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1 Úvod

Následující porovnání třech etických teorií by mělo ukázat různá
pojetí svobody, jež se spojuje s lidským chtěním, která potom zakládají
určitý ethos.
Svoboda člověka jako zásadní předpoklad pro mravní hodnocení
lidských činů a základní předpoklad pro lidské činy, pro praxi vůbec, je
pojímána jako velká příležitost pro člověka, ale i úděl a úkol, který
pro životní situace přináší velká rizika a velice často vnáší do našeho
bytí pocit úzkosti.
Na začátku by mělo být zmíněno, že člověk je bytost, které
o něco jde. Člověk sebe a své bytí musí neustále obstarávat, chce
dosáhnout

nějakých

cílů,

je

zaměřený

na

ty

krátkodobé

i

dlouhodobějších (volí je podle svých potřeb a zájmů) a k těmto cílům
chce, potřebuje a volí si nějaké prostředky. Když řekneme, že člověk
chce dát svému životu kvalitu a je to v jeho možnostech, mluvíme
o lidské svobodě. Podstata lidského chtění je bytostně

spjatá

se svobodou, kterou filosofové ve světě nacházejí právě v základu
lidské vůle. V důsledku vlastně chtít, být činný, znamená, že je tu něco
£ usilování, k dosahování, k uskutečňování. Člověk chce nějakou věc,
protože ta pro něj má význam a představuje hodnotu (člověk svůj svět
subjektivně prožívá), jež je žádoucí a k níž se vztahuje. V oblasti lidské
intencionality je něco záhadného, nevyjasněného, co nenajdeme nikde
jinde ve světě, protože ta vytváří morální rozměr, který je jedním
z bytných určení člověka.
Lidského pobývají tu se týká spousta daností, ale jsou tu také
věci, které je teprve potřeba vyřešit, v konkrétních podmínkách se jich
specifickým způsobem zhostit. Přestože někteří filosofové a učení lidé
5

popírali možnost svobodné lidské vůle, takový názor odporuje našemu
běžnému chápání a my se mu z hloubi duše bráníme proto, že svoboda
je základem hodnocení lidského jednání. Praxe představuje ve světě
oblast mravnosti, protože svobody. Na rozdíl od ostatní přírody nejsme
pevně svázáni se svým okolím tak, aby podnět přicházející z něho
znamenal jednu automatickou reakci, předvídatelnou odpověď. Nejenže
každý člověk může reagovat několika různými způsoby, může být
dokonce tvůrce nových podnětů a výzev sám pro sebe a pro ostatní
podle toho, zda se rozhodne využít další možnosti a být součástí jiných
vazeb. Svými činnostmi tedy specificky reaguje na své okolí a
specificky jimi také proměňuje svět. Je to způsob lidského pobývání
ve světě.
Této základní skutečnosti, která tvoří bytný základ člověka si
všiml i Aristoteles, když hovoří o obrazivosti: „ Co se týče pojmů, myslí
je rozum v představách, a poněvadž v těchto má určeno, čeho je třeba
si žádati a čemu se vyhýbati, bývá i bez vnímání uváděn v pohyb,
kdykoli se zabývá představami.
pochodně,
smyslem,

a poněvadž

Tak například někdo pozoruje

vidí, že se pohybuje,

že se blíží nepřítel.

myšlenkami,

jež jsou

e> budoucnosti

Někdy

v duši, jakoby

vzhledem

poznává

společným

rozum představami
zrakem

k přítomnosti;

usuzuje

oheň

a

nebo
uvažuje

a když řekne, že

tam,

v budoucnosti, jest příjemnost nebo nepříjemnost, vyhýbá se tomu nebo
si toho žádá již v přítomnosti; a tak činí v jednání vůbec.
Člověk není bezprostředně svázán s okolím, zabředlý pouze
do aktuálních vztahů díky schopnosti představivosti, odpoutává sám
sebe a své jednání od přítomného a promítá je do budoucnosti tím, že si
umí v duchu vybavit různé možné varianty jednání (a hlavně jejich

1

Aristoteles, O duši, Rezek, Praha 1995, str. 100
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následky, jež ponese), které v dané situaci připadají v úvahu a v tomto
uvažování na ně zaměřit svou pozornost. Jak se říká, člověk je vůči
světu otevřený, otevřený vůči jeho možnostem.
Odpověď na otázku, čím je chtění determinováno, ukazuje, že
člověku jde o nějaký výsledek, o proměnu skutečnosti skrz vlastní činy,
akty jednání, a člověk se ve svých činech může najít jako ten, který se
na nich mimo jiné spolupodílí, je jejich tvůrcem právě proto, že může
volit mezi různými možnostmi, jež se naskýtají. Jde určitou cestou,
která přirozeně má nějaké hranice a omezení (člověk se může angažovat
jen v určitých oblastech), jejíž směr však proměňuje tím, že jednou
volbou pro sebe otevírá další určité možnosti, jiné odsouvá stranou,
popřípadě pro sebe nadobro ničí. Konkrétním činem člověk vytváří
budoucnost pro sebe a jiné, vytváří pro sebe a lidi, jichž se mravní čin
dotýká novou skutečnost se všemi důsledky, které nelze vrátit zpět.

1.1 Porozumění mravní skutečnosti a jejím kategoriím

Protože v této práci jde o vymezení role svobodné vůle v oblasti
etiky, tedy lidské praxe, která bude odvislá od pojetí svobody, v úvodní
části budou pro přehled připomenuty nejdůležitější aspekty lidské
činnosti, jimiž je tato činnost vtažena do oblasti mravního.
Za prvé je tu tedy vůbec hodnota mravního, čili dobrého a zlého.
Lidské jednání získává tuto hodnotu proto, že každý normální člověk
má povědomí o tom, co je dobré a co je zlé a s ostatními by na toto
téma našel společnou řeč. Shoda také určitě panuje ve všeobecném
názoru, že dobro je to, o co by měl člověk usilovat a tedy v konkrétních
případech dobře jednat a zla se vyvarovat.

7

Lidé podle tohoto kritéria činy hodnotí. Hodnotí nejen jednotlivý
čin, podle něj posuzují i celého člověka. Svými činy se člověk stává
mravně dobrým. Člověk hodnotí ostatní, ale hodnotí především sám
sebe, protože je na svých činech, svém životě a svém bytí samozřejmě
zainteresován nejvíc. Takže jsme u kategorie svědomí, které reflektuje
vlastní činy, názory, postoje a myšlenky pod zorným úhlem dobrého a
špatného (jsme se sebou spokojení, chválíme se, nebo si děláme
výčitky, zlobíme se sami na sebe, stydíme se sami před sebou).
Svědomí se uplatňuje především tehdy, když se proti mravnosti
prohřešujeme myšlenkami, ale především skutky, neboť, jak se říká, co
se stalo, nelze odestát.
Provinit se můžeme, protože máme možnost rozhodovat se
pro konání dobrého, nebo zlého a máme toto rozhodnutí ve své moci.
Člověk je pánem nad tím, jak bude jednat, ve prospěch čeho, nebo zda
se jednání zdrží. Záleží to na nás. Svoboda znamená dobrovolnost, jež
s sebou nese odpovědnost a následně možný pocit viny. Proměna
skutečnosti, nějaký nový výsledek, je nebo není mravný proto, že ho
přičítáme jednající osobě, protože se takto před uskutečněním činu
svobodně rozhodla, ačkoliv se mohla rozhodnout i jinak. Proto vůbec
nehodnotíme v mravním smyslu (tedy z hlediska dobrého a zlého)
přírodní

události, protože v nich nemůžeme najít

dobrovolnost,

svobodné rozhodnutí pro nějaké řešení, za které by někdo nesl
odpovědnost. Mravnost je tedy postavena na svobodné volbě, na tom,
že v danou chvíli člověk musí jednat a následné odpovědnosti za toto
jednání.
Odpovědnost souvisí s tím, že pro svoje jednání můžeme uvést
konkrétní důvody. Ospravedlnění činu před sebou samým i před
ostatními zase odkazuje k tomu, že oblast dobra a zla není libovolná, že
je tu určitý závazek a svědomí nás upozorňuje na to, že jsme se proti
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němu provinili. Takže se tu vlastně něco předepisuje a záleží na tom,
odkud se závazek bere, k čemu zavazuje a jak moc tento závazek
člověk ve svém svědomí pociťuje.

1.2 Zdroje svobody

V této práci by mělo být postiženo následující: odkud vůle čerpá
svou svobodu, tato odpověď v sobě zahrnuje odpověď na otázku, co je
člověk, jaká je jeho podstata; následně co znamená určitý typ svobody
pro lidskou praxi, jež se z něho vyvozuje; vytvoření ethosu. Jsem si
vědoma toho, že z textu bude patrný můj osobní příklon k určité teorii
plynoucí z toho, že si sama už dávám odpovědi na otázky po určení
člověka, základech jeho bytí a jeho úkolu tady na zemi.

1.2.1 Slast jako motiv a impuls pro jednání

Z jakých zdrojů pramení lidské jednání se chápe různě. Někteří
filosofové zdůrazňují to, že základem vší motivace je pocit libosti a
nelibosti, tedy něčeho příjemného a nepříjemného. Člověk pak sleduje
takové cíle, jež by odpovídaly dosahovaní co nejčastěji a co nejvíce
příjemných věcí, které jsou pak prožívány jako dobré. Přestože nemusí
jít o uspokojení pouze smyslových sklonů a žádostivostí, ale i o jednání
ve prospěch druhých lidí, stále se jedná o motivaci na základě pocitu
příjemného,

něčeho

dobře

vykonaného

ve

prospěch

ostatních.

V takovém případě v našem jednání bereme v úvahu i zájmy někoho
dalšího než jsme my, jednáme solidárně tak, že umožňujeme druhému
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člověku dosáhnout jeho cíle a dojít tak uspokojení třeba i na úkor
našeho prospěchu a blaha. Pořád ale toto jednání je pro nás jen
prostředkem ktomu, abychom byli spokojeni sami se sebou, protože
víme, že takové jednání ostatní lidé chválí a ve společnosti je
oceňováno. Nakonec tedy jsou ostatní pro mě jen účelem k dosahování
vlastních cílů.
Pocity ale jsou stále něco vratkého, nejsou u všech lidí stejné,
jsou příliš subjektivní (u lidí jednoho společenství, natož pak v případě
celého lidstva), mohou se měnit, nemají nepodmíněnou hodnotu.
Rozum není motivem pro jednání, má pouze instrumentální funkci,
pomáhá vybírat vhodné prostředky k dosahování pocitu libosti.

1.2.2 Duchovní založení svobody

Z předchozího pojetí vlastně vyplývá, že se člověk nijak
radikálně neodlišuje ve svém bytí od ostatní přírody, především tedy
zvířat. Jeho žití není dána zásadně jiná kvalita. Pokud cílem žití je
dosahování pocitu příjemného a nepříjemného, které představují dobro
a zlo, co to znamená jiného, než snaha po zachování? T a j e samozřejmě
ínnohem komplikovanější kvůli společenství, jež vytváří složité vztahy
a vazby a kvůli rozumu, jež je schopen nalézt další složitější prostředky
k docílení pocitu slasti. Člověk by tak byl představen jako nejsložitější
ve vývojové řadě.
Důležitou motivací svobody je také poznání, že člověk má něco
navíc, co ho ale absolutně odlišuje od okolního světa. Je to jeho
duchovní založení, umožňující mu takto se v reflexi pojímat. Pomocí
myšlení se člověk může povznést nad bezprostřední žití, uvolnit se
ze vztahovosti a přehlédnout svůj život jako celek. Otvírá se mu tak
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další oblast motivace (nový smysl), kterou člověk nalézá a ví o ní.
Svobodu prožívá jako to, že jeho motivem může být i něco jiného než
uspokojování bezprostředních potřeb a zájmů a že jsou tu morální,
humanitní cíle, které představují lidskou dokonalost. Otázkou je, zda ji
jedinec bude schopen naplňovat, svými činy ji dosahovat. Člověk je
obyvatelem dvou světů, jež mu nabízejí, popř. vnucují motivy; některé
člověka nutí, některé si ho pouze naklánění. Z této základní situace
plyne pro jedince rozpolcenost, obtížnost v úkolu obstát a uskutečňovat
to, co být má. A že to není vůbec samozřejmá a jednoduchá věc, plyne
z toho, že často jsou motivy těch dvou světů protichůdné a člověk musí
sám sebe k mravnímu skutku v mnoha případech donutit.
Situaci dokreslují slova Karla Jasperse: „Konečnost má člověk
společnou

se vším pobýváním,

které vidí okolo sebe, ale

lidská

konečnost není schopná uzavřenosti, která je vlastní životu

zvířat,

jejichž život je neustálým uzavřeným koloběhem. Konečnost člověka je
nedokonatelná, existuje v dějinách, v nichž se teprve chce stát tím, čím
může být. Znakem jeho svobody je neuzavřenost, která ale právě přináší
neklid a neustálé hledání. Vyrůstá tu úkol, z něhož pramení

úzkost.

Nachází se v nejzoufalejší situaci, ale tak, že se mu tím předkládá
nejsilnější výzva k rozmachu skrze jeho svobodu. Proto byl člověk
neustále vykreslován v úžasné protikladnosti, nazírán jako nejubožejší i
jako nejvelkolepější bytost. "2

37
Karl Jaspers, Filosofická víra,OIKOYMENH, Praha 1994, str.40n.
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1.2.3 Víra jako pramen svobody

Dalším pramenem lidské svobody je víra v Boha. Skrz ni se
proměňuje pohled na podstatu světa a vlastní bytí, které opět získává
jinou kvalitu. Věřící člověk, jenž navázal upřímný vztah k Bohu, nahlíží
svůj život, život společnosti, běh dějin a světa pod úhlem věčného.
Podstata jeho bytí má nový význam a smysl, v němž důležitou roli hraje
naděje a spoléhání se na milost boží (důležité je také přijetí této milosti
jako přijetí nového, pro život člověka nejdůležitějšího vztahu).

Pro svou práci jsem vybrala etické teorie třech myslitelů,
o jejichž myšlenkách se domnívám, že poskytnou dostatečný zdroj
pro reflexi všech aspektů svobodné vůle, které zde byly dosud zmíněny.
Každý z těchto autorů vychází z jiného zdroje svobody a to má pak své
důsledky pro lidskou praxi. Budu čerpat z etické teorie Aristotelovy,
stoické etiky (konkrétně z myšlenek Marca Aurelia) a k nim následně
pro srovnání přistoupí křesťanské pojetí svobodné vůle (Augustin
Aurelius). Snahou je ukázat na myšlenkách těchto filosofů tři pojetí
svobody. Svoboda jako podoba lidského bytí ve světě, svoboda jako
možnost

realizovat

činy

a přetvářet

okolní

svět

a

především

uskutečňovat vlastní já a svoboda jako uvolněnost ve vztazích,
ve kterých se člověk sice nachází od narození do smrti, které ale
proměňuje na základě svého rozhodnutí.
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2 Aristoteles - pozitivní realizace svobody
Aristoteles se snaží (jako ostatně ve všech jiných oblastech svého
zkoumání) předložit oblast lidské praxe, oblast mravnosti, systematicky
a pojmou do něj všechny relevantní aspekty. Cílem této kapitoly je
postihnout, jak je svoboda člověka v této etické teorii chápána, jakou
úlohu nese v oblasti mravního, jaký má vliv na určení člověka a co se
jemu tím předepisuje, to znamená k jakému ethosu nás svobodná vůle
zavazuje.

2.1 Princip chtění

V souvislosti se zkoumáním lidské duše se Aristoteles zabývá
tím, co všechno se podílí na tom, že vlastně vůbec chceme, co je
v našem chtění hybným principem. V duši rozlišuje tři části. Za prvé je
tu vyživovací část duše, kterou mají také všechny rostliny a
živočichové, dále smyslová (smyslovou obrazivost mají i živočichové)
a rozumná část. Každá z nich představuje pro člověka oblast motivů
jednání a tedy určitých hodnot, protože v každé z nich je žádostivost.
Aristoteles zkoumá, proč něco chceme, hledá hybný činitel této
lidské skutečnosti. Není jím myšlení, tedy rozum. Úkolem myšlení není
proměna skutečnosti, to se subjektivně nevztahuje na nějaký předmět,
jako cíl našeho snažení. Obsahem myšlení teoretického rozumu není
jednání, protože tento rozum nám neříká nic o to, čemu je třeba se
vyhýbat a co je třeba vyhledávat (nepředstavuje nám předměty jako
významy a symboly hodnot pro naše obstarávání se). Takže když něco
zkoumá, nenařizuje tím, že to máme žádat nebo si to odpírat, neboť
13

s předměty

tu nejsou spojeny

subjektivní

pocity

příjemného a

nepříjemného. Pravdivé poznání věci automaticky neznamená, že se jím
naše jednání bude řídit. Prvotně nevnímáme skutečnost objektivně,
neutrálně, ale již od počátku ji ksobě vztahujeme, poskytuje nám
možnost k seberealizaci skrz praxi (přetváření) a to je také prvotní
způsob, jak ji chápeme. Správné poznání nás pouze v této naší základní
tendenci vede a usnadňuje nám naše jednání, poskytuje třeba důležité
poznatky pro orientaci ve světě, ale už nesouvisí s tím, zda jich člověk
v konkrétním případě skutečně využije, že jimi je podněcován.
Určující je povaha předmětů, které jsou tu proto, abychom s nimi
naložili nějakým způsobem, vnímáme jejich určení pro něco, jejich
účelnost, nabízejí se naší žádostivosti, která k nim směřuje. Žádostivost
věci samé je v jednání obsaženo. Otázka je, zda má chtění povahu
smyslové žádosti, nebo jde o rozumovou žádostivost, pak mluvíme
o vůli. Aristotelova slova říkají: Když se pohyb děje podle rozumové
úvahy (rozum účelně usuzuje a vede k tomu, co má být vykonáno), děje
se i podle vůle. Žádostivost však pohybuje i proti rozumové úvaze. Čím
bude chtění ovlivněno spočívá vtom, zda necháme zaznít ještě jiný
druh motivů, kdy nastupuje zvažování a kromě motivů, jež poskytuje
vyživovací duše, jinak řečeno vitální oblast našeho žití, a motivů
bezprostředního

smyslového

uspokojení,

věnujeme

pozornost

rozumovým důvodům.
Tuto skutečnost ilustrují Aristotelova slova: „Snahy si však často
navzájem odporují, a to tehdy, když si odporují rozum a žádosti, a to
bývá u bytostí, které mají smysl pro čas - neboť rozum
k budoucnosti přikazuje
vzhledem kpřítomnosti
totiž v přítomném
příjemným

dáti se na jednu

vzhledem

stranu, žádost se však

vzpírá a táhne na stranu druhou; to, co se jí

okamžiku jeví příjemným,

zdá se jí

naprosto

a naprosto dobrým, poněvadž nevidí budoucnosti.
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Podle

toho hybný činitel jest asi jeden, totiž žádostivost jako žádostivost, ale
především je to předmět žádostivosti - neboť tento pohybuje, aniž se
sám pohybuje, jako předmět myšlení nebo smyslového představování -,
počtem je však hybných činitelů více. "3
Předmět tu představuje nějaké dobro jako cíl jednání.

2.2 Lidská dobra

Všechno konání a rozhodování k něčemu směřuje. Cíle lidského
snažení jsou tak rozmanité, kolik je na světě různých lidských povah a
jejich zájmů a potřeb. Podle Aristotela lidé touží po bohatství, smyslné
rozkoši, moudrosti nebo cti a slávě, podle toho, o čem soudí, že jim
přináší do života dobro. Lidské touhy se však mění i u jedince během
jeho života, proto ten sleduje v životě různé cíle a na ně zaměřuje svou
praxi, a jedny cíle volí kvůli jiným cílům.
Otázka lidského snažení a pachtění se za rozmanitými cíli
je zde spojena s odpovědí na otázku, co je lidským dobrem (dobro
hledáme v naší žité skutečnosti, dobro je vždycky dobro lidské, něco,
čeho máme šanci dosáhnout; dobro se uskutečňuje v konkrétních
lidských podmínkách, není to platónská bezobsažná idea dokonalého
dobra, oddělená jako metafyzický princip od lidského světa. Pak by se
lidí netýkala, protože jejich jednání nalézáme vždy na ose dobra a zla a
vycházíme z konkrétní situace a jejich okolností). Hledáme, co je tím
konečným cílem, ke kterému jsou zaměřeny všechny činnosti. Tento
poslední cíl, který není podřízený něčemu dalšímu, není prostředkem

Aristoteles, O duši, Rezek, Praha 1995, str. 100
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pro jiné účely, představuje nejvyšší hledané dobro. Je to dobro žít a
dobro konat, je to zdařilost vlastního života. To, aby se život vydařil,
chce beze sporu každý člověk a této ideji podřizuje konkrétní cíle
při každodenním obstarávání sebe sama a při starání se o své bytí.
Lidé mají různé názory na to, co z věcí v jejich životě představuje
dobro.

Ale

náplň

dobrého

života

není

samozřejmě

libovolná.

Východiskem je, že se člověk může dopouštět různých činů, pro určité
konání se rozhodovat, ale také od určitého konání upouštět (je v naší
moci konat to, co je krásné, ale také konat to, co je hanebné). Zásadní
v této teorii je, že jsou to právě činy, pro které jsme se svobodně
rozhodli v dané situaci, jež mají nejdůležitější podíl na tom, jací jsme.
Vypovídají o nás a utvářejí naše já. Jací jsme, stvrzujeme ve svém
jednání a chování. Právě proto, že vůbec existují různé cíle a jedinec si
z nich může vybrat a sledovat je, je člověk svobodný! Svoboda s sebou
nese odpovědnost za podobu, formu, celého našeho života. Svoboda se
tu stává úkolem. Člověk je svobodný, svoboda je jeho přirozeností, ale
tato přirozenost ho zároveň váže a k něčemu vybízí.
Ontologickým východiskem v Aristotelově etické teorii je, že vše
v přírodě, všechna jsoucna směřují ke svému účelu (naplnění), který
představuje přirozené, jednotlivé dobro.
#

Proto hlavní otázka zní, co je úlohou a určením člověka jako

činného, tedy svobodného tvora. Jako je totiž u flétnisty, sochaře a
každého řemeslníka či umělce a vůbec u všech lidí, majících nějakou
úlohu

a činnost, dobro a blaho ve vykonávaném díle, tak je to i

u člověka, zda má skutečně nějakou úlohu, která je mu vlastní. Má tedy
tesař a obuvník určitou úlohu a určité činnosti, člověk však jako takový,
aleje zrozený pro nečinnost? 4

22
Srov. Aristoteles, Etika Nikomachova, Pravda, Bratislava 1979, str. 2 9
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2.3 Realizace svobody

2.3.1 Přičítání si činů, odpovědnost, svoboda

Co určuje přirozenost člověka jako takového, protože ho odlišuje
od ostatních jsoucen, je rozum. Jsme nadáni touto schopností, a proto
nejsme tvorové svázání pouze instinktivně a pudově se svým okolím,
smyslově v něm ponoření a jím vláčení. Můžeme tedy jednat, a proto
má v našem životě tak velký význam praxe. Lidským dobrem je
skutečná činnost podle této rozumné zdatnosti duše. V Aristotelově
zobrazení ctnostného člověka a jeho dobře prožitého (blaženého) života
je zdůrazněn jeden aspekt svobodné lidské vůle. Lidé svůj život vedou,
a proto se poznávají ve svých činech. Identifikují okolnosti svého
jednání, rozeznávají kontext událostí a mohou říci následující. Stalo se
toto a takto jsem to chtěl, mohlo to dopadnout i jinak, ale toto byla má
volba, situace takto vyústila, protože jsem tu já. Já jsem čin uskutečnil
a tento výsledek je tu proto, že já jsem stál u jeho zrodu.
Dobrý život je propojen s rozumností a tedy se svobodou.
U zvířat není nic k řešení právě proto, že se nemusí ani nemohou
rozhodovat, protože sami sebe ve svém chování nepoznávají. Činí to, co
jim velí příroda.
Aristoteles říká: Je tedy přirozené, že ani vola, ani koně, ani
nějaké jiné zvíře nemůžeme nazvat blaženým, neboť ani jedno z nich
není schopné být účastné takové činnosti. Z té samé příčiny není
blažené dítě, neboť pro svůj mladý věk není schopné takových výkonů;
a děti, které se blaženými nazývají, nazývají se tak pro naději. Neboť
blaženost předpokládá mravní dokonalost a dokonalý život.5

5

Srov.: Tamtéž, str. 34
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Možnost volby je předpokladem pro mravné chování, protože
dobrými nebo zlými se nestáváme od přírody. To jací jsme, záleží
na zvládnutí podmínek a okolností a jim podřízeným činům. Fakt, že
člověk je svobodný, tedy následně znamená, že ten bude tuto svou
schopnost po celý život k něčemu využívat, bude usilovat o mravný
život. Mravnost jako cíl, tedy lidské dobro, předpokládá, že jsme
hybnou silou, příčinou dění a proměny skutečností. Znamená to
získávat a zvětšovat moc nad děním, které se nás týká. Schopnosti
musíme přetvořit v dovednosti tak, abychom z větší části, tam, kde to je
ovšem možné, to byli my, kteří determinují průběh událostí a kteří
zásadně přispívají svou vůlí ke konkrétním výsledkům, za které se pak
můžeme postavit. Uplatňovat takto svou svobodu pro Aristotela ovšem
znamená uplatňovat ji v rámci poliš a jejích možností.

2.3.2 Svobodné jednání znamená dobrovolnost

Svoboda člověka se projevuje v jeho svobodném činu. Takový
čin můžeme posoudit z hlediska mravnosti, říci zda byl správný.
Mravnost ale přepokládá, že nemáme v rukou přesný návod k jednání,
$obrému jednání se nemůžeme naučit, protože přesný popis toho, jak se
zachovat v konkrétní situaci neexistuje. Záleží na tom, kdo koná, je tu
jedinec se svým specifickými potřebami a sklony; důležitou roli hraje
také jeho morální vědomí a jak hluboký má smysl po mravnost, jak
dobře funguje jeho svědomí. To určuje důvody jeho jednání, jejich
chápání a subjektivní prožívání. Výsledkem je preference jednoho
řešení, které v dané chvíli znamená dát přednost jedněm hodnotám před
ostatními. Toto je osobností (subjektivní) hledisko jednání. Posuzovat
mravný čin znamená zkoumat ho z hlediska jedinečnost situace, takže
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relevantní jsou na druhou stranu také vnější podmínky, jež mají vliv
na konečnou podobu uskutečněného činu (při hodnocení konkrétního
jednání pak zvažujeme všechna východiska

a porovnáváme je

s výsledkem; důsledky, jež ponese jedinec a popř. společnost by měly
být přiměřené okolnostem). Otázkou je, jak se jednající subjekt v těchto
podmínkách zachoval, zda se jeho záměr odráží ve výsledku, zda
převažují chtěné důsledky. Aristoteles se zde dotýká faktu, že jednání
má dvě stránky, subjektivní a objektivní.
Svobodný čin souvisí s tím, kdo nebo co je příčinou dění,
svobodný čin je činem dobrovolným. Aristoteles zdůrazňuje rozlišování
dobrovolnosti a nedobrovolnosti v činech, tedy zda v konkrétních
případech šlo skutečně o jednání.
Nedobrovolné

jsou

takové

činy,

které

vznikly

násilným

donucením nebo z nevědomosti a při hodnocení nějakého činu se musí
zvažovat všechny jeho okolnosti. O donucení se mluví v případě, kdy
působící příčina byla ve vnějších okolnostech a konající osoba nijak
nespolupůsobila. Na člověka se tu tedy klade etický požadavek
seznámit se se všemi okolnostmi jednání. Je to jeho povinností proto, že
jinak toto chování nemá mravní povahu, i když se předpokládá, že
člověk bude mít v takovém případě situaci v rukou. Čin a člověk
projevující se v něm je tak vydán všanc okolnostem a jejich náhodě.
Aristoteles ale ještě v souladu se svým požadavkem nesoudit každý
případ pouze podle všeobecných kritérií a snažit se přihlédnout
ke specifikům jednotlivých činů, rozlišuje jednání osoby, která věděla,
že všechny okolnosti nezná, a jednání člověka, jenž nevěděl, že neví
o všem potřebném pro uskutečnění opravdu mravného činu. O takovém
jednání říká: Ne všechno, co se děje z nevědomosti, je dobrovolné,
nedobrovolné je to jen tehdy, když takové jednání způsobuje zármutek
a lítost; neboť kdo učinil něco z nevědomosti, ale nemá nepříjemný
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pocit ze svého činu, neudělal to sice dobrovolně, protože si nebyl
vědomý toho, co udělal, ale ani nedobrovolně, protože nad tím necítil
žádnou lítost. Kdo však dodatečně lituje toho, co učinil nevědomosti,
jeví se jako člověk konající nedobrovolně, kdo však vůbec nelituje, ten
- protože se liší od prvého - nekonal dobrovolně.6
Proto tedy jsou činy dobrovolné v případě, když je má člověk
plně ve své moci, to znamená, že zná podstatné okolnosti jednání a
může je tudíž vzít v úvahu, ony mu slouží ke správné orientaci. Nejvíc
se mravnost a svobodná vůle manifestuje ve vědomém rozhodnutí,
reflektované volbě prostředků pro cíle, o kterých si myslíme, že jich
můžeme dosáhnout vlastními silami. V dané situaci víme, jaké jsou
možnosti a co je nemožné; pro realizovatelné varianty, z nichž pak
jednu vybíráme, volíme optimální prostředky. Zde se uplatňuje
rozumnost

a mravnost v největší míře. Uvažování patří do oblasti

lidské svobody a vztahuje se pouze na ni.
Podle Aristotela o věčných věcech ve smyslu svobodné volby
nikdo neuvažuje, například o vesmíru nebo o nesouměřitelnosti
úhlopříčky a strany čtverce. Ale ani o věcech, které jsou v pohybu, ale
dějí se stále tím stejným způsobem nebo z nevyhnutelnosti nebo
z přirozenosti, či z nějaké jiné příčiny, např. východ slunce a hvězd,
pále ani o věcech, které se dostavují jednou tak, podruhé jinak, např.
sucha nebo deště. Ani

o věcech náhodných jako je nalezení

pokladu...Uvažujeme tedy o tom, co je vnáší moci a co můžeme
uskutečnit; neboť toto nám zůstává. Zdá se, že příčinami jsou
přirozenost, nevyhnutelnost a náhoda, dále rozum a všecko, co se děje
působením člověka.7

6
7

Tamtéž, str. 61
Tamtéž, str. 66
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2.3.3 Svoboda jako příležitost žít život zdařile a závazek k tomu

V této

etice

s rozumovou

se

úvahou

v člověku
a

bytostně

svobodným

propojuje

rozhodnutím.

mravnost

Intencionalita

člověka, tedy to, že chtění má vždy nějaký cíl (předmět), zaměřenost
k něčemu znamená ale, že se každý musí zaměřovat na to, co býti má a
svými činy je realizovat. Jde o pozitivní uskutečňování svobody
v životě. Uvažujeme o lidských věcech jako předmětech usilovaní,
pro ně hledáme konečný cíl, hledáme konečnou hodnotu, která je tou
pravou, skutečnou, to znamená shoduje se s bytostným určením
člověka. Tato hodnota dává smysl všem konkrétním a jednotlivým
aktům jednání. Zde se vracím na začátek této kapitoly, kde bylo
zmíněno, že se jedná o dobře prožitý život.
Co je dobře prožitý život se chápe různě. Záleží také na tom, kdo
to říká, zda jde o subjektivní prožitek dobrého (příjemného a
nepříjemného), nebo o objektivní posouzení celku života ostatními.
Podle Aristotela se zdařilost života, tzn. zda byl dobrým či špatným, má
posuzovat z celkového pohledu. O tom, zda byl život člověka dobrým,
tedy ctnostným, ale nerozhodují pouze činy. Záleží na tom, jak je
prožíval nositel těchto činů sám. Dobrý člověk je zásadně takový, který
dobré činy koná rád a jsou mu tedy příjemné. To se shoduje s podstatou
ctnosti, která je určitým stavem, jež ale musí být nutně doprovázen činy
jí přiměřenými.
Stát se ctnostným a být jím po celý život je výzvou
pro člověka dostát pravdivému, skutečnému určení. Ctnostných lidí,
tedy těch, kteří si v životě krásně vedou, je málo, pro většinu lidí to není
vůbec snadný úkol proto, že předpokladem je základní pravdivý náhled
na to, jaká je správná úloha člověku vlastní. Málo lidí si volí správný
cíl a správné cesty k němu, protože málo lidí je mravně ctnostných a
21

rozumných. Zde se dotýkáme intelektualistického chápání mravnosti,
jak je prezentoval Platon. Podle něj totiž vědět, co je dobro, znamená
automaticky dobro chtít a konat. Poznat pravdu, dobro, ale nevede
ktomu, že ji začneme vyznávat a v jejím duchu jednat. Člověk totiž
často moc dobře ví, jaký postup v jednání by byl ten nejlepší, protože je
nejprospěšnější. Ale tímto poznáním se neřídí a zachová se způsobem,
jež může ostatním ublížit, dokonce může v budoucnu nést důsledky
svého nesprávného činu on sám.
Protože se tu opakovaně mluví o ctnosti, která znamená mravně
dobrý, prospěšný a krásný, způsob života (ethos), zmíníme se o tom,
v čem spočívá. Že je takového způsobu života člověk schopen, i když
představuje velké úsilí a nelehkou c e s t u j e dáno tím, že rozumná složka
lidské duše dokáže přemáhat tu žádostivou, jež právě chce dosáhnout
svých dílčích cílů. Ctnost je založena na tom, že žádostivost se podřídí
rozumu. Zvykem, úsilím a učením mohou mravních ctnosti dosáhnout
všichni lidé zdraví na těle i duchu, dobrými nebo zlými se nestáváme od
přírody. Blažený život nesesílají na vybrané jedince bohové jako dar.
Ctnost vnáší do života jakousi pevnost, stálost a možnost
sebepotvrzení pro člověka, který už nemůže být nekontrolovatelně
ovlivňován smyslovým vjemy a na nich založenými žádostivostmi.
v

Člověk, jenž dosáhl mravních ctností stojí na pevném základě své
mravní osobnosti, na pevném základě vlastního uvažování, které mu
samotnému přináší jistotu, že za všech okolností učiní to nejlepší
možné, takový stav ale musí po celý život udržovat svými činy. Ctnost
se projevuje v ovládání svých citů, které zamezuje tomu, aby se člověk
nechal

zmítat krajnostmi a projevuje se také v odpovídajících

činnostech, jež v dané chvíli znamenají optimální řešení. Prožíváme
správné city v pravém čase, v pravých situacích zaměřených na lidi
ze správného důvodu a správným způsobem, který představuje
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vědomou volbu určité střední cesty. Jak už bylo řečeno, můžeme mít
ideální představu o dobrém jednání, ale životní realita je jiná, při volbě
mezi dobrem a zlem jsme v konkrétních podmínkách často nuceni volit
menší zlo, správnost jednání však spočívá ve vyváženosti a uměřenosti
vzhledem k faktům, které musíme brát v úvahu a která si často odporují
tak, že mohou vést jednání ke dvěma odlišným krajnostem. Zárukou
správného jednání tu může být jedinec, jenž prokazuje rozumnost tím,
že si dokáže uvědomit a představit všechna možná jednání, i krajní
řešení, a nalezne proto pravou míru. Zde se zase vracíme k Aristotelově
pojetí svobodného jednání, protože být svobodný neznamená ztrácet se
v realitě, mravní reflexí získat náhled, který následně znamená možnost
vykonat svobodný čin.
Aristoteles konstatuje toto: Proto není lehké být ctnostným, neboť
je těžké v jakékoliv věci zasáhnout střed, např. střed kruhu nemůže
nalézt každý, ale pouze člověk s matematickým vědomostmi. Například
i rozhněvat se je lehké a každý to umí, i darovat peníze a promarnit je,
ale usoudit, komu je darovat, kolik, kdy, na jaký účel a jak, to neví
každý a není to lehké. Proto se správné počínání, které je chvályhodné a
krásné, tak málo vidí.8
Každý člověk musí trénovat sám sebe v ovládání se vzhledem
k tomu, jaké má sklony, jež pozná podle toho, co je mu příjemné a
naopak nepříjemné. Alfou a omegou našeho konání jsou právě pocity
příjemnosti a nepříjemnosti a podle nich usilujeme o konkrétní cíle.
Podle této etiky by bylo chybou zakládat ctnostný život, mravnost,
na činech, které sice uskutečňujeme z pouhého vědomí povinnosti konat
dobro, ale neradi. Důležité je, aby se člověk radoval z toho, z čeho se
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radovat má a nenáviděl to, co má nenávidět. Mravní skutky musí
provázet pocit radosti a uspokojení z krásného konání samotného.
Aristotelova

etika říká, že účelem

lidského

bytí zde je

uskutečňovat svobodně svoje záměry. Jsme na světě proto, abychom se
osvědčili jako samostatné bytosti, které vládnou nejvyšší silou duše,
nejlepší zdatností, tedy rozumem. Být dobrým člověkem, ctnostným,
neznamená mít správné myšlenky o tom, co je dobré. To už vyplývá
ze samotné

definice ctnosti.

Stav

duše musí

být

doprovázen

odpovídajícími činy. Proto svoboda je pojímána jako

svoboda

k něčemu, k realizaci konkrétního cíle, který ovšem musí být dobrým
cílem, k osvědčování sebe sama v běžném životě jako ctnostného
člověka. Jak říká Aristoteles, někdo by se lehko domníval, že v něm je
cíl politického života, někdo totiž může být ctnostný, ale celý život
prospí nebo stráví v nečinnosti a kromě toho může být postižený tím
nej větším zlem a neštěstím, ale člověka takto žijícího asi nikdo nebude
pokládat za blaženého.9
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Aristoteles . tak

předpokládá

velice

důležitou

podmínku

pro realizaci svobody a uplatňování svobodné vůle jedince, jež tedy
spočívá ve výběru jedné možnosti pro danou situaci optimální a její
proměně ve skutečnosti tím nej lepším způsobem. Touto podmínkou je
poliš a její politický život. Je společenstvím rodin, přátel a občanů a
existuje právě proto, aby zajistila a umožnila svému členovi vést zdárný
život, jak je popsán výše.

9
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Zajišťuje pro svého člena dvě důležité věci. Dobrou výchovu a
podmínky pro uskutečňování svobodných činů, které se od dobré
výchovy odvíjejí. Je základem pro možnost člověka jednat správně a
dosáhnout lidského dobra.
První věc, správná výchova, souvisí se zajištěním toho, aby
člověk získal správné pojetí dobra a zla, životní náhled. Na začátku této
kapitoly bylo řečeno, že lidé sledují různé cíle, činí předmětem svého
snažení různé věci, podle toho, zda se domnívají, že to nebo ono pro ně
představuje dobro, je to příjemné, užitečné nebo krásné a přináší
člověku radost. Radosti obyčejných lidí ale nejsou trvalé, často jsou
u jednoho člověka protichůdné a nepřinášejí trvalé uspokojení.
Nepředstavují pevné vodítko, lidé se ztrácejí ve svých činech a jsou tak
nesvobodní. Lidé žijí svými vášněmi, ženou se za požitky a prostředky
kjejich dosažení,

vyhýbají

se nepříjemným

věcem,

nedovedou

pochopit, co je skutečně krásné a skutečně příjemné, neboť to nikdy

nezažili.
Společenství poliš se svými učiteli a vychovateli má vytvořit
podmínky pro to, aby i člověk, jemuž ctnostná duše nebyla dána jako
dar od narození, měl možnost stát se ctnostným a žít život zdařile a
s trvalým uspokojením. Protože blaženost lze získat úsilím, cvičením a
zvykem. Jedinec má být od mládí vychováván tak, že skrz vlastní dobré
skutky se bude postupně stávat dobrým. Cílem správné výchovy je, aby
dobré jednání bylo vždy doprovázeno příjemnými pocity a radostí
z krásného jednání

samotného

(výchova

a

vedení

má

zajistit

zprostředkování takových činů a zážitků s nimi spojených). Jak bylo
řečeno, blažený život souvisí s uvažováním, s reflexí, která přináší
odstup a pevný životní náhled, a člověk pak sleduje jeden cíl. Rozum
tu slouží k orientaci v životních podmínkách a jednáním podle něj život
získává jednotu a celistvost.
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Aristoteles říká, že blažený člověk tedy bude mít to dobro, které
hledáme, a po celý život zůstane takovým, neboť jeho činnost a
zkoumání bude vždy a hlavně zaměřené na to, co je ctnostné, a změny
v životě bude snášet co nejlépe a vždy a všude přiměřeně jako muž
opravdu dobrý a pevný bez hany.10
Jak už bylo řečeno výše svoboda

tu představuje v první fázi

sebezmocnění (sebezmocnění se k něčemu) pomocí ctnosti. Zmocníme
se sami sebe, když ovládneme svoje činy, zárukou této autonomie je
rozum, který nám umožňuje přehlédnout s odstupem svou životní praxi
jako celek a zeptat se tudíž na konečný smysl lidského jednání.
Důsledkem může být, že náš život přestává být hříčkou náhody,
dokážeme správně zacházet se skutečností. Člověk získává sebejistotu,
že jeho jednání bude za všech okolností těmto okolnostem přiměřené.
Je tu druhá věc, kterou má zajišťovat a nabízet poliš
pro občana. Aristoteles hovoří o tom, že život podle rozumu a jemu
odpovídající blaženost potřebují vnější prostředky pro svoje uplatnění.
Aby člověk mohl žít jako svobodně se projevující bytost, tedy
dosahovat cílů rozumně zvolených podle svého uvážení, musí žít
v takovém prostředí, které mu toto vůbec umožní. Člověk potřebuje
svou příležitost.
V Etice Nikomachově se říká, že k vyvíjení činností je
potřeba vnějších prostředků: Štědrý člověk potřebuje peníze, aby mohl
konat štědře, a spravedlivý je potřebuje taktéž, aby se mohl oplatit neboť čiré přání je cosi nejasného, protože i nespravedliví lidé se
mohou tvářit, jako by chtěli spravedlivě konat - a udatný potřebuje sílu
na vykonání nějakého ctnostného činu a střídmý člověk potřebuje
přiměřenou přežitost. Neboť jak bychom pak zjistili, z d a j e tento nebo
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onen skutečně takový? Pochybuje se i o tom, zda (dobrá) vůle, nebo
skutky jsou pro ctnost rozhodující, protože ona, zdá se, je v obou. Je
však

jasné,

že

svoje

zdokonalení

nachází

v obou

zároveň.

Na uskutečnění mravného činu je třeba mnoho věcí a čím je mravný čin
větší a krásnější, tím víc. Člověk oddaný teoretickému životu nic
takového pro svoji činnost nepotřebuje, mohli bychom dokonce říct, že
mu to v ní skoro překáží. Pokud je však člověkem a žije ve společnosti
s mnohými lidmi, rozhoduje se konat ve smyslu mravné ctnosti; takové
věci tedy bude potřebovat, aby jako člověk žil mezi lidmi."
Obec tu představuje prostor pro uplatnění svobodné vůle, je to
okolí lidských činů, které má svůj přirozený horizont. Jednání je
zasazeno do přehledných vztahů; poliš je místem, ze kterého ctnostný
člověk s přehledem čerpá orientaci pro své jednání, protože rozumí
souvislostem a možnostem, které se mu nabízejí, je společensky
vevázán na dění odehrávající se v obci, podílí se na něm jako mravně
autonomní bytost, toto místo mu poskytuje potřebné jistoty, tedy
zázemí. Jelikož podle Aristotela je úkolem poliš zajistit blažený život
všem členům, cílem politického uspořádání a vedení bude omezit
všechny náhodné, negativní, jevy, které by mohly narušit autonomně
vedený způsob života. Úkolem poliš je redukovat všechny nahodilosti
^podobně jako úkolem pro jedince znamená vyvarovat se ve svých
Činech náhodného jednání, jež je založeno na nevědomosti a na tom, že
se člověk nechá vláčet žádostmi), které by mohly způsobit, že se život
jedince dostane do víru osudu a člověk na něm přestane mít svůj podíl.
Je potřeba, aby společenství rodin, přátel a občanů se snažilo zajistit
jasné, přehledné a srozumitelné situace pro jednání, aby si jedinec
dokázal představit všechny souvislosti a tudíž všechny možné důsledky
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svých činů. Pak je tedy postaven před svobodnou volbu, za kterou může
nést odpovědnost.
Mravní, odpovědné, protože svobodné chování v tomto pojetí by
tím jinak bylo znemožněno a člověk by nemohl plnit bytostný úkol
dosahovat vžití lidského dobra, které znamená přirozenost, jež je
v souladu s během okolního světa, protože představuje jeden řád.

t*
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3 Stoické osvobození se od conditio humana

Stoická etika je etikou ctnostného člověka. Moudrý člověk je
zosobněním spravedlnosti, pravdy, uměřenosti, mužnosti. Ctnostný
život jediný stojí za to žít, jiný znamená jen pošetilost a bláznovství.
Základem ctnosti je svoboda člověka, je to ale svoboda úplně jiná než
aristotelská - svoboda vnitřní a vnější, která se v největší míře ukazuje
v záměrné volbě. Tato kapitola by měla předložit stoické pojetí svobody
jako svobody od těch věcí, které naše já k sobě váží a poutají a dále nás
předurčují. Svoboda jako způsob smýšlení, které celkově zakládá
svobodnou osobnost člověka.
Dějinné události přinesly novou společenskou situaci a vůbec
životní podmínky a ty pak potřebu člověka hledat novou svobodu.

3.1 Vzrůstající autonomie člověka
Důvodem posunu v pojetí svobody byla změna okolí pro člověka,
a

jeho jednání, tedy jeho mravnost. Objevily se nové požadavky.

Jestliže dřív mohl člověk realizovat svou vůli v obci využívaje k tomu
přehledných vazeb, tak nyní tyto vazby a srozumitelný prostor obce
zmizely. Rozpad antické poliš znamenal pro praxi jedince zmizení
prostoru, ve kterém by mohl uplatnit svoje schopnosti a dovednosti a
zároveň si tak stvrzovat autentickou existenci a ujišťovat se o ní. Být
občanem znamenalo mnohé: podílet se na zdárném životě obce a jeho
pokračování, dosahovat tak čestného uznání, ocenění od současníků,
popř. i potomků; toto znamenalo potvrzení vlastní osoby a přinášelo
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uspokojení z mravního jednání.

Společenství

obce

představovalo

zázemí, ve kterém si jedinec mohl aktivně volit cíle a předvídat
úspěšnost jejich dosažení, protože mohl díky podmínkám společenství
do jisté míry určit a předpokládat svoje možnosti v budoucnosti
vzhledem ke svým plánům. Atmosféra té doby nebyla skeptická. V této
souvislosti je možno zmínit ctnost, kterou Aristoteles vyzdvihoval a tou
je spravedlnost (stoikové o ní pojednávají ve vztahu k osudu člověka a
odměně za dobře žitý život). Aristoteles hledá spravedlnost ve vztazích
mezi občany. Otázkou je, co by měl občan dělat pro svou obec a co
obec (spoluobčané) mohou naopak blahodárného vykonat pro něho, aby
všichni byli spokojeni v tom smyslu, že se jim dostalo, čeho podle
svých skutků zasloužili. Byly tak dopředu vlastně stanoveny cíle
jednání. Později se ukáže jiné pojetí spravedlnosti u stoiků.
Člověk tedy mohl využívat možných příležitostí k jednání, které
mu poskytovala rodina, přátelé a ostatní občané města. Ztráta těchto
jistot

mohla

znamenat

i

zpochybnění

tradičního

přesvědčení

o přirozeném běhu věcí v kosmu, k němuž se vztahovala pozice a úkol
člověka v něm. Zůstal tu člověk jako individuum, jenž potřeboval najít
nové sebepojetí a cíle jednání v těchto podmínkách, když zakotvení
v tradičních

vazbách

nebylo

možné.

Vzniká

tak

nový

náhled

na problematiku lidské svobody, jež staví na nezájmu a přehlížení
určitých aspektů lidského bytí, když ty nelze brát v úvahu, protože se
příliš vymykají kontrole a člověk nad nimi nemá úplnou moc. Tento
postoj tedy plyne ze skutečnosti, že v době vzniku stoické etiky není
člověk vevázán v přehledné vazby společenství poliš. Znakem lidského
života byl, tak jako je příznačný také pro mnoho lidí dnešní doby, spíš
pocit vyvázanosti (chybí pozitivní vazby pro uplatňování svobody),
kdy mnoho lidí cítí, že jakýkoli možný plán a rozvrh života
pro budoucnost může narazit na ohromné překážky, že je pouze na nás
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samých, zda je dokážeme přemoci a že jakékoliv úsilí může být kdykoli
zmařeno událostmi, které nemůžeme ovlivnit. Člověk se vyrovnává
s vědomím, že cesty, kterými bychom se rádi vydaly, jsou pro nás už
dopředu uzavřeny; typická je předčasná rezignace, pocity zklamání a
nejistoty. I když se dále ukáže, že stoikové nemuseli tuto skutečnost
pojímat negativně, právě naopak kvůli východiskům kynické filosofie,
ze kterých vycházeli a která dále zpracovávali, budou jak pro stoika, tak
pro postmoderního člověka ilustrativní slova Ericha Fromma, která se
vzhledem ke stoickému pojetí svobody hodí uvést, přestože Fromm
hovoří o individualizaci dítěte: „ Proces individualizace je
růstu síly a integrace

individuální

osobnosti,

procesem

současně je

však

procesem, v němž se ztrácí původní totožnost s ostatními a v němž se
člověk čím dál víc o nich odlučuje. Tato rostoucí separace může vést
k izolaci, která má kvalitu opuštěnosti a vyvolává intenzivní úzkost a
nejistotu; může vést k novému druhu sblížení a solidarity, jestliže je
člověk schopen vyvinout vnitřní sílu a tvořivost, jež jsou

předpokladem

tohoto nového vztahu ke světu. "n
Počátky stoické filosofie jsou v kynismu. Kynikové si zakládali
podobně jako později stoikové na ideálu moudrého člověka, který
jediný je svobodný. Je svobodný a moudrý právě proto, že pravidla
jjhování, tedy co je dobré a co špatné, si dokáže stanovit sám. Útočili
na autoritu obce, jejích zákonů a celého společenství, neshledávali
v těchto

zákonech

hodnotu

dobrého.

Moudrý

člověk

od vytvořených konvencích vnitřně osvobodit, proto

se

měl

docházelo

k různým výstřelkům a provokacím. Vše záleželo pouze na svobodné
vůli, která si vytvářela vlastní hodnoty; nároky na svobodu vůle
takového člověka byly maximální. Vůle ctnostného člověka je sama
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schopna určit, jaké jednání je třeba zvolit. Stoická etika nakonec
nesouhlasí s touto radikální autonomií, protože za ní vidí možnost
různých vrtochů a rozmarů, a stanovuje vodítko; tento vzor však
vypovídá o způsobu smýšlení než o každodenní praxi. Základem
etického vzoru úspěšného života je nové pojetí svobody, které bude
následně popsáno.

Počátkem celé etické teorie je vědomí, že jako příslušník velkého
státu (v dnešní době globálně propojeného světa) nemá člověk velkou
šanci ovlivnit to, co mu budoucnost může uchystat. Lze spatřovat
v takových podmínkách jednání jako smysluplné, když smysluplnost
znamená svobodné uskutečňování záměrů pod vizí zdařile prožitého
života?
Rozhodující pro svobodu

vůle je podíl

člověka

samého

na vlastním osudu, tedy jak velká je možnost vytvářet svůj život a dávat
mu v konkrétních situacích směr. Kdyby se lidská svoboda tohoto
musela vzdát, pak stoikové tvrdí, že možné je nechat se vláčet tím, co
nám osud uchystal, nebo najít ještě jiný způsob života, který by nás
mohl uspokojovat. Je to opět otázka možnosti dosáhnout za takových
podmínek lidského štěstí. Otázka po štěstí je otázkou po dobru lidského
života. Přestože se zpočátku zdá, že by všeobecné měřítko nemělo
existovat, aby pravidla neomezovala absolutní svobodu jedince,
nakonec se takový nárok objevuje a stoikové ve svých reflexích na téma
svobody zohledňují jednu její stránku, především se zaměřují na věci,
které lidé nemohou mít ve své moci, protože o nich nemohou
rozhodovat. Pak co s nimi, když tyto mohou rozhodně ovlivňovat
dosažení našeho štěstí. Dochází k vytvoření vzoru, který je měřítkem
všech věcí, ale je to současně hledání objektivního měřítka, které by
naopak zabraňovalo libovůli a vytvořilo objektivně teoretický přístup
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člověka k sobě samému i celému světu. Tyto dvě stránky se ve stoické
etice kloubí dohromady a způsobují, že stoik se smiřuje se svojí situací,
ale toto smíření působí stále pesimisticky.

3.2 Podíl člověka na vlastním osudu

Důležitým aspektem lidské svobody je tedy to, že spoustu věcí
(od narození po smrt) lidé nemají a ani nemohou mít ve své moci.,
protože ty nepodléhají naší volbě a mohou ji minimalizovat. Co
znamená pro stoiky v této situaci obstát a na čem se zakládá svobodna
vůle člověka doloží myšlenky Marca Aurelia.
Smysluplnost a hodnotu věcí, které nás přirozeně obklopují vidí
značně skepticky. Pocit pomíjivosti věcí okolo nás, pomíjivosti
výsledků vlastního snažení i samotného života pramení z vědomí, že tu
neexistuje smysluplný přesah jednoho lidského života. Prosazení sve
vůle do světa, vtištění významu různým okolnostem, jeho stvrzení
vlastními

činy

je

odmítáno.

Nemá

trvalou

hodnotu.

Jestliže

v Aristotelově filosofii svět představoval řád, jež poskytoval pevné
východisko pro jednání, jaký dopad mají naopak názory na základ
^šeho bytí, když se říká, že trvání lidského života je bod, jeho podstata
- neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, tělo je vnímáno jako
směs masa a krve držené pohromadě kůží, duše je čarovný kruh, náš
osud

záhada

a naše

pověst

plod

libovůle 13 .

Tato

dramaticky

vystupňovaná slova ukazují velmi skepticky, že člověk za těchto
podmínek nemá příležitost ukázat svou schopnost jednat mravně. Jeho
čin se ztrácí ve světě přirozených věcí a chodu lidských dějin, které

13

Srov.: Marcus Aurelius Antonius, Hovory k sobě, Mladá fronta, Praha 1999, str.
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postrádají smysluplnou hodnotu. Záležitosti, které většina lidí považuje
za dobré a zlé jsou z hlediska mravnosti irelevantní, a proto neposkytuji
trvalou jistotu pro činnost. Proto je pošetilostí plánovat si cíle,
rozvrhovat kroky k jejich dosažení, upínat se k nim a domnívat se, ze
jsme tvůrci, že průběh našeho žití vyvěrá z nás samých.
Hodina našeho narození předem určila vše. Dobře to demonstrují
první oddíly knihy Marca Aurelia, které byly napsány jako úvod
k dalším úvahám, jako představení vlastní osoby čtenářům, ale vyčteme
z nich, co všechno se v lidském životě vymyká lidské vůli. Pojetí
svobody u stoiků silně ovlivní přesvědčení, že osudem je dána kromě
tělesné výbavy (kondice, náchylnost k nemocem) a různých šťastných a
tragických událostí, také povaha člověka, celkový charakter osobnosti.
Ten je dán jednak zděděnými dispozicemi k

určitému

jednání, jednak se

podobně jako u Aristotela mluví o silném vlivu výchovy. Správná
výchova od dobrých učitelů, kteří pochopí vlohy jedince, nebo
náhodných setkání se vzory dobrých vlastností je také záležitostí štěstí
neboli osudu. Osudem je dáno, mezi kterými lidmi člověk vyrůstá a
v dospělosti se pohybuje, štěstí je žít ve vztazích s lidmi, kteří na nás
m

ají příznivý vliv a formují dobře naši osobnost, jež je celkově

základem pro konkrétní jednání. Štěstím dokonce je, když nám osud
nedá příležitost provinit se na někom a nechat projevit vlastní špatné
sklony. „Bohům děkuji za to, že jsem měl dobré dědy, dobré rodiče,
dobrou sestru, dobré učitele, dobré druhy a skoro všechny

dobré

příbuzné a přátele; také za to, že jsem se na nikom z nich z unáhlení
neprovinil, ačkoliv jsem měl takovou povahu, že bych se asi byl něčeho
podobného dopustil, kdyby se byla naskytla příležitost; ale dobrodiním
bohů

nikdy

nenastaly

okolnosti,

které

by

mě

byly

uvedly

v pokušení... Také jsem ji vděčen za to, že se mi dostalo takového bratra,
který mě svou povahou dovedl nabádat k bedlivému pozorování
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sebe

sama a zároveň mě oblažoval svou úctou a oddaností; ...a konečně, když
jsem zatoužil po filosofii, že jsem neupadl do rukou nějakého sofisty a
nemařil čas planým

spisováním

nebo rozbíráním

sylogismů

nebo

hloubáním o hvězdářských záhadách. Neboť všechny tyto věci vyžadují
přízně pomoci bohů a přízně osudu. " 14
Pozornost je třeba zaměřit na celkovou osobnost, která je
utvářena nejen vrozenou inteligencí, znalostmi a rozumovou schopností
v praktických záležitostech, ale také různou psychickou odolnosti,
citovou výbavou a duševními sklony vůbec. Jakými jsme lidmi totiž
rozhoduje o tom, jak budeme jednat. Svoboda vůle se ve stoické etice
netýká rozvrhu určitého činu, ale povahy chtění, do něhož patří způsob
smýšlení, uvažování a uvědomění si důležitých věcí. Ty logicky
vyplývají z celkového založení osobnosti a jak bylo napsáno, to je právě
věcí osudu chápaného jako průběh života předem určený konstelací
hvězd a celkového stavu kosmu při narození. Důležité je stoické
přesvědčení o tom, že všichni lidé mají v sobě schopnost nastoupit
správnou životní cestu, docílit určitého způsobu smýšlení o celku světa
a následně o věcech, o sobě samých a ostatních lidech, ale ne každému
se dostane tohoto štěstí.
Stoikové věří v nutnost všeho dění, úvahy Marca Aurelia ukazují,
že zároveň nenacházejí a ani nechtějí nacházet konečný cíl našeho
snažení, není tu tedy nic předem pozitivně daného, co by osmyslovalo
jednotlivé činnosti každodenní skutečnosti jako to bylo s pojímáním
svobody jedince u Aristotela (pokus odhalit a popsat lidské dobro).
Dobro a zlo ve smyslu příznivého osudu, štěstí (bohatství, chudoba,
rozkoš a bolest, sláva a ponížení) se dává lidem dobrým a zlým stejně.
Lidé se žení, vychovávají své děti, stůňou, umírají, slaví svátky,

14

Tamtéž, str. 1 ln.
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obchodují, podezírají a dělají nástrahy, vyvyšují se. Po životě po tom
všem nikde není stopy. Naše činnosti zkrátka nejsou zasazeny
v

do souvislostí překračujících rámec života jednoho jedince. Život se
podobá plavbě na lodi. Člověk nastoupí, nějakou dobu se plaví
(nezáleží na tom, jak dlouho) a nakonec musí vystoupit. Hledat v běhu
životů spravedlnost (snažit se určovat dobré a zlé) je marností.
V této kapitole byla podána východiska etické teorie stoiků, kteří
pro zachování integrity osobnosti člověka a potřeby na základě výse
popsaných skutečností zareagovat vytvářejí smysluplný vzor, který
vypovídá o svobodě jedince založené na prvotním odmítnutí a
následném souhlasu, který Paul Ricoeur ve svém fenomenologickém
rozboru lidské vůle nazývá nedokonalým svolením.
Ještě před úvahou nad novým druhem svobody je vhodné zmínit,
že ze začátku se rozlišovalo mezi osudem a nutností, která může
znamenat přísný determinismus, kauzální sled příčin a jejich nutných
následků. Když stoikové mluví o osudu, mají na mysli předurčení;
s jednotlivým lidským životem jsou osudově spjaty určité události. John
Rist tvrdí, že je příhodné u stoiků rozlišovat tyto dvě skutečnosti:
„Hlavní příčiny jsou spjaty se zvláštními
jakýkoli předmět jakožto předmět

vlastnostmi,

které dělají

tím, čím je, a ne něčím

jiným.

Vystihují „osud" daného předmětu. Je tedy osudem člověk mít dvě, a
nikoli čtyři nohy. Osud je slovem užívaným ke (zcela neutrálnímu)
Popisu stavu věcí, který byl, je a bude...Znamená to, že co bude, to
bude. "15

15

John M. Rist, Stoická filosofie, O I K O Y M E N H , Praha 1998, str. 132
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3.3 Svoboda jako možnost nechat věci být

Ačkoli mnozí lidé se nechávají zmítat jednotlivými předměty
svých žádostivostí, o nichž se domnívají, že jsou

d o b r e m

v jejich životě,

správný životní postoj spočívá právě v tom, nedat se nekontrolované
zaujmou pro žádný určitý předmět činnosti, protože za daného stavu
věcí to vede podle stoiků ke ztrátě dušení převahy. Nechat věci být zde
znamená získání teoretického odstupu. Ideální by bylo prožít život
v trvalé reflexi, která má stoikovi přinést duševní klid a úspěšné
vyrovnání se s věcmi. Často se tento ideál přirovnává k herectví, kdy
předem určený život je předem danou rolí a tu má každý člověk dobře
zvládnout. Proč tomu tak má být, to je odpověď na jinou otázku.
Máme úspěšně hrát svou roli a to také znamená vědět, jak ji
máme hrát. Každý takový odstup je ztrátou autentičnosti; v první
kapitole bylo napsáno, že člověk je bytostí původně praktickou, existuje
u věcí. Nejprve je ponořen do vztahů k věcem, které se mu v životě
nabízejí, nepozorně se v různých vztazích pohybuje. Autentičnost je
ponor do vztahů, které přinášejí opravdové, plné prožitky. Stoikové se
snaží vyrovnat se s těmi negativními, odstranit smutek, tím ale musí
odstranit veškeré citové zaujetí, kontrolovat celou škálu emocí. Marcus
^Aurelius sám sobě, ale i lidem, kteří jsou znepokojeni podobně jako on
říká: „Lidé si hledají místa, kam by se uchýlili, venkov, přímoří,
Však

hory.

i ty nezřídka zatoužíš po něčem takovém. Ale to všechno je

svrchovaně zpozdilé, neboť v kteroukoli chvíli se ti zachce, můžeš se
uchýlit

v sebe

nerušenějšího

sama.

Vždyť

nikde

nemá

člověk

klidnějšího

útulku než ve své vlastní duši...A proto

si

neustále

dopřávej tohoto útulku a zotavuj se; krátké a prosté ať jsou
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ani

tvoje

zásady, které jen ti zatanou na mysli, stačí, aby každé tvé roztrpčení
„

16

spláchly a tebe provázely smířeného s tím, k čemu se vracíš.
Člověk nachází sílu v myšlení. Jestliže tu není moc, kterou by
mohl vtělit do světa a ovlivnit tak průběh událostí a vlastního osudu,
snaží se najít moc někde jinde a objevuje ji ve svém uvažování. Moc
spočívá v možnosti utvořit si správné představy o věcech. Mít správné
myšlenky, možnost zůstat v duchu nedotčen špatnými událostmi,
správný náhled, to je v naší moci. Tady je nalezen nový prostor, v němž
je možno uplatnit svobodnou vůli. Člověk může docílit svobody a
udržet si ji po celý život, i kdyby jeho úděl ve vesmíru byl trpký,
protože by byl zmítán nepředvídatelnými událostmi.
Svoboda je duševní obranou proti věcem, které nechceme, ale
které osud přináší. Třebaže fakticky bychom mohli být nešťastní,
svoboda myšlení dokáže vytvořit vlastní svět lhostejnosti. Stoik
nevykládá úsilí na pokus měnit přirozený svět, ale jeho já se schová
samo do sebe. Názor, že ze všeho lze udělat náležitou představu,
zpracovával později novověký racionalismus. Mít správné představy
umožňuje člověku rozum, který přehodnotí city a udělá z nich city
rozumově zvážené a zhodnocené a tedy pozbývající

spontánní

opravdovosti a síly, kdy se jedná o jisté sebezapomenutí. Rozum by
tedy měl celý život pracovat ve prospěch duševního klidu a kontrolovat
**
vůli, aby integritu našeho já nevydávala všanc vnějším věcem,
nevytvářela zbytečně vztahy k dalším předmětům a omezila se jen na ty
nejnutnější. Vnější prostředky pro jednání jsou lhostejné a měly by
sloužit pouze jako materiál k posilování duševní svobody (nezávislosti),
kterou ctnostný člověk demonstruje právě na nich. Rada zní: „Napříště
tedy nezapomínej se uchylovat v tento svůj malý „ stateček " a především

' Marcus Aurelius Antonius, Hovory k sobě, Mladá fronta, Praha 1999, str. 28n.

38

se nerozptyluj a po ničem neprahni, nýbrž buď svobodný a dívej se na
věci jako muž, jako člověk, jako občan, jako smrtelný tvor! Z těch pak
zásad, k nimž budeš přihlížet, měj zejména pohotově tyto dvě: za prve,
že věci se nedotýkají duše, nýbrž trvají mimo ni v nehybném klidu, a ze
každé tvé znepokojení

vyvěrá toliko z představy

v tobě; za druhé

všechno to, co tu vidíš, se co nevidět přemění a pak už nebude; a kolik
všelijakých přeměn jsi už sám zažil, měj stále na mysli! Vesmír 44
v
v
17
přeměna; život - představa.
Stoické pojetí svobody vychází z jedné lidské schopnosti, která
umožňuje určitý životní styl a pro stoiky je možností osvobodit se
od věcí tak, že v nich přestaneme spatřovat prostředky k dosažení svých
cílů, které odrážejí naše zájmy a potřeby. Přestaneme je považovat
za užitečné k něčemu a tímto způsobem se k nim vztahovat. V reflexi se
vlastně uvolníme z tohoto druhu vztahů, z působení věcí na nás, takže si
začneme

představovat

a

náležitou

představou

už

neexistujeme

spontánně ve světě sjeho věcmi, které jsou pro nás bezprostředním
okolím. Věci subjektivně neprožíváme jako prospěšné k vykonání
něčeho, ale také nějako něco, co nám v našich aktivitách a cílech brání;
v takových případech často znemožňují uvažování, když je jimi člověk
k sobě strháván.
^

Nevztahovat se znamená pojímat věc neutrálně a patří, jak už zde

bylo zmíněno k teoretickému životnímu postoji, jež je prost jednání,
praxe. Nezacházíme s věcmi vztahově. Teoretický a praktický život se
neslučují. Uvažování není jednání. Reflexí, teorií, vystupuje člověk
z původních přirozených souvislostí života a jako jediný tvor na této
planetě je toho schopen. Stoická etika je mírným oslavováním této
možnosti dané člověku rozumem. Odpoutání se od světa a ponor
17

Tamtéž, str. 29
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do vlastní mysli může dojít až k mystickému vytržení, které je
důsledkem filosofické kontemplace. V souvislosti s racionálně pojatou
etikou stoiků by toto ale bylo zavádějící. O stoické svobodě však
vypovídají Spaemannova slova o tom, že teoretický život umožňuje
člověku být součástí jiné totality, do které vstupujeme právě
v okamžicích kontemplace. Tato totalita je obsáhlejší než totalita
individuálního života, obsáhlejší i než totalita poliš a zbavená veškere
nahodilosti. Naplnění je dokonale soběstačné a například pro Aristotela
představuje božský působ života. 18 Vzhledem k praktické podstatě
lidské existence jde o nedosažitelný ideál.
Úkolem tak bude utvářet si o každé věci, která zasahuje do našich
představ, přesný pojem, abychom ji viděli, jaká je ve skutečnosti svou
podstatou, obnažená, abychom ji dovedli celou i její části označit
pravým jménem. Uvolňujeme se tak a uchylujeme se do kruhu myšleni.
Získáváme převahu: „Člověk nemá dbát na nic, co se ho netýká v jeho
vlastní podstatě,

neboť to nepatří k požadavkům

nevyžaduje lidská přirozenost,
podstaty. Není vtom

tedy

člověka,

ani to

ani to neznamená zdokonalení

lidské

uložen cíl, určený člověku, ani to, co

uskutečňuje tento cíl, totiž dobro. Kdyby se něco z takových

věcí

člověka týkalo, nehodilo by se, aby jimi pohrdal a stavěl se proti nim
na odpor, ani by nezasloužil
**

pochvalu,

kdo by dokazoval

svou

nezávislost na nich, ani by nebyl dobrý, kdo by si v něčem takovém
ukládal omezení, kdyby to byly skutečně dobré věci. Ve skutečnosti však
čím víc si kdo tyto nebo jim podobné věci odříká nebo strpí, aby byl
něčeho

takového

zbavován,

tím

spíš je

dobrý}9

Aristotelovo

uskutečňování svobody je projevováním vůle, realizace osobního
rozhodnutí - ,já" člověka se ukazuje až následně v jednání; kým jsem

" Srov. Robert Spaemann, Štěstí a vůle k dobru, O I K O Y M E N H , Praha 1998, str. 71
Marcus Aurelius Antonius, Hovory k sobě, Mladá fronta, Praha 1999, str. 47
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se projeví vtom, jaké činy jsem ochoten a schopen v zájmu dobra
vykonat - přiměřeného každodenním životním situacím. Tato svoboda
je v rozporu se stoickým sebepotvrzením a zachováním identity. Dve
různá pojetí svobody jsou v napětí. Kdo si chce zachovat svobodný
duševní stav, který má jediný smysl a tedy hodnotu dobrého, nesmí
svobodu realizovat; uskutečňování

i bezvýznamnějších

osobních

záměrů s věcmi přirozeného světa znamená angažovat se ve prospěch
něčeho, co objektivně nemá cenu, kterou mu svou vůlí neuvázene
dáváme.
Stoicky svobodného člověka, jenž se myšlenkově oprostil
od všech předmětů, které dorážejí na jeho chtění a dožadují se, aby
s nimi ve svých skutcích nějak naložil, si můžeme představit jako pevný
bod, okolo něhož proudí život jako řeka. Nenechává svou vůli strhnout
k tomu, aby se na něco zaměřila a upnula se k určitému prosazení se,
protože to je odsouzeno k nezdaru. Člověk, který chce být moudrý,
svobodný, se má zaměřit na schopnost sebereflexe, která představuje
možnost kontroly osobního duševního klidu, a tuto schopnost si po celý
život udržovat a zesilovat, protože tak zvěšuje osobní moc nad osudem.
Stále se musí připomínat, že moc neznamená šanci změnit osudový
průběh vlastního života, ale duševní obrana proti němu.

Vzor svobodného člověka jako součásti

myšlenkové

konstrukce většího celku

Také stoická etika říká, že život může být zdařilý pouze
s dosažením ctnosti. Ctnost nepřichází jako důsledek mravných činů,
z nichž každý je nácvikem k získání trvalé dispozice jednat za všech
41

okolností dobře. Moudrý člověk je svobodný proto, že se sám stává
měřítkem věcí, se kterými během života vstupuje do vztahů. Uzavírá se
do své duše a sebereflexí utváří kruh se sebou samým tak, že okolní
věci se ho vůbec nedotýkají, nemají k n á m přístup v t o m smyslu, ze
nemohou pohnout našimi myšlenkami tak, že se začneme angažovat a
vztahovat se k předmětům skrz afekty. Potenciálními předměty vule se
nesmíme nechat citově zainteresovat. Zbavujeme tak vlastně všechny
věci okolo sebe (i ostatní lidi jako smýšlející bytosti a dokonce vlastní
tělo jako způsob bytí zde ve světě) pro naši praxi jakékoliv významu.
Běžná lidská praxe se tak snaží být zbavena kategorií dobrého a zlého
(užitečného a škodlivého, příjemného a nepříjemného, krásného a
špatného). A stoický rozumný člověk hlídá sám sebe, aby mu tyto
vazby, v nichž se sice nachází, ale jež se snaží přehlížet, byly lhostejné.
Stoikové říkají, že jen duše sama se pohybuje a přeměňuje (ve vlastním
kruhu myšlenek) a věci kolem sebe odhaduje měřítkem soudu o své
vlastní ceně. Znamená to, že člověk neustále kontroluje způsob svého
smýšlení, které mu je tou jedinou hodnotou a okolí posuzuje podle toho,
jak prospívají tomuto jeho duševnímu stavu. Prvotním požadavkem je,
každou věc ve svých myšlenkách učinit takovou, aby se duše člověka
od ní mohla odpoutat a zůstala tak svobodná.
Vzor ctnostného člověka byl vytvořen na základě předchozího
rozhodnutí stoických filosofů o tom, co učinit s životem, aby byl za
výše popsaných podmínek smysluplný. Jsou tři možnosti: nechat se
nekontrolované vláčet, úspěšně se vyrovnat s okolnostmi, nebo zvolit
dobrovolný odchod ze světa v případě, že se život stane nesnesitelným.
Každý člověk, ať už si to uvědomuje, nebo ne, chce prožít život zdařile,
Přestože stoikové zpočátku přistupují ktéto věci značně skepticky a
říkají, že okolnosti jsou nepříznivé, až tragické, lze nastoupit cestu
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ctnosti. Ta je opravdovou volbou, kterou může každý udělat. Cesta
ctnosti je cestou přijetí, smíření se s rolí, kterou nám osud přidělil.
Moudrý člověk nebude bojovat proti osudu, přizpůsobí mu svou
mysl, dá věcem souhlas a tím pádem docílí vyrovnanosti. S touto
duševní rovnováhou je teprve schopen jednat správně. Stoické pojetí
svobody je základní podmínkou, se kterou je ctnostný život teprve
možný. Podobně je tomu u Aristotela, dobře může člověk jednat jen
tehdy, když je svobodný, k jednotlivému mravnímu rozhodnutí je nutné
mít v tomto případě vhodné empirické zázemí.
Z toho, co bylo dosud popsáno ze stoické etiky, by mohlo
vyplynout sobecké vztahování se k okolí pouze ve vlastním zájmu,
lhostejnost k cizímu neštěstí, možnost zachovat se nespravedlivě a
Podle osobní libovůle, kdyby vyvinutí úsilí mělo znamenat porušení
duševní rovnováhy. Svoboda je úkolem starat se o své záležitosti, ale
k sobectví nevede, protože vnímání celku světa je pro stoika nakonec
přirozeným důvodem plnit úkoly pro druhé. Stoikové vytvořili
představu o celku světa a ta pak vedla k chápání ctnosti jako plnění
náročných povinností. Člověk, který dosáhl ctnosti jedná mravně proto,
že mu to ctnost přikazuje. 21
Ctnostné jednání se řídí principem přirozenosti a je založeno
na znalosti přirozeného způsobu jednání. Vůle, chtění, moudrého
člověka je automaticky spojena s věděním toho, co je přirozené, protože
takový člověk se samozřejmě nachází v souladu s touto přirozeností.
U Aristotela je ctností připravenost jedince volit, u stoiků je ctností
trvalý soulad s přirozenost světa. Ctnostnými se stáváme, když se
z počáteční nespokojenosti se světem dostáváme k jeho přijetí.
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Důvodem smíření se s osudem je přijetí představy, která tu už
byla naznačena, totiž že člověk je součástí většího celku, jehož
proměnlivost musí být něčím udržována. Tím, co vytváří, udržuje
všechnu jsoucnost v jejím bytí a začleňuje ji do celku světa a tak
způsobuje pohyb, jakési napětí, je světový rozum. Tento předpoklad
pak zásadně ovlivní sebepojetí člověka, které je v důsledku toho vedeno
ideou a může se přiklonit k určitému jednání. Hranice světa, horizont
jednání, jsou touto myšlenkovou konstrukcí posunuty do nekonečna,
u počátku našeho jednání nestojí řád jednoho lidského společenství, ale
základem je řád vesmírný a ten dává lidskému žití měřítko.
Tato myšlenka by měla posílit vědomí člověka a jeho lhostejnost
k věcem, neboť to znamená, že citové zaujetí a zklamaní ze zániku
něčeho je neopodstatněné a oslabuje vlastní jsoucnost jedince, když se
jeho myšlenky nacházejí bezprostředně u věcí a ne u sebe sama.
Člověku pomáhá představovat si sám sebe jako část kosmu, jež stoikům
připadá jako jednotná živá bytost o jediné hmotné podstatě a jediné duši
a také to, jak všechno rozumné dospívá k jednomu vědomí o něm, jak
vesmír všechno uskutečňuje z jediného popudu a všechno je v důsledku
společné příčiny dění a všechna jsoucna se spojují v provázaný celek
v důsledku tohoto základu. Jako náhodné se nám jeví všechno, čemu
nerozumíme a nedokáže odhalit příčiny a souvislosti, ale všechno má
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svůj důvod v celkové provázanosti běhu vesmíru.
Proto je nesprávné chápat věci jak dobré nebo zlé ve smyslu,
jakým to lidé běžně činí, protože vzhledem k předchozímu poznání
o podstatě světa se takto pojímaná hodnota dobrého a zlého ztrácí. Lidé
dobro a zlo pro sebe škodlivě ve svých představách vynalézají, dávají se
představami těchto hodnot rozptylovat. Marcus Aurelius hovoří
o odpadlictví vůči přírodě, vůči přirozenosti, protože vnucujeme věcem
hodnoty, které v skutečnosti nemají. Všechno se přirozeným způsobem
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podílí na vesmírném koloběhu. Proto i posuzování špatných činů není
citově zaujaté a snaží se o neutralitu. Člověk, jenž nepoznal podstatu
dění a nepřizpůsobuje mu smýšlení a skutky, protože je nespokojen a
rád by se osudu vzepřel a odvrátil, co je dáno, se tímto také podílí
na běhu celku a má v něm plnohodnotné postavení. Takový člověk je
ovšem vnímán jako nesvobodný. Správné je přijímat věci tak, že proste
patří do našeho života, jsou dány osudem a zřejmě mají předem určené
místo a mají mít nějaký vztah k nám. Mají význam jako část celku a
jeho vazeb.
Dobrá vůle neznamená svévoli, touhu přemáhat skutečnost
s svými činy se nad ni stavět, ale právě naopak. Síla a svoboda vůle
znamená přizpůsobení se okolnostem, cílem je duševní klid, který
představuje zázemí. Chceme to, co se děje. Naše vůle se tak vlastně
nesetkává s ničím, co by nechtěla, nic jí neodporuje. Dáváme tomu
souhlas a tak se nemusíme znepokojovat. Následující slova předvádějí
polemiku s normálním lidským postojem: Je

zapotřebí svůj život

uspořádat čin od činu a spokojit se s tím, jestliže každý dosahuje svého
cíle v mezích možností; abys pak svého cíle dosahoval, v tom ti vůbec
nikdo nemůže zabránit. „Ale do cesty se mi postaví nějaká překážka
zvenčí!" - Taková však nebude, aby ti bránila jednat
rozvážně

a

obezřele.

„A nebude

mi zabráněno

spravedlivě,

třebas v jiných

úkonech? " Nuže, pak se právě s touto překážkou smiř a rozumně přejdi
jinam, kde ti kyne volnost... "22
Lidská duše je podle stoiků součástí duše světové, prostupuje
celým tělem a je příčinou všech pohybů. V duši rozlišují pět
smyslových

schopností,

schopnost

mluvení

a

rozmnožování.

Nejdůležitější je nejvyšší duševní činnost, vůdčí schopnost, rozum,
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který myslí a usuzuje. Vše, co na světě je, je projevem světového
rozumu, tedy i člověk. Každý z nás je projevem rozumové podstaty
světa. Stoikové přirozenost člověka vidí v tomto bytném základě. Proto
úkolem člověka je posilovat rozumový základ v sobě, který je tím
božským v nás, co se netýká jen tohoto jednoho konkrétně tělesného
života.
Po prvotním odmítnutí tradičních vazeb se stoická etika
duchovně přimyká k celému kosmu a obdiv k němu je dostatečným
důvodem k rozumovému opatrování konečného života. „Konáš-li svou
denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně,
v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své
božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuje-li to oboji,
aniž co dále očekáváš neb čeho se bojíš, nýbrž setrváváš na konání
přítomné povinnosti

ve shodě s přírodou

a na statečné

pravdivosti

v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu
nemůže zabránit. " 23 Stoická etika se příliš nezabývá tím, jak ctnost
podnítí člověka k určitému mravnému jednání, přesto na něj klade velké
nároky.
Každý člověk by měl zvolit snahu o ctnostný život, tato volba
Představuje celoživotní úsilí, ale stojí za to, protože ctnostný člověk ví,
co

je přirozené, tedy dobré. Život se tak stává náročnou službou

Pod vizí ideálu moudrého člověka. Jeho vůli nenaklánějí city a
spontánní prožitky, ale rozumově zvážená povinnost. Tento motiv se
stal později základem Kantovy etické teorie kategorického imperativu.
Vzniká vize moudrých a svobodných lidí, jakési světové obce založené
na jejich přirozené rozumnosti. Ne náhodu se Marcus Aurelius ve svých
úvahách odvolává na různé osobnosti, které jsou mu vzorem správného
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jednání. Sám chce být příkladem svobodného člověka pro možné
následovníky.
Jde o vědomí účasti na něčem větším, a proto řídit svůj život
podle povinností, jež nám předkládá rozum, znamená říci ano svému
životu a všem možnostem, které nabízí. Tento postoj pak následně
umožňuje pocit spřízněnost se světem a především

s ostatními

rozumovými bytostmi. Je to jediná smysluplná volba spojená s životním
náhledem a správným poznáním. Člověk nachází ve všem vesmírný
zákon a přiklání se k němu, cítí, že není jen loutkou, hříčkou osudu.
Dokáže se rozumově motivovat a stanovit si několik jasných životních
pravidel, podle nichž se má celý život orientovat. Na následujících
slovech lze demonstrovat už pozitivní přístup k životu a druhému
člověku (nalezení hodnoty), když původním východiskem byla negace:
„Každý pak má činit to, co je ve shodě sjeho
určením; ostatní věci jsou přírodou
bytostí, jako

i ve všem jiném

je

určeny k prospěchu
méně

dokonalé

přirozeným
rozumných
k prospěchu

dokonalejšího, ale rozumné bytosti jsou stvořeny sobě navzájem. Je tedy
vůdčí sklon přirozeného lidského určení cit společenský; druhý hned po
n

ěm odolnost k smyslovým

svodům,

neboť myslící má tu

zvláštní

schopnost, že se dovede sám v sebe uzavřít a pak nikdy nepodléhá ani
hnutím smyslů, ani pudů, neboť obojí je povahy zvířecí. Rozum chce
naopak vládnout, a ne být v jejich područí. A p r á v e m ;

neboť

je přírodou

uzpůsoben, aby jich obou užíval. Třetí znak přirozeného určení rozumné
bytosti je obezřelost v usuzování a odpor k omylu. Těmto znakům věren
náš rozum ať postupuje přímou cestou k cíli a splňuje svůj úkol.2*
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4 Svatý Augustin - svoboda jako bytné určení člověka,
dar i hrozba

4.1 Filosofická východiska, mýtus o svobodě

Křesťanské učení o svobodné vůli představuje zásadní otázky a
základ pro pojetí lidské podstaty a existence; východiskem je, že člověk
žije „pod zorným úhlem věčnosti", věří v Boha jako stvořitele jsoucího
světa; tento jediný, všemocný a věčný Bůh dal všemu, co je, bytí a
existenci a neustálým působením jsoucí v jeho existování také udržuje;
Bůh do svého stvoření vložil řád, dal mu smysl. Svobodná lidská vůle
v tomto řádu stvoření působí dost výjimečně, jde o ústřední problém
křesťanské etiky, který je spjat s ryze osobními otázkami každého
člověka po úspěšně prožitém či završeném životě a s prožitky
nevyjasněné existence spojené s úzkostí a pocity vlastní nedokonalosti a
provinění. Naše tělesná existence je vystavena ideálu (čistě duchovní
život jako život jedině opravdový, kdy se myšlenky upínají pouze
kBohu

a

nejsou

strhávány

a

poutány

smysly

k pozemským

jednotlivostem). Lidský život je tak neustálé překonávání tělesnosti a
'"přemáhání afektů ve prospěch jedině smysluplného cíle a to je boží
spasení, které člověku přinese věčné splynutí Bohem a tedy nekončící
blaženost.
Svobodná vůle tu znamená prožitek specificky lidské situace a
také touhu ji překonat. Znamená také vysvětlení a odůvodnění této
situace. Otázky lidské svobody jsou základem pro učení o stvoření
světového řádu na počátku, o tom, proč jsou lidské dějiny vlastně
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dějinami spásy, o původu dobra a zla na zemi a jeho poznání, o milosti
boží a tedy možnosti člověka podílet se na svém konečném osudu.
Svatý Augustin byl filosofem, který křesťanskou víru a nauku
prosazoval, obhajoval a vyjasňoval mezi mnoha jinými učeními, která
se střetávala v prostoru helenizovaného světa. Padla na něj úloha
osvětlit důležité problémy v křesťanském učení a jedním z takových
problémů byla odpověď na otázku, zda se člověk svými skutky může
zasloužit o vlastní posmrtnou spásu, nebo je vše předem dáno
vševědoucím a všemocným rozhodnutím božím. V této souvislosti šlo
o polemiku se stoickým osudem. „ Předvědoucí Bůh má i prozřetelnost
(Providentia), spojenou s Boží péčí o běh celého vesmíru. Stoicismus se
zde zdánlivě setkává s křesťanstvím tím, že oba používají téhož termínu
-Providentia,

ale každý s jiným obsahem. Osud stoika je spojen sprvní

hodinou narození, která podmiňuje jeho další průběh coby nutný,
kdežto prozřetelnost
starostlivostí. "

křesťanského Boha je totožná s jeho

prozíravou

Podle Augustina je pro morální život křesťana nutné

zastávat jednoznačně fakt, že lidská vůle je svobodná a lidé nesou
odpovědnost za své jednání; je nutné vědět, že pro dobré skutky jsme se
svobodně rozhodli, že jsou to skutky naše. Vzhledem k tomu, že Bůh je
absolutně dobrý, šlo ale především o to, odkud se na světě bere zlo a
kdo za ^špatnosti nese vinu. Bůh to být nemůže, je to člověk a jeho
svobodná vůle.
Augustin objasňoval úlohu svobody vůle člověka v božím řádu
stvoření ve svých polemikách, vedených v rámci křesťanské církve.
Úloha svobodné vůle s sebou nesla i další otázky pro křesťanské
představitele nutné k objasnění. Důležité je, že myšlenky křesťanské
filosofe, zde představované Augustinem, ukazují svobodu člověka
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v jiném světle. Tato etika zdůrazňuje, že tím, že je svobodný, získává
člověk naprosto výjimečné postavení a nic v ostatní přírodě se mu
nemůže rovnat, zároveň nad ním visí hrozba zatracení, pokud nebude
žít život v pravdě.
Proč tomu tak je a jaké důsledky z toho pro nás vyplývají,
vypráví a vysvětluje mýtus o Adamovi v ráji, křesťanský mýtus
o prvotním hříchu, který rozhodl o lidské přirozenosti. Tato událost je
základním faktem, od něhož křesťanská filosofie odvíjí poznání o světě,
o místu člověka v něm, jeho bytném základu a lidských dějinách, jež
tento čin odstartoval. Učení o aktu, který se stal na počátku dějin, je
základem pro rozvíjení myšlenek o lidském osudu a moci člověka
nad ním a o původu dobra a zla na zemi ve vztahu ke svobodnému
lidskému jednání.
Křesťanská etika vymezuje podstatu člověka, jeho existenci a
postavení ve světě,

v dějinách a vzhledem k Bohu prostřednictvím

svobodné vůle. Bůh stvořil člověka svobodného a dal mu k dispozici
všechno ostatní stvoření. První člověk dostal dar, kterým si ho Bůh
připodobnil,

rozum

a

svobodnou

vůli

ke

správnému

jednání.

Křesťanská filosofie vnáší příběhem o Adamovi do prožívání naší
existence další rozměr, pocit provinění proti stvořitelskému aktu Boha,
jenž uložy do světa určitý řád a člověk ho porušil, provinil se proti
němu. Člověk je chápán jako bytost, která je od narození zatížena touto
vinou, kterou s sebou nese životem. Jde o existenciální problém
odcizení se Bohu (Adam jako první člověk porušil boží nařízení tím, že
se rozhodl ochutnat plod ze stromu Poznání dobrého a zlého).

Otázkou predestinace se zabýval sv. Augustin. Polemiky, které
vedl, se týkaly toho, zda toto zatížení je podstatou lidství, nebo se
člověk rodí nezatížen touto vinou, ale proviňuje se až jednotlivými
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hříšnými skutky, možností konat zlo, která je způsobena svobodným
aktem v ráji. Jde o událost, která se odehrála dávno, každý člověk ale
má na ní podíl tím, že nese všechny následky. V duchu Augustinových
myšlenek Alselm Canterburský píše: Pokoušel jsem

se

vystoupit

k Božímu světlu, jenže jsem upadl zpátky do svých temnot. Ba nejenže
jsem do nich upadl, cítím, že mě úplně ohestírají. Upadl jsem do nich
dříve, než mne počala má matka. V nich jsem byl již počat a jimi
obestřen jsem se narodil. Neboť jsme všichni padli v tom, ve kterém
jsme všichni zhřešili. V něm jsme všichni ztratili to, co on bez nesnází
měl, ale co pro sebe i pro nás neblaze ztratil. Když to teď chceme
hledat, nevíme jak, a když to hledáme, nemůžeme to nalézt, a když to
najdeme, je to něco jiného, než co hledáme. Pomoz mi, Pane, pro svou
26

dobrotu."

Svobodným aktem, kterým lidstvo získalo schopnost

poznání dobra a zla, se tak vlastně stalo nesvobodným (omylným a
smrtelným), provinilo se proti boží vůli a tak se Bohu odcizilo.
Svobodná vůle člověka, původně chápaná jako boží dar, který
připodobňuje člověka Bohu (křesťanští filozofové zdůrazňují, že člověk
jako „imago Dei" disponuje svobodnou vůlí, je schopen poznání dobra
a zla, schopen tudíž podílet se na božím plánu a nést zodpovědnost)
představuje tak v této situaci pro člověka hrozbu. Ten je vystaven
nebezpečí oddalování se a odcizování se Bohu, pravému bytí, skrz
vlastní hříšné skutky. Křesťan má chápat sám sebe jako bytost
nedokonalou, protože smrtelnou a omylnou, vzhledem k dokonalému,
nekonečně

26

dobrému,

všemohoucímu

a

věčnému

Bohu,

který
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představuje absolutní svobodu. Vlastní nedokonalost křesťana od Boha
nekonečně vzdaluje, během života volí zlo.
Augustin vysvětloval, proč Bůh učinil člověka svobodným, když
byl takto na svět přiveden hřích, tedy umožněno zlo. Ve svých
odpovědích na tuto otázku zdůrazňuje, že svobodná vůle byla dána
k tomu, aby člověk mohl žít správně, protože Bůh je původcem všeho
dobrého a chce jen dobré. Přesto tato odpověď není uspokojivá, když si
představíme „sladkou nevědomost" prvního člověka v ráji. K čemu by
člověku byla svobodná vůle, kdyby ve světě nebylo nic k rozhodování a
dobro by se nemohlo ukázat na pozadí zla? Bůh musel počítat
s porušením

příkazu,

s příchodem

zla

(volby

menšího

dobra)

do lidského světa; s možností žít správně (tedy morálně dobře) jde ruku
v ruce i možnost jít špatnou cestou. Dobro a zlo na sebe odkazují
navzájem a dobro se nemůže vyjevit bez svého opaku. Člověk byl
na počátku stvořen tak, že mohl změnit svoji přirozenost, zrušil svoji
nevinnost a tím započal lidské dějiny mravnosti.
Vypráví se tu biblický mýtus o svobodě, o ztracené čistotě bytí,
o jeho poruše na počátku dějin. Jde o zpodobení vztahu mezi člověkem,
přírodou a Bohem, o narušení harmonie této vazby. Svobodným aktem
člověk změnil podstatu své existence v kosmu. Započal ji sám člověk,
stvořil pro sebe jinou životní situaci. Něco získal, ale hodně ztratil. Tato
událost je chápána tragicky (člověk vnímá sám sebe jako součást
přírody, ale zároveň odděleně, protože ji myšlením přesahuje), od té
chvíle musí sebepřemáháním a osvědčováním se znovudobývat to, co
mu v ráji původně patřilo a bylo Bohem dáno. Je nutné připomínat si,
že křesťanská církev Adamův svobodný čin pojímá zásadně jako hřích,
v němž se proti Bohu proviňuje celé lidstvo, jenž je zdrojem veškerého
dalšího zla na zemi a který se vlastně neměl stát. Došlo k narušení
čistoty bytí celého lidstva jako rodu. Křesťanští filosofové naříkají
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nad takový osudem; Adam učinil z člověk hříšnou bytost, která otročí
vášním a jako takový není schopen dosáhnout blaženosti.
Ale i Augustin říká, že člověku bylo jistě toto místo ve světě
určeno a člověk ať sebevíc hříšný představuje jako rozumná bytost
se svobodnou vůlí dobro stvořeného řádu. Nakonec se ukazuje, že
takový byl záměr boží, mít tu člověka jako bytost na stupni mezi
andělem a zvířetem. „A tak, chceš-li prchnout

své ubohosti,

miluj

v sobě právě to, že chceš být. Budeš-li ovšem víc a víc chtít existovat,
budeš se přibližovat tomu, co je nejvýš: a teď děkuj za to, že jsi. I když
jsi jistě níže než blažení, přece jen jsi výše než to, co v sobě nemá touhu
po blaženosti: a mnohé z toho přece však dochází své chvály i ze strany
ubohých. Ovšem plným právem je nutno chválit všechny věci proto, že
existují; jsou dobré právě tím, že jsou. " 27 Přestože člověk změnil svou
situaci podstatně k horšímu, je jako stvořená bytost dobrý, protože
od Boha dostává dobro být. Augustin v řádu celého stvoření vidí roli
člověka pozitivně, mluví se o vyšším úkolu, který člověk dostává
od Boha. Člověk může vnímat roli lidstva jako opravdu výjimečnou,
neboť to podléhá zvláštnímu božímu záměru a věřící křesťan především
o tomto záměru ví.
Zde se dostáváme k pojetí svobodné existence jako daru. Člověk
dostal rozuní řídí se světlem mysli. Jak říká Augustin, něco jiného je žít
a něco jiného je vědět, že žiji. Z pozitivního hlediska znamená
překročení božího zákazu krok ke svobodě a získání individuality; je to
první čin, pro jehož uskutečnění se člověk rozhodl. Jde o první lidský
akt, který je počátkem myšlení. Člověk musí myslet, volit, ptát se. Cítí,
že se musí osvědčovat, zvládat svou individualitu, svou existenci. Bůh
tedy stvořil člověka svobodného, a proto byl tento čin vůbec možný.
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Svoboda ve vztazích, schopnost reflexe, znamená podle věřících
na jedné straně prokletí a nenávratnou ztrátu původní nevinnosti.
v

Člověk ale změnil své bytí, svou roli vůči přírodě z čistě přírodního
přizpůsobování se v aktivitu, tvořivý způsob svého existování, a
můžeme to chápat jako tvůrčí čin, který znamená vznik podstatně
jiného světa, světa lidského odlišujícího se od světa přírody, jak ho
jedině známe, světa mravnosti a prostoru mezi svobodnými činy na ose
dobra a zla. Byly tak vytvořeny lidské dějiny, které jsou od té doby
dějinami mravnosti, dějinami spásy. Jinak by nebyla vědomá existence,
volba, svoboda, mravnost. Nebylo by poznáváno dobro, jež máme
možnost rozpoznávat i pomocí zla a nebylo by možné dát přednost
lepšímu životu před jakýmkoliv životem.
Je také možné najít shodu s východisky stoické etiky, jež
reflektují tu samou skutečnost, ze které ale křesťané vyvozují jiné
důsledky a jinak ji prožívají. Zásadní roli hraje fakt, že jedinec má
vědomí své individuality a je této skutečnosti vystaven. V souvislosti se
stoiky tu byla zmíněna uvolněnost z vazeb. Opět jde o návrat k faktu, že
nežijeme bezprostředně, sami sebe vyčleňujeme z ostatního světa, že
náš život není samozřejmostí jako je tomu v živočišné říši. Pojímáme se
jako osobnosti a oddělujeme se. Původní harmonická vazba s přírodou,
kterou se vyznačuje život zvířat a kterou představují instinkty, pudy a
automatismy) je porušena. Máme vědomí sebe a to už samo znamená
možnost nejednat bezprostředně podle aktuálních potřeb.
V člověku byla stvořena svoboda, tedy i možnost tuto svobodu
zneužít. Kdyby jí ale Adam nezneužil, jak by věděl, že je svobodný?
Kvalitou bytí by se neodlišil od instinktivního způsobu života zvířat.
Toto nás vede k pojímání svobody jako daru, vlastním vědomím se
účastníme na božím plánu se světem, středem pozornosti je tu člověk a
54

jeho mravní řád právě proto, že jinde ve světě jako by o nic nejde, ale
ve světě lidském, který je světem mravnosti, se nakonec rozhodne
v

o všem. Člověk je vyšší bytostí vzhledem k ostatní přírodě, uvědomuje
si svou důležitou úlohu ve věčném zákoně a je schopen nahlédnou vyšší
cíl svého bytí a úkol osvědčit se vzhledem k pravému bytí, v němž
křesťané spatřují smysl života a tedy i pravou podstatu lidské existence.
Křesťanské učení tak porovnává způsob lidského bytí zde s jinými;
bez svobody by člověk nemohl svůj bytostný úkol plnit, i když je tato
svoboda pro člověka ambivalentní. Augustin namítá svému partnerovi
v polemice: „ Věc se ti jeví tak, že svobodné volní rozhodování

vůbec

nemělo být dáno, protože právě díky němu všichni lidé hřeší. Proti
tomuto tvému názoru jsem uvedl, že správné konání je možné pouze
tímto svobodným volním rozhodováním, a tvrdil jsem, že Bůh nám je dal
r
( 28
•
spíš pro tento účel. "

Augustin tak naráží na fakt, že kdyby svobodné

rozhodování znamenalo volit dobro a vůle člověka by byla uzpůsobena
pouze k tomu, nejednalo by se už vlastně o žádnou volbu, protože vůle
by za všech okolností volila jen dobré. Augustin říká, že tak tomu chce
Bůh, přesto lidská vůle taková není a je vůlí právě proto, že tíhne
na opačnou stranu a s tímto svým sklonem musí bojovat. Může bojovat
a také se v mnoha případech osvědčuje a právě proto je svobodná. Je
zde ještě dalšf stránka svobody, vědomí křesťana, že posmrtně může být
„osvobozen" od tělesné existence, protože Bůh dal lidem naději tím, že
mezi ně seslal svého syna a prostřednictvím jeho utrpení lidi vykoupil
z prvotního hříchu; dal jim tak naději na jiný způsob bytí než ten, který
je pozemskému člověku vlastní.
Člověk se má v konkrétních případech zachovat správně a v praxi
se přiklánět k dobru, ale také dát celému životu jiný rozměr a odkrýt
28

O svobodném rozhodování, In: Arelius Augustinus, Člověk - Říman - světec, Vyšehrad, Praha

2 0 0 0 , str. 189

55

pravou podstatu bytí, která odůvodňuje volbu dobrého. Křesťanské
učení hlásá, že je tu jiná, vyšší a jedině pravdivá dimenze lidského žití,
která umožňuje člověku dosáhnout štěstí. V následující kapitole bude
rozebráno, v čem podle křesťanské etiky spočívá dobro, kdo a jak je
zodpovědný za zlo a co znamená přiklonit se k pravdě, která člověka
osvobozuje.

4.2 Vůle člověka dobrá a zlá

Lidská existence se vyznačuje tím, že duše člověka je připoutána
k tělu, které způsobuje, že se člověk dopouští omylů, obrací se
k vnějším věcem, které chápe jako dobra. Oddaluje se tak od pravého
dobra, kterým je Bůh, a nenachází nic než neklid a těkání. Tuto situaci
manifestuje sv. Augustin ve Vyznání, kde říká: „Slyšíš lkaní vězňů a
vyprošťuješ z vazeb, jež sami jsme si připravili, jen když se zpurně
nestavíme proti Tobě s rohy nepravé svobody, a žádajíce příliš mnoho
neztrácíme vše a nemilujeme více své vlastní dobro než Tebe, jenž jsi
29

dobrem všech bytostí. " Augustin tvrdí, že tendování člověka k tomu,
co ho překračuje, je podstatou lidské existence. Bůh jako pravý cíl
našeho úsilí představuje touhu člověka dosáhnout blaženosti, potřebu
člověka dát svému životu smysl, v křesťanském diskurzu dojít spasení.
Jde tu o podobnost s antickou představou o zdařilosti života, která
znamená obecnou touhu lidí dosáhnout dobra, prožít dobře svůj život,
dosáhnout štěstí. Dosažení blaženosti zahrnuje i čas po tomto tělesném
životě.
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Základní směřování vůle by tedy bylo dobré; jak bylo zmíněno,
člověk chce znovu docílit toho, co kdysi ztratil. Věřící člověk by však
měl podle učení pojímat sám sebe především jako bytost hříšnou, která
má vůli zlou. Nevědomost a svéhlavost jsou pro člověka přirozené,
když původní přirozenost, tedy samozřejmá vůle ke správnému jednání
byla zkažena. Mysl člověka by se z takového stavu měla vymanit a
snažit se najít opravdový životní cíl.
Ukazuje se, že je možné jít v životě dvěma cestami, jedna vede
k štěstí, je to cesta k Bohu, každá jiná možnost znamená chybu,
špatnost, protože jde o odklonění se od Boha. Augustin výslovně říká,
že zlo je vášeň neboli láska k věcem, kterých každý může pozbýt proti
své vůli, a jindy říká, že zlo je odklonit se od učení, kdy dáme přednost
čemukoli jinému.

„Milovat

mnoho

věcí"

znamená,

že

člověk

předpokládá možnost nalézt štěstí mezi pozemskými věcmi, které
představují různé úspěchy v životě. Podle Augustina to běžně chodí tak,
že většina lidí hledá nová a nová dobra a cíle, které si stanovujeme, jsou
jen těkáním od jedné věci k další a další. Tyto věci a předměty našeho
chtění nejsou dobré a zlé o sobě, to lidé do nich takové hodnoty
vkládají. Sláva a bohatství nejsou opravdové, protože pominou.
Z Augustinových slov můžeme vyčíst na tomto místě jasné
dědictví antické filosofie. Směřování vůle je u všech lidí dobré, protože
všichni chtějí žít blaženě, ale většina nedosáhne štěstí proto, že nechtějí
žít správně. „ Děje se to snad tak, že je něco jiného chtít dobro nebo zlo
a něco jiného vysloužit si něco dobrou či zlou vůlí? Vždyť ti, kdo jsou
blažení, a také patřičně dobří, nejsou blažení proto, že chtěli blaženě žít
— vždyť tohle chtěli i špatní -, ale proto, že chtěli žít správně, a to špatní
nechtějí. " 30 Lidé se dělí radikálně do dvou skupin a jen výjimkám je
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dáno žít život v pravdě rovnou od narození. Většina lidí žije v pouhých
domněnkách, protože jejich vůle se vztahuje ke světským věcem a
hledá v nich pravé dobro. Takoví lidé mají vůli zlou a Augustin je
nazývá ubohými. Ze zlé vůle se ale může stát vůle dobrá a z ní pak
automatiky vyplývají dobré činy. Oproti pojetí vůle u Aristotela, který
dával důraz na empirickou stránku věci, tedy vůli projevující se
především v činech, se kterými souvisejí vnější a vnitřní okolnosti
opravdu svobodného jednání, je zdůrazňuje Augustin zásadně základní
stav duše a její prohlédnutí, jakýsi životní náhled a pochopení Augustin se zde výrazně projevuje jako dědic Platóna. Cílem našeho
života je dodat mu jinou kvalitu. Ta nesouvisí s věděním a pochopením
mnohých věcí, souvislostí a vztahů pozemského světa. Člověk se stává
moudrým, vidí za vším boží řád, věčný zákon, pravé bytí, které
prostupuje vším a dává mu smysl. Z takové proměny není cesta zpět.
Jakmile se někdo stane moudrým, nastoupil správnou cestu, ze které už
nikdy nesejde. Jeho duše se proměnila tím, že ze zlé vůle se stala vůle
dobrá, která následně vede moudrého člověka za všech okolností.
Základem je tedy chtít dobro a vědět, co je pravým dobrem. Projevuje
se to také ve vztahu k věcem našeho přirozeného světa, které nás
obklopují. „ Ten však, kdo věcí užívá správně, dává najevo, že jsou to
sice statky, ale ne pro něho, neboť ho nečiní dobrým či lepším, nýbrž že
se takovými stávají jen díky němu. A proto k nim nelne láskou ani z nich
nedělá jakési údy své duše, aby ji nezranily mučivými a hnilobnými
ranami, až přijde čas a budou odříznuty. Naopak, stojí vysoko nad
těmito věcmi a je v případě potřeby připraven je mít a ovládat, avšak
ještě

víc je připraven je ztratit a nemít."

31

Duševní nezávislost

na věcech, které nás poutají a ovlivňují tím, že se nim vztahujeme skrz
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své city a afekty, a snaha odpoutat se od nich bylo jedině rozumné
řešení lidské situace pro stoickou filosofii. Stoik se snažil dosáhnout
moudrosti tím, že v celém průběhu života trénoval svou mysl a
zušlechťoval svou duši s vizí dokonalé lhostejnosti a neotřesitelnosti
svého vědomí. Třebaže si byl vědom nedosažitelnosti takového ideálu,
neboť člověk je skrz různé vtahy tělesně zasazen do světa a jeho
horizontu, považoval za jedině smysluplné pod touto vizí proměňovat
svou mysl a dosahovat tak co nejlepších a nejtrvalejších stavů vědomí.
Augustin se zde antické filosofii těsně přibližuje i tím, že velkou
chybou a špatností je to, když se člověk zpronevěřuje svým
schopnostem daným mu Bohem a to je rozum, který je v nás tím
nejlepším. Máme mnoho společného se zvířaty, jsou to různé touhy; jim
má vládnout mysl a pak se člověk ukazuje jako dokonale uspořádaný a
správný podle věčného zákona. Křesťanství Augustinovými slovy však
zdůrazňuje podmínku, že duši člověka musí nejprve něco zásadně
proměnit, že nejdůležitější je změna životního postoje, který je
rozhodující, a vztah k věcem z něho pak samozřejmě vyplyne.
Otázkou odpovědnosti člověka a Boha na lidském osudu, v němž
jde o „buď, anebo", v křesťanské diskurzu řečeno o vyvolení, či
zatracení, se bude zabývat následující kapitola.

4.3 Moc člověka nad svým jednáním vzhledem
k všemohoucnosti Boha; svoboda jako tajemství

Pro mravní jednání člověka by mělo závažné důsledky, kdyby se
ukázalo, že vedle vševědoucího a všemocného Boha nemůže lidská vůle
obstát. Ve svých dopisech, které pojednávají o vážných etických
59

problémech a jsou určeny představitelům křesťanských obcí i širší
veřejnosti, Augustin tuto možnost vůbec nepřipouští, protože dobře ví,
že by to zničilo odpovědnost člověka za jeho skutky. Augustin říká, že
Desatero přikázání by pozbylo smysl, protož člověk by se nemohl
svobodně rozhodnout žít podle něj. Především by mohl odmítnout
odpovědnost za jednání špatné. Už zde bylo rozebráno, že lidstvo je
zdrojem zla, protože porušilo dokonalost řádu. Mohlo by se zdát, že
křesťané chápou tělesnou existenci jako absolutně špatnou, neboť
vzhlížejí k čistě duchovním bytostem jako jsou andělé věčně žijící
v blaženosti. Proto všechna naše rozhodnutí učiněná ve prospěch
motivů

tělesného

uspokojení

vedoucí

k pocitům

slasti

jsou

zavrženíhodná. Přijímána je jen nejpřísnější askeze. Z tohoto pohledu je
člověk vystaven nedosažitelnému ideálu (tělo se svými potřebami a na
nich založenými motivy by mohlo být odmítáno jako takové).
Augustin takový radikalismus (tímto postojem se vyznačovala
stoická filosofie) odmítá: „Bůh je tvůrcem všeho stvoření. Všechna Boží
stvoření jsou dobrá, a každý člověk je stvoření, nakolik je člověkem, ne
nakolik je hříšníkem. Bůh je stvořitelem jak lidského těla, tak ducha.
Ani jedno z toho není špatné a ani jedno z toho nemá Bůh v nenávisti;
nemá přece v nenávisti nic z toho, co učinil. " 32 Zlo se zde nepopisuje
jako konkrétní lidská praxe, ale v křesťanské etice vystupuje jako to, co
je méně dokonalé. Zlo nemá vlastní jsoucnost, ukazuje se zde jako
chtění a uskutečňování menšího doba, než by bylo správné v lidském
životě požadovat. Zlo znamená odvrat od vyššího a příklon k nižšímu,
což první člověk v ráji učinil a kterého v tom následuje každý člověk.
Alfou a omegou lidského jednání se stala snaha docílit příjemného a

32

Svatý Augustin, O milosti a svobodném rozhodování, Krystal OP, Praha 2 0 0 0 , str. 100

60

vyhnout se nepříjemnému. Tyto pocity v nás vzbuzují představy
o věcech obklopujících nás na tomto světě.
Svoboda vůle ale také znamená, jak bylo rozebráno v předchozí
kapitole, že člověk může, je v jeho moci, přiklonit se zpět k vyššímu a
zvolit pro život to lepší. Že tato volba, která podle křesťanů přinese
člověku věčné spasení, je volbou jednou provždy, už také bylo
naznačeno. Jakou zásluhu na životním úspěchu má sám člověk?
Augustin se v této souvislosti zabývá povahou boží milosti, která podle
něj nesmí být ničím podmíněná, jinak by to vylučovalo všemocnost
Boha a jeho absolutní svobodu. Říká se, že šťastně završený život
nemůže přijít automaticky jako odměna za námi vykonané dobré
skutky. Takový fakt by vedl k člověčí pýše a znamenalo by to, že Bůh
se musí řídit něčím jiným než vlastním rozhodnutím, které by tak
nebylo naprosto svobodné. Bůh může jednoho spasit a jiného zatratit a
nepotřebuje k tomu žádné důvody, které by znamenaly určité omezení.
Výše bylo řečeno, že křesťanská etika tvrdí, že člověk není
schopen sám od sebe překonat tendenci své vůle ke zlu. Lidská vůle
sama není schopná plnit požadavek daný lidem od Boha, žít správně.
Když si připomeneme aristotelovskou stránku dobrého jednání a
posuzování kritérií skutečně mravního činu, který se manifestuje
vědomou volfcfou za konkrétních okolností, ukáže se, že Augustin myslí
proměnění mysli a celé duše člověka, který v případě, že má „vůli
zlou", je celkově člověkem špatným a mravně dobrý čin zřejmě v určité
životní situaci není možný. Praktické okolnosti jednání se nerozebírají
tolik jako u Aristotela, protože v Augustinových úvahách je rozhodující
podstata chtění, ve které jde o celkovou špatnost nebo dobrotu duše.
Zdá se, že jednání samo není až tak důležité, protože vyplyne ze sklonu
vůle. Když se vrátíme k výchozí zkaženosti člověčí podstaty a mýtu
o vykoupení, vede to k závěru, že se ve světě vyskytuje moc, která
61

může měnit lidský osud a poskytnout člověku štěstí, blaženost, ale tato
moc nepřísluší člověku, ten ji v rukou nemá.

Augustin vysvětluje podstatu milosti, která nám může být Bohem
dána a uděluje se nezávisle na čemkoliv, jde o absolutně s v o b o d n é
rozhodnutí Boha vyvolit nebo nevyvolit určitého člověka. V moci
lidské vůle není zachovávat Desatero, takže si člověk nesmí připisovat
za dobré jednání zásluhu, ale i samotné chtění opravdového dobra
pro sebe a druhé. Proměna lidského chtění ze špatného v dobré záleží
v rozhodnutí Boha povolat člověka na správnou cestu víry. Když ten
uvěří, dojde ke změně v jeho duši, která tak dostane sílu k dobrému

jednání, protože je osvobozena od

tíhnutí své vůle ke zlému; jde

o vnitřní osvobození se od vztahů k věcem, která do té doby duše
vnímala jako dobra. Jednat dobře a na základě vlastního rozhodnutí je
pojímáno jako nemožné překonávání přirozených schopností a člověku
pro takové činy není dána síla. Ale ani samotné chtění dobrého nezáleží
na svobodném rozhodnutí člověka. Dobrá vůle následně vyplyne ještě
jako dar víry: „Nikoliv v závislosti na skutcích, ale v závislosti na tom,
který povolává tak, že se to děje ne vyvolením podle zásluh (ty vznikají
po ospravedlnění milostí), ale štědrým udělováním darů Božích, aby se
nikdo nechlubil svými skutky...Nikdo přece nevěří, kdo není povolán.
Milosrdný BŮH však povolává a dává tento dar bez jakýchkoliv zásluh, i
zásluh víry, protože zásluhy víry spíše povolání následují, než že by mu
předcházely. "

Augustin těmito slovy vypovídá o existování člověka

něco značně odlišného od antické filosofie, která nacházela možnost
úspěšně prožitého života uvnitř člověka, především v jeho rozumových
schopnostech, v možnosti rozumem zkrotit vášně, zklidnit vědomí a
také ve schopnosti sebereflexe. Znamená to, že duchovní síly
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manifestované rozumem vnášejí do života další oblast motivů a
možnost pro vůli nechat se jimi ovlivňovat. V porovnání s tímto
odsouvá křesťanské učení rozumové síly stranou. Dostáváme se
do situace, ve které rozum nic nezmůže. Augustin sice může znovu a
znovu obhajovat existenci svobodné vůle, kterou každý

člověk

potřebuje k rozhodování se pro dobro a bez které by skutečný morální
čin nebyl možný, ale toto překonává tvrzení, že každý z nás musí doufat
v milost boží, doufat v to, že bude osloven a dostane se mu víry, která je
darem a tak se věřícími (lidmi jedině opravdu šťastnými a dobrými a
osvobozenými)

nikdy

nemůžeme

stát

na

základě

svobodného

rozhodnutí. „ Kdo však může věřit, nedotýká-li se ho jakési

povolání,

tedy jakýsi důkaz o těchto věcech? Kdo má v moci, aby se jeho vlastní
mysli dotklo takové vidění, které by pohnulo jeho vůli k víře?... Když nás
tedy těší to, čím spějeme k Bohu, je to inspirováno a poskytováno

Boží

milostí, nepřipravuje

a naší pílí

nebo

zásluhami. "34 Víra znamená mít naději. Ta se rozumem

nedá

se to z našeho rozhodnutí

odůvodnit. Tento vztah k Bohu jako pravému bytí, ve kterém se odhalí
podstata naší osoby, zda jsme dobří nebo špatní, nemůže člověk dát sám
sobě, ale dostává ho od jiného. Život teprve ukáže, čím jsme, ale člověk
sám si vybrat nemůže. Tento fakt je později východiskem existenciální
filosofie modefní doby a především podle názoru Kierkegaarda tato
situace pro člověka znamená myšlenkový rozpor a paradox. Rozum se
nemůže o nic opřít a na člověku zůstává, aby absurditu celé situace
v rozhodujícím okamžiku přijal. Možnost proměny existence, jak byla
výše popsána, dostává člověk jako podmínku v okamžiku, který
přichází zábleskem ve výjimečné chvíli a člověk ji svobodnou volbou
musí přijmout. I u Augustina můžeme najít pasáže, které naznačují
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výjimečnost chvíle, kdy je člověk povolán a zjeví se mu „ticho
1r
pravdy" . Pravé bytí skryté za vším přichází, když se člověk uvolní
ze vztahů k věcem přirozeného světa, do kterých j e v běžném běhu žití
ponořen. Jedná se o získání náhledu, ve kterém může dojít k proměně
existence, existencialisté mluví o neautentickém a autentickém způsobu
existování.
Podle Augustina přijetí víry není záležitostí svobody, protože vše
je součástí boží prozřetelnosti, která řídí veškerá jsoucna. O milosti víry
se říká, že některým lidem ji Bůh poskytne a ti ji přijímají jako dar,
jiným lidem Bůh zatvrzuje srdce a tudíž jejich rozum milost víry nikdy
nemůže přijmout, protože se Bůh nad nimi smilovat nechce. Důsledky
jsou viděny stejně: „Stane se člověkem jiné kvality, čili, jak by se dalo
říci, novým člověkem...Pokud

byl nepravdou a nyní i s podmínkou

pravdu přijímá, děje se s ním změna jako z nebytí k bytí. Tento přechod
z nebytí k bytíje zrození. Ten, kdo je, se už narodit nemůže, ale přece se
zrodí. Nazvěme tento přechod znovuzrozením, jímž se dostává na svět
podruhé, zrovna tak jako při narození - jednotlivý člověk, jenž ještě
neví nic o světě, do něhož se rodí. " 36 Člověk se přijetím pravdy vrací
zpět do řádu bytí, ze kterého se svévolně vytrhl. Sám v této věci ale
nemůže nic podniknout, zbývá mu jen doufat, a proto základní
charakter lidského bytí je vnímán jako zoufalství. Jiný způsob bytí je
totiž neúspěch.
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4.3.1 Pozdější řešení

V pozdní scholastice dochází v souvislosti s těmito existujícími
rozpory, jež mohou mít vliv na lidskou praxi a je nutné se k nim

neustále vracet, protože je nelze uspokojivě vyřešit, k vysoce
abstraktnímu, logickému uvažování, které se snaží uvést v soulad vztah
svobodné lidské vůle a absolutního božího předvědění o budoucích
událostech, vyvodit ho z interpretace podmínkových souvětí. Na konci
16. století se svobodu vůle snažili ve vzájemných polemikách znovu
osvětlit katoličtí duchovní, jako byl Luis de Molina a Francisco Suárez.
Ve svých logických konceptech vycházeli z výroků svatého Tomáše.
V souvislosti abstraktního uvažování scholastické logiky je
důležité jedno z pojetích svobodné vůle, na kterém tato logika staví a
které představuje právě tomistická filozofie. Jde o svobodu vůle jako
o svobodu indiference. Rozhodování je svobodné, jestliže se vůle
člověka nachází v situaci indeterminace, díky níž tato mohoucnost duše
může v dané situaci jednat, či nejednat. Jednáme svobodně, pokud
máme vše požadované jednání a zároveň platí, že můžeme jednat i
nejednat, to znamená, že nás nic nenutí, ani si nás nic nenaklání. Snaha
scholastické výrokové logiky prokázat platnost lidské svobody souvisí
s reformací,«^ učením Luthera a Kalvína, podle kterého je lidská
povaha přirozeně špatná, směřuje vůli ke konání zla a znemožňuje
vykonat jakýkoliv dobrý skutek. Lidé nemají dostatek svobody volit to,
co je správné, zbývá jim spoléhat se na boží milost, přičemž už
před narozením jsou předurčení ke spáse, nebo k zatracení. Člověk se
cítí být bezvýznamným, naprosto podřízeným Bohu, nemá moc
nad svým životem. Boží předurčení lidských životů je chápáno jako
absolutní,
pro

je

svobodné

zdůrazňováno
lidské

tolik,

rozhodování.
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že

nikde

Středověká

nezbývá

prostor

církev

naopak

zdůrazňovala důstojnost člověka, svobodu vůle a fakt, že snažení
člověka bude oceněno. Scholastikové se snažili krkolomně obhájit
lidské jednání jako svobodné, přičemž jako východisko jim sloužila
tomistická teorie druhých příčin a tvrzení, že pokud Bůh působí
na činnost druhé příčiny, tedy jednání člověka, tato činnost následuje
neodchylně od tohoto působení. Přesto to nevylučuje lidskou svobodu.
Může člověk odporovat boží vůli? Může vůbec dojít k nějakému
jednání bez božího působení na naši vůli, které způsobuje akty chtění,
uvádí lidskou vůli do pohybu a tak dochází k činu? V rámci scholastiky
tak s odpověďmi na tyto otázky vzniká teorie možných světů. Svoboda
rozhodování je vzhledem k Božímu působení pojata jako s tímto
působením slučitelná schopnost odporu, která ale za žádných okolností
a v žádném odpovídajícím modálním kontextu není aktualizovatelná.37
Jaký význam má pro člověka žijícího křesťanskou vírou tato odpověď,
která sice potvrzuje platnost svobodné vůle, ale v nějakém z jiných
možných světů než je právě tento, aktuálně stvořený? Technicky
propracovaná myšlenka jiného směru scholastické logiky, myšlenka
tzv. středního poznání či předvědění v Bohu dospívá k jisté slučitelnost
s božím absolutním, tudíž nutném, předvěděním všech budoucích
událostí a svobody člověka, ale dochází k závěru, který absolutní moc
stvořitelskýchfschopností Boha omezuje. Bůh musí vědět, jak se každý
jednotlivec zachová za všech možných myslitelných okolností. Bůh
volně neurčuje, jaký svět a podmínky projednání v něm stvoří. Je třeba
stvořit takové okolnosti, aktualizovat takový možný svět, ve kterém by
se příslušný člověk svobodně rozhodl jednat žádoucím způsobem
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ve shodě s božím plánem. Bůh je tak nucen respektovat přirozené
podmínky, které tu jsou ještě před jeho volním aktem.

4.3.2 Svoboda iako úděl spojeny s tajemstvím

V tomto tělesném způsobu bytí, smrtelném životě, vůle člověka
není svobodná proto, že člověk může prohlédnout skutečný smysl
života a k tomuto objevu se sám dostat silou rozumu a nasměrováním
vlastního úsilí. Tady jsme odkázání do oblasti víry. Přesto je nám
ukládána povinnost hledat odpověď na otázku, co nás skutečně udělá
šťastnými. Absolutním životním krachem

by bylo prožít

život

v nevědomosti, že je tu pro nás bytostný úkol k naplnění. Znamenalo by
to nevědět vůbec o věčném zákoně a jeho autentické

výzvě

pro každého. Úkolem je nezanedbat toto hledání, nezůstávat pohlceni
na úrovni každodenní samozřejmosti bytí. V křesťanství je to chápáno
jako splácení dluhu svému způsobu bytí. K vědomí tohoto požadavku,
kterému jsme vystaveni, dospíváme zvláštní a velmi subtilní formou
poznání. Vlo^l ho do naší mysli Bůh. Jde o božskou jiskru (vědomí)
v každém člověku, kterou v nás byla vyvolána všeobecná a společná
touha najít za pomíjivými věcmi věčnou pravdu (trvalou hodnotu), která
by dala smysl ostatním proměnlivým věcem, se kterými se člověk může
setkat. Konečné se v člověku spojuje s nekonečným, nutnost se
svobodou.
Každý prožitý život ukazuje, jakou bytostí se člověk může stát.
Tímto se vracíme k úvodní kapitole, kde byla citována slova Karla
Jasperse o otevřeném charakteru lidského bytí, který jinde ve světě
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nemůžeme najít. Znakem svobody je neuzavřenost, která vnáší
do našich životů tajemství. S každým nově narozeným člověkem
vstupuje do světa nové hledání, možnost objevovat sami sebe a ostatní
svět, které skončí až smrtí. Bytí člověka se pohybuje mezi velkolepostí
a ubohostí.
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5 Závěr
Cílem této práce bylo ukázat, že v dějinách etiky dochází
k proměnám pojetí lidské svobody. Z myšlenek třech významných
filosofů vyplývají podobná stanoviska na rozumovou

schopnost

člověka, která přináší do našeho života další motivy pro jednání.
Umožňuje reflexi, zhodnocení vlastního jednání a smýšlení podle
představ dobrého a zlého, podle nejen subjektivních, ale i objektivních
měřítek zdaru lidského života.
Svoboda v podobě lidské vůle a rozum k sobě přistupují různě.
Aristoteles dochází k požadavku na člověka, který vůli říká, že má být
altruistická, projevovat se v mravném jednání, které je prospěšné
pro společnost. Ostatně Aristotelovou základní charakteristikou člověka
je, že je určen pro život s ostatními lidmi, takže má uskutečňovat dobro
v jejich zájmu, které je také jeho zájmem. Jde o rozumový motiv, kdy
jedinec posuzuje své jednání, každý konkrétní čin proto, aby výsledek
byl optimální pro něho i pro ostatní. Uvážlivým jednáním lidé navzájem
vytvářejí a zajišťují životní prostor s různými možnostmi, které jedinci
vlastně nabízejí budování spokojeného života, člověk se může rozvíjet
po všech stránkách. Výchova a vzdělání mají občanovi zajistit vnitřní
svobodu, která se zakládá na svobodném rozvažování a plánování,
vzniká dispozice zaujímat správné názory a postoje, vědět dobře
o svých důvodech, které nás k jednání vedou. Rozumové schopnosti se
dávají do služeb dobře rozvržených činů, které ukazují, že je člověk
schopen dosahovat přirozeného dobra. Znovu je třeba připomenout
Aristotelův požadavek jednat správně a to mnohdy může znamenat
jednat proti vlastním zájmům pro dobro někoho jiného.V takovém
případě by se Aristoteles stavěl proti mravnímu jednání z pouhé
povinnosti. Dobré jednání musí přinášet radost, spontánní prožitky,
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jinak

by

dobrý

člověk

nenašel

naplnění

z takového

jednání.

Opravdovost je v tom, že člověk jedná dobře rád.
Ukazuje se odlišnost stoické etiky, která svobodu zbavuje
bezprostřednosti

u

Aristotela

požadovanou.

Pravdu

stoikové

nenacházejí v činech realizovaných ve světě, ale v duši člověka.
Jediným pevným bodem je pravda rozumu, je to jeho nezávislost.
Člověk je svobodný, když dokáže hlídat sám sebe a tak se zachovat.
Prosazovat svou vůli znamená, že dřív nebo později dojde k neúspěchu
a tedy narušení duševní rovnováhy. Vůle je svobodná, když nemá
požadavky, když nechce. Je to rozum, který si buduje vlastní svobodný
svět nenáročnosti. Ten přináší životní spokojenost. Pozitivní náplň
smýšlení, ze kterého vyplyne také pozitivně směrované jednání, je
možné až s následným obdivem ktomu, že jsme součástí něčeho
věčného, které v nás dochází uvědomění. My pak máme posilovat onu
rozumovou odolnost a zvětšovat tak schopnost rozumu.
Křesťanská etika říká, že člověk je svobodný, ale zároveň
jediným smyslem života pro každého člověka je vize osvobození se
z této svobody. Pravda se člověku může přihodit. Zdůraznila bych zde
právě

absurdní stránku viny a možnosti osvobodit se z ní, na čemž

člověk nemá žádnou zásluhu. Tato etická teorie přináší tedy další pojetí
svobodné «vůle, které nezná jinou svobodu než lidskou, ta je však
zároveň už svobodou provinilou.
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