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ANOTACE 

ROHLENOVÁ, LUCIE. Problém odpovědnosti a svobody. Praha, Karlova 

univerzita, 2012, 69 str. Diplomová práce. 

Práce je věnována vývoji fenoménu svobody v novověku od Spinozy po Lévinase. 

Diplomová práce je založená především na stěžejních dílech filosofů, B. Spinozy, 

I. Kanta, K. Jasperse, J. P. Sartra, E. Lévinase. Zaměřuje se na termíny 

odpovědnosti a svobody, které v jejich filosofii nabývají jiného, hlubšího významu.  

Baruch Spinoza spojuje svobodu s nezávislostí, s kauzální nezávislostí. Svobodná 

věc je pak ta, která je sama příčinou svého jednání. A proto v tomto smyslu 

můžeme hovořit jen pouze, že Bůh je svobodný. Immanuel Kant představil novou 

dimenzi svobody v etice, která prohloubila východisko etické filosofie. Člověk je 

bytost, která sama ze své svobody a odpovědnosti vůči sobě i druhým lidem buduje 

dle svého rozumu mravní svět. U Karla Jasperse je důraz kladen především na jeho 

stěžejní dílo Otázka viny. V práci je podrobně rozebrána vina, kterou klasifikuje do 

čtyř hledisek: kriminální, politickou, morální a metafyzickou. Jean Paul Sartre je 

autorem myšlenky, že naše tělo, a tedy náš vztah k Druhému, je ve třech rovinách: 

bytí pro sebe, bytí pro druhé, bytí o sobě v pohledu druhých. Poslední část práce je 

věnována vztahu Stejného a Jiného v díle Emmanuela Lévinase. Otázce, jak může 

egoistické Já navázat etický vztah k Druhému. Bude vysvětleno, proč je základem 

tohoto vztahu v Lévinasově pojetí situace tváří v tvář. Bude vysvětleno, proč má 

etický vztah nutně podobu rozmluvy, na rozdíl od Sartrova pojetí mezilidského 

vztahu, jehož základní podobou je zvěcňující pohled na Druhého.  
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ANNOTATION 
Problem of responsibility and freedom 

 

ROHLENOVÁ, LUCIE. Problem of responsibility and freedom. Praha: Faculty of 

Education, Charles University, 2012, 69 pp. Diploma Thesis. 

 

The diploma thesis will devote to the progress of the phenomenon of the liberty in 

the modern period from Spinoza to Lévinas. The diploma thesis is mainly based on 

the major  publications of philosophers, B. Spinoza, I. Kant, K. Jaspers, J.-P. Sartre, 

E. Levinas. The thesis focuses in the terms responsibility and liberty which assume 

different and more profound meaning in their philosophy. 

Baruch Spinoza connects the liberty with the independence, with the causal 

independece. The independent thing is the thing which is the source of own action. 

In this meaning we can say that only God is independent. Immanuel Kant presented 

the new dimension of the liberty in ethics which extended the solution of the etical 

philosophy. The person is the being who constructs the moral word from own 

liberty and accountable to himself or herself and the other people. Emphasis is 

placed on Karl Jaspers´ major publication The Question of German Guilt. The 

blame is analysed in this publication and it is classified into four aspects-criminal, 

political, moral and metaphysical blame. Jeana Paul Sartre is the author of the idea 

that our body and therefore our relationship to the other is in three grades : being for 

ourselves, being for the other, being about ourselves in the view of others. The last 

part of my thesis is devoted to relationship The same and The different in 

Emmanuel Lévinas´ publication. It is devoted to the question how the egoistical  

ME can establish the ethic relationship to Other. It will be explained why is the 

basic of this relationship in Levinas´ concept the situation face to face. It will be 

explained why has the ethic relationship necessarily the structure of dialogue, 

contrary to Sartre´s concept interpersonal relationship, whose basic form is the 

eternizing view to other. 

 

 

 

Keywords: responsibility, freedom, edic, good, evil. 
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ÚVOD 

Svoboda a odpovědnost jsou v etické otázce velmi komplikované pojmy. V našem 

životě mohou nastat situace, kdy je velmi těžké posoudit činy, zda jsou ještě 

v mezích etiky. Ale i tak se nesmíme těmto otázkám vyhýbat. Člověk by měl být 

vychováván tak, aby se sám dokázal svobodně rozhodovat o svých činech a být za 

ně odpovědný. Svobodu si každý člověk může vyložit po svém, dokonce 

i protikladným způsobem. Každý si uvědomí, že má vnější a vnitřní svobodu. 

Ovšem nejen vnější, ale i naše vnitřní svoboda může být omezována. Pokud jsem 

z vnějšku omezován nějakými předpisy a vnitřně se jim podrobím, jsem pak 

nesvobodný. Důležitější rozlišení svobody je spíše ve svobodě jednání a svobodné 

vůle. Svoboda jednání spočívá v tom, že člověk může a dokáže provést to, co si 

usmyslel. Pokud by se člověk nemohl svobodně rozhodnout, tím i svobodně jednat, 

nemohl by působit eticky. Svoboda vůle pak spočívá v tom, že se nenechá ovlivnit 

něčím jiným. Jako první vždy musíme zmínit svobodu, jelikož poté můžeme volat 

člověka k odpovědnosti. Odpovědnost člověka je jeho povinnost přičítat si a nést 

důsledky svých činů. Člověk má dělat jen to, za co snese unést odpovědnost.  

Ve své práci předkládám pohled na vývoj fenoménu odpovědnosti a svobody 

z pohledu vybraných filosofů novověku od Spinozy po Lévinase. Předložená práce 

je rozdělena do pěti kapitol. Převážně budu vycházet z hlavních a stěžejních děl 

filosofů. V první kapitole uvedu, jak na ústřední pojmy nahlíží Baruch Spinoza. 

Cílem Spinozovy etiky je pravdivé poznání za účelem dosáhnutí nejvyššího dobra 

a svobody. Teprve poznání je nejvyšším dobrem a aktivitou člověka. Zásluhou 

správného poznání může se člověk správně rozhodnout nejen vůči sobě, ale 

i ostatním. Uvádím Spinozovo pojetí svobody a svobodné vůle ve vztahu k Bohu. 

Ukazuji, jak Spinoza uvádí svobodu vůle člověka a s tím spojené jeho vymanění 

z otroctví afektů. 

Dalším filosofem, kterého v této práci uvedu, je Immanuel Kant. Z Kantovy etiky 

vyplývá, že člověk je bytost, která v tom, co překračuje její živočišnou a přírodní 

existenci, buduje podle zásad rozumu universální a mravní svět. V tomto světě pak 

dostává takové odpovědnosti, blaženosti a spravedlnosti, které dosahuje ze své 

vlastní svobody. Člověk má ale odpovědnost jak k sobě, tak i k ostatním lidem. 
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U Karla Jasperse je hlavním tématem především vina a odpovědnost. Vinu dává 

především německému národu a jednotlivým Němcům za druhou světovou válku. 

Pro Jaseperse je Otázka viny i osobní záležitost, jelikož jeho manželka Gertruda 

Mayerová byla židovského původu. Jeho dílo vyšlo jako reakce na právě končící 

druhou světovou válku. Jaspers se v něm zabývá různými pojetími viny a následně 

je klasifikuje. Toto dílo je v práci podrobně rozebráno. Ukázala jsem, že Jaspers se 

snažil postihnout vinu ve všech jejích aspektech.  

Jiné pojetí můžeme najít u Sartra, který pojímá mezilidský vztah tak, že jeho 

základní podobou je zvěcňující pohled na Druhého. U Sartra je Druhý ten, nad 

kterým nemohu mít moc a jeho svoboda je něco, co se vymyká mému uchopení, 

nemůže se stát ničím majetkem a tím ho ani zbavit svobody. Sartre i Lévinas sdílejí 

stejnou myšlenku, že člověk je odpovědný za každého člověka, ale rozdílné pojetí 

mají v předpokladu svobody. Pro Lévinase není život Druhého proti mé svobodě. 

Egoistické Já se ve svém životě setkává s Druhým a toto setkání mě pak volá 

k zodpovědnosti. Přijetím Druhého se zproblematizuje má svoboda. Zpochybnění 

mé spontánnosti přítomností Druhého pak nazýváme etikou. Já ve vztahu musí 

přijmout Druhého a zodpovědnost k němu. Druhý je absolutně nadřazený a jeho 

svoboda vyplývá z transcendence. 

V poslední kapitole představím, jak Emmanuel Lévinas pohlíží na vztah Stejný 

a Jiný. Zde jsem se zaměřila na otázku, jak vůbec může egoistické Já navázat etický 

vztah k Druhému. I když Lévinasova filosofie stojí zčásti na fenomenologii, závěr, 

že základ filosofie je ontologie, odmítá. Etika je pro něj první filosofií. Důležité 

také je, že jeho etika není morálka, nemá žádné morální předpisy, je pouze jejich 

základem. Vztah mezi Stejným a Druhým může nastat jen u jiných bytostí, a to za 

přítomnosti nekonečna, ideje nekonečna. Idea nekonečna je tvořena jako vztah 

k Druhému a zároveň jako touha. Vztah se však nezakládá na nějaké potřebě, ale na 

Touze. Touha nevyjadřuje potřebu, ale je to Touha po Nekonečnu. Vztah 

k Druhému může nastat pouze, když Já a Druhý jsou absolutně odděleni. Dále je 

vysvětleno, proč Lévinas klade tak velký důraz na etický vztah věcí v situaci tváří 

v tvář. Setkání tváří v tvář je podle Lévinase etická záležitost, mravní uvedení 

v pochybnost. Člověk je chápán ne jako někdo, ale jako Ty. V druhé části této 

kapitoly se podíváme na další pojmy Lévinasovy filosofie – odpovědnost, svoboda, 
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rozmluva. Je tedy vůbec možný vztah mé egoistické svobody a křehkosti tváře 

Druhého? Může tento vztah vyvolat odpovědnost vůči Druhému? V práci je 

uvedeno, jak člověk vnímá odpovědnost za Druhého a jaká jsou kritéria pro tuto 

odpovědnost. Dále vysvětlím, proč má etický vztah nutně podobu rozmluvy. 

Lévinas neopomíjí informativní funkci řeči, ale jako hlavní spatřuje etický prostor, 

který v sobě rozmluva zahrnuje. V jeho mluvě musí řeč obsahovat řečené. Díky řeči 

nestojí před tváří Druhého, ale může jí i odpovědět. Tím, že na člověka mluvíme, 

dáváme podnět ke vztahu, který je realizován právě v rozmluvě. 

V novověké filosofii získala svoboda dominantní význam. René Descartes ve svém 

myšlení určil člověka jako subjekt. Z původní tradice, kdy byl člověk považován za 

imago Dei, si člověk uvědomuje sám sebe skrze svůj rozum a myšlení. Toto 

Descartes vyjadřuje výrokem cogito ergo sum – myslím, tedy jsem. Jen člověk je 

tím, kdo všechno určuje, je autonomní, je sám sobě určením a není na ničem 

závislý. Skrze svůj rozum a svoji vůli se pak člověk stává svobodným. Člověk se 

může na základě své vůle svobodně rozhodovat. Dalším filosofem, který se zabýval 

v 16.–17. století pojmem svoboda, je Gottfried Wilhelm Leibniz ve svém díle 

Theodicea. Uvažuje v něm nad problémem lidské svobody jako Božího 

přesvědčení. Otázkou je to, zda může existovat lidská svoboda ve světě, který je 

harmonicky uspořádaný a v němž je vše dáno. Leibniz dochází k myšlence, že svět 

je nesvobodný a zároveň popírá myšlenku svobodné vůle. V 17. století se 

problematikou svobody zabývají v oblasti politické a sociální John Locke a Thomas 

Hobbes. U Johna Locka se s tímto pojmem můžeme setkat např. v díle Dvě 

pojednání o vládě. Přirozený stav je pro Locka pokojný svobodný život bez nějaké 

autority, která by lidem určovala, co mohou a co ne. Čím se ale lidé musí řídit 

v tomto přirozeném stavu, je přirozený zákon, v němž se uvádí, že člověk nemá 

poškozovat druhého na jeho životě, zdraví, svobodě, majetku. Thomas Hobbes 

v díle Leviatan předpokládá, že na počátku lidského vývoje existoval stav, který 

určuje jako přírodní. Ve státě, v němž existuje válka všech proti všem, vládne právo 

silnějšího. Zde vládne absolutní svoboda, člověk může jednat, jak sám chce. Tento 

stav je ale výhodný jen pro silnější jedince. Pojetím svobody v 19.–20. století se 

zabýval i Søren Kierkegaard. Jeho pojetí svobody podstatně souvisí s jeho pojetím 

existence, jakožto vznikání. Existence je bytí každého jedince, kdy pojmy 

individuum, svoboda, existence se vzájemně určují. Existence náleží každému 
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člověku, a proto je schopný i sám sebe chápat ve svobodné volbě. Bytí člověka je 

možné pouze tak, že je svou svobodnou volbou. Svobodě se věnuje v díle Buď – 

anebo. 

S pojmem odpovědnost se můžeme setkat až s příchodem novověku. Do té doby 

odpovědnost zastupovalo křesťanství a ctnosti. Např. ve filosofii Ericha Fromma 

v jeho díle Mít, nebo být?, kde je pojem odpovědnosti spojován se základními módy 

žití, tedy módem bytí a módem vlastnění. Neméně podstatná je i rodičovská 

zodpovědnost, jelikož ta je zásadní pro vývoj dítěte. Přes tuto odpovědnost se 

Fromm snaží působit na rodiče, aby si svoji odpovědnost vůči dětem, ale zároveň 

i celé společnosti, uvědomili. Hans Jonas je další filosof, současník E. Fromma, 

který se ve svém díle Princip odpovědnosti věnoval otázce odpovědnosti. E. Fromm 

se proslavil jako myslitel lidské odpovědnosti za společnost a svět. Poukazuje na 

problém zneužití vědy a techniky a zároveň představuje určitý vzor morální 

filosofie, ve které člověk přebírá za své jednání svoji zodpovědnost.  
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1. BARUCH SPINOZA 

Ústředním pojmem Spinozovy metafyziky je jistě Bůh, substance. Pokud bychom 

se ptali na ústřední pojem Spinozovy filosofie, můžeme říci pojem svobody. 

Spinoza se zabývá celou řadou pojmů, jako jsou láska k Bohu, nutnost, nekonečná 

provázanost všech věcí a neméně podstatným pojmem svoboda. Svoboda ve smyslu 

sebezapříčiněnosti je základní vlastností substance. Je důležitou součástí člověka. 

Svoboda je základní hodnotou při dosažení cíle a smyslu života člověka. Svobodná 

vůle je pro Spinozu nemyslitelná. Jednoznačně to vyplývá z jeho pojetí 

determinismu. Každý člověk je vržen do světa, ve kterém je konfrontován 

s různými příčinami a následky. Proto je pro Spinozu každý, kdo věří ve svobodu 

vůle, snílkem a je obklopován afekty. Člověk se může postupně ze světa iluzí 

dostávat, mírnit a vzpamatovávat se z afektů za pomoci rozumu. Osvobození 

v tomto ohledu spočívá v nahlédnutí nutnosti věcí.  

1.1 Svoboda a svobodná vůle Boha 

Bůh je svobodnou příčinou. Pokud chceme uvést synonymum ke slovu svoboda, 

napadá nás mnoho výrazů, které by se daly použít. Můžeme říci, že je to volnost 

člověka, schopnost rozhodovat a jednat sám za sebe, dle své vůle. Spinozovo pojetí 

svobody je ale v jiném významu. V díle Etika je uvedena definice, která vymezuje 

svobodu: „ Říkáme, že nějaká věc je svobodná, jestliže pouze z nutnosti své 

přirozenosti a je pouze sama sebou determinována ke svému jednání.“1 Proto 

můžeme za svobodnou označit takovou věc, která determinuje sama sebe. I proto je 

pro Spinozu svobodný pouze Bůh, a nic jiného. Nebylo by tedy vhodné nějak 

zaměňovat svobodu za označení libovůle. Proti čemu se Spinoza přímo brání, je 

absolutní vůle, která není způsobena naší vůlí. Je tedy pravda, že je všechno zřejmé, 

že svobodný je pouze Bůh, nikdo jiný, a to proto, že není určen něčím z vnějšku? 

Může být i člověk obdařen svobodou, nebo opravdu přísluší pouze Bohu? Ve svém 

díle Etika je uvedena kapitola o lidské svobodě. Ovšem svoboda není myšlena jako 

odmítání všeobecné, vždy platné příčinnosti, ale zároveň nemůžeme myslet 

svobodu tak, že bychom ji připsali Bohu. Musíme rozlišovat mezi těmito dvěma 

označeními. Pokud bychom měli uvést, v čem spočívá rozdíl ohledně svobody, je to 

                                                 
1 SPINOZA, Benedikt. Etika. Praha : SVOBODA, 1977. s. 56.  
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způsob determinace. Determinován vnitřně je pouze Bůh. Člověk jako lidská bytost 

je determinován z vnějšku. Nutnost a svoboda jako kategorie tvoří ve Spinozově 

pojetí jednotu.2 Substance je příčinou sebe sama, a proto je nutná a svobodná. První 

příčina, která je sama a dobrovolná, nikým nenucená, je pravá svoboda. Pravá 

svoboda je první příčina, která není nikým nucena a jen skrze svoji dokonalost je 

příčinou vší dokonalosti.3 

Svobodnou příčinou míníme Boha, ale ten nemá svobodnou vůli. I právě proto se 

vůle nevztahuje k přirozenosti Boha, ale jedná se pouze o jeden z jeho projevů. 

Vůle patří zcela do přírody stvořené.4 Pro Spinozu je nemyslitelné, že by Bůh mohl 

mít vlastnosti, jaké má člověk, čili že by mohl mít vůli. Tato myšlenka je uvedena 

v jeho spisech Metafyzické myšlenky a Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho 

blahu. 

My považujeme označení svobody a svobodné vůle jako něco společného, ale 

Spinoza ve svém díle Etika píše, že tyto pojmy ovšem nejsou stejné. Takovéto 

rozdělení můžeme nalézt, i pokud se jedná o člověka, Spinoza pojednává o lidské 

nesvobodě a lidské svobodě.5  

1.2 Nauka o afektech 

Pro Spinozu je vůle jen univerzálie, obecnina, která zahrnuje jednotlivá chtění. 

Pokud si položíme základní otázku, zda je vůle svobodná, čili zda se člověk 

rozhoduje a jedná sám z vlastní vůle, je třeba se nejprve podívat na to, jak Spinoza 

vykládá učení o afektech. 

„Říkáme, že něco konáme (agere), jestliže se v nás nebo mimo nás děje něco, čeho 

jsme adekvátní příčinou, tzn., jestliže z naší přirozenosti vyplývá v nás nebo mimo 

nás něco, co je možné jasně a zřetelně poznat jen jejím prostřednictvím. Naopak, 

říkám, že něčím trpíme (patí), jestliže se v nás něco děje nebo jestliže z naší 

přirozenosti vyplývá něco, čeho jsme jen částečnou příčinou.“6 

                                                 
2 SPINOZA, B. Etika, s. 31.  
3 SPINOZA, B. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu, s. 24.  
4 SPINOZA, B. Etika, s. 30. 
5 Jedná se o kapitoly IV. O lidské nesvobodě neboli o síle afektů a V. O moci rozumu neboli o lidské 
svobodě. 
6 SPINOZA, B. Etika, s. 179. 
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Z citace je patrné, že důležitá je aktivita. Naše vůle je svobodná, pokud jsme i my 

svobodní, tzn., že pokud jednáme a rozhodujeme se svobodně, jsme aktivní. Pokud 

budeme aktivní, je toto aktivní konání spojené s tím, zda jsme adekvátní příčinou 

svých účinků. Účinek pak vznikl prostřednictvím naší přirozenosti. Na druhou 

stranu my nemusíme být adekvátní příčinou, ale pouze částečnou příčinou, poté už 

to nelze nazývat aktivitou, nýbrž pouhou pasivitou. Jak tedy můžeme poznat, zda je 

člověk adekvátní či pouze částečnou příčinou? Dle Spinozova učení to spočívá 

právě na pochopení pojmu afekt. Spinoza hovoří o tom, že afekt je určitý stav těla, 

kdy roste či klesá schopnost konat. Tedy jak dokáže působit7 na naši aktivitu. 

Ovšem nevztahuje se pouze k tělu, ale zároveň i k naší mysli. Jestliže jsme 

adekvátní příčinou těchto stavů, pak hovoříme o afektech jako konání. Spinoza je 

také nazývá aktivními projevy těla. Ovšem je-li nějakým způsobem naše aktivita 

ohrožena, afekt na naši aktivitu působí negativně. Konáme pouze jako částečná 

příčina a jak již bylo řečeno, tímto rozumíme pasivní stav neboli vášně.8 Vášeň, na 

rozdíl od afektu, je slepá. Afekt, který je vášní, je zmatenou ideou. Vášní přestane 

být tehdy, když si o něm vytvoříme ideu jasnou a přesnou. Nad vášní lze zvítězit 

nahrazením neadekvátních idejí za adekvátní. Afektů se ale nelze zcela zbavit, lze je 

spíše ztlumit či určitým způsobem usměrňovat, nikoli naprosto vyloučit. 

Esence člověka spočívá v jeho snaze o sebezachování. Takové sebezachování se 

vyznačuje jako vůle, pokud jde o spojení těla a mysli jako pud. Pud tedy není ničím 

jiným, než sama esence člověka, která vyplývá z její přirozenosti a slouží 

k sebezáchově. Vědomý pud je nazýván žádostivost, která spolu s radostí 

a smutkem tvoří trojici základních afektů, na něž lze převést všechny ostatní. 

Radost můžeme označit jako stav, kdy mysl přechází k větší dokonalosti a smutek 

naopak mysl přechází k menší dokonalosti.9 Radost je afekt chápaný jako zvýšené 

úsilí, pomocí něhož se zdokonaluje rozum. Smutek je naopak afekt, který vede 

rozum k menší dokonalosti, neboť je charakterizovaný sníženým úsilím. A touha je 

snaha po úsilí samotném až do té míry, že rozum si je toho vědom. Vzhledem 

k tomu, že ostatní vášně jsou odvozeny od těchto tří základních, celý vášnivý život 

je definován ve vztahu k snaze o vytrvalost. 

                                                 
7 Afekt nám může stav těla ovlivnit pozitivně, či negativně. 
8 Termínem vášně Spinoza označuje jen takové afekty, které jsou pasivními stavy těla, tj., které mají 

příčinu mimo nás, nebo ty, kterými jsme jen částečnou příčinou. SPINOZA, B. Etika, s. 179. 
9 SPINOZA, B. Etika, s. 190. 
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Rozdíl mezi pudem a žádostí je takový, že „termín žádost se užívá o lidech, pokud 

jsou si vědomi svého pudu, a lze jej definovat jako pud, jehož jsme si vědomi.“10 

Pud je něco, co je s člověkem pevně spjato, bez něho bychom nebyli lidmi, je to 

něco, co je v souladu s naším přežitím.11 Teprve až v rámci sebezachování si 

uvědomíme, pudově přejeme, že existují takové hodnoty, jako jsou dobro a zlo. 

Myslím si, že i když je v Etice uvedeno definicí pro afekt několik, nejvýstižněji 

a také nejobecněji ho vystihuje definice „žádost je sama esence člověka, pokud je 

myšlena jako determinovaná k činnosti nějakým svým stavem, který je dán.“12 

Žádosti se však Spinoza nevěnuje pouze v jeho díle Etika, ale také např. v díle 

Metafyzické myšlenky či v díle Krátké pojednání o bohu, člověku a jeho blahu. 

V Metafyzických myšlenkách vyjadřuje nesouhlas se ztotožňováním žádosti a vůle. 

Není to projev ztotožňování, ale žádost může mít mysl tehdy, když něco přijala, či 

popřela. Vůle je tehdy, pokud s ní mysl dokáže souhlasit či ji popřít. Je tedy jasné, 

že pokud vůle nejprve nesouhlasí či něco nepopře, nemůže ani nic žádat.13 Nemůže 

se ztotožňovat žádost a vůle.  

Toto dělení zastává i v díle Krátké pojednání o Bohu, v němž vůli označuje jako 

„nazírání v duši na bytost a skutečnost věcí.“ 14 Dle Spinozy je naše pasivita něco, 

o čem my sami nerozhodujeme – o věci sami nerozhodujeme ani ji nepopíráme. Jde 

o to, že věc si sama o sobě rozhoduje v nás, nikoli my v našem nitru. Nejedná se 

tedy z naší strany o pouhé „tlachání“? Jak vlastně můžeme dokázat, že se v nás daná 

věc projevuje? Nejde jen o pouhé hraní si s pojmy? Když tedy Spinoza tvrdí, že 

musíme dostatečně rozlišovat mezi pojmy předmětu v duši a mezi slovy, která 

vyslovujeme, nemůžeme to stejně nějak ovlivnit? Spinoza ovšem dodává, že žádné 

slovo nemá takovou moc, aby mohlo způsobit, že bychom o věci měli jiný názor.15 

Existují věci, které se projevují uvnitř nás. Těmto věcem záleží na vzájemné 

závislosti duševního a tělesného. Věc je společná s ideou dané věci. Předmět 

vyvolává v našem těle určitý obraz, např. barvy, světlo, tvary, stejně tak ale i idea 

předmětu vyvolá v našem myšlení určitý obraz.  

                                                 
10 Tamtéž, s. 190. 
11 Tamtéž, s. 190. 
12 Tamtéž, s. 240. 
13 Tamtéž, s. 173. 
14 SPINOZA, B. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu, s. 65. 
15 Tamtéž, s. 65. 
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Pokud se budeme snažit o rovnováhu svých afektů, je zapotřebí afekty, které se 

nacházejí na druhém a třetím stupni poznání proměnit. Tyto afekty jsme poznali 

neadekvátně, a které jsou díky tomu pasivní, musíme proměnit na afekty adekvátně 

poznané a aktivní, jejichž příčinou se stáváme my sami. Naše afekty jsou vztaženy 

k Bohu při třetím stupni. Pokud chceme být stále svobodní, musíme věřit v Boha. 

Naše svoboda záleží na věčné lásce k Bohu. Spinozova etika vede k tomu, že spása, 

štěstí, svoboda jsou stejné jako věčná láska k Bohu a Boží láska k lidem. Díky lásce 

k Bohu již nemůžeme mít strach ze smrti, jelikož věříme, že Bůh nám ji ulehčí.  

Spinoza rozlišuje několik druhů poznání. Jako první uvedu poznání z doslechu 

a neurčité zkušenosti, kdy jde o mínění a vytváření představ. Toto poznání je 

empirické a dle Spinozy je jeho obsah pouze podřadný, týká se jen toho, co je 

nahodilé. Díky zobecňování nemůže vzniknout nutné poznání. Další poznání je už 

nutné. Jedná se o poznání racionální, opíráme se o svůj rozum. Toto poznání chápe 

skutečnosti jako podřízené obecným principům, které jsou nutné, čímž je nutné 

i toto poznání. Třetí stupeň poznání neboli vrchol našeho poznání, je intuitivní 

vědění. Poznání je intuitivní vhled Boží esence, tímto poznáním vzniká láska 

k Bohu.16 Třetí stupeň nám umožní nejen poznávat absolutno, ale zároveň poznat 

sebe, jako člověka náležejícího k této substanci. Explicitně racionální vymezení 

intuice najdeme v jeho teorii adekvátních idejí. Adekvátní idejí rozumím ideu, 

která, pokud je chápána v sobě bez vztahu k předmětu, obsahuje všechny vlastnosti 

nebo vnitřní známky pravdivé ideje.17 V tomto smyslu je pak pravda měřítkem sebe 

sama i nepravdy.  

1.3 Svobodná vůle 
Svobodná vůle zde ale nemá místo. Lidské jednání je usměrňováno zákony, které 

platí pro všechny a stejně. Lidé jsou povinni respektovat přírodní zákonitosti a řídit 

se jimi. Rozum dělá člověka rozumnou bytostí. Člověk jedná ve svůj prospěch, 

jedná správně díky svému rozumu. A rozum usiluje o poznání. Proč si ale lidé 

myslí, že mají svobodnou vůli? Dle Spinozy je to zásluhou silných afektů, které 

prožívají. I proto se domnívají, že jsou svobodní. „Rozmrzelost je smutek provázený 

ideou sebe sama a spokojenost se sebou samým je radost provázená ideou sebe 

                                                 
16 SPINOZA, B. Etika, s. 370.  
17 SPINOZA, B. Etika, s. 158. 
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sama jako příčiny.“ 18 Tím, že nedostatečně nepoznáme naše činy, nemůžeme v 

sobě odhalit pravdivé příčiny. To v nás vyvolává dva pasivní afekty, které jsou 

vázány na naši osobu. Pokud budeme prožívat nějaký čin, budeme cítit pocit dobra 

či zla. Je tedy pravděpodobné, že se budeme považovat za příčinu těchto věcí.  

Každému člověku se může stát, že se stane otrokem svých vlastních afektů. Člověk 

nemá takovou moc, aby sám sebe mohl determinovat či učinit se nezávislým. To, že 

jsme v zajetí svých afektů, si někdy ani neuvědomíme. Člověk tedy není svobodný, 

jeho nesvoboda způsobuje to, že se ocitá bezmocný, je svými afekty omezován. 

Proto člověk dělá i takové věci, které by nikdy v životě neudělal. 

1.4 Dobro a zlo 

„Dobrem budu rozumět to, o čem bezpečně vím, že je nám to užitečné. Zlem budu 

rozumět to, o čem bezpečně víme, že nám to zabraňuje v dosažení nějakého 

dobra.“19 

Věci nemohly být vytvořeny nijak jinak, než tak jak byly utvořeny. Nelze nijak 

měnit věci, protože jsou dané, tak jak byly utvořeny. Můžeme říci, že jsou 

hodnotově neutrální. Nic není ani dobré ani zlé. Spinoza tyto etické kategorie 

považuje za relativní. Ani dobro ani zlo nám neurčují v rámci věcí nic pozitivního, 

ale jsou to pouze pojmy našeho myšlení. Tyto věci si ve svém myšlení vytváříme 

tím, že se je snažíme společně srovnávat. Stejné věci mohou být právě tak dobré, 

jako špatné. Dobro a zlo neurčujeme z bytí věcí, ale je poměřováno s lidskou 

přirozeností z hlediska užitečnosti, neužitečnosti. Vše, co je třeba k tomu, aby tělo 

bylo schopno konat věci, a vše, co lidem umožňuje žít klidným životem je 

nazýváno užitečným. Někdy se ale může stát, že naše tělo není schopno jednat, něco 

mu brání. tělo, které ne zaplaveno pocity soucitu, soustrasti, to vše je pro něj 

neužitečné.  

Dobro/zlo věci sice náleží, i proto se říká, že věc je buď dobrá, nebo zlá, ale nikoli 

tak, že by v ní samotné bylo dáno. Je někde jinde, resp. náleží věci či s věcí souvisí 

nějak jinak. Dobro či zlo vystupuje, stává se skutečným v našem myšlení tehdy, 

                                                 
18 Tamtéž, s. 227. 
19 Tamtéž, s. 265. 
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když provádíme komparaci, tj. v rámci určitého vztažení, určitého poměření. Tak 

tedy dobro a zlo souvisí s věcmi, toto je jejich důvodem.   

1.5 O lidské nesvobodě neboli o poznané nutnosti 

Člověk má určitou možnost nalézt cestu ke svobodě. Ovšem nikde není přímo 

uvedeno, zda může být svobodný či jak se jím stát. Je tedy pravda, že svoboda 

a svobodná vůle spolu nijak nesouvisí? V čem tedy spočívá lidská svoboda? 

Nutnost je pro svobodu velice důležitá. Svobodu musíme chápat jako příčinu svých 

vlastních činů, nebo jako činy, ke kterým je člověk přinucen. Důležité je to, že 

svobody můžeme dosáhnout tím, že vyloučíme vnější vlivy, protože kvůli nim je 

člověk pasivní. Pokud se nám tedy daří postupně tyto vlivy vyloučit, tím více máme 

šanci se ke svobodě přiblížit. Je tedy svoboda založena na poznání? Určitě ano, 

protože vnějších vlivů se zbavujeme postupně. Můžeme říci, že po určitých 

stupních poznání. Poznání samo je nejsilnějším afektem, vztahuje se k přírodě, 

k Bohu. 

Člověk by se měl snažit stát se svobodným. Svoboda je u substance kladena do 

nutnosti. Do poznané nutnosti je pak kladena u člověka. Člověk musí vynaložit 

určitou aktivitu pro to, aby na své cestě za svobodou mohl dojít k přeměně 

neadekvátního poznání na adekvátní. Člověk od člověka se ale liší, proto i poznání 

je u každého individuální. Na každého člověka působí vnější příčiny jinou silou. 

Ale i tak je možné, aby pochopil sebe a své afekty, když ne zcela, tak aspoň 

částečně.20 Za pomoci rozumu může člověk poznávat vnější svět. Pokud je poměr 

mezi objekty a idejemi stejný, pak může rozum poznávat věci po pravdě, jak se jeví 

a jaké doopravdy jsou. Člověk tedy poznává vnější svět pomocí rozumu a tím tak 

nabývá i svobody. I proto by měl každý člověk dosáhnout svobody. Jsou tu ale 

příčiny, které ho nutí zůstat či nezůstat v otroctví afektů. Ale jak se tedy člověk 

může z otroctví afektů dostat? Důležité je chtít přeměnit za pomoci mysli pasivní 

afekt na aktivní. „… moc mysli nad afekty spočívá: (1) v samém poznání afektů; (2) 

v tom, že mysl odděluje afekty od přemýšlení o vnější příčině, kterou si 

představujeme zmateně; (3) v čase, v němž stavy, vztahující se k věcem, které 

poznáváme, překonávají vztahy vztahující se k věcem, které chápeme zmateně nebo 

zkomoleně; (4) v množství příčin, jimiž jsou podporovány stavy, které se vztahují 

                                                 
20 Tamtéž, s. 348–349. 
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k obecným vlastnostem nebo k Bohu; (5) konečně v uspořádání, jímž může mysl své 

afekty pořádat a vzájemně spojovat.“21 

Na cestě za svobodou je v první řadě důležité poznat své pasivní afekty. Toto 

poznání je nazýváno adekvátním. Je proto zapotřebí poznávat každý afekt jasně 

a zřetelně, tak je naše mysl determinována k tomu, aby přemýšlela o věcech, které 

jasně poznává. Naše mysl je schopná oddělit afekty od věcí. Izolovaný afekt je 

možné spojit s jinými myšlenkami. Na naší mysl to zapůsobí tak, že kolísání 

v mysli vymizí a my mu již nepodléháme.22  

Afekty jsou v moci času trvalejší, jejich doba přetrvává na rozdíl od krátkodobých 

senzuálních afektů delší dobu. Takto může být silnější afekt přemožen slabším.23   

O obecných záležitostech můžeme získat pojetí díky množství příčin, které se v nás 

vyskytují. Naše představa bude o to silnější, pokud budeme mít více příčin a činit je 

předmětem našeho přemýšlení o Bohu a obecné zákonitosti.24 V naší mysli dochází 

k uspořádání afektů a poté se vzájemně spojují. Tím, že naše mysl je schopná se 

uspořádat, může s afekty správně pracovat. Za pomoci zákonů vyplývání může naše 

mysl pozorovat opravdový řád věcí, což podporuje možnost adekvátního poznání 

obecně. Naše mysl má také schopnost s tím pracovat. Umí si s vlivy vášní poradit a 

potlačovat je. Pokud dokážeme dodržet tuto cestu, můžeme získat moc nad afekty. 

Není ale lepší se těchto afektů vyvarovat, než je napravovat? I Spinoza jednoznačně 

soudí, že je lepší se jich vyvarovat. Proto je přesvědčen, že by se lidé měli spíše 

věnovat prevenci. Je tedy lepší stanovit si určitá pravidla,25 která si při jejich 

dodržování postupně zapamatujeme, a pak je již budeme používat automaticky, 

čímž se afektů vyvarujeme.  

Člověk je svobodný, protože pokud jsme svobodní, jednáme podle svého rozumu. 

Může nám vyplynout z „být svobodní“ nějaká výhoda? Poznání Boha není 

poznáním jiného druhu. Vztah subjektu a objektu je nazýván láskou, jako rozumový 

afekt, který na základě poznání Boha může vášně podstatně omezovat. Láska 

                                                 
21 Tamtéž, s. 360. 
22 Tamtéž, s. 347–349. 
23 Tamtéž, s. 271. 
24 Tamtéž, s. 354. 
25 Tamtéž, s. 354. např. jako pravidlo Spinoza uvádí „Mezi životní pravidla zařadíme například 

zásadu, že nenávist musíme přemáhat láskou nebo šlechetností, a ne ji splácet opětovanou 
nenávistí.“ 
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člověka k Bohu je částí nekonečné lásky, kterou Bůh miluje sám sebe.26 Jako je 

poznání části božského poznání, v němž Bůh poznává všechny důsledky své 

podstaty, čímž poznává sám sebe. Můžeme říci, že tato láska, která je nejsilnějším 

afektem, končí naší smrtí. Člověk má tedy možnost stát se svobodným. S vyšší fází 

poznání dokážeme druhým lidem přát dobro. Spinoza ale upozorňuje na to, že 

pokud bychom chtěli nějakou pomoc od druhých lidí, máme ji přijímat jen od těch, 

kteří nejsou ovlivněni afekty.27 Takoví lidé jsou označeni jako svobodní. Lidé, kteří 

jsou ovlivněni afekty, nám nemohou pomoci, ani nechtějí, mají totiž své problémy, 

proto nemohou adekvátně pomoci. Další výhodou svobody je to, že díky poznání 

budeme mít znalost o omezenosti své moci, proto pro nás nebude těžké pochopit, 

pokud nás potká selhání. „Když se nám něco stane, co je v protikladu k našemu 

užitku, budeme to snášet s klidnou myslí, budeme si vědomi, že jsme splnili svoji 

povinnost, že naše moc nesahá tak daleko, abychom se takovým událostem vyhnuli 

a že jsme částí přírody, jejímuž řádu jsme podřízeni.“28 A v neposlední řadě je to 

naše vyrovnalost se smrtí. Člověk je schopen vyrovnat se smrtí, jedná se jen 

o strach, ale strach je pouze pasivním afektem, který nevychází z rozumu.29 

                                                 
26 Tamtéž, s. 369. 
27 Tamtéž, s. 295. 
28 Tamtéž, s. 339–340   
29 Tamtéž, s. 325. 
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2. IMMANUEL KANT 

Immanuel Kant ve své etice zachytil novou dimenzi lidské autonomie svobody. 

Kantova etika je založená na smyslu, že člověk jako lidská bytost překračuje svoji 

přírodní existenci. Za pomoci svého rozumu může vytvářet základy mravního světa. 

V tomto světě pak člověk dostává takové odpovědnosti, blaženosti a spravedlnosti, 

které dosahuje ze své vlastní svobody. Člověk má ale odpovědnost jak k sobě, tak i 

k ostatním lidem. Je patrné, že v jeho etice dochází k ustálení etiky v obecné, kde se 

chce zbavit jedinečnosti, sentimentální morálky. Tato obecnost, o které mluvíme, se 

netýká obecnosti ve společnosti, ale je to pouze obecnost ve mně. Soužití mravního 

zákona se mnou samým.  

2.1 Kategorický imperativ 

Immanuel Kant své morální pojetí filosofie uvádí jak v díle Základy metafysiky 

mravů, tak i v díle Kritika praktického rozumu. V díle Základy metafysiky mravů se 

můžeme setkat s více formulacemi kategorického imperativu. Základní Kantova 

formulace vypovídá: „Jednej jen podle té maximy, o níž můžeš zároveň chtít, aby se 

stala obecným zákonem.“30 

Další tři formulace nám říkají: „Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla 

na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem.“31 „Jednej tak, abys používal 

lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel, 

a nikdy pouze jako prostředek.“32 „Všechny maximy mají ze své vlastní 

zákonodárné povahy souhlasit s možnou říší účelů jako říší přírody.“33 Výpovědi 

naznačují, že člověk a jeho jednání by mělo být takové, aby mohl souhlasit s tím, že 

maxima jeho chování by se mohla stát univerzálním zákonem pro všechny.  

Kantova, morální teorie vychází z přesvědčení, že nikoli důsledek mravního jednání 

určuje jednání člověka, nýbrž samotný čin o sobě. Díky tomu je morální jednání 

založené na imperativech. Je tedy třeba vysvětlit si základní pojmy imperativů. 

                                                 
30 KANT, I. Základy metafysiky mravů. Praha : SVOBODA, 1990. ISBN 80-20501-52-5, s. 84. 
31 Tamtéž, s. 84. 
32 Tamtéž, s. 91. 
33 Tamtéž, s. 98–99. 



15 

Immanuel Kant rozlišuje dva typy – imperativ hypotetický a imperativ kategorický. 

Hypotetický imperativ je jednání, které směřuje pouze k něčemu jinému, jednání 

slouží jako prostředek. Kategorický imperativ je takové jednání, které jednání 

ukazuje samo o sobě, není tedy ve vztahu s jiným účelem. Pokud budeme hovořit 

o morálním jednání, pak u Kanta je založené na imperativu kategorickém, nikoli 

hypotetickém. 

Můžeme tedy uvést, že Kant rozlišuje dva typy praktických zásad lidského jednání: 

maximy a morální zákony. Pojem maxima je určitá zásada, kterou si stanoví člověk 

sám za sebe a bude ji dodržovat, ale její dodržování nepožaduje po ostatních. 

Například jestliže se zítra ráno probudím a řeknu si, že od této chvíle začínám žít 

v celibátu, pak jde o mé zcela svobodné a dobrovolné individuální rozhodnutí, jehož 

analogické učinění nemám právo smysluplně požadovat na ostatních. Je to mé 

dobrovolné rozhodnutí a já nesmím, ani nemám právo ho požadovat po ostatních. 

Morální zákon je zásada, která platí pro každého. Této zásady se člověk nemůže 

vzdát, je tu a člověk ji musí respektovat. Můžeme uvést příklad z Desatera: 

Nezabiješ. Je to takový morální zákon, který vychází čistě z praktického rozumu.  

Hypotetický imperativ, podmíněný, formuluje zákon ve formě podmínky. 

Například: Nechceš-li se příliš vázat na ženu, žij v celibátu. Podmínka zde není 

myšlena tak, že by lidé měli žít v celibátu, ale hovoří o tom, že pokud se muž 

nechce vázat na ženu, pak je pro něj lepší žít v celibátu. Kategorický imperativ, 

nepodmíněný. Zákon je formulován nepodmíněně a nehledě na jakékoli podmínky. 

Například: Nezcizoložíš! Příkaz je vysloven nepodmíněně, všeobecně, absolutně. 

Z tohoto vyplývá, že naše jednání má být takové, aby se pro nás stalo zákonem. 

Platným zákonem čistého praktického rozumu, kterým se má člověk řídit, je 

formulace „Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip 

všeobecného zákonodárství.“34 Člověk, který se řídí tímto zákonem, nemůže jednat 

nemorálně. Pro upřesnění můžeme uvést příklad: Nepokradeš! Tím, že zloděj 

ukradne nějaké věci, nemůže se stát jeho maxima obecným zákonem, zároveň si je 

ale také vědom toho, že okradeného použil pouze jako prostředek pro své 

obohacení. Jelikož si daný člověk pořídil pro svoji potřebu, a ne proto, aby mu byla 

odcizena. Zloděj jedná jak proti vůli okradeného, tak i proti kategorickému 

                                                 
34 KANT, I. Kritika praktického rozumu. Praha : SVOBODA. 1996. ISBN 80-205-0507-5, s. 50. 
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imperativu. Pokud odstraníme z kategorického imperativu veškerý objektový obsah, 

stále nám zůstane forma všeobecného zákonodárství. Ze zákona vyplývá, že naše 

vůle je nezávislá na empirických podmínkách, jde pouze o čistou vůli. Tato čistá 

vůle je určena pouze zákonem. Dle Kanta, je vůle, která je určená formou zákona, 

považována za nejvyšší podmínku všech maxim.35 Tím je tedy potvrzeno, že 

kategorický imperativ skutečně vychází z čistého rozumu. „ Čistý rozum je sám pro 

sebe praktický a dává (člověku) obecný zákon, který nazýváme mravním 

zákonem,“36 dodává Kant. 

Člověk, který porozumí kategorickému imperativu, přirozeně pochopí, že toto 

jednání se vztahuje i na něho. Pomůže mu zcela se očistit, cítí se svobodný od 

přírodní kauzality. Každý člověk na základě tohoto jednání, pak usoudí, že je          

a priori zavázán kategorickému imperativu. Není hledán nový mravní princip, ale 

pouze způsob, jak objevit kategorický imperativ. Mravní princip člověk nachází 

v obecném etickém principu. S kategorickým imperativem je zároveň vznášen 

požadavek, aby člověk jako svobodná autonomní lidská bytost nebyl brán jako 

prostředek, ale jako člověk sám o sobě. Tím ale není vyloučeno, že jednání 

nemůžeme užívat jako prostředek, ale nikdy ne jenom prostředek.37 

Kategorický imperativ slouží jako určité vodítko, jak se morálně chovat.„U činit 

zadost kategorickému příkazu mravnosti je v moci každého v každé době; vyhovět 

empiricky podmíněnému předpisu blaženosti je možné jen zřídka, a ani zdaleka 

ne – i jen vzhledem k jednomu jedinému záměru – každému. Příčinou toho je, že v 

prvním případě záleží jen na maximě, která musí být pravá a čistá, kdežto v tom 

druhém záleží také na silách a fyzické možnosti požadovaný předmět 

uskutečnit.“ 38 Pro člověka je mnohem jednodušší žít čestně a mravně, než 

nemorálně. K tomu, aby člověk žil nemravně, musí vynaložit podstatně větší 

úsilí. Pouze na základě svých životních zkušeností může zjistit, jak to udělat, 

aby z jeho činnosti měl prospěch. Z dnešní zkušenosti ale víme, že ani životní 

situace člověku nezaručí úspěch.  

                                                 
35 Tamtéž, s. 51. 
36 Tamtéž, s. 52–53. 
37 Tamtéž, s. 53–55. 
38 Tamtéž, s. 63. 
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Základní Kantova formulace kategorického imperativu uvádí formu našeho jednání. 

Postrádá ale sdělení, jaký účel svým jednáním máme sledovat. Pokud se tedy člověk 

bude řídit pouze první formulací, při každé překážce musí vyčkat na někoho, kdo 

mu ukáže správný směr. I když je pro nás princip zobecnění důležitý, neudává účel, 

který máme sledovat. Tato formulace kategorického imperativu potom představuje 

dokonalou formu bez obsahu. Ve druhé formulaci, která byla uvedena, člověk zná 

mravní obsah a účel svého jednání. Člověk sledující svým jednání tento účel 

nemůže jednat nemorálně.  

2.2 Svoboda vůle 

Kant rozlišuje autonomii a heteronomie vůle. „Autonomie vůle je povaha vůle, díky 

níž je vůle sama sobě zákonem,“39 tzn., vůle se projevuje tak, že její maximy jsou 

ve shodě s univerzálním zákonem a není naváděna nikým z okolí. Jiné jednání, 

kterým je podněcována pak vede k heteronomii. Jednání není rozhodnutím sebe 

sama, ale je závislé na něčem jiném. Pokud takové jednání nastane, člověk se neřídí 

kategorickým imperativem, ale imperativem hypotetickým. Aby se lidské jednání 

mohlo svobodně řídit morálním imperativem, je nutné, aby se morální imperativ 

zcela oprostil od všech předmětů, které na něj mají vliv.40 Za svobodnou vůli 

můžeme označit takovou vůli, která nepodléhá něčemu jinému než tomu, co si ona 

sama vytyčila za obecný zákon. Pokud se stane, že člověk své jednání ovlivní něčím 

jiným, než svým rozumem, dle Kanta se nejedná o svobodu, ale o závislost. Naši 

vůli musí určovat nejen náš rozum, ale i zákon zákonem je myšlena jakási 

zákonodárná forma, která může být určujícím důvodem svobodné vůle. Zákon musí 

být pouze určující důvod pro naše jednání, jelikož svobodná vůle je nezávislá na 

empirických podmínkách. V Kritice praktického rozumu se Kant táže „ptám se, čím 

naše poznání nepodmíněně praktického začíná, zda svobodou, nebo praktickým 

zákonem.“41 Naše poznání nemůže začít existencí svobody, jelikož nejsme schopni 

usuzovat ze zkušenosti ani si ji uvědomovat bezprostředně. To co si člověk 

bezprostředně uvědomuje, je právě morální zákon, neboť je to právě morální 

zákon, který nás vede k poznání pojmu svoboda. To nás ale nutí k otázce, jak si 

vůbec můžeme uvědomovat morální zákon? Člověk je schopen si morální zákon 

                                                 
39 Tamtéž, s. 55. 
40 KANT, I. Základy metafyziky mravů, s. 103. 
41 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 48. 
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uvědomovat bezprostředně proto, jelikož si člověk čisté praktické zákony 

uvědomuje na základě svého rozumu. Tento rozum mu je předepsal a vyřadil 

takové empirické podmínky, které by na tuto nutnost odkazovali.42 Opět se 

ukazuje, že pokud člověk jedná v souladu s kategorickým imperativem, projevuje 

se jeho dobrá vůle.  

Kant rozlišuje negativní a pozitivní určení svobody. Negativní určení svobody je 

nezávislé na cizích příčinách. Svoboda je sama sobě příčinou. Pozitivní určení 

svobody je vázáno na mravní zákon. Svoboda dopomáhá člověku k uvědomění si 

své oblasti mravních hodnot a účelů. I proto můžeme říci, že svoboda je lidskou 

záležitostí, tzn., že se týká vztahu člověk k sobě, ale také vztahu člověka s 

člověkem.43  

Svoboda je podle Kanta něco, co se člověku zjevuje pomocí morálního zákona.44 

I když na ideu nenahlížíme a priori, je nám jasné, že existuje, je přítomná, jelikož 

je podmínkou morálního zákona. Je to právě svoboda, která umožňuje platnost 

morálního zákona. Na základě morálního zákona, může člověk poznat svobodu 

vlastní. Pokud člověk bude používat svůj morální rozum, možnost existence je 

zaručena, ale i možnost nesmrtelnosti a Boha.45 Tím že je člověk racionální bytost, 

je i jeho vůle určitý druh kauzality. Proto i svoboda může být vlastností vůle, díky 

této vůli může být nezávislá na různých vnějších příčinách. Na základě toho, že 

člověk je racionální bytost, nepředpokládá se, že by jednal jinak než svobodně. 

Rozumu, který je autorem všech našich principů, se dokáže vyrovnat a čelit 

působení cizích vlivů. Aby se dokázal vyrovnat s působením cizích vlivů je patrné, 

že rozum musí sám na sebe nahlížet jako na svobodný. Vůle racionálního člověka 

musí tedy být absolutně svobodná.46 

Pokud je tedy vůle v naprosté shodě se zákony, je absolutně dobrá. Dle Kanta 

„absolutně dobrá vůle je ta, jejíž maxima může v sobě obsahovat vždy samu sebe, 

chápanou jako obecný zákon, neboť analýzou pojmu naprosto dobré vůle nemůže 

být odhalena tato vlastnost maximy.“47 Nutným objektem vůle je tedy uskutečnění 

                                                 
42 Tamtéž, s. 48–49. 
43 KANT, I. Základy metafyziky mravů, s. 101–102. 
44 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 6. 
45 Tamtéž, s. 9. 
46 KANT, I. Základy metafyziky mravů, s. 108–110. 
47 Tamtéž, s. 102. 
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nejvyššího dobra ve světě. I proto je podmínkou nejvyššího dobra zcela naprostá 

shoda vůle s morálním zákonem. Dle Kanta je tato shoda vůle s morálním zákonem 

označena za svatost, jíž není možné v dosavadním světě dosáhnout žádné konečné 

rozumné bytosti.48 Vůle je ale požadována jako prakticky nutná, můžeme jí 

dosáhnout pouze do nekonečna, které vede k naprosté shodě. Aby to bylo vůbec 

možné, je třeba připustit si možnost existence do nekonečna přetrvávající bytosti. 

Toto je dle Kanta nazýváno nesmrtelnost duše.49 „Nejvyšší dobro je tedy prakticky 

možné jen za předpokladu nesmrtelnosti duše.“50 V díle Kritika praktického rozumu 

je uvedeno, že Kant smýšlí o všech pokusech zkonstruovat etiku jako nauku o 

správném jednání jako nedostačující. Všechny tyto pokusy se opírají o tvrzení, že 

vůle není v nás samotných, ale nýbrž mimo nás. Nejprve postulují nějaké pravidlo, 

jako třeba blaženost, nejvyšší dobro, které začnou hledat, a potom na základě toho 

odvodí morální zákon. Představují přesně opačný a převrácený postup. Proto Kant 

uvádí, že to, co je dobré a zlé, je nutné odvodit nejprve z morálního zákona. Nelze 

pouze z něčeho, z čeho se pak odvodí zákon. Může se stát, že náš racionální rozum 

se rozhodne tímto způsobem vyjít z nejvyššího dobra, pak se ale nevyhnutelně ocitá 

v antinomii. Je to stejné, jako když se teoretický rozum, při snaze o spekulativní 

řešení některých metafyzických idejí dostane do antinomií. Nejvyšší dobro je pro 

Kanta důležitý pojem, ale jen pokud je správně formulován. Je tedy postupově 

nesprávné pokládat nejvyšší dobro za předřazené morálnímu zákonu. Nejdříve 

musíme poznat formální morální zákon, který nám nabízí čistý rozum, a teprve pak 

můžeme hovořit o tom, co je dobré a zlé. Jen díky našemu rozumu může být 

nalezen všeobecně platný mravní princip.   

                                                 
48 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 209. 
49 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 210. 
50 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 210. 
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3. KARL JASPERS 

3.1 Pojetí existence 

Pojetí existence je u Karla Jasperse vyjádřeno spolu s myšlenkou Boha, tedy 

s problémem víry. Já je více než pouhé bytí. Už v pouhém bytí je možná existence. 

Existenci lze označit také Já, které se vztahuje ke svým možnostem. Osvětlení 

existence je proces, při kterém se člověku ukazují jeho prvotní možnosti, možnosti 

jeho osoby, ale zároveň naléhá na člověka, aby je realizoval. Je to cesta zakoušení 

mezních situací (smrti, utrpení, boje, viny…) Není jednoduché vyjádřit existenci 

tak, aby byla každému člověku zřetelně jasná. Každý jedinec si ji chápe tak, aby 

byla zřetelná jemu. Existence je tedy něco, co nemůžeme brát jako všeobecně 

platné. Výzva existence je určena nezcizitelné svobodě jedince, proto není možné 

předkládat jiné východisko. Existenci je tedy nutné považovat za vlastní Já, které se 

vztahuje k možnostem. Svoboda je osvětlování existence. Člověk musí ve své 

svobodě vidět možnosti existence. Existence je určitý zdroj, ze kterého člověk myslí 

a jedná. Díky tomu může jednat i s druhými lidmi a vztahuje se k transcendenci, 

neboli je bytím jeho svobody. Osvětlování existence vede k poznání sebe sama 

a k uvědomění si vztahu k celku jsoucího. Existence je tedy ve vztahu k sobě 

samému v neustálém strachu a odvaze víry. Nejde jen o to, že bychom existenci 

pouze nějak popisovali, ale musíme existenci osvětlovat. Člověk se snaží na základě 

poznání nepoznaného pomalu pochopit vědomí své existence. Existence bytí je 

velmi odlišné od bytí světa. Ale nemůžeme říci, že by existence byla bytí, je to 

možnost bytí. Je možná pouze v činu, takže ji nelze myslet. Je to myšlení člověka, 

kdy se člověk stává sebou samým a zásluhou toho je svobodným bytím.  

3.2 Lidské bytí 

„Objímající, jež jsem já, je v každé podobě polaritou subjektu a objektu: Jsem 

jakožto pobývání: vnitřní svět a osvětí, jakožto vědomí vůbec: vědomí a předmět, 

jakožto duch: idea ve mně a objektivní idea vycházející vstříc z věcí, jakožto 

existence: existence a transcendence.“51 Bytí, které člověka obklopuje, 

pojmenovává Jaspers jako objímající.52 Člověk tedy žije a myslí ve světě, který ho 

objímá, je to bytí, které je zároveň objímáno. Bytí proniká srze vše, co je. Na 
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objímající můžeme nahlížet ze dvou pohledů, jako bytí o sobě, či že tím bytím jsme 

my. Objímající, kterým není lidské bytí, ale člověka pouze obklopuje, je okolní svět 

a transcendence.   

Lidská bytost může existovat různými způsoby. „Bytí, jímž jsme my, se nazývá 

pobývání, vědomí vůbec, duch existence.“53 Lidská bytost znamená pobývání 

(dasein), mne jako živou, smyslovou, konečnou bytost žijící zde a nyní ve svém 

osvětí, které konkrétně zakouším, které mi prospívá nebo škodí a poskytuje požitky 

nebo utrpení. V tomto světě člověk vytváří sebe sama, což způsobuje naše vědomí 

sebe sama k okolnímu světu. Další způsob existence je Já, které znamená 

rozvažování, vědomí vůbec, kdy se člověk povznáší nad pouhým pobýváním. 

Člověk je schopen ve svém vědomí poznávat, je schopen řeči, vytvářet kulturu a tím 

sebe sama zpředmětňuje. Já také existuje jako duch, „jakožto duch jsem pln idejí, 

jimiž zachycuji ideu, jež ke mně přichází.“54 Člověk nejen za pomoci idejí objevuje 

smysl věcí, zároveň představuje sebe sama jako možnost.  

Existence takto představuje bytí v okolním světě. Existence pro Jasperse 

představuje nejen tyto tři způsoby bytí, ale také existenciální svobodu.55 Člověk, 

který si uvědomí svoji existenci, pochopí i svoji závislost na transcendenci. Tím, že 

si uvědomím, že jsem, znamená, že existuji. Mé bytí ale není jen něčím, je bytím 

darovaným. Tímto darováním je myšlen důkaz transcendentálního Boha, který se 

stává předmětem víry. Předmětem víry je transcendentní Bůh. Bůh je dárce bytí, 

skutečnost, kterou člověk odhalí ve filosofickém aktu. Díky filosofii může člověk 

odhalit svoji přirozenost. „P ři filosofování jdeme cestou ke zdroji víry, která náleží 

člověku jakožto člověku.“56 Člověk k víře dospívá na základě filosofického poznání, 

poznání sebe sama a darovaného bytí. Z člověka se stává filosofická a náboženská 

bytost, která má povahu svobodné existence.  

Okamžik transcendence spočívá u lidské existence v její svobodě. Svoboda nám 

dává možnost lidského bytí, díky ní si uvědomujeme, kdo vlastně jsme. Vycházíme 

z toho, že pokud je transcendencí Bůh, je transcendence nepředmětná. Překračuje 

vše. Předměty, šifry, nemůžeme ji myslet. Symboly, které nelze uchopit, ale lze je 

pouze myslet, se ukazují v existenci každého člověka. Dosáhnout transcendence 
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nelze pouhým pozorováním, ale jen skrze naši svobodu. Díky transcendenci 

existujeme ve své svobodě. Transcendenci nelze přímo pojmenovat, nemůžeme si ji 

představit, představuje se, jak Jaspers nazývá, šiframi. Šifry transcendence mohou 

být filosofické pojmy, umělecká díla nebo představy boha. Šifrou se však může stát 

v zásadě vše, pokud skrze to člověk zahlédne transcendenci. Jsou to takové pojmy, 

které člověka přesahují. „Šifry nejsou poznáním něčeho. Nejsou to znaky, které by 

bylo možno vyložit tím, že řekneme, k čemu se vztahují, nýbrž v nich samotných je 

přítomno to, co nemůže být přítomno žádným jiným způsobem.“57 

V našem světě se člověk neustále setkává s věcmi, o kterých nic neví. Neví, proč 

jsou a jak je vůbec možné, že jsou. Ve většině případů člověk na tyto věci hledá 

odpovědi, chce jim porozumět, vědět o nich co nejvíce. I proto se přiklání 

k možnosti klást tyto otázky Bohu. Tím, že začínáme o těchto otázkách přemýšlet, 

začínáme se ptát i po otázce transcendence a chceme vědět, že k nám v oněch 

šifrách promlouvá. Neměla by teď ale vyvstat otázka, zda se takto nemohou ptát jen 

ti, kdo věří v Boha? Co s těmi, kteří nevěří? Člověk, který nevěří, ale otázky si 

pokládá, je tak nějak na pochybách. Je tedy něco, když Bůh není? Dle Jasperse jsou 

odpovědi různé, ale jde především odpovědět na otázku, co jest. A právě tyto 

odpovědi se stávají šiframi. Není nijak dokázáno, zda lidé více chtějí vysvětlit šifry 

na otázku, co jest, či šifry týkající se Boha. Na základě historických spisů můžeme 

vidět, že otázky zda Bůh existuje, byly a jsou stále aktuální, proto je řadíme jak 

mezi filosofické, tak i teologické.  

O transcendenci tedy hovoříme v případě, kdy svět není tím, co existuje samo ze 

sebe, ale místem, na které směřuje lidská svoboda. A jen to, co se děje skrze 

svobodu, může být pochopeno a stát se pro člověka předmětem. Ovšem tuto 

transcendenci nemůžeme poznat, a proto se nám díky naší svobodě představuje 

v šifrách. Bylo by ale mylné domnívat se, že samotná šifra je transcendencí. Nelze 

ji nijak uchopit, protože by se stala konečnou a již by nebyla transcendencí. Pokud 

si tedy uvědomujeme důležitost transcendence, uvědomíme si i důležitost světa.  

„Víra se nenachází na cestě svobody, jež není absolutní ani prázdnou svobodou, 

nýbrž zakouší jakožto možnost nepřicházení se samé a darování si sebe samé. Jen 
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svobodou se ujišťuji o transcendenci.“58 Pouhé pobývání člověka na světě z něho 

nečiní existenci, musí tu být i svoboda. Díky svobodě a darovanému bytí mohu 

odhalit sebe sama a tím nebýt jen pouhým pobýváním na světě. Jedinec, je-li 

existencí, je svobodný v protikladu ke konečnosti svého pobývání. Vědom si své 

konečnosti se však člověk vírou osvobozuje. „Svoboda člověka je tedy 

neoddělitelná od vědomí lidské konečnosti.“59 Člověk, vědom si své konečnosti na 

tomto světě, je si zároveň vědom nekonečnosti a nepodmíněnosti Boha. Člověk se 

stává nepodmíněným pouze skrze svá rozhodnutí, ke kterým se rozhodne na základě 

své víry. 

3.3 Otázka viny 

Po skončení druhé světové války vydal Jaspers v roce 1946 knihu, která se věnuje 

tehdy aktuální otázce – otázce německé viny. Vinu Němcům přisuzovaly vítězné 

mocnosti i němečtí emigranti či občané neutrálních států. Ze začátku je pro Jasperse 

důležité vymezit pojmy, především pojem viny obecně. Následně jsou uvedeny 

důsledky viny, kdo soudí a kdo se jakými prostředky hájí. V historickém kontextu 

je uvedeno, jaká je vlastně ta vina, která je lidmi různých národností přisuzována 

Němcům. 

Jaspers rozlišuje v knize Otázka viny čtyři druhy viny: 

Kriminální vina  se týká takových činů, které poruší jednoznačně stanovené 

zákony. Instancí je v tomto případě soud, který při prokazatelných zločinech 

aplikuje zákony. 

Politická vina se vztahuje na činy státníků a v příslušnosti k určitému státu jsou 

všichni občané odpovědni za to, jakou vládu mají. Instancí je zde moc a vůle 

vítězova, jak ve vnitřní politice, tak i v zahraničí. 

Morální vina  platí pro takové činy, kterých se dopustí člověk jako jedinec, jelikož 

pouze já jsem morálně zodpovědný za všechny své činy. Nemůže zde platit věta – 

rozkaz je rozkaz. Instancí je zde vlastní vědomí člověka, komunikace s přítelem 

a bližním, který má zájem o moji duši. 

Metafyzická vina platí, pokud jsem ještě neučinil všechno, co jsem mohl, aby bylo 

zabráněno nějakému zločinu, jsem i já spolupachatel. Pokud jsem byl tím, kdo 
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pouze přihlížel při vraždění jiných, nenasadil život proto, abych jim pomohl, tak 

i tím jsem vinen. Instancí je zde pouze Bůh.60 

2.3.1 Důsledky viny 

„Vina má důsledky navenek pro lidský život, ať už to postižený chápe, nebo ne, 

a má i důsledky vnitřní povahy pro vědomí vlastního já, jestliže svou vinu 

nahlížím“61  

Její důsledky nalezneme ve všech čtyřech vinách. Pokud se jedná o vinu kriminální, 

je jasné, že po zločinu přichází trest, kdy soudce uzná pachatele vinným podle své 

nejlepší vůle. Nejde o to, aby obžalovaný přiznal, že je potrestán právem. 

Z politické viny je potřeba se zpovídat a sjednat nápravu. Výsledkem je ztráta nebo 

omezení politické moci a politických práv. Pokud se proviníme morálně, je potřeba 

nastolit pokání a obrodu. Je to vnitřní proces, jehož výsledky se projevují navenek. 

Z metafyzické viny vyplývá proměna vlastního já před Bohem, kdy je zlomena 

pýcha. Pokud je tato pýcha překonána, může to být začátek nového vnitřního života. 

2.3.2 Násilí, právo, milost 

„V klidných dobách se skoro zapomnělo, že se mezi lidmi rozhoduje násilím, 

nedohodnou-li se, a že veškerý státní řád je krocením tohoto násilí, ale takovým, při 

němž násilí zůstává – uvnitř jako vynucování práva, navenek jako válka“62 

Můžeme říci, že i to válečné, násilné, co se týká Evropy, se postupem času 

ustanovilo do mezinárodního práva, později jako haagská a ženevská konvence. Ale 

i tak se zdá, že tyto kroky nebyly tak účinné. Přece jen došlo ke světovým válkám 

a na jejich konci byl vždy poražený a vítěz. Pozice vítěze je jasná, určí, jak bude 

nakládáno s poraženým. Poražený je vydán na milost či nemilost vítězi. Pak už je 

pouze na poraženém, zda bude chtít přežít a podřídí se, nebo zda se rozhodne raději 

život ukončit a zemřít. Musí zde existovat nějaká pravidla, která by upravovala 

podmínky mezi vítězem a poraženým. Vítěz přece nemůže jen tak na základě svých 

vnitřních podnětů jednat s poraženým. I proto ve společnosti, v níž člověk uznává 

člověka jako bytost, existuje právo, podle kterého by vítěz i poražený měli jednat. 
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Nejen vítěz, ale i poražený má svá práva, a proto se na ně může odkazovat. Milost 

omezuje výkon jak čistého práva, tak násilí. Působí buď proto, aby právo ustoupilo 

skutečné spravedlnosti, protože v právu jsou nedostatky, nebo ji udělí vítěz 

z velkomyslnosti, nebo aby mu poražený sloužil 

2.3.3 Kdo soudí a kdo či co je předmětem posuzování? 

Logicky nám vyplyne, že pokud je spáchána vina, musí z ní vyjít i určitý trest. Ale 

kdo je oprávněn tento trest určit? Jak je možné, že někdo může někoho soudit? 

Nejprve je třeba si říci, že obviněný může výčitky slyšet z okolí, ale jen tehdy, 

pokud se jedná o zločin a politickou vinu, či zločin z vlastního podnětu. Tyto 

podněty jsou právě ty, které se týkají našeho morálního selhání a vlastní 

metafyzické křehkosti. Pokud ovšem viník způsobí vinu politickou či zločin a slyší 

své špatné svědomí, tak je zodpovědný i za ně.  

Co se týče kolektivu, můžeme jej obvinit. Ale i jednotlivec nese zodpovědnost, z té 

je však vyňata vina morální a metafyzická. V rámci zločinné skupiny se přece před 

soudem zodpovídá každý, s ohledem na svůj podíl na zločinu, i když samotná 

příslušnost ke zločinné skupině může být trestná. 

„Moráln ě lze vždy posuzovat jen jednotlivce, nikdy ne kolektiv.“ 63 Zde vidíme, že 

jednotlivce můžeme soudit a kolektiv je nesmyslné obviňovat, například obviňovat 

celý národ jako celek. Vždy máme soudit pouze určitého jednotlivce. Národ 

nemůže být zločincem, takový pohled připravuje jednotlivce o důstojnost. 

„Kolektivní vina národa nebo skupiny uvnitř národů tedy nemůže – s výjimkou 

politické odpovědnosti – existovat: ani jako kriminální ani jako morální ani jako 

metafyzická vina“ 64 A kdo tedy podle Jasperse může soudit? Jak v knize uvádí, tak 

po skončení války, je ten, kdo soudí, vždy vítěz. A ten, kdo je poražený, musí nést 

důsledky. 
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2.3.4 Obhajoba 

Každý, kdo je obviněn a bude souzen, měl by mít možnost obhajoby. Má být 

slyšena ne jen strana, která žaluje, ale na základě lidských práv i ten, kdo je 

obviněn. Obhajoba může být tam, kde je možné, aby člověk mohl mluvit. Dochází 

k tomu, že vítěz již nemá totální převahu nad obviněným, ale na základě práva se 

jeho moc omezuje. Obhajoba je tam, kde se tedy smíme hájit a je možná v šesti 

možných případech. 

1. Obhajoba se dovolává toho, aby se vina přesně určila. Tím dochází 

k zpřesnění jejího rozsahu a částečně může dojít i ke zproštění obvinění. 

2. Obhajoba předkládá fakta, která zdůrazňuje. 

3. Obhajoba apeluje na přirozené právo, mezinárodní právo, lidské právo. 

Takové počínání má svá omezení. Kupříkladu stát, který uvnitř 

nerespektoval lidská práva nebo vně nerespektoval mezinárodní právo, 

nemůže v toto právo při soudu doufat. 

4. Obhajoba může poukázat na to, že obžaloba není vedena z čistých pohnutek, 

ale z jiných, zištných. 

5. Obhajoba odmítá soudce, pokud ten podle ní nemá právo soudcem být nebo 

jde o věc, která nepodléhá lidskému soudci. 

6. Obhajoba poukazuje na činy druhých, které byly také příčinou zla, užívá 

protislužby.65 

2.3.5 Německé otázky 

V této kapitole Jaspers podrobně rozebírá vinu v konkrétním případě poválečného 

Německa. Polemizuje o legitimitě norimberského procesu, který nakonec zpravidla 

obhajuje. Píše, že podíl viny je na každém příslušníku německého národa. Tuto vinu 

je třeba přijmout, byť bývá předkládána ze strany světa nezřídka takovým 

způsobem, který je sám o sobě vinný. Je tedy třeba vyjasnit a přijmout vinu. A to 

vinu metafyzickou jako nečinné přihlížení zločinům režimu, morální vinu jako 
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podporu a vytváření režimu a politickou vinu jako odpovědnost za činy režimu. Dle 

Jasperse je ale jediná správná a pravdivá věta politická. Metafyzická a morální jsou 

výpovědi nepravdivé.  

2.3.6 Diferenciace německé viny – zločiny 

Jaspers vidí německou vinu jako morální. Spočívá v podporování a vytváření 

hitlerovského režimu. Dále také ve vině metafyzické, která dopouští nečinné 

přihlížení při hrůzných zločinech. Politická vina je typickou odpovědí na činy 

režimu. Je tedy nepochybné, že takto vinni jsou vůdcové nacistického režimu, kteří 

stanuli před soudem v Norimberku, což znamenalo ve světových dějinách dosud 

zcela něco nepoznaného. Znamená to, že vítězové nechtěli obvinit celý národ, ale 

pouze jednotlivé zločince, vůdce nacistického režimu. Obžalovaní pak nemají být 

odsouzeni za činy celkové, ale za určité jim přisouzené činy. Do kriminálních 

zločinů, které definoval mezinárodní vojenský soudní dvůr, patří: 

1. Zločiny proti míru – plánování, příprava, zahájení války, která porušila 

mezinárodní smlouvy. 

2. Válečné zločiny – porušení válečných práv – vraždy, vyhubení, deportace, 

aj. 

3. Zločiny proti lidskosti – vraždy, zotročení..., dále zde byl určen i okruh 

odpovědnosti.66 

Na základě podložených důkazů je třeba před soudem jednat s obžalovanými za 

stejných podmínek, tj. podle zákona. Je jasné, že pokud má být někdo odsouzen, tak 

podle platného zákona, který byl schválen ještě před spáchaným zločinem, ale 

v Norimberku vítězové nejprve zákony tvořili a na základě nich byli obžalovaní 

souzeni. Takto vedený proces není ani správný ani veden podle právoplatného 

práva. Soud, který bude složen pouze ze zemí vítězů, nemůže být nikdy 

objektivní. 

Vina je po válce vždy připisována poraženým. Z toho vyplývá, že i zločiny, které 

byly spáchány a jsou souzeny před soudem, jsou zločiny těchto poražených zemí. 

Jiné zločiny potrestány nejsou. Ale může být vůbec pravda, že zločiny, které 

                                                 
66 Tamtéž, s. 26. 



28 

spáchal vítězný stát, nejsou nijak potrestány? Je vůbec možné, že by zločiny, které 

byly spáchány Němci, zůstaly bez odezvy?  

Na obhajobu norimberského tribunálu Jaspers podotýká, že nebyli souzeni Němeci 

jako národ, ale pouze jednotliví zločinci. Státy, které vedou tento proces, chtějí 

převzít odpovědnost za celé lidstvo, chtějí vládnout společně, což znamená, že 

neupřednostňují svůj národ. 

Politická vina nám dává možnost odmítnout rozhodnutí norimberského tribunálu, že 

jsou Němci jako národ zproštěni viny. Každý státní příslušník nese odpovědnost za 

činy, kterých se dopouští stát, k němuž přísluší. Na základě toho, že každý národ 

odpovídá za svoji státnost, jsou vinni i Němci jako příslušníci svého státu. Je 

opravdu každý jednotlivec zodpovědný za přístup svého státu? Je vůbec možné, že 

existuje něco jako kolektivní odpovědnost v rámci jednoho státu, který se podílel na 

zločinech? Nebo musí každý pociťovat podíl odpovědnosti na těchto činech? Podle 

Jasperse je každý zodpovědný za spáchané zločiny, pokud lidé strpěli vznik 

takového režimu, ale také není, pokud lidé neuznali tyto činy, či že by byli 

spoluviníky.  

„Kolektivní vina tedy sice nutně existuje jako politická vina státních příslušníků, ale 

neexistuje proto ještě ve stejném smyslu jako vina morální a metafyzická nebo jako 

vlna kriminální.“67 

Politicky člověk jedná, pokud odevzdá svůj hlas ve volbách, nebo pokud svůj hlas 

neodevzdá. Politická odpovědnost se však netýká jeho duše. 

Největší pocit viny nalezneme ve vině morální. Zde také nalezneme největší rozdíly 

mezi Němci. Menšina národa v čele s Hitlerem prý stojí mimo morální vinu z toho 

důvodu, že není schopna lítosti či proměny, necítí vinu. Patří k nim násilí, a proto 

mohou být jen násilím odsouzeni. Morální vinu nesou ti, kteří mají svědomí a cítí 

lítost. Nesou tuto vinu, protože: 

1. Žili v masce, což bylo nevyhnutelné pro toho, kdo chtěl přežít. Byli loajální 

k tehdejšímu režimu, lhali, což to tíží jejich morální svědomí. 
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2. Žili s falešným svědomím, které je klamalo. Věřili, že se obětují pro ten 

nejvyšší cíl. Ale každý člověk je odpovědný za iluzi, kterou si vytváří, proto 

tito lidé nesou vinu. 

3. Žili polovičatě, vnitřně se přizpůsobili. I to v sobě skrývá morální vinu.  

4. Je rozdíl mezi aktivními a pasivními lidmi. Lidé v té době politicky aktivní, 

propagandisté a vedoucí jsou vinni. Avšak i ten, kdo zůstal zcela nečinný, je 

také vinen.  

5. Vnějškově se přizpůsobili. Jaspers tomu říká souputnictví.68 

Metafyzická vina vzniká jako nedostatek solidarity s člověkem. Solidarita je 

porušena, pokud přihlížíme utrpení a bezpráví jiných lidí. Má vina spočívá nejen 

v tom, že se dopustím nějakých zločinů na druhých, ale i v tom, že jsem přítomen 

nějakému zločinu, který se páchá na druhých lidech, a já tomu nejsem schopen 

zabránit. Pokud takový člověk nepřežije, jsem vinen, protože já jsem přežil. 

Můžeme tedy říci, že Jaspers vidí to, že Němci, kteří přežili, nehledali smrt 

v odporu proti režimu. Těmto lidem připadá metafyzická vina. Problém nastává ale 

v tom, že tato vina je vidět pouze ve vlastním nitru, takže ji nikdo nemůže nakázat. 

A jaké jsou důsledky viny? Všichni Němci se musí podílet na politické 

odpovědnosti. I proto se musí podílet na přípravě zákonů a s nimi spojených 

výsledků. Potrestána má být jen malá menšina Němců, ne celý národ. Každý Němec 

by se měl zamyslet nad sebou samým a je jen na jeho svědomí, jaký podíl viny na 

zločinech má a jak jim měl předcházet. Tohle všechno se ale týká pouze vlastní 

viny. Kolektivní vina se pak vztahuje na veškeré obyvatelstvo, které nese důsledky 

jednání státu. Že nese i odpovědnost je projev politické svobody. Kolektivní vina 

existuje jako dvojí: že se vůbec oddáváme nějakému vůdci, že se podvolíme 

nějakému typu vůdce. Jak je patrné, má člověk podle Jasperse i vlastní povědomí 

o kolektivní vině. Ve svém nitru kolektivní vinu pociťujeme. Cítíme, že se to týká 

i nás. To, co se týká německého národa, cítí i Němec ve svém vědomí. I on je 

spoluvinen, aniž by se nějak podílel. Dle Jasperse musíme vzít spoluvinu nejen za 

to, co se děje v přítomnosti, ale také za to, co se dělo v minulosti, za hříchy svých 

otců. „Všichni máme spoluvinu na tom, že v duchovních podmínkách německého 
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života bylo něco, co umožnilo vznik tohoto režimu.“69 Tak jako my cítíme vinu za 

své příbuzné, tak i Němec pociťuje svoji občanskou odpovědnost za vše, co se týká 

Němců. 

2.3.7 Možnost omluvy 

Jaspers poukazuje na to, že vina má vždy určitou historickou souvislost. Do těchto 

historických souvislostí patří zeměpisné hranice Německa, které jsou na všech 

stranách otevřené, proto je zapotřebí mít neustále silnou armádu. Jaspers poukazuje 

na to, že světová situace, neboli politické dění, je založena na postavení Německa 

ve světě, ale také i na tom, co se ve světě děje a jak se druzí k Německu chovají. 

V Německu před druhou světovou válkou nastala kritická dějinná situace, která 

způsobila mnoho fatálních událostí. Ale ani to nemůžeme považovat za určitou 

omluvu toho, co se za druhé světové války stalo.  

Nestačí přijmout vlastní vinu, vinen je celý svět. Vina druhých se vztahuje k tomu, 

když druzí lidé vůbec dopustili osudové události světové války, pak je to jejich 

vina. Konkrétně vítězům první světové války, kteří měli v rukou moc a odpovědnost 

za chod dějin, lze vytknout jejich nečinnost při budování hitlerovského Německa. 

Pokud Němci pouze doufali, že evropský řád nedopustí takové zločiny, nelze je 

zprostit viny. Je ale otázkou, kdo je vinen. Zda pouze Němci, kteří byli pod vládou 

režimu a pouze nečinně přihlíželi, či snad ti, kteří sice nebyli podrobeni teroru 

režimu, ale pouze nečinně přihlíželi, a nijak se o vývoj v Německu nezajímali, 

protože se jich netýkala, neděla se v jejich státě? Jsou tedy vinni pouze Němci? Na 

tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Můžeme říci, že Němci jsou vinni tím, že 

válku začali. Zároveň nemůžeme vinit národ jako celek, jako provinilý národ sám 

o sobě.   

Obviňován je celý svět, jelikož nebral v úvahu projevy blížící se války. Bylo 

uznáno napadení Mandžuska Japonskem, či italské zabrání Etiopie. Hitlerova 

pozice posilovala i po uzavření konkordátu mezi papežem a Hitlerem v roce 1933.70 

To byl počátek, kdy všechny státy uznaly Hitlera a jeho režim. Když v roce 1936 

Hitler obsadil Německo, nic se nedělo. Nestalo se ale ani nic s německými občany. 

Ti se pouze stahovali do pozadí a raději mlčeli. Nemůžeme ovšem označit vinu, 
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kterou spáchal celý svět za stejný zločin. Tato vina znamená nedbalost, neúplnost, 

politické bloudění. Když si ale položíme otázku, jak se Jaspers staví k tomu, že 

nejen v Německu byly vyhlazovací tábory a docházelo k vraždám, musíme 

odpovědět, že toto je podle něj věc druhotná. Dle Jasperse je to, co se stalo za druhé 

světové války, určitým varováním světu, ale svět není schopen toto varování 

přijmout, nechce se nechat těmito odpornými činy poučit. Také se objevují různé 

pochybnosti o tom, zda například v Americe někdy nevznikne diktatura, jaká byla 

v Německu. Je patrné, že naši vnitřní svobodu nám nikdo vzít nemůže, ale svobodu, 

která plyne zvenčí, ano. Tak jako byla vzata Němcům. Můžeme tím tedy říci, že 

události okolo druhé světové války a Německa jsou zkušeností, co všechno se může 

stát, pro všechny. Nemůžeme tím ale říci, že by Němci jako lidé byli horší rasa. 

Nechtějí svalovat vinu na druhé, nechtějí je nijak nakazit. Započalo však nové 

období dějin. Odpovědnost za to, co se děje dnes mají vítězné mocnosti.71  

2.3.8 Naše očista 

„Musíme se očistit od viny, jak ji každý z nás v sobě nalézá, pokud je tato očista 

možná cestou nápravy, pokání, vnitřní obrody a proměny.“72 Je tedy zapotřebí, aby 

Němci jako národ byli určitým způsobem očištěni, i když toto je asi hodně 

specifické a záleží na každém z nás. Ovšem existují i tendence, jak se očistě za vinu 

vyhnout. 

Vzájemným obviňováním,73 kde skutečný život nemůže pokračovat. Je na každém 

člověku, aby se zamyslel nad svým pravdivým chováním, bylo správné. 

Sebezavržení a vzdor74 – člověk si moc dobře uvědomuje, jak těžké je čelit 

nějakým výčitkám, i proto je takovým tvorem, který velmi rád přenáší výčitky na 

druhé. Člověk, který si je moc dobře vědom své viny, nechce ji přiznat, nechce o ní 

vůbec slyšet. Čím více jsme citliví na výčitky, tím jsme bezohlednější ve vyčítání. 

Občas se stane, že je na člověka vytvářen nátlak, aby se přiznal. Z takového jednání 

pak přichází pouze falešné doznání a nepravda. Je to způsobeno vnějším tlakem, 

nikoli vnitřním přesvědčením. Ale pravé přiznání může pramenit pouze z nás, 

z našeho nitra. 
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Uhýbání do jednotlivostí,75 které jsou samy o sobě správné, ale pro otázku viny 

nepodstatné. Člověk se otázce viny chce přirozeně vyhnout. Touto otázkou se 

zaobírá v případě, pokud orientuje svoji pozornost na jednotlivce, nikoli na celek. 

Nebo pokud může hledat chyby na ostatních a tyto chyby skutečně nachází. Jsou ale 

mezi námi i tací, kteří o své vině vědí, jsou si jí vědomi, hledají vinu ve svém nitru 

a nesvalují ji na druhé. Takové je třeba bránit. Proto i Jaspers brání ty Němce, kteří 

o své vině vědí a nesnaží se vzdát své zodpovědnosti. Protože tihle lidé se rozhodli 

pro změnu ve svém životě. Netvoří již kolektiv Němců, ale jsou pouze sami za sebe 

jako jednotlivci.  

Uhýbání do obecnosti76 neboli uhýbání od vlastní odpovědnosti. Lidé se nechtějí 

projevovat sami za sebe, bojí se vystoupit z řady, proto se raději zařadí mezi ostatní. 

Nijak nevyčnívají, chtějí se stát neviditelnými, nedůležitými. Takoví lidé si myslí, 

že tím, že budou tvořit kolektiv, se na vině nijak nepodílejí, a proto nemohou 

žádnou nést. 

Očista tedy může znamenat určitou nápravu. Člověk ale nejprve musí projít 

vlastním vnitřním procesem. Tento proces ale není jen okamžitou událostí, je to běh 

na dlouhou trať. Je to záležitost naší svobody, protože kdybychom ji nepřijali, nikdy 

nebudeme svobodní. Je ovšem samozřejmé, že nám nikdo nemůže nařídit, jak 

dlouho může tento proces trvat a jak má vypadat, je to záležitost individuální, každý 

ji provádí jinak. Očistu musíme provést, protože je podmínkou politické svobody. 

Tam, kde lidé převezmou odpovědnost za politiku svého státu, může existovat 

svoboda. Bez očisty duše není politické svobody.  

Otázka viny je Karlem Jaspersem pojata velice zajímavě. Jaspers rozděluje vinu do 

čtyř skupin (kriminální, politická, morální, metafyzická), kdy některé je třeba soudit 

na základě vnějších podnětů, a některé člověk soudí sám v sobě. Důležité rozdělení 

spočívá i v tom, že jedny viny mohou být kolektivní a druhé individuální. Jaspers 

otázku viny vztahuje konkrétně k problému německého národa za druhé světové 

války a samozřejmě ke zrůdným, ubližujícím zločinům, které jsou s druhou 

světovou válkou spjaty. Zároveň ukazuje, že vina je jak kolektivní, tak 

i individuální.  
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Vina, která je ze všech čtyř nejjednodušší, nejlépe potrestatelná a prokazatelná je 

vina kriminální. Ta se nejlépe dokazuje, protože vychází ze zákonů, které každý zná 

a měl by je mít na paměti. Pokud je dosaženo kriminální viny, pak viník stane před 

soudem, bude souzen a odsouzen. Soud určí míru jeho trestu na základě daných 

pravidel a zákonů. 

Jako přesně kolektivní, vinu můžeme označit vinu politickou, která se týká činů 

státníků a příslušnosti k určitému státu. Proč kolektivní vina? Protože jsme všichni 

odpovědni za to, jaká politická situace v našem státě panuje. Tento druh viny se 

týká každého člověka. V moderní společnosti se totiž každý občan může zapojit do 

rozhodování o svém státě a určitým způsobem ho ovlivnit. Zároveň pokud jsem tím, 

kdo tuto společnost nějak ovlivňuje, musím nést za toto ovlivnění odpovědnost. 

Nejindividuálnější vinou je vina morální. O tom asi není žádných pochyb. Nikdo 

nemůže soudit a odsoudit daný zločin, jen naše vlastní svědomí. Na rozdíl od viny 

kriminální, tato prokazatelná a potrestatelná z vnějšku není. Jen já sám a mé 

svědomí může vědět, zda jsem se opravdu provinil, nakolik jsem odpovědný za 

případný zločin. Člověk, který prodělá tuto vinu (změnu), by si měl uvědomit, že on 

jako osobnost se změnil. Změna osobnosti pak povede i ke změně vnějšího světa – 

společnosti.  

Metafyzická vina je určitou sounáležitostí lidí před Bohem a ten je zároveň tím, kdo 

ji soudí. Tím, že tato vina je vnímatelná jen ve změně naší osoby ve vztahu k Bohu, 

nemůže nám ji nikdo přisoudit. Tím ji nemůžeme považovat za kolektivní.  

Jak už bylo uvedeno, otázka viny je zaměřena na vinu německého národa, kterou 

mu všichni přisuzují. Dle Jasperse mu je ale přisouzena nespravedlivě. To, co 

Jaspers uznává, je odpovědnost za činy režimu. Opět je zde ale problém, protože jak 

již zde bylo napsáno, za konkrétní zločiny má nést vinu sám člověk, nikoli Němci 

jako národ. Dle mého názoru přesvědčení, že mají být potrestáni konkrétní lidé, je 

trochu zavádějící. Myslím si, že pokud se jedná o nápravu, bude potrestána za své 

činy jen hrstka nejviditelnějších zločinců, a ostatní, kteří také nesou politickou vinu, 

potrestáni nebudou. Je tedy výhodou mít něco jako kolektivní vinu, když nelze 

soudit a potrestat? Dle Jasperse nelze z národa udělat individuum. Ale proč tedy 

hovořit o kolektivní vině, když si stejně nejdříve všichni lidé musejí uvědomit svoji 
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chybu? Všichni si musí uvědomit svoji odpovědnost za politickou situaci vlastní 

země. Na základě toho pak mohou jednat. Opět se ale dostaneme k tomu, že lidé 

jednají na základě svého svědomí, čili dostáváme se k vině morální. 

Lidem, kteří prožili zločiny druhé světové války, jistě nebude stačit to, že ti, kdo se 

proti nim provinili, budou potrestáni zamyšlením se nad svým svědomím. Myslím 

si, že je jasné, že se budou domáhat jiného potrestání. Jaspers ale míní, že pokud 

lidé budou potrestáni tím, že budou zkoumat své vlastní svědomí, pomůže to nejen 

jim, ale také půjde o poselství do budoucna, aby se tyto zločiny již neopakovaly.   

Je tedy možné, aby Němcům byla tato vina prominuta? Dle Jasperse ano. Tím, že 

poukáží na nemožnost odporu proti totalitnímu režimu, nebo že události se staly 

(a vina neleží na nikom).  

Je velice zajímavé, že vinu, která náleží Němcům, Jaspers snaží obhájit i tím, že to 

není vina pouze Němců, ale také ostatních národů (především jsou takto označeny 

národy, které zvítězily v první světové válce).  

Dle Jasperse je tedy třeba zaměřit se na vinu morální. Je na každém jednotlivci 

zamyslet se nad svým svědomím a změnit se tak, aby byl prospěšný dané 

společnosti. Zároveň je třeba čerpat z historie a historických zkušeností (osud 

Německa je zkušeností pro všechny), aby se takové věci již neopakovaly. 
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4. JEAN PAUL SARTRE 

4.1 Existence u Sartra 

Jako důkaz existence Druhého Sartre uvádí možnost být viděn Druhým a tak se stát 

objektem Druhého. Pokud je tedy člověk brán jako subjekt, potom již nemůže být 

objektem sebe sama.77 Zároveň také nemůže být objektem toho, co objektivizuje, 

tzv. nemůžu být objekt pro objekt. Já se mohu stát objektem toho, koho jsem dříve 

zpředmětňoval. Pokud si já myslím, že jsem viděn, tímto přiznávám druhému 

subjektivitu a sám sobě pak roli jeho objektu. Tím se stávám předmětným pro druhý 

subjekt. „Jako je druhý pro mne-subjekt pravděpodobným předmětem, právě tak 

mohu odhalit sebe ve svém stávání se pravděpodobným předmětem pouze pro určitý 

subjekt.“78 Já jsem tedy Druhému odhalen jako předmět, Druhý mě tak vidí a i já 

jsem si toho vědom. Existuje tu možnost být odhalen pro Druhé, to mi dává jistotu, 

že já nejsem jediný vědomý subjekt ve světě. „To co nejčastěji manifestuje pohled, 

je právě tato konvergence dvou očí směrem ke mně.“ 79 Ale nejen oči, které na mě 

směřují, ale i pouhá má intuitivní přítomnost Druhého může být možnost stát se 

objektem vědomí bytí Druhého. Nezávisí pouze na skutečné přítomnosti toho 

Druhého. Jak Sartre uvádí, přítomnost Druhého vnímáme i v náznacích,80 například 

pokud se vojáci plíží křovím, jejich problém není zachycení dvou očí, ale statek na 

kopci, který se odráží proti obloze. Je jasné, že tento jev teprve poukazuje 

pravděpodobnost pohledu druhého. Nemusí být tedy přítomna osoba druhého, stačí 

pouhý náznak jeho přítomnosti, který je pak schopen vyvolat vědomí pohledu. Tak 

i keř, pod nímž se voják plíží, nemá sice schopnost zraku, ale funguje jako jakési 

oko.81 

Uznáním Druhého v jeho bytí a subjektivitě však omezuji svoji svobodu. Má osoba 

díky vědomí toho, že jsem subjekt, je osvobozena, a proto nepodléhá vnějšímu 

působení přírodní nutnosti. Ovšem nemůžeme mluvit o obrazu mého bytí, jde totiž 

o mé bytí. Mé bytí, které plyne z mé svobody a zároveň ze svobody Druhého. Ve 

svých očích jsem já svobodný, ovšem v očích toho Druhého svobodný být 
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nemusím.82 V očích Druhého jsem pak ten objekt, kterému Druhý určí jeho 

svobodu. Druhý mi ze svého pohledu svobodu přisoudí.   

4.2 Pojetí vztahu u Jeana Paula Sartra 

Základní podobou mezilidského vztahu u J.-P. Sartra je zvěcňující pohled na 

Druhého. U Sartra je Druhý ten, nad kterým nemohu mít moc a který se vymyká 

mému uchopení. Mohu s Druhým zacházet jako s předmětem, ale nesmí to překonat 

hranice jeho smrti. S Druhým nesmí být nakládáno tak, že bych ho zabíjel. Podle 

něho je to jediné východisko, jak s Druhým zacházet, abych si uchoval svoji 

svobodu. „Druhý je nezbytný pro mou existenci, ostatně stejně tak i pro mé 

sebepoznání.“83 Pohled na člověka, že člověk jako bytost je předem určená 

substance, Sartre odmítá. Naše existence je svobodná, ale zároveň je ke svobodě 

zavržena, čímž se zjevuje její neústupná odpovědnost jak za mě, tak za jiné. Člověk 

není kompletně utvořen, tak jak je tomu u neživých věcí. Nikdo ho ani nevymezil. 

Je až tím, co ze sebe udělá. Žije v absurdním světě a až v extrémních situacích 

zjišťuje, že pouze on může rozhodovat o situaci. Nikdo mu nepomůže v 

rozhodování a jen on je za sebe odpovědný. V takovýchto situacích se dostaví pocit 

náhlého vytržení, a poté musí nekompromisně jednat. Podle Sartra je naše tělo, a 

tedy náš vztah k Druhému, ve třech dimenzích: bytí pro sebe, bytí pro druhé, bytí o 

sobě v pohledu druhých.  

Bytí pro sebe neznamená, že by člověk byl osamocen. Naše vědomí je na našem 

těle nejen zainteresováno, ale dokonce se s ním i ztotožňuje. Bytí pro sebe je 

zároveň bytím ve světě a lidské vědomí je vědomím o světě. „Bytí pro sebe totiž je 

samo od sebe vztahem ke světu; protože samo od sebe popírá, že by bylo bytím, 

dává být světu.“ 84 Bytí pro sebe je dle Sartra v dialektickém protikladu k bytí 

v sobě. Bytí pro sebe je tedy jako protiklad bytí a nicoty. Tím, že si uvědomíme 

nicotu u sebe sama, se podle Sartra začínají dějiny člověka, jako dějiny lidské 

svobody. Člověk je určován skrze svobodnou volbu pouze v případě, kdy se 

svobodná volba vzpírá danosti a kauzální nutnosti typické pro bytí v sobě. Bytí pro 
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sebe je tedy neustále určováno jako to, co není bytí v sobě.85 Člověk skrze bytí pro 

sebe neustále usiluje o lidskou svobodu. Pokud by se stalo, že by člověk upadl 

v bytí pro sebe, ztrácí svoji svobodu a tím přestává i existovat. S uvědoměním 

člověka zpřítomníme znegované bytí v sobě. Člověk jako bytí pro sebe je počátkem 

sebe sama. Uvědoměním znicovaného bytí v sobě, zakládá člověk nejen sebe sama, 

ale zároveň zakládá svět vůbec.    

Svou existenci si uvědomuji já jako bytí pro sebe, ale na druhou stranu je 

rozlišováno i další tělo, bytí pro druhé, takové bytí, které není bytím pro mě, ale 

bytím pro druhé, tak jak se zdám druhým.86 Jde tedy zcela o jiné tělo. Tělo Druhého 

vystupuje jako objekt mezi objekty v předmětném světě. Informace o tomto světě já 

přijímám skrze Druhého. Ne vždy ale se mé vědomí shoduje s vědomím Druhého. 

Je možné, že Druhý vidí mé vědomí úplně jinak než já, představy se mohou zcela 

rozcházet. Pokud taková situace nastane, většinou máme pocit hanby. Na základě 

těchto pocitů pak mě Druhý vidí v jiné percepci jako objekt, a já jeho v percepci 

jako subjekt.  

Druhý se v různých životních situacích mění, ale já jeho tělo vidím stále ve stejné 

podobě. Mé tělo „existuje pro sebe tak, jak je mé tělo známo Druhým.“ 87 Druhý mě 

tedy vidí ve světě jako objekt. Na jednu stranu mě Druhý ve světě zachycuje pouze 

v částech, uniká mu má celistvost, ale na druhou stranu mě vidí jako hotového 

tvora. Druhý zvěcňuje a bere moji svobodu.  

4.2.1 Zvěcňující pohled na Druhého 

Člověk je sám sebou, bere odpovědnost za sebe, přijímá sebe takového, jaký je, ale 

také jaký chce být. Člověk je tím, čím jest, ale i tím, co ze sebe udělá. Druhého 

potřebuji ke své existenci a také k tomu, abych mohl poznávat sebe sama. Touhou 

člověka je uchopit sám sebe. Člověk je tedy bytí pro sebe. Zároveň je i bytím pro 

druhé, ale ztotožnit obě bytí za pomoci touhy nelze. Bytí pro druhé může mít 

podoby: Vidím Druhého a Druhý vidí mě. Není to jen záležitost očí. Pohled 

Druhého je příčinou jistého druhu mé subjektivity, cítím se jako objekt pro 

subjektivitu Druhého. Nikdy však nemohu uchopit Druhého jako subjekt své 
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subjektivity. Vztah je vyvíjen jen v situaci, kdy je mé tělo viděno Druhým, je 

odcizeno ze své vlastní podoby. Ale to, co nás trápí, nespočívá v tom, jak 

vypadáme, ale jak nás vidí druzí. Pokud jsme viděni, neznamená to pouze změnu 

nás v objekt, ale je to spíše určitý odraz našeho prožívání. A právě přistižením při 

nějaké aktivitě, kdy sebe nevnímáme, pohledem Druhého se mění naše podstata 

jednoznačnosti. Pohled Druhého je určitý způsob poznání, který zároveň přispívá 

k určité možnosti sebepoznání toho, kdo je viděn.  

4.2.2 Svoboda 

Základem existence je svoboda člověka a jeho svobodné rozhodování. Člověk si 

sám volí, jak bude vypadat jeho život, jaký on bude člověk. Je absolutně nezávislý 

na společnosti, ve které žije. Je tedy svobodný. Znamená to, že jsme sami, nikde 

nejsou žádné příkazy či ospravedlnění našeho jednání. Jednáme sami za sebe, bez 

žádných omluv okolo nás. Člověk je dokonce odsouzen ke svobodě „odsouzen 

proto, že se nestvořil sám, a přesto je svobodný, protože jakmile je jednou vržen do 

světa, je zodpovědný za všechno co činí.“ 88 Prostřednictvím svobody se člověk 

vymezuje z obecného bytí. Svoboda je tedy něco, co lidskému bytí náleží.  

Jak si ale člověk uvědomí svoji svobodu? Je to něco, o čem ví od počátku svého 

narození? Svobodu si člověk uvědomí až při krizových situacích, kdy se musí 

rozhodnout o svém životě. Určitě je to vidět na příkladu odsouzených, kteří si 

uvědomí svoji svobodu až po potrestání za nesprávnou volbu ve svém životě. Je 

rozhodně těžké posoudit, co je v krajních situacích správné a morální, co by nás 

mohlo o svobodu připravit. Člověk si svoji svobodu nejlépe uvědomí až v dospívání 

a ve vyzrálosti člověka.89 Pokud je natolik vyzrálá osobnost, uvědomí si svoji 

svobodu a tím i smysl své existence. Jen pokud si já sám dovedu zdůvodnit své 

jednání, mohu vést svobodný a plnohodnotný život. Uvědomění si své vlastní 

svobody dělá z člověka plnohodnotného člena společnosti. Rozhodnutím se člověk 

stává pánem sebe, prostřednictvím něho se člověk osvobozuje, uskutečňuje to, co 

je, nabývá svobody. Díky tomu, že jsem svobodný, rozumím svému bytí. Ovšem 

pokud tedy pochopím způsob svého bytí přijetím své svobody, padne na mě má 

absolutní odpovědnost a úzkost z ní.  
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Je tedy na nás, jak se ve své svobodě rozhodneme, co se svým životem učiníme, 

takhle můžeme vyložit smysl známé „existence předchází esenci“.90 Je tedy 

důležité, že člověk nejprve existuje, objevuje svět, poznává svět a poté určuje, čím 

bude. Musí být sebou samým a určité role jen přijímat. Je tedy jasné, že nejdříve 

není ničím, buduje se postupem času. A bude takovým, jakým se on sám učiní. 

Lidská podstata není předem daná, není žádného Boha, který by ji nejdříve 

navrhoval. Pokud tedy existence předchází esenci, potom je člověk zodpovědný za 

to, kým je.91  

Jsme tím, čím nejsme a nejsme tím, čím jsme, to je základní teze Sartrovy teorie 

o uskutečňování sebe sama. Záleží pouze na nás, kým budeme. Můžeme říci, že dle 

Sartra je náš život jakýsi rozvrh, kterého se snažíme dosáhnout. A díky tomuto 

rozvrhu je naplňováno naše bytí.92 Člověk si během života utváří určitý projekt 

a tím, že existuje a zároveň přitom sleduje transcendentální cíle, může existovat. 

Člověk tedy naplňuje svůj život na základě projektu, kterého se snaží sám 

dosáhnout, a díky své svobodě se mu to také daří.  

4.2.3 Odpovědnost 

Člověk je tedy vržen do absurdního světa, ve kterém v mezních situacích zjišťuje, 

že pouze on sám musí volit, bez žádné opory a je to pouze on, kdo ponese 

odpovědnost za své rozhodnutí. Já jsem plně odpovědný za svoji existenci. Ovšem 

pokud řekneme, že člověk je jen odpovědný za svoji existenci, neznamená to, že by 

byl výhradně odpovědný pouze za sebe, zároveň je zodpovědný za všechny lidi. 

Jedná se tedy o dvojí smysl slova subjektivizmus a druzí se zabývají tímto dvojím 

smyslem. Subjektivizmus tedy znamená, že na jedné straně my volíme sami za sebe 

a na druhé straně, že člověk nemůže překročit lidskou subjektivitu.93 Člověk tedy 

volí sám sebe a zároveň volí všechny lidi. Pokud říkáme, že existence předchází 

esenci a současně chce člověk utvářet sebe sama, neplatí to pouze na toho člověka, 

ale pro všechny lidi. Naše zodpovědnost tedy není pouze naše záležitost, ale týká se 

všech lidí. Sartre uvádí příklad, že pokud se chce člověk oženit, je to individuální 

akt. I když je to jeho individuální záležitost, (záleží na mé situaci, na mé touze, na 
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mé vášni) je to závazek nejen pro něj, ale i pro celé lidstvo – prostřednictvím svatby 

zavazuji sebe i celé lidstvo k monogamii.94 Takto jsem zodpovědný za sebe i za 

všechny a vytvářím jistý obraz člověka, který jsem zvolil. Jakožto jedinci, kteří 

utvářejí sami sebe, se dostáváme k tomu, proč zrovna takovým způsobem utváříme 

sami sebe. Pokud se budeme zabývat tím, proč jsem zrovna takovým člověkem, 

dostaneme se opět k pojmu úzkost. Ovšem Sartre říká, že „neexistuje zbabělá 

povaha; existují nervózní povahy, existuje slabá a silná krev, jak se lidově říká.“95 

Člověk tedy jedná určitým způsobem a díky tomuto jednání se může stát 

zbabělcem. Zbabělost tedy není povaha, ale zbabělce určuje pouze jeho čin, který 

vykonal. Nejhorší pro člověka je to, že všichni lidé si budou myslet, že on je 

odpovědný za to, že je zbabělý. Jeden z největších omylů lidí je to, že si myslí, že se 

lidé rodí jako zbabělci, či jako hrdinové. Protože dle existencialistů zbabělec má 

možnost přestat být zbabělcem a naopak i hrdina může přestat být hrdinou.  

4.2.4 Úzkost 

„ Člověk, který se zavazuje a který si uvědomuje, že je nejen tím, čím si zvolil být, 

ale že je také zákonodárcem, jenž volí současně sebe sama a celé lidstvo, nemůže 

uniknout pocitu své naprosté a hluboké zodpovědnosti.“96 Úzkost je u Sartra 

spojena s vědomím svobody. Úzkost je na rozdíl od strachu stav vnitřní, je to stav, 

který je v každém z nás, i když někteří tvrdí, že nejsou zbabělí, ale my víme, že svůj 

stav pouze maskují. I když se úzkost kamufluje, objeví se. Je to ta úzkost, kterou 

Kierkegaard nazýval úzkostí Abrahamovou. Známý je především příběh, kdy anděl 

přikázal Abrahamovi, aby obětoval svého syna. Tento příkaz bude v pořádku, 

pokud se skutečně jedná o anděla, který přišel a řekl: Jsi Abraham, obětuješ svého 

syna. Nejdříve se ale člověk bude ptát, zda je to skutečně anděl a zda jsem opravdu 

Abraham? Jaký je potom důkaz? Byla jedna šílená žena, která trpěla halucinacemi. 

Někdo jí telefonicky dával různé příkazy. Lékař se jí pak otázal: Kdo to ale s vámi 

mluví? Ona odpověděla: Říká, že Bůh. Ale co jí mohlo dokazovat, že šlo skutečně 

o Boha? Pokud tedy ke mně přijde anděl, kdo mi může prokázat, že je to skutečný 

anděl? Pokud slyším hlasy, kdo je oprávněn říci, zda jsou to hlasy přicházející 

z nebe, a ne z pekla nebo z podvědomí nebo z nějakého patologického stavu? Kdo 
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může dokázat, že se obracejí ke mně? Kdo může dokázat, že zrovna já jsem 

předurčen, abych uložil své pojetí člověka a svou volbu lidstvu? Není nikdo, kdo by 

dokázal přijít s nějakým důkazem, či nějakým znamením, abych se o tom 

přesvědčil. Pokud slyším nějaké hlasy, jsem to pouze já, kdo rozhodne, zda tento 

hlas patří andělovi. Pokud si myslím, že některý čin je dobrý, opět jsem to já, kdo 

rozhodne, zda tento čin je dobrý. Nic mně neurčuje, abych byl Abrahamem, a přece 

jsem v každém okamžiku nucen konat příkladné činy. Všechno se děje tak, aby celé 

lidstvo vidělo, co člověk dělá, a zároveň se řídilo tím, co dělá.97 Ovšem každý 

člověk si musí říci, zda je to opravdu on, kdo má právo jednat takovým způsobem, 

aby se lidstvo řídilo jeho činy? Většina lidí si myslí, že je to pouze jejich stav, že 

ostatní tak nejednají. Pokud by ale měli říci, co by se stalo, kdyby takto jednali, 

všichni lidé, namítnou, že takto všichni nejednají. Sartre říká, že je důležité si 

položit otázku, co by se stalo, pokud by tak jednali všichni lidé. Co nás chrání před 

touto otázkou, je neupřímnost.98 Je mnoho lidí, kteří si toto omlouvají právě svojí 

neupřímností. I ve lhaní je pociťována určitá úzkost. Sartre si ale uvědomuje, že 

úzkost nevede k nečinnosti. Úzkost znají všichni ti, kteří zastávají vyšší pozice. Oni 

totiž přebírají zodpovědnost za rozhodování o druhých. Sartre uvádí příklad 

vojenského velitele, který musí přijmout zodpovědnost za vojáky, které on pošle na 

smrt.99 Úzkost je tedy předpokladem odpovědného jednání. Díky úzkosti člověk 

může pochopit odpovědnost, ale i to, že svět je plný možností, kdy si musí vybrat 

nějakou volbu a přijmout za ni zodpovědnost. Tím, že se člověk musí pro něco 

rozhodnout, musí něco zvolit, pociťuje určitou úzkost ve svém vědomí, ale zároveň 

se mu ukazuje jeho svoboda. Úzkost je tedy stavem, kdy se nám ukazuje svoboda. 

Člověk ve svém bytí přijímá odpovědnost, která ovšem zahrnuje i opuštěnost. Díky 

úzkosti je člověk opuštěný. Opuštěnost je stav, který nutně zahrnuje i úzkost. Ale co 

tedy člověk může dělat? Nenalezne oporu ve svém nitru, ani mimo sebe, ale musí ji 

hledat a zároveň se ji také snaží hledat u druhých. Dle Sartra ale člověk, který hledá 

radu u druhých, ji může nalézt u sebe, „když tedy vyhledal mne, znal odpověď, 

kterou mu dám.“100 Je tedy jasné, že člověk očekává odpověď, a tím je již vidět, že 

on sám se rozhodl. Úzkost a opuštěnost jsou podle Sartra podmínkou subjektu 

odpovědnosti.  
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Člověk i díky úzkosti bere na sebe odpovědnost. Neporadí-li se s jinými lidmi, 

neobrátí-li se na autoritu, stává se jedinou osobou zodpovědnou za své jednání. 

Tím, že bere odpovědnost, musí vzít také i důsledky svého jednání. Čím více člověk 

na sebe přijímá odpovědnost, tím více roste jeho vědomí úzkosti. Jen člověk je 

zodpovědný za to, kdo je. Existencializmus je pak tím, kdo dává člověku absolutní 

moc nad tím, kdo je a také kdo má úplnou zodpovědnost za svoji existenci.101 

Zároveň je člověk zodpovědný za všechny lidi. 

Jak již bylo uvedeno, člověk, který si nepřipustí úzkost, je na cestě k neupřímnosti. 

Tato neupřímnost je lží, protože nemůže činit člověka svobodným. Dennodenně se 

zdržujeme v oné nejisté rovnováze, kdy nechceme znát pravdu o svém postavení 

a nevědomě se o něm klameme. Pokud tedy klameme sami sebe, je zřejmé že 

budeme postupovat směrem k tomu, že se začneme vyhýbat sobě samému. Potom je 

zcela jasné, že naše neupřímnost povede jedině k tomu, že nebudeme schopní 

přijmout sebe takovými, jakými jsme. Nechceme slyšet pravdu o tom, jací jsme, 

protože to v nás vzbuzuje pocit nejistoty, selhání. Přináší to takové vztahy, kdy si 

myslíme, že naše jednání bylo absolutně nesmyslné. Druzí nám připomínají, že 

jsme to pouze my, kteří odpovídají za své já, a my jsme tací, jakými se uděláme. 

Pokud tedy budeme neupřímní, nikdy nedosáhneme autentického bytí. Plného 

smysluplného bytí, kterého můžeme dosáhnout pouze při uvědomění si své 

svobody.  

Člověk ale nemusí trpět pouze stavem úzkostí. Někdy se setkává i s takovým 

stavem, kdy se cítí opuštěný. I Sartre tvrdí že existencialista je ve vztahu 

protikladném k laické morálce, které jde o to, aby se Bůh potlačil co možná 

nejméně. Sartre poukazuje na to, že když se kolem roku 1880 francouzští profesoři 

pokusili ustavit laickou morálku, řekli si nejspíš toto, Bůh je neužitečná a drahá 

hypotéza, škrtneme ji.102 Ale i tak je důležité, aby tu nějaká morálka byla, aby zde 

existovala nějaká společnost, nějaký uspořádaný svět. Je tedy nutné, aby ve 

společnosti existovaly nějaké hodnoty a aby je každý uznával a bral vážně – aby 

byly pojímány jako apriorní.103 Je proto důležité ukázat, jak tyto hodnoty mohou být 

vepsány do poznatelného nebe, i když Bůh neexistuje, neboli všechno to, co je ve 

                                                 
101 Tamtéž, s. 17. 
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Francii nazýváno radikalizmem, tzn., že nic se nemění, i když Bůh není. Znovu tedy 

nalézáme stejné zásady počestnosti, pokroku, humanizmu. Z Boha jsme udělali 

překonanou hypotézu, která zemře klidně a sama od sebe. Na to ale Sartre namítá, 

že i existencionalista si myslí, že je velice nepříjemné, že žádný Bůh neexistuje.104 

Tím zaniká určitá možnost nalézt hodnoty v poznatelném nebi. Nemůžeme tedy 

hodnoty nalézt, protože již není apriorního dobra, není již nekonečného 

a dokonalého svědomí, které by je myslilo. Ovšem my nikde nenalezneme, že dobro 

existuje, není to nikde napsáno. I proto si člověk si myslí, že se může chovat tak, jak 

chce on sám, čili nikde není napsáno, že dobro je, tak proč bych se tak choval. 

„Dostojevskij napsal: Kdyby bůh neexistoval, vše by bylo dovoleno.“105 I proto 

Sartre tvrdí, že zde je výchozí bod existencionalismu. Ale opravdu platí to, že 

pokud Bůh neexistuje, je vše dovoleno? Sartre ukazuje, že ano. Bůh tedy neexistuje, 

proto je člověk opuštěn, člověk je sám, protože pozbývá nějaké možnosti něčeho se 

zachytit.  

Sartre odkazuje na skutečnost, že pokud existence předchází esenci, nebude poté nic 

vysvětlovat odkazem na danou a určenou lidskou přirozenost. Podle Sartra tedy 

neexistuje determinizmus. Člověk je svobodný. Ovšem není svobodný natolik, aby 

omluvil své špatné jednání, jelikož zde není nic, neboli není zde Bůh, aby toto 

špatné jednání člověk zdůvodnil. Nemůžeme se na nikoho obrátit, nemůžeme se 

obrátit ani na sebe, protože neexistují hodnoty, které by nám řekly, co je tedy 

špatné. Bohužel se nemůžeme nijak ospravedlnit ani omluvit. Člověk je podle 

Sartra odsouzen být svobodný, odsouzen, protože se sám nestvořil. Ale zároveň je 

i svobodný, protože je vržen do světa, a je odpovědný za všechno, co dělá.  

4.3 Rozdílné pojetí Sartra a Lévinase: pohled versus rozmluva 

Jak už bylo řečeno, u Lévinase se vztah k Druhému odehrává prostřednictvím 

rozmluvy, která vychází z úplné rozdílnosti, a ta mezi nimi zachovává odstup. 

K rozmluvě dochází ve vztahu k Druhému, pokud mezi nimi není určitá rovina. 

Druhý je ten, který vysílá řeč. Člověk nepřijímá od Druhého nic, co by už v něm 

nebylo obsaženo. Podle Lévinase toto neplatí, jelikož to vede k neutralizaci Jiného, 

jenž se stává předmětem a je redukován na Stejné a tím podlehne své jinakosti. 
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Přijetím odpovědnosti za Druhého uvedu svoji svobodu v pochybnost. Jeho 

svoboda je naopak nadřazenost, která pochází z jeho transcendence samé. Tím, že 

vzniká vztah s Druhým, není nijak proti mé svobodě, jak je tomu u Sartra. Podle 

tohoto existencialistického filosofa být viděn znamená, že se stáváme objektem pro 

Druhého, který ohrožuje naši subjektivitu. Svobodu nemůžeme uchopit a tím se 

nemůžeme stát ničím majetkem, nemůžeme se zbavit naší absolutní svobody. Pro 

Sartra je Druhý pouhý způsob k dosažení vlastních cílů. A kvůli tomu je vztah 

omezen jen na nevyhnutelně krátkou dobu, aby mohl dospět ke stanovenému cíli. 

Přijetím odpovědnosti mi vzniká etický závazek (nemohu se odpovědnosti vzdát), 

který nemohu porušit, je dokonce nezrušitelný. Odpovědnost přesahuje lidské 

rozhodování a bytí, lidské je bytí pro Druhého. Sartre nijak nepopírá, že je člověk 

odpovědný za jiné, ale pro něho je základem této odpovědnosti vlastní existence, 

lidské bytí pro sebe, pojaté jakožto totální svoboda.  

Rozdílnost obou pojetí bychom mohli charakterizovat následujícím způsobem: 

Sartre vychází z autonomie svědomí: Jednat svobodně a autenticky je jediným 

příkazem, já tvořím hodnoty a vše je dovoleno, za vše jsem také absolutně 

odpovědný. U Lévinase je nejvyšší mravní hodnotou ten Druhý a jeho vztah 

k němu. Druhý je víc než moje svoboda. Odlišná myšlenka v uchopení vztahu 

k Druhému je taková, že u Sartra na rozdíl od Lévinase pohled na člověka buď 

posuzuje, nebo odsuzuje. Je to určitá nejistota, která se vždy odehrává mezi mnou 

a Druhým. 
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5. EMMANUEL LÉVINAS 

Základními pojmy Lévinasovy filosofie jsou pojmy Stejného a Jiného, kdy Jiné 

představuje individualitu, radikální odlišnost či neredukovatelnost na společného 

jmenovatele a Stejné představuje totalitu či zahrnutí všech singularit pod společný 

pojem. Lévinasova metafyzika je myšlení transcendence, touha po něčem absolutně 

Jiném. Tato touha má souvislost s něčím božským. Lévinas stojí proti klasickému 

postoji evropského poznání, ve kterém jde především o totalitu jsoucen, syntézu 

vědění, o jednotu světa. Nelze tedy redukovat Jiné na Stejné, jelikož není žádný 

společný jmenovatel všech jsoucen, každé jsoucno je Jiné, absolutně Jiné.  

Tím, že tradiční ontologie vše zahrnuje a totalizuje do jednoho celku, páchá násilí 

na jednotlivinách, na jejich individualitě – pravda je chápána jako adekvace, soulad 

mezi poznávajícím a poznávaným. Lévinas chce dokázat za pomoci svého vlastního 

myšlení, jak do bytí vstupuje mnohost skrze absolutní jinakost Druhého. Důležitou 

roli hraje fakt uspořádání jedince jako Já odděleného od neosobního bytí. Právě tato 

interiorita jedince se pak děje setkáním tváří v tvář, které je pohybem 

transcendence. Lévinasovo myšlení zahrnuje transcendenci jako ryze etický vztah. 

To znamená, že základem pro Lévinase je metafyzický vztah, který zahrnuje 

transcendenci, a etika je pro něho první filosofií. 

5.1 Etický vztah 

Etika u Lévinase není morálkou. Ta totiž specifikuje morální předpisy, ale 

u Lévinasovy etiky jde spíše o jejich základ. V morálce jde o to, že vztah 

k Druhému předchází vztah k bytí, ale také o to, aby morálka nebyla nijak rušena 

bytím, které je chápáno jako totalita. Říká, že „bytí se filosofickému myšlení ukazuje 

jako válka“.106 Jeho etika není založena na rozumu, tak jak u jiných filosofů, kteří 

odvozují morálku z rozumu a zakládají morálku na politice, ale na vztahu 

k nekonečnu.  

Eschatologie nepřináší teologický systém, nedává rady ohledně dějin, pouze je 

uvádí do vztahu s bytím napříč totalitou, dějinami. Není takovým vztahem, kde by 

bylo prázdno okolo totality a člověk by si pak mohl věřit ve vše, v co by chtěl. Je to 
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vztah, který je vůči totalitě vždy vnější. To, co je vůči této totalitě vždycky vnější, 

avšak odráží se uvnitř totality, dějin a zkušenosti, je pojem nekonečna. Nakonec 

však říká, že nebude opouštět filosofii, nebude ji nahrazovat eschatologií, jelikož od 

filosofické zkušenosti můžeme dojít k tomu, kde se totalita láme. Může to být 

například exteriorita, transcendence tváří v tvář Druhého.107  

Lévinasova etika je bez jakýchkoliv pojmů či zákonů, a tak ji můžeme označit jako 

něco čistého, nenásilného. Svoji etiku záměrně utvářel bez pojmů či zákonů, 

protože si byl vědom nebezpečí, která by pro etiku hrozila, kdyby jí určil zákony. 

Pokud ale chceme ve filosofii i něco říci, ne pouze mluvit, pojmy potřebujeme. 

Toho si je Lévinas vědom a ve svém myšlení zdůrazňuje, že by se filosof měl 

k vyjadřování svých myšlenek vždy obracet k prvotním pojmům a za pomoci 

prvotní etické zápletky by tak mohl řídit veškeré své budoucí myšlení.  

Každý člověk je svým způsobem vyvoleným k etickému poslání. Už od samého 

počátku člověk žije v nepravém bytí, které čeká, až se člověk probudí, přijme 

osvobození a nevyjde ze sebe se záměrem setkat se s Druhým. Tento záměr 

můžeme nazvat prvotní etický vztah. Mluvíme o ideji nekonečna, kdy Druhý je ve 

mně od počátku obsažen a přesahuje mě. Někdo může říci, že je to pouze klam, ale 

význam ideje nekonečna se ukazuje v etickém vztahu. Moje etická odpovědnost je 

totiž vždy nekonečná. Podle Lévinase by filosof neměl zůstávat u počátku filosofie, 

ale je nutné, aby upnul svoji filosofii na každou činnost v lidské společnosti. 

Zároveň také vyžaduje, aby si filosof zachoval určitý odstup od všedních událostí. 

On jako vyvolený by měl být tím prorokem, který vede k základnímu etickému 

postoji.  

Jeho etika vychází ze zkušenosti, v níž subjekt pociťuje nutnost převzít za druhého 

zodpovědnost. Zájem Já o Druhého je tedy něco víc než pouhá společenská 

zainteresovanost. Já je ve vztahu ke Druhému povinno absolutní odpovědností 

a vstřícností, a proto je tento vztah pro Já největší osobní problém. Kritici namítají, 

že jen zralá osoba může tento vztah navázat, a je tedy nevhodné přisuzovat ho 

i lidem, kteří se vyvíjejí. S tím Lévinas souhlasí. Zralá osoba se pozná tak, že vidí 

za sebou cestu svého Já a přítomnost Druhého je zde proto, aby etický vztah vůbec 

mohl vzniknout. 
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5.1.1 Vztah k Druhému 

Budeme-li hovořit o Druhém, řekneme, že je to někdo naprosto jiný, cizí. Nespojuje 

nás ani vlastnictví ani společný počet ani společný pojem. Nemáme spolu ani 

společnou vlast, což z Druhého činí cizince, který narušuje můj domov. Setkáním 

s Druhým začíná být narušována moje bezstarostnost, začínám si uvědomovat, že 

už nebudu žít v klidu.108 

Pokud chce Já vstoupit do vztahu s Druhým, musí být absolutně oddělené, nezávislé 

ve své interioritě, pak může nastat vztah k Druhému. Neexistují tu žádné společné 

hranice. V tomto vztahu nesmí existovat ani žádné pouto, i když by někdo mohl 

říci, že z pohledu na jejich vztah se může zdát, že tvoří společnou ideu. Tím, že je 

vztah Druhý a Já vyvážený, vstupují oba do společné totality. Lévinas také mluví 

o tom, že tento vztah je zvláštní, a i když mají mezi sebou spojitost, není to 

vymezování jednoho druhým nebo snad uvedení druhého do protikladu.  

Oddělenost zde předpokládá idea nekonečna. Ovšem samotné oddělení nespočívá 

na tom, že by bylo čistě anti-thetické. „Teze a antiteze, jakkoli se odpuzují, volají po 

sobě. Ve svém protikladu se ukazují synoptickému pohledu, který je zahrnuje. Tvoří 

již totalitu, která relativizuje metafysickou transcendenci vyjádřenou ideou 

nekonečna tím, že ji integruje.“109 Jelikož nekonečno převyšuje svoji ideu a tím je 

odděleno od Já, musí být Druhý od Já oddělen nekonečnem. Druhý také nesmí 

omezovat Stejného, jelikož pak už by nebyl Jiným, pouze relativně jiným. Dále také 

nelze říci, že Já má povinnost vůči Jinému a Jiný (druhé Já) má stejnou povinnost 

vůči mně. Pokud bychom na tuto vzájemnou povinnost takto pohlíželi zvenčí, mohli 

bychom říci, že Druhý a Já tvoří jeden celek (a tím by se zrušila exteriorita Jiného 

a byla by totalizována pod obecný pojem). Proti symetrickému pojetí etiky vybízí 

Lévinas k asymetrickému pojetí etického vztahu: Já mám odpovědnost za Druhého 

a nemám se starat, zda také Druhý je připraven převzít zodpovědnost za něj. 

Z důvodu asymetrie tedy Já není v jedné rovině s Druhým. Hovoříme-li o jinakosti 

Jiného, tak jen tehdy, pokud je ve vztahu s Druhým a Já nesmí být zaměnitelné za 

Jiné. 
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Vztah ke Druhému můžeme tedy nazvat asymetrií, jelikož je to nepostradatelná 

podmínka pro udržení vztahu, v němž není zrušena nekonečná jinakost Druhého. 

„Asymetrie je nezbytným požadavkem vztahu k nekonečné jinakosti Druhého, 

vztahu, který se vzpírá totalitě každé tematizace. Asymetrie vyjadřuje původní 

situaci vztahu k Druhému.“110 Je to tedy takový vztah, který vyřazuje reciprocitu, 

na rozdíl například od Martina Bubera, který ve vztahu Já a Ty reciprocitu vidí. 

Asymetrie je pro vztah nezbytně nutná. Kdyby byl vztah pouze symetrický, chyběla 

by v něm dimenze výšin a transcendence. Druhý jakožto nadřazený mě povolává 

k odpovědnosti, jeho transcendentní jinakost nepřipouští rovnost mezi Druhým 

a mnou. Lévinas říká: „Rozměr výše, kde je místo Druhého, je jakoby prvotní 

zakřivení bytí, v němž tkví privilegium Druhého, nerovnovážnost transcendence. 

Druhý je metafysika. Druhý není transcendentní proto, že by byl svobodný jako já. 

Jeho svoboda je naopak nadřazenost, pocházející z jeho transcendence samé.“111  

Ve svém egoistickém životě naráží Já na jsoucno, které se brání jeho totalizujícímu 

chování. Tímto jsoucnem je Druhý jakožto nekonečno. Jelikož Já i Druhý jsou 

navzájem odděleni, neměl by Já omezit Druhého. Pokud by zde nebyla tato 

oddělenost, existovala by určitá společná hranice. Já a Druhý by nebyli navzájem 

transcendentní a nebyl by to vztah Já a Druhý, ale byli by něco společného 

a utvářeli by totalitu. Lévinasova metafyzika je myšlení transcendence, touha po 

něčem absolutně Jiném, je to tedy vztah touhy, která nemůže být naplněna. Lévinas 

uvádí rozdíl metafyziky, která chce Jiné jako Jiné a ontologie, která Jiné převádí na 

Stejné. Příkladem ontologie může být například putování Odyssea, který opustil 

domov, konal hrdinské skutky, ale vždy se navrátil zpět domů. Příkladem 

Lévinasovy metafyziky je příběh Abrahama, který je popisován jako člověk zcela 

odevzdaný víře v naprosto jiné. Víře v cestu, která je završena Božím zaslíbením. 

O vztahu k Druhému hovoříme jako o vztahu metafyzickém: „… neredukuje Jiné 

na Stejné jako ontologie, nýbrž problematizuje konání Stejného. Zpochybnění 

Stejného – k němuž nemůžeme dojít ve spontánním egoismu Stejného – se děje skrze 

Jiného.“112 Lévinas toto zpochybnění spontánnosti Já přítomností Druhého nazývá 
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etikou. Tím, že Druhý zpochybňuje spontánní svobodu Já, brání se přivlastnění. 

„Přijmout Druhého znamená uvést v pochybnost mou svobodu.“113  

Zpochybnění spontaneity se děje ve vztahu tváří v tvář, protože ve výrazu tváře se 

zjevuje nekonečno, čímž vzniká odpovědnost za Druhého, tvář ke mně promlouvá. 

Odpovědnost za Druhého dělá tento vztah etický. Druhý a jeho neredukovatelnost 

na mne, na mé myšlenky, na mé vlastnictví je zapříčiněno zpochybněním mé 

spontánnosti. Tím, že je tento vztah etický, dává jiný náhled na Druhého tak, že je 

to objekt schopný rozumu. Jelikož morálka je něco, co přesahuje vztah Já a Druhý, 

je tento vztah metafyzický. Metafyzika má přednost před ontologií. Proti ontologii 

staví eschatologii míry a spravedlnosti, tedy primárně etickou zkušenost. Morálka je 

vztah, který se děje před teoretickým vztahem poznávání. U tohoto poznávání je 

přítomen ještě jeden člen bytí. V ontologii je vždy jedinečné jsoucno, které se děje 

za pomoci horizontu, a jsoucno se v tomto horizontu ztrácí. Je to vztah k nekonečně 

jinému, tedy vztah touhy, která nemůže být naplněna. Když zde mluvíme o Touze, 

není to myšleno ve smyslu, že nám něco chybí, ale směřujeme k absolutně jinému, 

něčemu, co nás přesahuje.114  

Tento vztah se může odehrávat prostřednictvím rozmluvy a také ve vztahu tváří 

v tvář. Vztah k Druhému se děje na základě ideje Nekonečna. „… idea nekonečna 

se děje jako Touha… Touha po Nekonečnu, které vytoužené probouzí, místo aby ji 

utišovalo.“115 Se vztahem také souvisí i řeč, která je také prostředek, s nímž se děje 

tento vztah. Samotnou řeč jako nástroj informací ovšem Lévinas nepovažuje za 

primární, je to etický prostor zahrnutý v rozmluvě. Vztah k Druhému se vyvíjí také 

v souvislosti s Bohem. Vztah s ním je možný jedině prostřednictvím vztahu 

s Druhým. Jiná setkání s Bohem nejsou možná. Pomocí vztahu s Druhým a tím, že 

Druhý má nekonečnost, může Druhý uniknout totalitě.  

5.1.2 Tvář Druhého 

Vztah k Druhému je podle Lévinase možný jen za přítomnosti setkání tváří v tvář. 

I proto je tento vztah etický, jelikož uvedeme mravnost v pochybnost. Tvář 

nemůžeme uchopit, nemůžeme ji ani totalizovat.  

                                                 
113 Tamtéž, s. 69. 
114 Tamtéž, s. 28–33. 
115 Tamtéž, s. 35. 
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Když vidíme Druhého člověka, spatříme určitý obličej, kontury, určitou tvář. Ale 

můžeme ho takto dobře pochopit? Podle Lévinase tomu tak není. Můžeme sice 

popsat určitou tvář, ale to ještě neznamená, že ji správně pochopíme. „Vnímání 

významu tváře vyvolá podle Lévinase takové rozrušení a pohnutí, že si barvy očí 

a dalších podrobností ani nemůžeme všimnout.“116  

„Ten druhý ke mně promlouvá a jeho slova způsobují, že vycházím ze svého Já. 

Tento vztah založený na slovech charakterizuje Lévinas jako vztah „tváří v tvář“, 

který zabraňuje vzniku totality, zatímco dualita zůstává zachována.“117 Slova, která 

z tohoto vztahu plynou, nás oslovují a my na ně odpovídáme. Setkání s tváří 

Druhého ve mně vyvolává jisté pochybnosti, mé Já začíná brát ohledy na Druhého 

a samotná zkušenost, v níž pociťuji nutnost brát na druhého ohled, mě vede k tomu, 

abych byl dobrý. „Právě setkání s Druhým zabraňuje vzniku totality v našem vztahu 

a z nemožnosti totality se rodí lidskost.“118 Brát na druhého ohled tedy zároveň 

znamená uznávat jeho radikální jinakost a nepodřadit jej pod totalitu 

pochopitelných a manipulovatelných a věcí. 

Když budeme na Druhého pohlížet a popisovat jeho oči, nos, nebudeme s ním v 

sociálním vztahu. Nesmíme na Druhého pohlížet jako na předmět. Lévinas mluví o 

tom, že tvář je význam bez kontextu, to znamená, že tvář stojí sama za sebe, je 

prostě on a jen on.119  

Ve tváři Druhého člověka se zjevuje nekonečno a tím i idea nekonečna, která má 

dle Lévinase za následek rozklad totality a tato idea nekonečna je sociální vztah. Je 

to právě sociální vztah, který je důležitý při určení poměru ve vztahu. Smysl 

poměru je takový, že absolutní jinakost tváře Druhého zpochybňuje mě osobně. Je 

to takové zpochybnění, že před tváří Druhého nejsem stejným, ale proměňuji se. 

Zpochybnění Já není ničím jiným než přijetím absolutně jiného a zde se setkává 

sociální vztah se vztahem náboženským. Já (jako subjekt) jsem ve vztahu před tváří 

Druhého povinen reagovat, nesmím zůstat bez odpovědi. Má odpověď nejsou 

                                                 
116 CHALIÉROVÁ, Catherine. O filosofii E. Lévinase, Praha : JEŽEK, 1993. ISBN 80-901625-0-9, 

s. 28. 
117 CHALIÉROVÁ, C. Tři komentáře k filosofii H. Jonase a E. Lévinase, s. 43. 
118 Tamtéž, s. 44. 
119 LÉVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 178. 
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ovšem jen slova (řeč), ale jsem jí sám. Odpovědí, kterou já podám, přijímám 

odpovědnost za Druhého.  

„Ve francouzštině může člověk vzít v úvahu tvář jako to, na co se díváme, ale potom 

budete, francouzsky řečeno, dévisagé (okukován). Dévisager je také náhled, tedy to, 

že právě vím, jakou mají vaše oči barvu. Ne – tohle není tvář. „Tvář“ – vždycky 

jsem ji popisoval – to je nahota, bezmoc.“120  

Tvář je nejobnaženější část lidského těla, a tak setkání s tváří Druhého se pak jeví 

jako setkání s nahotou. Právě proto, že se ukazuje jako nahá, je zranitelná 

a vystavena násilí.  

Z toho ale vyvstává otázka, jak je možné tvář zranit? Tvář nemohu nijak uchopit, 

totalizovat a tím ji nemohu nijak připodobnit k tomu, co mají společného 

ostatní. Podle Lévinase tvář nemohu zranit ani tím, že bych odmítl jakoukoliv 

odpovědnost za Druhého, jelikož člověk je vyvolený k tomu, aby byl odpovědný. 

Druhému mohu ublížit tím, že jeho tváři dám pohlavek, ale právě tím se ruší 

sociální vztah mezi mnou a jím.  

Pokud usiluji jen o vlastní prosazení a nic jiného, pak nejsem schopen neznámost 

tváře vůbec vnímat. Tvář Druhého sice vidíme, ale nevnímáme ji ani tehdy, 

prosazujeme-li u Druhého svůj vlastní obraz či požadujeme-li po druhém uznání. 

Tváří v tvář je takový vztah, který ve mně vyvolá explozi, zmatek a právě tím 

jinakost proniká do jeho světa. 

První, co se člověku při setkání s tváří zjeví na mysli, je „Nezabiješ“.121 „Tvář je 

vystavená, ohrožená, jakoby přímo vyzývající k aktu násilí. A přitom právě tvář je 

to, co nám brání ublížit.“122 Ovšem ani odpor tváře k násilí nedokáže člověku 

zabránit takový čin udělat přesto, že se rozhodnu přes odpor tváře tento čin vykonat, 

je tu alespoň naše svědomí – špatné svědomí. „Neboť i kdybys mi vzal můj tělesný 

život, nemůžeš odčinit, že jsem se na tebe díval. A budu se stále dívat.“ 123 

                                                 
120 LÉVINAS, E. Být pro druhého, s. 42–43. 
121 Tento pojem se týká nejenom vraždy samotné, ale také pouhé myšlenky na ni, pohrdáním 

Druhým, symbolickým zabíjením, slovem, činem. 
122 LÉVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 178. 
123 CASPER, Bernhard. Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas, Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-

86005-62-3, s. 18.  
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Ve smyslovém jevu tváře se nám přímo jeví nový rozměr nekonečna, které 

manifestuje ve tváři a ta již nemůže být uchopena. „Vražda ještě míří na smyslovou 

danost, a přece stojí před takovou daností, jejíž bytí nemůže být suspendováno 

přivlastněním. Stojí před daností, kterou je absolutně nemožné neutralizovat.“124 

Přivlastnění způsobuje jen částečnou negaci. Zabitím čili vraždou pak způsobím 

absolutní negaci, zabít znamená totálně zničit. Zabitím Druhého protrhnu jeho 

smyslovou jinakost, která je dána ve tváři. Zabít pak mohu jen takovou existenci, 

která je naprosto nezávislá a přesahuje moji moc. A to je pouze Druhý. Tím, že se 

Druhý vzpírá moci zabít,125 nemůžeme ho zabít. Nevzdoruje mi však větší silou, ale 

tím, čím čelí, je jeho výraz tváře. Prvotní setkání s tváří nám říká ono známé 

„Nezabiješ“. Nekonečno, které neustále čelí určité smrti, se objevuje ve tváři 

Druhého, „v naprosté nahotě jeho bezbranných očí, v nahotě absolutní otevřenosti 

transcendentního.“126 Pokud chceme někoho zabít, tak toho, kterého nelze uchopit, 

a kvůli tomu musíme být nejdříve ve vztahu s Druhým. Ve vztahu se však ani 

vraždy dopustit nemůžeme, jelikož je zde prvotní příkaz „Nezabiješ“.  

Tvář Druhého mi také určitým způsobem velí, Druhý ke mně hovoří určitým 

způsobem suverenity. A je tu přece ještě odpovědnost, kterou přijímám za Druhého, 

a tou právě ručím za jeho život. Pokud nepřijmu jeho odpovědnost, nemůžu být s 

ním ve vztahu a tím ho mohu i zabít, ale potom je to záležitost čistě mého sobectví. 

Jak je vidět, vše je hodně založeno na etice: „Epifanie tváře je etická.“127 Je to 

právě epifanie tváře, která je pro Lévinase velmi důležitá, jelikož brání Druhému 

ublížit. 

5.2 Rozmluva, svoboda, odpovědnost 

Tato kapitola se zaměřuje na další ústřední pojmy Lévinasovy filosofie. Je v ní 

prezentováno, že vztah Stejný a Jiný se odehrává především v rozmluvě, tedy 

prostřednictvím jazyka. Tím zůstává vztah Stejného a Jiného transcendentní a dále 

rozvíjí onu vzájemnou souvislost, která vznikla při setkání tváří v tvář.  

                                                 
124 LÉVINAS, E. Totalita a nekonečno, s. 174. 
125 Druhý mi může říci suverénně ne, může mi čelit zápasem, ne však nějakou silou, ale svou 

nepředvídatelnou reakcí na situaci. 
126 Tamtéž, s. 175. 
127 Tamtéž, s. 175. 
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Dále se tato část práce zabývá tématem svobody. Základním východiskem etiky je 

názor, že člověk je svobodná bytost, která může jednat podle vlastní vůle. Lévinas 

svobodu pojímá jinou formou. Svobodu Já nemůžeme chápat ve smyslu toho, že by 

byla něco, co má možnost volby. Možnost výběru tu není proto, aby Já mohlo zůstat 

Stejným. „Znamená-li svoboda způsob, jak zůstávat Týž v lůně Jiného, potom 

vědění, (kde se jsoucí prostřednictvím neosobního bytí dává) obsahuje nejzazší 

smysl svobody. Svoboda by potom stála proti spravedlnosti, která zahrnuje závazky 

vůči jsoucímu, jenž se odmítá dát vůči Druhému, který by v tomto smyslu byl 

jsoucím par excellence.“128 Lévinas kritizuje tradiční pojetí svobody, v němž 

svoboda představuje autonomii a heteronomie je otroctvím. Přijetím Druhého se 

zproblematizuje má svoboda, už není něčím, co se určuje pouze samo ze sebe, ale 

odpovídá na apel druhého. V tomto smyslu by tedy bylo možno považovat 

Lévinasovu etiku za heteronomní. Zpochybnění svobody však není myšleno jako 

srážka se svobodou druhého, ale vědomí, že tváří v tvář Druhému nejsem svobody 

hoden. Podle Lévinase je mravnost možností, jak přijmout Druhého, aby měl 

přednost přede mnou. Svoboda je určena slovem Druhého a tím Druhým může být 

jak člověk, tak Bůh. Takovéto pojetí rozbíjí egoizmus a povzbuzuje soucitné 

vnímání, při němž si člověk uvědomuje, že byl stvořen jako odpověď na slovo, 

které ho předchází a vyzývá. Tím se stává nesnadně svobodným.  

Dalším z ústředních pojmů Lévinasovy etiky je odpovědnost. Nemyslí se zde 

odpovědnost za sebe, ale odpovědnost za Druhé. Odpovědnost jakožto pojem je 

velmi rozsáhlý. Když se řekne odpovědnost, každému se jistě vybaví, že je to něco 

mravního, etického, je to jednání jedince a jeho svědomí. Každý člověk má nějakou 

odpovědnost. Je to odpovědnost vůči Druhému. Tím, že se na mě podívá tvář 

Druhého, jsem za něho odpovědný. Odpovídám tedy za všechny, nejenom za sebe. 

Odpovědnost je prvořadá ve vztahu ke svobodě, není však založena na naší vlastní 

svobodě. Zodpovědnost zakládá subjektivitu. „Odpovědnost chápu jako 

odpovědnost za druhého, čili jako odpovědnost za to, co jsem neudělal já, co se mě 

dokonce ani netýká, nebo co se mě naopak týká, s čím se setkávám jakožto 

s tváří.“ 129 

                                                 
128 Tamtéž, s. 30. 
129 LÉVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 181. 
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5.2.1 Rozmluva a řeč 

„Tvář a rozhovor jsou navzájem spjaté. Tvář hovoří […] umožňuje a začíná každý 

rozhovor.“130 Uvažujeme-li o rozhovoru, každého jistě napadne, že jeho základní 

funkcí je něco sdělit, informovat. Samozřejmě toto Lévinas nepopírá, ale za 

důležitější, než co rozmluva přináší, považuje etický rozměr. „Vždycky jsem 

odlišoval řeč od řečeného. Že řeč musí obsahovat řečené, to je nutnost stejného 

řádu jako nutnost, kterou s sebou nese společnost se svými zákony, institucemi a 

společenskými vztahy. Ale řeč, to je skutečnost, že před tváří nezůstávám prostě jen 

tak, abych pozoroval, ale že jí odpovídám.“131 Setkání s Druhým, kdy jsou naše 

tváře v naprosté bezprostřednosti, je pro mě Druhý výzvou k odpovědi. Před jeho 

tváří nemohu zůstat bez reakce, vždy musím reagovat. Svoji odpověď nemohu jen 

vyslovit, nejsou to pouhá slova, ale jsem jí sám. Tato má odpověď je zároveň mojí 

odpovědností za něj. V okamžiku, kdy pohlédneme do tváře Druhého, přijímáme za 

něj odpovědnost. 

Rozmluva je záležitost ryze etická a manifestace tváře je tím, co zakládá rozmluvu. 

V této etické záležitosti se rozmluva jeví jako nárok, který mě nekonečně zavazuje. 

Vztah s Druhým je založen na rozmluvě a je absolutně transcendentní. O vztahu 

řeči můžeme mluvit tehdy, pokud ve vztahu mezi členy schází určitá obecnost, 

společná rovina. Řeč je přenášena na mě Druhým a problematizuje se v nitru mého 

vědomí. Rozmluva je vždy záležitost něčeho nového, absolutně cizího. Cizinec nás 

tedy může o něčem poučit, jen on mě může skutečně oslovit a poučit, jakožto 

nositel jedinečné pravdy. 

5.2.2 Rozmluva a etika 

Myšlení je z obecného hlediska souhrn mentálních jevů, které zpracovávají 

a využívají informace. Právě tyto informace se projevují jako specifický způsob 

spojování, rozlišování či porovnávání a tím úzce souvisí s řečí. Z tohoto obecného 

hlediska vyplývá, že myšlení je zvláštní forma poznávací činnosti, která je prvotní 

a až poté nastupuje řeč. Lévinas je ale jiného názoru; nepojímá řeč až jako 

druhotnou záležitost po myšlení, jako pouhý výraz něčeho, co je předem hotové 

a připravené v naší mysli, ale naopak jako něco, co bylo dříve než myšlení. Kdyby 
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tomu tak nebylo a řeč by byla pouhým vyjádřením myšlení, pak by to mělo za 

následek, že by vztah s Druhým, který je řečí, nebyl možný. Souvislý rozhovor 

mezi mnou a Druhým může být jen jeden. Univerzální myšlení, které je zastoupeno 

řečí, může být bez komunikace, ovšem rozum nemůže být jiný ve vztahu k rozumu, 

jelikož můj rozum, který je zastoupen v první osobě, neoslovuje Jiného, nýbrž jen 

mne. A právě univerzální myšlení by vedlo k tomu, že řeč by potlačovala Jiné 

a uváděla je ve shodu se Stejným. Ale pokud budeme řeč vnímat jako výraz, jiného 

bude oslovovat, protože řeč jej neprobouzí jako myšlené bytí. „Avšak právě proto 

řeč zakládá vztah, který je neredukovatelný na vztah subjektu a objektu: zjevení 

Jiného.“132 „Zjevení“ má pak za následek, že řeč se ustanovuje jako určitý řád 

neboli systém znaků. Ve vztahu čili v řeči jde právě o mluvčího, který své řeči 

asistuje. 

5.2.3 Rétorika 

Rozmluva úzce souvisí s rétorikou, neboť jakákoliv rozmluva je rétorikou. Ne 

každá rozmluva je však vztahem k exterioritě. Obvykle se v našich rozmluvách 

nestýkáme s mluvčím, který by byl naším pánem, spíše se snažíme sami Druhého 

o něčem poučit. Naše rozmluva je rétorikou a jsme tedy v postavení toho, kdo chce 

Druhého přelstít. Tímto se stáváme sofisty, kteří chtějí Druhého přesvědčit o své 

pravdě. Právě proto, že se rétorika vyskytuje v každé mluvě, snaží se jí filosofická 

rozmluva vyhnout.133  

Můžeme tedy říci, že rétorika vede k bezpráví a rozmluva k pravdě? Lze říci, že 

ano, jelikož Lévinas pojímá vztah k Druhému jako pravdu a rozmluvu a vše, co by 

bránilo vzniku tohoto vztahu, je jejich opakem. Rétorika je nebezpečná právě svým 

uměním, jako je např. propaganda, lichocení aj., které vede k tomu, že rétorika 

napadá naši svobodu. „Právě proto je násilím par excellence, to jest bezpráví.“ 134 

Násilí se projevuje jako určitý druh korupce a svoboda jakožto svoboda by měla být 

nezkorumpovatelná. Spravedlnost, kterou nacházíme v rozmluvě, se děje v situaci 

tváří v tvář. „Jestliže pravda vzchází v absolutní zkušenosti, kdy bytost září svým 
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vlastním světlem, pak se pravda děje pouze ve skutečné rozmluvě neboli ve 

spravedlnosti.“135  

Pokud uvažujeme o rozmluvě, nebereme ji jen jako nějaký předmět, který 

poznáváme. V rozmluvě se zakládá čistá, absolutní zkušenost. Poznání v rozmluvě 

pak má větší hodnotu než pouze teoretické poznání. Absolutní zkušenost se tedy 

děje za přítomnosti Druhého a vztahu tváří v tvář a jeho rozmluvy. Tato zkušenost 

se zjevuje tím, že vychází pouze sama ze sebe. Pravda vychází z této absolutní 

zkušenosti.136 

5.2.4 Mlčenlivý svět fenoménů 

Mlčenlivý svět, který by neplynul z mluvy, by byl absolutně bez principu a počátku. 

Myšlení by nemělo žádnou podstatu. Při prvním setkání s Druhým by se fenomén 

stal pouhým dojmem a dále by to vedlo ke dvojznačnosti. Fenomény jsou jevy, 

které jsou skoro vždy dvojznačné. Dvojznačnost však nevede k rozporu sdělení, jde 

o dojem, který by Druhý mohl mít v sobě. U této dvojznačnosti se však nejedná o 

nejednoznačnost sdělení, ale dojem, který není žádné nic, není v sobě. 

Ptáme-li se, co je to tedy ta řeč, můžeme si odpovědět, že je to soubor 

nashromážděných znaků, který tvoří systém; já jazykem vyjadřuji svoji řeč a Druhý 

ji zachycuje. Každý mluvčí, který projevuje svoji řeč, je zároveň i svým asistentem.  

A je možný mlčenlivý svět? Ano, je to takový svět, který přichází od Druhého. 

I když je mlčení projev, při kterém se nemluví, je odvrácenou stranou řeči, ale 

pořád tedy řeč. „Ml čení tedy není pouhá nepřítomnost mluvy; mluva je na dně 

mlčení jako úskočně zadržený smích.“137 Mluvčí dal určitý náznak, ale jelikož 

mluvčí je asistentem své řeči, unikl před asistencí tohoto náznaku. Mlčení tedy 

přichází od Druhého a svět, ve kterém žije, je mlčenlivý svět faktů. Svět fenoménů 

je svět, který k nám promlouvá. Právě proto, že zde chybí asistence mluvčího, je 

tento svět (každý fenomén) nejistotou, mystifikací, stálým maskováním. 

V takovémto světě se pak rodí bytosti, které se vysmívají a mluví v náznacích.  

                                                 
135 Tamtéž, s. 55. 
136 Tamtéž, s. 55. 
137 Tamtéž, s. 75. 
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5.2.5 Objektivita a řeč 

Mluvení ve vztahu k Druhému se nám ukazuje jako určitý znak, který Druhý 

vydává i přesto, že by to mohlo zastírat jeho tvář, vyhýbá se asistenci, kterou by měl 

dávat znakům, jež vydává, a to jako dvojznačné. Lévinas to nazývá velmi příznačně 

mlčenlivým světem, světem lhostejným ke slovu, které se zamlžuje, jež za jevy 

nedává tušit nikoho, kdo tento svět oznamuje a kdo oznamuje jen tehdy, pokud 

oznamuje tento svět.138  

K pochopení vazby jevu s významem většina tvrdí, že jev je druhotný k významu 

a je pouze naším praktickým chováním. Poté tedy praktický význam je pouze 

významem Já. „Proto je ten, kdo rozumí významu, nezbytný v této řadě, v níž věci 

nabývají smyslu jako poslední člen této řady.“139 To, co v sobě význam zahrnuje, 

by pak končilo opět k odkazování Já ke slasti. Ovšem proces by nebyl jen fakticky 

ukončený, ale jeho účelnost záleží na postupu v končení. Ale i když dosáhneme 

naplnění, je to okamžik, kdy se význam ztrácí. To, kde jsoucna získávají či ztrácejí 

význam, je definicí slasti a záleží na tom, zda se ke slasti přibližují, či zda se od ní 

vzdalují. Pokud dosáhnu slasti pomocí nějaké věci, věc již nepotřebuji, a proto pro 

mě ztrácí svůj význam. Tato věc je zcela určována mnou, proto i její význam je tak 

určován. Ovšem Lévinasovo pojetí je jiné, říká, že význam je nám dán rozmluvou 

ve vztahu s Druhým. Je to právě řeč, kde se jeví objektivita objektu.140  

Svět, který je plný fenoménů, je tedy světem mlčenlivým a význam ukazuje svoji 

dvojznačnost. Tím, že je tento svět dán manifestací označujícího, se nám ukazuje 

nové značení, absolutní jinakost toho, která předkládá znak, a právě tím 

předložením se nám ukazuje svět, který má smysl, ale nemůže být brán jako 

originál. Ten, který předkládá znak, je brán jako označující a je ke mně vždy 

obrácen tváří. Označující Druhý se poté projevuje v rozhovoru tak, že nemluví 

o sobě, ale o světě, tematizuje ho. Pokud by mluvil sám o sobě, jevil by se sám jako 

označující. Je důležité, aby se Druhý v rozhovoru projevoval jako označující, nikoli 

označovaný. Jako označovaný nikdy nepřichází v přímé otevřenosti. Výpověď, 

kterou podává mluvčí, slibuje odpověď a zároveň přináší možnost další otázky. 

                                                 
138 Tamtéž, s. 77–78. 
139 Tamtéž, s. 78. 
140 „Objektivita se vykládá v rozmluvě, mezi slovy, která předkládají svět vypovídáním. Toto 

vypovídání se odehrává mezi dvěma body, které spolu netvoří nějaký systém, kosmos, totalitu.“ 
Tamtéž, s. 79. 
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„Výpověď je situována v poli otázek a výpovědí.“ 141 Určitým způsobem je výpověď 

znak; tím že znaky používáme k interpretaci naší mluvy, jsou zároveň jakýmsi 

klíčem (tento klíč obsahuje každá rozmluva), který umožňuje přítomnost Jiného ve 

výpovědi. Rozhovor je tudíž plnohodnotný zásluhou řeči.  

Význam je nám tedy dán tváří Jiného, která se ukazuje Stejnému. Není tu jen kvůli 

potřebám Stejného, ale touží po rozhovoru. Jiný a jeho řeč oslovují svět díky tomu, 

že mu naslouchají a porozumí mu, tematizují ho. Význam je tematizovaný ve slově, 

je i interpretovaný, a je tedy určen vzhledem k Jinému.  

5.2.6 Překonávání fenoménů v rozhovoru s Druhým 

Význam bytosti je dán z hlediska řeči. Bytost si sama asistuje v promluvě a tím se 

s bytostí ztotožňuje. Rozhovor s Druhým neboli řeč s Druhým je vždy určitou 

výukou, učením. Promluva nám vždy něco přináší. O odpovědnosti je ještě 

pojednáno dále, ale můžeme říci, že vztah s Druhým mě vede k odpovědnosti a řečí 

je tento vztah vyjádřen. Právě tato odpovědnost, kterou mám, se děje přes 

nekonečno. A je to nekonečno, co na nás působí, a to, od čeho se učíme, necháme 

vyučovat.  

Ovšem nesmíme brát toto vyučování jako maieutiku.142 Řeč nám přináší o mnoho 

více než maieutické myšlenky společné všem bytostem. Ani nijak neovlivní 

vyspělost našeho rozumu. Pouze řeč může přinášet stále nové poznatky, nové 

myšlení. Absolutně nové, toť Druhý.143 Bytost si sama asistuje prostřednictvím 

mluvy. A proto je mluva vyučováním. To, co vyučování obnáší, není jednoduché 

předávání informací či nějakého všeobecného obsahu, který je dán společně mně 

i Druhému. Není tu snad jen proto, aby „podal pomocnou ruku“, ale k tomu, aby se 

rozvinulo to, co už je „obsaženo“ v Druhém. Podstatou je, že tematizuje daný 

fenomén. Co je dané, musí vyplývat z věty. Jevy obsažené ve větách ztrácejí svoji 

neobyčejnost tím, že se mění v téma. Druhý nás tedy vyučuje a „vyučování jako 

konec dvojznačnosti či nejasnosti je tematizací fenoménu.“144 

                                                 
141 Tamtéž, s. 80. 
142 Význam: Maieutika nás neučí, pouze v rámci rozhovoru pomáhá na svět vlastním myšlenkám 

jiných. 
143 LÉVINAS, E. Totalita a nekonečno, s. 194. 
144 Tamtéž, s. 83. 
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Mlčenlivý svět je plný fenoménů (a ty nás klamou, manipulují s námi), které jsou ze 

své podstaty dvojznačné. V rozhovoru s Druhým se je snažíme překonávat. Právě 

zde jev ztrácí svoji dvojznačnost a mění se v téma. Překonávání fenoménů má jistý 

smysl a ten se zpřítomňuje s Jiným. Rozhovor je vždy veden mluvčím, a to na 

nějaké téma, tím se jev překonává, mizí dvojznačnost. Mluvčí asistuje řeči, 

předkládá ji Druhému, překonává fenomény a projevuje se řečí a je jí vždy 

přítomen. Fenomény se překonávají tím, že věci dostávají smysl a jsou 

tematizovány. Lévinas hovoří o tom, že tuto tematizaci má každá logická 

definice.145 Ukončení dvojznačnosti je tedy provedeno díky vyučování. Přítomnost 

Druhého ve vztahu mi umožňuje nebýt mystifikován a přemýšlet o předmětech. 

Lévinas k tomu uvádí, že „p řítomnost druhého ruší anarchická kouzla faktů: svět se 

stává předmětem.“146 Být předmětem umožňuje jen to, že o tom lze mluvit 

s Druhým a také to, že ukázal (naučil), jak proniknout skrze fenomény. Takovéto 

spojení musí být jen mravní, čili spravedlivé. Druhý je učitel, který nás ve světě 

vyučuje. Vyučuje nás smyslu, ale zároveň smyslem světa je sám.  

Doposud bylo pojednáno jen o řeči Druhého, ale má význam i řeč, kterou vyslovuji 

Já? Jak už víme, Druhý se v řeči projevuje a je vždy přítomen. To však neplatí 

o mně, jelikož Já v řeči přítomen nejsem, nemám podíl na asistenci své řeči. Potom 

je na místě otázka, zda má moje řeč nějaký význam. Lévinas hovoří o tom, že věci 

nabývají racionálního významu, jelikož je zde stejný význam, jaký má Druhý. 

Pokud budu přiřazovat něco předmětu, budu to přiřazovat i Druhému. Význam těch 

věcí bude viděn stejně, jak ho vidí Druhý. „Používání znaku se neomezuje na to, že 

je přímý vztah k věci zastoupen vztahem nepřímým, nýbrž umožňuje, aby bylo možné 

věci nabízet, aby se odpoutaly od mého používání, odcizily se a staly se 

vnějšími.“147 Čili v ěci pro nás nemají žádný význam, věc vystupuje z mého 

používání. Tím, že je pak nabídnuta Druhému, má pro nás pozitivní smysl, už není 

v našem kontaktu, začíná být součástí jiného. Tematizování je zde zastoupeno 

mluvou, která znamená, že svět nabízíme Druhému. 

                                                 
145 Tamtéž, s. 83. 
146 Tamtéž, s. 83. 
147 Tamtéž, s. 185. 
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5.3 Problematizace spontánní svobody Já 

Lévinas kritizuje klasické pojetí svobody. Jedná se především o společenskou 

smlouvu J. J. Rousseaua, která je založena na autonomii politické a mravní. Člověk 

je podle této koncepce svobodný, naslouchá-li hlasu svého rozumu, ukládá-li si 

vlastní mravní zákon. Národ je také svobodný, když se podřizuje vlastním 

zákonům, které vzešly z obecné vůle. A naopak podřízenost nějakému cizímu 

zákonu by mohla znamenat otroctví. Nedostatek tohoto pojetí svobody 

nezpochybňuje pouze to, že se může zhroutit, ale to, že postrádá spravedlnost 

a nezaručuje mravnost. U klasického pojetí svobody jsou její hranice 

zpochybňovány v případě prohry, ale Lévinas to spíše spojuje s pocitem viny. 

Mravnost se tedy podle Lévinase nezakládá na svobodě, ale na tom, že vědomí má 

stále odpovědnost za Druhého. Druhý pak nepoužívá svoji svobodu k přesvědčení té 

mé, aby uzavřel nějakou smlouvu. Pokud má být svoboda spravedlivá, jak bychom 

si měli všichni přát, musíme na svobodu působit nekonečně náročně. Pokud 

nechceme zůstat v autonomii, pak to nejsem já, kdo má na svobodu působit, ale je 

to Druhý. Tím uvedu svoji svobodu v pochybnost. Teď už se nedá mluvit 

o autonomii, nýbrž o pojetí heteronomie.148 A právě heteronomie je to, co rozbíjí 

klasické pojetí svobody. Svoboda Druhého je tedy pociťována jako priorita. Je to 

něco, co má být nade mnou, neznamená to ale, že tato priorita je proti mé svobodě. 

Lévinas je zde ovlivněn hebrejskou tradicí, která říká: „Svobodný člověk je zaslíben 

bližnímu, kde ono zaslíbení znamená, že jsem tím druhým povolán k poslání, z něhož 

se nemohu vyvléci.“149 Tím, že se Lévinas nedomnívá, že svoboda je autonomie, 

nabádá nás, abychom viděli svobodu v tom, co nazýváme Druhým, a to může být 

jak člověk, tak i Bůh. Nemůžeme říci, že by označení „to, co nazýváme Druhým“ 

bylo myšleno nějak krutě, označení má jen rozbít egoistickou povahu mého Já 

a probudit je k lidskému vnímání. 

Lévinas to nazývá nesnadnou svobodou. Nesnadná svoboda toho, kdo si 

uvědomuje, že byl stvořen, aby odpovídal na slovo, jež mu předchází a jež ho 

vyzývá. Odpovídá jí biblické zvolání Boha: „Kde jsi?“ Tato otázka člověka vyzývá 

vyjít před tvář Boží a odpovědět na volání tváře: „Zde jsem.“ Člověk tedy není 

                                                 
148 CHALIÉROVÁ, C. O filosofii Emmanuela Lévinase s úvodní studií Jeana Lacroix, s. 16–17. 
149 Tamtéž, s. 18. 
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pojímán z hlediska autonomie jako zdroj svých myšlenek a činů, nýbrž jen jako 

„odpověď na slovo“.150 

Postoj poznávajícího je založen v uchopení pozorovaného předmětu a jako takový 

je rovněž součástí spontánní aktivity ega. „Pravda se neodděluje od inteligibility, 

poznatelnosti.“151 Vždy, když chceme poznávat, musíme tomu porozumět (nestačí 

jen konstatovat). „Ospravedlnění faktu ho zbavuje povahy faktu, něčeho hotového, 

minulého, a tedy neodvolatelného, co je jako takové překážkou naší spontaneity.“152 

Na základě toho, zda je tento fakt nespravedlivý, spontaneita pak není 

zpochybňována a svobodný výkon je normou. Ale je tu určitá starost 

o poznatelnost, která se odlišuje od postoje, ale neohlíží se na překážky. „Aby se 

překážka stala faktem, vyžadujícím teoretické ospravedlnění či nějaký důvod, bylo 

třeba vyřadit spontaneitu jednání, jež ji překonává, tj. musela být sama 

zproblematizována.“153  

Pokud se tedy aktivita na nic neohlíží, přecházíme k uvažování o faktu. Hovoříme-li 

o poznávání faktu, musíme je odlišovat od poznávání jako činnosti rozumu, která 

totalizuje svůj předmět. Takové poznávání je pak stejné se spontaneitou jednání, 

jelikož se na nic neohlíží a tím své jednání snižuje. Spontaneitu jednání je pak 

zapotřebí vyřadit, zproblematizujeme ji, tím se vyřadí sama ze sebe. Aby tedy Já 

mohlo dospět k pravdě, musí překročit samo sebe, musí být kritické vůči sobě a také 

problematizuje se. Takto překračuje sebe samo, překračuje svůj egoizmus (a takový 

pohyb je proti přirozenosti), protože směřuje výše, než je jeho původ. Takovouto 

kritikou sebe sama (své spontánní svobody) můžeme odhalit své slabosti, 

nehodnosti, a to naším vědomím (porážkou či proviněním). Pokud se ovšem 

proviníme, svobodu nedokazujeme, ale dáváme jí oprávnění.  

Svobodu mohu uvést v pochybnost jen tehdy, pokud je skryta ve mně. Kritika sebe 

sama je tedy v porážce, zde se soustřeďuje (problematizuje) na ústřední místo, které 

je ve světě, a je připraveno na možnost reflexe, na svou vlastní porážku a také na 

totalitu světa, jehož je součástí. Nezakládá ani teorii, ani pravdu, ale jeho 

předpokladem je vyjít z poznání světa, z poznání porážky. Vědomí porážky je již 
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teoretické. Druhou kritikou spontaneity je mravní nehodnost. Předchází pravdu před 

uvažováním celku a neočekává ji v živlu univerzálního. Toto vědomí není ani 

pravda, ani uvažování faktu. Je dáno vztahem s Druhým. Vztahem s Druhým tedy 

začíná Já zpochybňovat svoje spontánní jednání. Tím, že Druhý problematizuje 

moji spontaneitu, se tvoří mravní vědomí. Počátek mravního vědomí se děje za 

přítomnosti vstřícného přijetí Druhého.154 

K tomu, abychom mohli objevit neospravedlnitelnou faktičnost svobody, 

potřebujeme ideu nekonečna, tím také zjistíme svoji vlastní nedokonalost. Toužíme 

po dokonalém, a proto idea dokonalého je touha. Měření dokonalosti se 

„uskutečňuje jako stud, v němž svoboda objevuje sebe ve svých výkonech jako 

vražedná. Uskutečňuje se ve studu, v němž svoboda, jež se odhaluje ve vědomí 

studu, se současně v tomto studu ukrývá.“155 Mravní vědomí je přijetím Druhého. 

Sama mravnost má počátek tam, kde svoboda sama sebe neospravedlňuje, ale sama 

sebe cítí jako násilnou a rozhodnou.  

5.4 Odpovědnost 

Odpovědnost za Druhého spočívá v tom, že člověk jakožto samostatně myslící 

bytost přijímá odpovědnost za Druhého. Rozhoduje se na základě své vlastní 

svobody a přijímá všechny důsledky, které z přijetí odpovědnosti plynou. Tím, že se 

tato svoboda omezuje jen na vlastní volbu, je vždy omezená v prostoru, čase 

a nepřekračuje mé hranice. Odpovědnost je tedy založená na svobodě. Lévinas proti 

tomu staví fakt nekonečné odpovědnosti, která se už nezakládá na svobodě, ale 

spočívá ve vyvolení. Tím, že jsem vyvolen k zodpovědnosti, předcházím svým 

rozhodnutím, tzn., jsem vyvolen k odpovědnosti předcházením své svobody. 

„Posloupnost je taková, že odpovědnost je prvotní: Odpovědnost, kterou jsem si 

nezvolil já, ale která si zvolila mne; odpovědnost za všechno a za všechny. Takový 

je smysl vyvolení.“156 Není tedy v naší moci si nijak určovat, zda a do jaké míry 

budeme odpovídat za Druhého, protože tu nejsou žádné hranice. Tuto situaci 

Lévinas nazývá být rukojmí za Druhého. Pokud se stanu rukojmím za Druhého, 

zaručuji mu, že s ním vše dopadne dobře, a to dokonce svým životem. Svoboda pro 
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nás nastává ve chvíli, kdy život Druhého dopadne dobře.157 Odpovědnost je tedy 

něco, o čem nerozhoduji, ale musím ji přijmout a nikde se před ní neskryji.  

Etická odpovědnost je proto tím, co zakládá subjektivitu, která je bytím pro 

Druhého. Svoboda se pak jeví tak, že jsem tu pro Druhého. Lévinas se zde hodně 

zaměřuje na myšlení Talmudu, v němž je psáno, že jsme všichni odpovědni za 

druhé a nikdo nemá na výběr. „Odpovídám-li však jenom za sebe, jsem to ještě 

já?“ 158 Je to tedy taková situace, kdy to, co činí mé Já, je odpovědnost, která 

přesahuje moji svobodu. Lidské Já je dáno tím, že nejprve přijme odpovědnost za 

Druhého a potom teprve za sebe. Je to odpovědnost založená na slově, které mě 

předchází a vyzývá, abych se o toho Druhého staral dříve než o sebe. Nesmím 

opustit Druhého člověka a také nesmím dopustit, aby trpěl. Bůh nevyvazuje 

z povinnosti, ale zanechává v lidech myšlenku, že pro Druhého neudělali ještě dost. 

Zodpovědnosti za Druhého mě nikdo nemůže zbavit. Ani Bůh. Můžeme to nazvat 

jakýmsi závazkem, který přijímám a který stále trvá. 

Odpovědnost je pro Lévinase velmi důležitá, a proto na ni klade tak velký důraz. 

„Odpovědnost chápu jako odpovědnost za druhého čili jako odpovědnost za to, co 

jsem neudělal já, co se mě dokonce ani netýká, nebo co se mě naopak týká, s čím se 

setkávám jakožto s tváří.“ 159 Jak ale souvisí odhalení tváře s odpovědností za 

Druhého? Je to tak, že Lévinas chápe tvář v pozitivním smyslu. Tím, že Druhý na 

nás pohlédne, jsme za něho odpovědní. Odpovědnost tedy přesahuje hranice našeho 

vlastního konání.  

Odpovědnost za Druhého nám začíná ve chvíli, kdy se mi zjeví tvář Druhého. Vše, 

co se týče Druhého (i jeho odpovědnost) je mojí odpovědností. Je to určitá naše 

povinnost, která nevyžaduje, že Já si bude klást podmínky vůči Druhému, 

nevyžaduji tedy totéž. Tuto povinnost musím dodržet, i kdybych byl v ohrožení 

života. To, zda Druhý bude vzájemný, je pouze jeho věc. Nejedná se tedy 

o reciproční vztah. Vztah s Druhým, setkání s jeho tváří přináší, že tuto 

odpovědnost neočekávám a nabízí se mi nepředvídatelně. „Blízkost druhého tak, jak 

o ní v knize hovořím, neznamená, že mi je ten druhý prostě blízký v prostoru nebo 

jako příbuzný, ale že je mi blízký v tom nezákladnějším, v tom, že se cítím – že jsem 
                                                 
157 CASPER, B. Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas, s. 18. 
158 CHALIÉROVÁ, C. O filosofii Emmanuela Lévinase s úvodní studií Jeana Lacroix, s. 21. 
159 LÉVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 181. 
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– za něj odpovědný.“160 Druhého tedy mohu znát velmi dobře, ale to neznamená, že 

je mezi námi nějaké pouto, to přichází s odpovědností.  

I když Lévinas zdůrazňuje, že máme odpovědnost za Druhého a tím i odpovědnost 

za úděl Druhého, tak naštěstí neneseme odpovědnost za válečné oběti. Každý 

člověk, aby jím zůstal, musí mít odpovědnost za toho, koho by třeba ze slabosti 

nebo z nemohoucnosti chtěl nechat na pospas zlu a tvrdit, že se ho to netýká. Z toho 

vyplývá, že nemohu opustit Druhého člověka.161 

„Jak dobře známo, instituce vždy nezaručují svobodu, spravedlnost atd. Hrází proti 

barbarství nebývají instituce, nýbrž křehkost lidského Já.“162 Ale proč nám instituce 

nezaručují ochranu, když jsme si je zřídili my? Je důležité si vždy zachovat 

mravnost. I když naše svoboda je občas vystavována utrpení či až mučení. 

Mravnosti se člověk může naučit, ale co je to tedy platné, když instituce, které mají 

zabezpečit ochranu, nefungují. Lévinas ve svém myšlení poukazuje naivně na to, že 

by stačilo, aby lidé netrpěli. To je opravdu velmi bláhová myšlenka. Právě proto je 

potřeba vytvářet zákony a instituce. V tomto myšlení je vidět, že Lévinasovi jde 

o heterogenní koncepci svobody, jelikož upozorňuje na to, aby se kvůli institucím 

lidé nezačali vymlouvat a zaměřovat se na sebe. Tím, že Lévinas umožňuje chápat 

svobodu a heteronomii zároveň, je dán prostor pro naslouchání. Zákony totiž 

nemohou být bez lidského Já a tím se umožní naslouchat Druhému. 

Odpovědnost k Druhému je tedy jedna z hlavních myšlenek Lévinasovy filosofie. 

„Má odpovědnost je nepostupitelná, nikdo mě nemůže nahradit. Na odpovědnosti, 

tj. na onom postavení či na onom sesazení svrchovaného já ve vlastním vědomí – 

sesazení, které je právě odpovědností za druhého – je ve skutečnosti založena sama 

identita lidského já.“163 Je to tedy výhradně má záležitost a já jsem povinen ji 

přijmout. 

                                                 
160 Tamtéž, s. 182. 
161 CHALIÉROVÁ, C. O filosofii Emmanuela Lévinase s úvodní studií Jeana Lacroix, s. 21. 
162 Tamtéž, s. 22. 
163 LÉVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 184. 
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ZÁVĚR 

Tato práce měla vysvětlit a nastínit filosofické pojmy svobody a odpovědnosti 

u vybraných filosofů. Představila jsem, jak na svobodu a odpovědnost nahlížejí 

B. Spinoza, I. Kant, K. Jaspers, J. P. Sartre a E. Lévinas.  

Vůle člověka je pro Spinozu pouze nevyhnutelnou příčinou, nikoli svobodnou 

příčinou. Vůle je jen určitý druh myšlení. Člověk, který se poddá afektům, je 

nesvobodný. Tyto afekty způsobí, že i když vidí lepší východisko, nedovolí si je 

zvolit. Jediné, co je zárukou jedincovy svobody, je jeho rozum. Také je zde ale i to, 

co je nám užitečné – dobro a na druhé straně i zlo, které je překážkou pro dosažení 

dobra. Člověk, který dělá dobro jen ze strachu před zlem, se neřídí podle rozumu. 

Svobodný člověk, podle Spinozy, neuvažuje o zlu, smrti, ale jen o životě. Lidé se 

rodí nesvobodní, protože pokud by se rodili svobodní, nedokázali by si utvořit 

pojem dobra a zla. Rozumný člověk je proto svobodnější ve státě, v němž se řídí 

obecným ustanovením, než ve svém vlastním nitru, kde poslouchá jen sám sebe. 

Spinoza také naznačil, že člověk je svobodný, protože rozumem může poznat to, co 

je v Bohu, neboli přírodní zákonitosti a může se jí i přizpůsobit. Je ale otázkou, zda 

člověk má na vybranou stát se svobodným, nebo jestli jeho rozhodnutí závisí pouze 

na Bohu. Je tedy zjevné, že Bůh se nestává svobodným z vlastní vůle, ale skrze 

člověka a jeho vlastní přirozenost. Lidská svoboda záleží na odpovídajícím poznání 

a duševní spokojenosti.  

U Immanuela Kanta jsem vycházela z jeho děl Základy metafyziky mravů a Kritika 

praktického rozumu. Právě Kritika praktického rozumu je dílo, ve kterém Kant 

vysvětluje svoji etiku, která je založena na obecném formálním zákonu mravnosti – 

na kategorickém imperativu. Kategorický imperativ nám říká, že bychom měli 

jednat tak, aby podle toho bylo možné jednat kdykoliv. Podle Kanta není žádný 

vnější morální zákon. Ten je pouze naší záležitostí člověka. Je pouze na člověku, 

aby dokázal jednat správně, neboť mravní zákon má vepsaný ve svém rozumu 

a díky němu dokáže pochopit, co je mravně dobré. 

Karl Jaspers se ve svém díle zabývá jak vinou obecně, tak i vinou Němců za druhou 

světovou válku. Rozlišuje čtyři pojmy viny. Důsledky těchto činů také viní instance, 

které jsou za spáchané činy odpovědné. Jako první uvádí kriminální vinu, při níž je 
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instancí soud, a jejím důsledkem je trest, dále je to politická vina, jejíž instancí je 

moc a vůle vítěze a hrozí za ni ztráta politické moci. Třetí je morální vina, kterou 

soudí pouze naše svědomí. My bychom měli přejít k pokání a obrodě. 

A v neposlední řadě je to vina metafyzická, jejíž instancí je pouze a jedině Bůh. Jen 

jemu se lze zodpovídat tak, že se člověk zamyslí nad svým svědomím a dokáže je 

přehodnotit.  

Člověk má dle Sartra osobní svobodu v maximálním rozsahu. Pokud si svoji 

svobodu uvědomí, může směřovat k dokonalejší osobnosti. Problém absolutní 

svobody u jednotlivce je ten, že naráží na svobodu druhých lidí. Člověk směřující 

k naplnění vlastní svobody musí vnímat druhé lidi pouze jako objekty, čímž se 

odsuzuje k samotě a opuštěnosti bez možnosti jakéhokoli přesahu či splynutí 

s Druhým. Je tedy vidět, že u Sartra se setkáváme se společenskou morálkou 

a solidaritou lidí. Sartre vytváří lidskou individualitu, kde jediným zákonem pro 

člověka je jeho chování.   

U E. Lévinase je základem metafyziky transcendence, touha po něčem absolutně 

jiném, která se děje jako etický vztah. Podstatou tohoto vztahu je pro Lévinase 

Druhý neboli vztah k Druhému, který je vůči mně v pozici radikální exteriority. 

Vztah k Druhému se děje tváří v tvář prostřednictvím nekonečna, řeči. Lévinasova 

filosofie se především opírá o vztah s Druhým, který musí vycházet z naprosté 

oddělenosti. Pouze absolutně oddělení jednotlivci vztahu mohou vytvořit bytostný 

vztah. Oddělenost Já vychází z procesu interiorizace a oddělenost Druhého z jeho 

nekonečnosti. Tento vztah se děje skrze jazyk, který je uskutečněn rozmluvou. Díky 

jazyku zůstávají Stejné a Jiné vzájemně transcendentní a uskutečňují se ve vtahu 

tváří v tvář. 

Tento vztah k Druhému musí být pro Lévinase vždy etický. Etický nárok Druhého, 

který je ke mně vysílán, po mně požaduje, abych za něj převzal odpovědnost, jež 

není dána jen proto, abych ji přijímal za sebe, je tu proto, že ji musím přijmout za 

všechno a za všechny, nemohu se jí zříci. Je to něco, co je ve mně v samotném od 

prvopočátku, od mého zrození. Odpovědnost je něco, čeho se nemůžeme vzdát. 

Pokud to ale přece jen učiníme, ztratíme nejenom všechno, ale také sami sebe. 

Zodpovědnost přichází v okamžiku, kdy se setkáváme s Druhým a pohlédneme mu 

do tváře. Tím za něj přijímáme zodpovědnost. V této situaci jsme nekonečně 
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zodpovědní za Druhého. Ovšem nevyžadujeme to samé po Druhém, nepřijímáme 

odpovědnost za Druhé s tím, že i to samé očekáváme od něho. Lévinas hovoří 

o tom, že záleží pouze na Druhém a jeho rozhodnutí, zda vzájemnost přijme. 

Odpovědnost je vždy na prvním místě, dokonce i před naší svobodou. Lévinas 

odmítá tradiční koncepci autonomní svobody. Ke zpochybnění mé svobody dochází 

při setkání tváří v tvář s Druhým, kdy svobodu určuje někdo jiný. Při zpochybnění 

mé egoistické svobody Druhým dochází k tomu, že já si uvědomím svoji pravou 

svobodu a ta mi umožňuje převzít za Druhého odpovědnost. Lévinas vystavěl svoji 

metafyziku na etice odpovědnosti vůči Druhému. 
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