“, to znamená něco za 

žádných okolností nedotknutelného…., nás může ochránit před tím, abychom 

neznesvěcovali přítomnost kvůli budoucnosti, abychom nechtěli budoucnost 

vykoupit za cenu přítomnosti.“49 Úkolem odpovědnosti za budoucnost člověka je 

zachování jeho integrity  a jeho ochrana před degradací prostřednictvím pokory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

48 tamtéž str. 317 
49 tamtéž str. 318 
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Návrh možností etiky pro budoucnost lidstva a Země 
 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že etice vůči přírodě, etice orientované na 

zachování podmínek pro život na planetě Zemi, eko-etice, o kterou nám tady jde,  

je ze všech jmenovaných etik nejblíže ta Jonasova, protože vztah k životnímu 

prostředí, přírodě jako takové i budoucím generacím, kvůli nimž je především 

třeba zachovat podmínky pro život, je v ní implicitně přítomný. S Jonasem lze 

bez výhrady v mnohém souhlasit a rámcově poskytuje etice pro budoucnost 

skvělou půdu. Nicméně v některých ohledech klade důraz na to, co já bych 

považovala spíše za okrajové a naopak občas upozaďuje to, co mně v souvislosti 

s etikou vůči přírodě připadá zásadní. Některé z těchto motivů najdeme u jiných 

výše jmenovaných filosofů-etiků, které ovšem daní filosofové tematizují 

v trochu, či úplně, jiném kontextu. Co mám tedy konkrétně na mysli? 

Nejprve se podívejme, co je z Jonasova myšlení bezvýhradně platné. Je 

zcela zřejmé, že se nacházíme v situaci, kdy stav naší planety začíná být kritický 

(dnes ještě více než v době, kdy Jonas své myšlenky formuloval), proto téměř 

apokalyptické vize, které Jonas v Principu odpovědnosti představuje, jsou zcela 

namístě, a to jak v souvislosti s předpokládanými důsledky v přírodě (naprosté 

vyčerpání Země; nenávratně porušená rovnováha bio-systému…), tak ve 

společnosti (hrozí nám už zmiňované problémy potravinové, energetické…; 

nashromážděná bída hrozí výbuchy násilí v mezinárodním měřítku ve formě 

válek, terorismu…), tak i v člověku samém (nedůstojné přežívání…). Viníkem je 

zcela bezpochyby člověk a jím vyvinutá moderní technika, kterou neváhá 

použít ke zpříjemnění si pobytu na Zemi bez ohledu na důsledky v širším měřítku 

a která se mu začíná vymykat z ruky. Proto je potřeba vytvořit etiku, která bude 

reflektovat nové podmínky, v nichž člověk jedná,  a to z hlediska příčin, 

prostředků, cílů i nedomyšlených a často nedomyslitelných důsledků. Tato nová 

etika musí být založena na principu odpovědnosti a to nejen v rámci 

mezilidských vztahů, nýbrž i v oblastech mimo člověka. Její ontologický základ 

spočívá v tom, že něco je lepší než nic, že dobro je založeno v pouhém býti, ať 

už se to týká člověka, živočicha, rostliny nebo třeba jen buňky. Jak Jonas správně 

říká, „život jako takový, ve vlastním bytostném ohrožení nebytím, je výrazem 

této volby“50. Z tohoto základu pak vystupuje jednostranná povinnost nás, 

současných lidí, vůči našim potomkům, zachovat jim podmínky pro to, aby 

vůbec měli šanci volit život. A dále naše jednostranná odpovědnost za to, že 

jejich životy se budou odvíjet v podmínkách důstojných lidství v nich, tzn. 

                                                 
50 H.Jonas, Princip odpovědnosti, nakladatelství Oikoymenh, Praha 1997, str.129 
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v podmínkách, kde i oni budou mít prostor pro povinnost a odpovědnost, kde i 

oni budou mít možnost volby dobra a zla, kde i oni budou mít svobodu jednat 

morálně či nemorálně a kde i oni se pak budou moci ze svých skutků zodpovídat. 

Kde tedy nebude panovat čirá pudová nutnost, kauzalita hodná bytosti bez 

rozumu. K přijetí takového závazku je rozhodně nutná kromě rozumových 

důvodů také emocionální motivace, kterou je v tomto případě úcta, strach a 

naděje, jež dohromady spadají pod pojem odpovědnosti jakožto emocionálního 

hnutí. Úcta ve smyslu úcty k lidství v našich předcích, nás, i těch, kterým život 

teprve dáme, úcty k přírodě, k níž svou tělesností také náležíme, ale i úcty ke 

hrůze z toho, co nás čeká, pokud nezasáhneme. Naděje ve smyslu možnosti něco 

vykonat, ovlivnit běh věcí, přispět svým působením ke zdárnému konci. Strach 

ve smyslu nechat na sebe dobrovolně a zcela vědomě působit děsivé skutečnosti 

nebo teprve jejich předpovědi, aby nás to pohnulo k jednání i tam, kde by nás za 

normálních okolností bez tohoto „strachu“ k činnosti nic nemotivovalo, protože 

hrozba je nám na to příliš vzdálená, buď v čase nebo prostoru. K vyvolání 

takového strachu přispívá mj. to, že si ze všech možností budoucího vývoje za 

předpokladu, že své nynější jednání nezměníme, vždy vybereme tu nejděsivější, 

ačkoli víme, že nejsme schopni spolehlivě tak vzdálenou budoucnost 

předpovědět a mohli bychom se  tudíž utěšovat nadějemi, možná opodstatněnými 

(spíše ale planými!), že tak zlé to zase nebude. To vše přispívá k pocitu 

odpovědnosti za druhé, na jejichž osud máme díky své velké moci zásadní vliv, 

který se ale projeví až v době, kdy my tady už nebudeme. Proto je potřeba svou 

odpovědnost rozšířit i do daleké budoucnosti. Potud je vše bez výhrady.  

V čem s Jonasem úplně nesouhlasím, je jeho upřednostňování veřejné 

sféry v řešení ekologické krize před soukromou. Politická moc je pro něho 

v etice odpovědnosti vůči našim potomkům, potažmo přírodě, jednoznačně 

způsobilejší než moc jednotlivce. Na první pohled se to tak skutečně jeví, 

politická reprezentace dělá zásadní rozhodnutí, která ve svém důsledku ovlivňují, 

ne-li přímo řídí, celosvětové dění. Jsou to oni, představitelé politické moci, kdo 

může regulovat vypouštění škodlivých emisí průmyslovými podniky na jimi 

spravovaném území, disponovat státním bohatstvím ve prospěch chudých zemí, 

ekonomicky motivovat občany své země k ekologicky šetrnějšímu způsobu 

života… Oni jsou tou zákonodárnou i výkonnou mocí, která koná konkrétní 

opatření za konkrétními cíli. Jenomže i oni jsou jedinci s konkrétními 

osobnostními dispozicemi k tomu nechat či nenechat na sebe větší či menší 

měrou působit obavu o budoucnost Země a lidstva, podléhat mámení vlastních 

zájmů a prospěchu, cítit či necítit odpovědnost k těm, za něž rozhoduji… Proto 

je, myslím, třeba klást větší důraz na soukromý rozměr eko-etiky, protože u mě 

vše začíná. Já jsem ten, kdo v první řadě musí ctít život tváří v tvář smrti, já jsem 
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ten, kdo si především musí připustit a ujmout se povinnosti něco pro zachování 

důstojných podmínek pro život obětovat a uskromnit se, já jsem ten, kdo dále 

musí tento postoj šířit mezi spoluobčany, kdo v nich musí vyvolávat podobné 

obavy a podobné pocity odpovědnosti, aby i oni dobrovolně projevili ochotu pro 

danou věc něco vykonat a obětovat, já jsem ten, kdo tím, že přesvědčí ostatní o 

nutnosti a správnosti přijmout daný postoj, musí vyvíjet společně s nimi tlak na 

politickou reprezentaci, aby i ona takový postoj akceptovala a v jeho prospěch 

dále konala, jak na poli domácí politiky, tak v mezinárodním měřítku…. Tento 

postup „odzdola nahoru“ je ovšem proveditelný především v demokratickém 

systému, kde je vliv občanské společnosti implicitně předpokládaný. 

V totalitních systémech by zřejmě nefungoval tak jednoznačně a přímočaře.  

Tento důraz na jedince, který je podle mého mínění v jakékoli etice 

zásadní, najdeme naopak ve středu etiky Lévinasovy. Lévinasovi jde v první řadě 

o člověka v jeho jedinečnosti, subjektivitě, jsoucího ze sebe. Vychází z toho, jak 

člověk vůbec ve světě je: člověka kromě rozumu charakterizuje i jeho fyzická 

konstituce, člověk je tělesně situován. Jeho nahlížení světa tak počíná u něho 

samého a odsud se rozvíjí do okolí. Proto nikdy nebude schopen nahlížet na 

ostatní stejně jako na sebe. Lévinas z toho vyvozuje, že se o to ani nemá 

pokoušet. Vztah Já k druhým je zkrátka nerovný. Já jsem středobodem svého 

vnímání a myšlení. Druzí jsou mi nepřekonatelně vnější. A tak to má být. Z toho, 

že nejsem schopen pochopit druhé v jejich subjektivitě, individualitě…, je třeba 

pro sebe vyvodit, že toto nepochopitelné musím respektovat, chránit, podřídit se 

mu… Nemám právo ničit jen proto, že tomu nerozumím, neznám to, vymyká se 

mi to. Naopak, podvolím se tomu, nechám to, aby to ke mně promlouvalo, 

dávalo se mi to ve své původní neinterpretované podobě… To vše nám umožňuje 

idea nekonečna, které nám ukazuje to, co je nám transcendentní, a co tudíž 

musíme ctít. Ovšem tím, co nás překračuje, mohou být přeci i naši potomci, to, 

čemu nerozumíme, může být teleologie přírody….  Mohli bychom tak tuto 

Lévinasovu myšlenku naplnění života službou druhému, která dává mému 

přítomnému životu smysl, vztáhnout na budoucí druhé. Každopádně akcentace 

Já, jedinečné subjektivity, která dobrovolně přejímá odpovědnost za druhé, 

v čemž nachází smysl svého života, to je téma, které u Jonase trochu chybí.  

Lévinas na druhou stranu hned od začátku odmítá totalitu, objektivní 

dějiny, v Jonasovi tematizovanou kontinuitu. U Lévinase se jedinec časově 

rozvrhuje do minulosti skrze paměť, která se týká pouze jeho samého; do 

budoucnosti pak ve smyslu směřování ke skonu, tedy opět pouze individuálně, 

což je v tomto případě z hlediska eko-etiky nevýhoda Lévinasova 

upřednostňování subjektivity. Dějinný čas je totiž pro etiku vůči Zemi nezbytně 

nutný.  
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Najdeme ho naopak v etice cti, kde se hlavní důraz klade na rozpínání 

především do minulosti. Má čest se totiž nemusí týkat pouze mě samotného, 

nýbrž i mých předků, jejichž jméno a „dědictví“ v podobě tělesné i duševní 

nosím. Mí předkové mě zavazují k tomu, abych jejich „dílu“ projevoval úctu, 

zachoval je a zároveň v něm pokračoval. To lze ovšem chápat i v širším měřítku 

než je jen rodová linie jedince, tedy dokonce v měřítku vše-lidském. Já jsem 

zavázán svým předkům (lidstvu jako celku) za hmotné i kulturní dědictví, které 

vytvořili a nechali mi ho tu k „užívání“, a tento závazek v sobě nese povinnost 

nezničit ho, zachovat ho, obstát v roli jeho správce, opatrovníka. Tedy nejen etika 

odpovědnosti vůči budoucím generacím, ale též etika odpovědnosti vůči těm 

minulým, jejichž dílo je dobré zachovat pro ty budoucí. Tak bych tento motiv 

rozpětí do minulosti zakomponovala i do etiky pro budoucnost.  

V etice cti také nalezneme důraz na individualitu, běží v ní totiž hlavně o 

mě, o mou čest a o mé svědomí. Je to tedy velmi egocentrický důraz na jedince, 

nicméně pro etiku vůči budoucnosti je v jistém ohledu také vcelku vhodný. Při 

jednání mi jde v první řadě o mě, což mě nutí klást na sebe velké požadavky. Já 

jsem ten, kdo nesmí zklamat sebe ani druhé, protože má čest by to neunesla, ať 

už ta, kterou mi prokazují druzí, nebo ta, co si připisuji sám. Já, pokud se 

odhodlám vzít na sebe jistý úkol, třeba hlásat proroctví zkázy a podniknout 

patřičné kroky (v rámci zákona, samozřejmě), aby se nenaplnilo, udělám pro to 

maximum, abych v tomto sama sobě přiděleném  úkolu obstál. Pokud se tento 

motiv velkých nároků na sebe sama a odhodlání svým závazkům dostát propojí 

s Lévinasovým pojetím Stejného, jakožto odděleného Já prožívajícího úctu 

k tomu, co nezná a nechápe, pak se blížíme k podobě individua, které si 

představuji jako aktéra výše popsaného postupu „odzdola nahoru“.  

O co mně ovšem v této práci jde především, je etika odpovědnosti vůči 

přírodě o sobě. Jonasova etika vůči přírodě je motivována lidskými zájmy. 

Povinnost zachovat planetu Zemi v obyvatelné podobě je tu dána v první řadě 

odpovědností současníků za zachování podmínek umožňujících následovníkům 

žít vpravdě lidsky. Já si ale myslím, že šetrnější zacházení, naše dobrovolné 

omezení se… by si Země zasloužila nejen jakožto domov člověka, nýbrž jakožto 

hodnota sama o sobě. Jonas už naznačil, v čem lze její hodnotu spatřovat – 

evoluční proces, který stále pokračuje a selektivním sebeopravným způsobem 

umožňuje přežití stále novým podmínkám se stále nově přizpůsobujícím formám 

života, jasně ukazuje zájem přírody na životě. Proto tu nejde jen o přírodu 

jakožto prostředek k odvíjení se lidských životů, nýbrž o život jako takový, život, 

který máme jakožto rozumové bytosti moudře spravovat, avšak nikoli jen proto, 

abychom byli dobrými správci, ale i proto, aby byl dobře spravován.  
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Závěr 
 

 

Co říci závěrem? Snad jen krátké zamyšlení se nad tím, co vyplývá 

z předchozích stránek. Neměli bychom si připustit, že Země je na pokraji sil, že 

naše devastující zásahy narušující odvěkou rovnováhu v přírodě začínají nabírat 

takových rozměrů, že dříve nebo později hrozí kolaps této planety? Neměli 

bychom se rozhodnout něco s tím udělat, každý sám za sebe, protože každý z nás 

bude skládat účty pouze ze svého vlastního života, ze svých vlastních skutků?  

Neměli bychom se přimět něco s tím udělat i proto, že stejně jako naši předkové 

nás přivedli na obyvatelný svět, i my jsme povinni umožnit totéž našim dětem, 

vnukům…?  Stejně jako naši předkové nám předali dědictví v podobě kulturního 

světa, ukrojeného z toho přírodního za účelem přežití, ovšem aniž by ten přírodní 

zlikvidovali; v podobě znalostí, jak s přírodou rozumně nakládat, jak živel 

přetvořit ve svět, aniž by živel sám musel zaniknout…,   tak i my odpovídáme za 

to, že totéž předáme dál, že nezničíme předpoklady existence člověka vůbec. 

Neměli bychom však na sebe vzít odpovědnost za zachování planety Země nejen 

kvůli zachování sebe sama, lidského rodu, nýbrž také kvůli ní samé? Ať už její 

vznik a trvání, stejně jako náš život na ní, je dílem nějaké vyšší inteligence nebo 

pouhé shody okolností, náhody, nemáme právo úpornou snahu přírody o život 

v té nejlepší možné podobě přetnout, zahodit jen proto, že jsme svou vlastní 

úpornou snahou o co nejlepší možný způsob našeho života získali moc to udělat. 

Nejenže tím definitivně učiníme samotný cíl svého snažení nedosažitelným, ale 

zrušíme tím to, co nás přesahuje, čemu nerozumíme a co z našich životů možná 

činí něco víc než jen pouhé přežívání, i když v blahobytu. Můžeme dopustit, aby 

moc porazila smysl?  
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