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Svoboda a morálka
Nakolik je človek svobodný?
pfiblížen(

Slovo "svoboda" má v dnešním živote mnoho obsahú Když se otážeme rúzných
lidí, co jim pritom vytane na mysli, uslyšíme výroky o politické svobodč, o uvolnení
nutkavých psychickich stavú, o svobodé k morálnč nebo nábožensky motivovanému
jednáci nebo o nezávislosti človeka na pfírodních zákonech - podie toho, zda dota-
zovaný je intelektuál, čtenáf novín, človek duverující psychoanalýze, konfesionálne

vázaný nebo filosoficky zainteresovaný ..
Uvaž me jenom, jaké požadavky byly v minulých stolctích fonnulovány v souvis-

losti s "politickou svobodou". svobodu od feudálních dávek požadovali rolníci, svo-
bodu od cechovních nafizcni ŕemcslničti tovaryšové a majitelé manufaktur; byl zde
požadavek svobody od vnitfních cel, omezujících trh, svobody od státní zvúle, svo-
body pro politickou činnost a organizaci, svobody projevu názoru, svobody pro vedu,
svobody pro individuální sebeurčení - a celou radu všcrnožných svobod. Tak by se
dalo nazirat i na dejiny prosazování parlamentni demokracie jako na pokus politic-
kého uskutečnéni osvícenské myšlenky svobody.

l dnes tak často frekventovaný pojem "emancipace" patrí do významového pole
svobody. V fímském právu se chápalo pod pojmem svobody puvodne "propuštení ot-
roka z ruky" (emancipare), získání nezávislosti, zrušeni pomeru závislosti Ernanci-
pace potlačených národu a sociálních vrstev, emancipace detí od rodičú a vychova-
telských autorit - sotva která idea byla s to tak silne motivovat lidské jednání. Ve
jménu "svobody" byly a jsou vedeny války, umiraly miliony lidi. Výraz "svoboda"
obsahuje pritom _ jak Ize vidét na príkladu tzv. "osvobozovacích válek" - vždy již
i morální komponent: bojovat "za svobodu" platí jako morálne dobré a oprávnčné,
potlačovat úsilí o svobodu je považováno za zlé.

Celé svetové dejiny by mohly být chápány, jak to učinil Georg Wilhelm Friedrich
HEGEL, jako pokrok ve smeru "svobody". Považuje se ten, kdo se zasazuje o tento
"pokrok", za morálne oprávneného, i když k prosazení svých cilú sahá k prosťŕed-

kúm nesvobody, jako jsou násilí a vražda?
Pohled nazpét do evropských dčjin na tento zápas o "svobodu" vede nutnč až

k Ŕekúm. Jej ich vojenský zápas s Peršany byl již tehdejšími historiky oslavován jako
"osvobozenecká válka". Svet ŕecké polis platí podnes jako základní model politické
svobody. Zda Athéňané a Sparťané chápali pod "svobodou" néco podobného jako
dnes my, o tom lze vážne pochyboval. l když je pravda. že Rekum byla jej ich svobo-
da velice dúležitá, cítili se na druhé strane začleneni do svčta ovládaného osudem,
který byl fízen behy. Archaická fecká společnost vidčla svúj život jako údčl, osud.
který musí človek nést s menší nebo vétši dustojnostÍ. Múže si sice na nčj stčžovat,
jak to činí básnici, ale formovat a určovat svúj život človek stejné nemôže

Recký mýtus byl tedy fatalislický. Život je určovan cizími mocnostmi: nemoci.
válk-y, neštčsti, pfírodní katastrofy spočívaji koncckoncô y rukou bohô presto existu-
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je Ii~~ká vina a odpovédnost: To znamená že člov . , "
nosti I aktivního subiektu který mi ž bv I čk Je současnč obéti vnéjších moc-

J' U C yt povo án k zad čd . .
je fatalismus rozporný postoj. pov nosu. Vidčno logicky,

V prúbéhu 6. a 5. st. pr Kr se začlnaií f l'
Je již možné, abv se individu~m dostal JI a:urr: adv,as~nlzodpovednost rozestupovat.
konvenci. Jako ~yšlenková alternati °ksc:vyml'je narum do. rozporu se společenskou" . Iva lata isrnu vystupuje zvúl bi k' ,.
nant se jeví jako naprosto svobodné. Tak zastávaj í SOFlSTÉ . ~ .: ~el tivm Jed-
neboŕ človčk jako svobodný si rnúže sta . kr. ,'. ,,' I e IC re ativtsmus,". novu itena jednám sam.

PLATON hleda východiska z dilematu m . fá ' ,
béh: Každá lidská duše si vybírá sama dŕ: eZI žatem a zvúlí. Yypráví mytický pŕí-

. ' five ne vstoupí do ži t č'
Života dairnonion": múže t b' ž' IVOa, ur ItOUformu

P
ak doty čná forma . ,o yt IVot~rana, krásné paní, bohatce. Podie výbčru je

"namotana na vfetenko nut ti" č"vlastním životé je človčk dete . , č nos I a U mena nezrnénitelnou. Ve

Deb
tou o rd .rmmovan, ur en, ovšern svou pŕedchozí volbou

aouofatuasvob dé .. .
rú. Dŕive než predstavímeo ;z~~~el~:~~~~;šem dosta~i do~rostred filosofických spo-
smysluplné objasnení filosofického pojmu s::~~ o/~šen~ p:~ble~atlky s.v~?ody, je
aby uchopila a systematizovala význam obsaž " l,os~ \l J e pntorn nejdŕive o to,
jsou politického, právního morálního ~ábož en~ ~hruzn~ch pojrnech svobody, ať už
Pritom sc musí vždy rozliŠovat zda s: I ,ens e ~ ne,,~ psychologického druhu.
ku, nebo zda' c tím mínén .'." rn UVIo :,svo odé jako o subjektivním zážit-
ľť ký h bj ,', ~ objektivné zjistitelná forma osvobození se od nátlaku
1 IC ~ ne o vyplývajících z pŕírodnich zákonu. po-

POjem svobody nejbližší všednímu včdomí ie . . '
mí schopnost moci se rozhodovat o 'h Ij pojem .Iv~body volby. Tim serozu-, . v ruznyc a ternativách jedná' Ú' VOb '
s 111mJe pojemsvobodyjednání. ARlSTOTELES tím ,nl. - ~~e pn uzny
vený dl správné rostŕedk ' rozumi možnost naj It pro stano-

~yeznzase'byalhUVnČjŠ~h nebo !nf~~~~Ct~~k~d~~e::o~~~~~~~~t~~e~~~Čcl~~!~~~~~hyp~~ny~
omezovan ve svem jedná . čT.. . . 'ciálnírni, fyzickými ani v itŕní .am ani vn. j l:nl~tj. politickými, ekonomickými, so-

VI ' . , ' 111 IIUI,tj. psychickými, neurotickými tlak')'
míry ~~~I;:~r: pr~blematiky svobodné vúle je pro mnoho filosofU' v tom do jaké
a die. Do jaké s~ o.pnost ;ypr~covat si sVÝ~ rnyšlením a reflexí vlastní 'hodnoty
definui e v rrury Je s~o ~dny stanovit SI individuálni smysl. lmmanuel KANT
-Paul ~A~i~SV~~O?~vuledjak? absolutní s.v~bodu vúči pfírodním príčinám. Jean-

~~~y,tvnrednil~'sžečioveb~d·~e~~~:Ci;i;I~~h::~~~~~~~,~~:ás~C:V:I~~~~jd~d~~},e ~::~~tsOt-
Ice svo o ny v tom s I ž bv si .-

méstnání ale j'e do te" bodnv u, c y SI V kterekoli dobe mohl najít nové za-
, mlry svo o ny zda v' ,. ,

tomu vzepŕe. Uprostred své bíd " b pnjrne svu! udel s rezignací nebo se proti
"sám sebe vybrat jako človčkal Zt;~svo O,du

b
,a proti s,vé bídč múže bojovat. Múže

, ry nestrpi, a y byla bída údčlem lidí".

Myš/enkové podnety

l. Najdéte další aspekty' ,. " ve vyznamovem poli svoboda" na f 'k'Je , "myšlenky jsou svobodné" hl' ž" . " ,p . "mcsts y vzduch osvobozu-
• "C It se o erut atp.
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2. Existují podie vašeho minéní i v naši dobč zastánci fatalismu, napŕ. mezi véŕicírni v horos-
kopy, v chiromantii, mezi mohamedány, pŕírodovédci atd.? , '" .

3. Na který ze tŕi pojmú svobodybyste si osobné délali nárok? - Vidíte logicky ŕád mezi svo-
bodou volby, jednání a vúle?

Svoboda a nutnost

Deterministé
Jakkoliv je našernu béžnérnu včdomí pfedstava svobody jasná, je zŕejmé obtížné

ji logickými argumenty dokázal. Mnozí filosofové poukazovali na rozdil me.zi subjek-
tivním védornim svobody a její objektivní daností. Thomas HOBBES povazoval sub-
jektivní védorní svobody proste za iluzi. Svobodu vňle považoval za ab~urditu, kter~
by méla být .zahmuta mezi druhy bláznovství" . To, co se Jednot1l~cl JCVI~ako vlas~n~
rozhodování, je vysvétlitelné mechanicky: človek je automat, jernuz jsou cíl, uchovaru
existence a požadavky života naprogramovány.

Jakkoliv vehementne popírá HOBBES jako racionalistický determinista svobodu
wie, pŕece jen pŕiznává človeku svobodu jednání. Jeho usil?vání o :n~' je~~ pŕání
sebezáchovy a uplatnení jej uschopňují k tomu, aby pŕekonával vnéjši prekážky pŕi
prosazování ovšem pevne určených cilú. . .

Také David HUME zastával determinismus, argumentoval ovšern senzualisticky
a odvolával se pritom na pŕírodovédné poznatky Isaaca NEWTONA. Podie jeho po-
jeti není človek nic jiného než .nakupení niz~~ch smyslových doj~~, kt~ré jsou ne-
pretržite doplňovány. Človek Je zodpovčdný Jen potud, po~ud muze byt o~hvnen
chválou nebo trestern. Jeho odpovédnost je tedy srovnatelna s odpoved nosti dobre
trénované ho psa.

Toto deterministické hledisko se rozšiŕovalo od 17. století zvláštč v souvislosti
s rozvojem pŕírodnich véd, které vysvétlovaly všechno dčni jako určené nernénnými
pŕírodními zákony. Všechny pfirozené fenomény by1ľ pŕevádény na dva ~lO~~nty;
na masu a pohyb. Pro takto determinovaný svet nezustalo pro svobodu vule zadne
místo.

Jak tedy vysvétlují deterministé védoml svobody, které každý zažívá? Toto védo-
mi prý vzniká nedostatečným porozumením skutečnosti. Všude, ~de ,mom~ntální
stav védy nedostačuje vytvoŕit souvislé vysvetlení ve smyslu sŕetézení phčlDa-učlDek~
ptenáší človek svou vlastní nedokonalost na ptedmčt svého poznání. Z nevMom?,stl
se stává tvrzení o neexistenci pfíčiny. Pozitivnč se to pak označuje Jako "svoboda .

Také v 19. a 20. stoleti zastávali filosofové a pfirodovédci, které múžerne zafadit
do proudu pozitivismu, více nebo méne pfísný determinismus. Jako materialistický
determinismus je zastávána teze, že neexistuje žádná svobodná ville, žádná samostat-
ná psyché, žádná duševní osoba. Psychologicky behaviorismus se dÍ\',á ~a človeka
jako na pouhou rejlexní bytost, určiteinou pevne danými zpúsoby chOva~l. l srovná-
vací ctiologie zastává názor, ŽClidské sociální chování jC pfedprogramo\"áno. To, co
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človek interpretuje jako akt své svobody, vzniká druhove specificky z pevnč daných
zpúsobú chování.

Indeterministé
Rozhodnými boj?vníky za filosofický indeterminismus byli PLATON, Immanuel

KANT, Johann Gotlieb FICHTE, Friedrich Wilhelm Josef SCHELLING a Jean-Paul
SARTRE.

KANT vzal argumenty racionalistú 17. století proti predpokladu svobodné vúle
naprosto vážne. Interpretoval človeka jako časovou bytost v dvojité perspektive. Jako
?ytost v č.ase ~á prý člove,~ vždy pod kontrolou své nyní, nikoliv svou minulost, jíž
je .dete~movan. V "chtent se človek ale vytrhuje z časového prúbčhu. Tím, že usi-
luje o cíl, o hodnotu, "o to, co má být", je vyňat ze závislostí podrninéných časern
a prírodou. Imperativ svedomí zní: "Co máš, múžeš."

Pokud se m.Uie človek sám ve svobodé určovat, uvažuje KANT dále, stojí nad pŕí-
r?do,u a kauzal.ltou: Na ~~é strane je prý však každé lidské jednání, vidčno z ernpi-
rt,cke ~:~spektJvy, jednáním v čase, a proto nutne odvoditelné z pŕedchozlch určují-
cích pŕíčin a n~svo~dn~. Mezi empirickým bytím človeka, v nérnž je pfírodní bytostí,
a pro~o detennmovan, a jeho duševním, inte/igibilním bytím, které ho díky jeho rozu-
mu č~ní autonomním, schopným k sebeurčern ze svobody, je v KANTOVE pojetí vý_
bušne napčtí. Tuto stránku "inteligibilního" absolutizuje pak FICHTE, ktorý pripisuje
človeku jako podstatnou vlastnost "absolutní spontaneitu svobody".

Nerozhodní
Ve.~le z,:~táncu detenninismu a indetenninismu existují filosofové, kteŕí se po-

koušejí srrurrt myšlenkove "svobodu" a "nutnost". Tak napr. pro Georga Friedricha
HEGELA znamená svoboda "vhled do nutnosti". Presne ta skutečnost, že je človek
s t?vp'~ch~pit aFoznat ony síly a faktory, které jej určují, odlišují jej od zvíŕete a vy_
tváŕejí koreny Jeho svobody. Pod nutnosti ncrozumí HEGEL ovšem jen pŕlrodní nut-
nost, nýbrž pŕedevšlm dčjinnou a společenskou dynamiku, které se človek nemUže
vyhnout.

P,rot~materialistum, kteŕí v dobe prudce se rozvíjející pfírodní vedy verili v uni-
ver~aln,1 všemocnost pfírodní nutnosti, pokouší se filosofické myšlení na počátku
s~roJ~veh.o veku chápat také "bytí", "dejiny", "společnost" jako druh stroje. Metafy-
zický pojem "n~tnéh,o ,bytí" .Ize chápat jako sekularizovanou ideu púvo dní ideje
Boha. Ft!oso~o~e StO!ICIv h~nzontu kŕestanských pŕcdstav, používali pojem Buh již
dlouho ve stejnérn vyznamu jako "nutný".

~esťanská filosofie poznala j iž dávno problematiku souhry svobody a nutnosti.
Jcstliže se ~love~ chápe jako součásr božího stvorení a spadá-Ii proto i jednání člove-
ka pod bOŽIprozretelnost, pak jde zlo ve svete na vrub rvúrce. Prizná-Ii se ale člove-
ku svobodná vúlc, a tím schopnost jednal proti božímu zámčru, pak se staví stvorení
P:Otl tvúrci, čímž utrpí újmujeho všcmohoucí postavení. Tedy nernúže být svobodná
vúle, všechno musí být Bohem naplánováno, a proto nutné.

,. ?d PAVL:A, Aurelia AUGUSTINA, TOMÁŠE AKVINSKÉHO, pŕcs Gottfrieda
~I!nelma LElBNIZE až k Sorcnu KIERKEGAARDOVI byl tento problém pojedná-
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ván. Zásadní je pŕitorn pojetí PAVLOVO: "Kristus nás osvobodil od zákona hfichu
a smrti." Tento výklad, podIe néhož človek propadl pôvodné dčdičnému hŕíchu, tj.
zlému, sta] se nesvobodným a osvobodil se teprve kŕesranskou milostí, pŕejala katolic-
ká církev i Martin LUTHER. Kresťanská svoboda není tedy svobodou, kterou by si
človek mohl vzít, nýbrž svoboda, kterou pŕijírná. Tento dar svobody múže človek
ovšern odrnítnout. A tak se stává opet prístupný hfíchtim a zodpovedným za ne.

PodIe Barucha SPINOZY platí, že svoboda a nutnost nejsou skutečnými protikla-
dy. SPINOZA rozlišil dva aspekty "substance", pŕičernž pro nej, protože stál blízko
panteismu, splývala v jedno s bohem a prírodou: byla zde jednak natura naturans,
tvorivá príroda, která má svou príčinu sama o sobč a je tedy nutná, jednak nátura na-
turata, stvorená príroda - je tím, co vyplývá z nutnosti substance.

PodIe SPINOZY je tedy vše ve stvorení nutné. Fenomény rozpadávající se v lid-
ském vedomí na možné a nutné, dobré a zlé, pocházejí z našeho ornezeného pohlc-
du. Lidskou svobodu je treba videl v tom, že človek je si sice ved om svého chtční,
avšak nikoliv jeho príčiny. Svoboda je tedy sebeklamem. Skutečná svoboda spočívá
v odhalení príčiny, v osvobození od sebeklamu. Svobodni jsme teprve tehdy, když se
osvobodíme od iluze svobody. V této nové svobodč poznáváme onu vznešenou nut-
nost, která je podstatou božské dokonalosti.

Skeptik
Arthur SCHOPENHAUER odpovede]

r. ]84] na soutčžní otázku Královské nor-
ské vedecké společnosti v Drontheimu
"Dá se dokázat ze sebevčdomí svoboda.
lidské ville?" svým proslulým "Soutčžnim
spisem o svobodč vúle", v nčrnž podrobu-
je radikálni kritice indeterminismus. Jeho
odpoveď zní lapidárnč: V scbevčdomí se
nedá najít žádná svoboda.jen iluzc svobo-
dy. .

Ovšern nejdŕíve vysvčtluje SOIO-
PENHAUER, co pro nej znamená "sebe-
vedomí": je to ono vedomí, které zbývá,
když odhlédneme "od vedomí o vec ech".
Jak si je človčk svého vlastního sebevédo-
mí védorn? "Výhradne z chtčni". To, co
v človeku "chce", zahrnuje nejen rozhod-
nutí, nýbrž celé pole afektu, vášní, tužeb,

Arthur Schopenhauer nadéjí, lásky a radosti. Toto vybuzení vúle,

i když pro naše sebevčdomí vnitŕní, je
v~ak určováno vnčjšimi faktory. Sebcvčdorní prožívá sice svou svobodu jako "mohu
ČInIt, co chci, a chci-Ii jit vlevo, tak jdu vlevo". Pro SCIlOPENHAUERA je tohle
však sebeklamem. Ptá se: "Je možno človčku svobodnč chtit?" Pro bezprostrední se-
bevčdomí ano, pretože pro né je vúlc néčírn púvodním Správnou odpoved' dá tcprvc
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zpúsob pozorování, který scbevédon.í analyzuje .jako včc mezi vécmi", tedy zv;nku.
Pak se objeví celý svet vecí a jiných lidí, kteŕi na mou vúli púsobili a dodávali JI pod-

nety a motívy. v' ..

Pomer mezi prosťŕedím a vúli považuje SCHOPENHAUER za pfisné determinis-
tický. Tak, jako padá kámen, tak jedná človek nutne v souladu s nej silnejším rnouvern.
Človek si rnúže svou schopností myšlení motivy, jejichž vliv na své chténí cíti, zpŕí-
tornňovat, rozvažovat. Má tedy relativn! svobodu volby. Ve srovnání se zviŕetem, kte-
ré stojí pod tlakern bezprostŕedné púsobicích motívu, má človek schopnost "možnos~i
rozvažování". To ale nic nemení na tom, že se vúle nakoncc spojí s nejsilnčjším mon-
vern, že mezi tímto motivern a jednáním vládne pŕisná kauzalita. 1 človek je součástí
univerza nemilosrdné nutnosti, v nérnž všechno poslouchá své pŕíčiny a síly spočíva-
jící v jej ich zák1adech.

Když byla svoboda tak fundamentálne vyvrácena, hájí SCHOPE~UER p~ec~
jen "pravou morální svobodu". Vedomí odpovédnosti se jeví jako velmi t;rdo~IJne
proti všem pokusúm o zlehčování, presunutí viny na motivy nebo na pŕedstirané du-
vody. Svododa, kterou v jednání nelze nalézt, spočivá v "bytí". Podie SCH~)PEN-
HAUERA zústává faktem lidské existence, že všechny naše ČInY pŕes jejich závislost
na motivech rúzného druhu jsou doprovázeny vedomím, že "tohle je mňj čin". Toto
vedomí je pro nej pňvodní a žádný človek mu nemňže uniknout. ~ toh? vyplýva t:z-
podrninečná zodpovednost. Aniž by za to mohl, je človek vmen tim, ze Je takovým,
jaký je.

V základu tohoto paradoxniho pocitu viny spočívá podle SCHOPENHAUERA
vina individuace, vina "b)'t takovým, jakým človek je". Bezprostrední sebevédomí
tkví ve vedomí svobody, zodpovednosti a lítosti o této vine. SCHOPENHA~R se
vrací k evidenci bezprosťŕedního sebevédomí, které nejdfíve kritizoval. Tuto eviden-
ci kterou nejdŕíve kauzálné vysvetli l, pokouší se pak pochopi t tím, že se ptá na to, co
vlastné znamená. Vysvétlení mi ukazuje, preč néco činim nebo zjakých dúvodú jsem
néco učinil. Porozuméni se plá, co a kdo vlastne jsem, že délárn to či ono.

Také pro SCHOPENHAUERA zústává svoboda mysteriern, které ptipouští ~zné
zpúsoby nazírání: Otázka, zda je človek chápán jako pŕírodní bytost, psych~log!CkJ'
rúzné podrnínéná svou strukturou potreb a motivň, nebo Jako sebevédomá bytost,
která své prožívání chápe jako zažíváni svobody, zodpovednosti a viny, zústává ote-
vŕená. Etická koncepce svobody odkazuje tedy k základnímu obrazu človeka, k sou-
dobé antropologii.
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Myšlenkové podnety

l. :"se díváte na tvrzení: ,,JesUiže neexistuje svoboda, nepotrebujeme ani morálku, ani eti-

2. Jak interpretujete politicky motivovanou hladovku nebo občt života pát 'ra M . '1"
K lbeh ' t: axrrn rana

o ? :' némeckém k~n:entračnímt.ábofe v kontextu debaty o svobodnc vúli človeka?
3. Vzponuna,te Sl z vyučovan~ Psycholo~le, k?e se rnluvilo o obrazu človeka v pojerí behavio-

rismu. Jak se osobne stavíte k etickým dusledkúrn obrazu človčka který ho inte tui'ak . , rpre uje
J o stroj na, ~~ty, a reakce? Jaké zpúsoby pohledu na problém svobody irnplikují pod-
Ie vaše~o mínční J1l1epsycbologické teorie, jako napr. hlubinná psychologie nebo huma-
nistická psycbologie?

4, Zaujmčte stanovisko k výroku J. P. Sartra: .Jestliže existuje buh, nemúže existova: S\'O-
bodný subjekt."

Svoboda a zodpovednost

, Staletí trvající debata o svobodé a nutnosti je ve svémjádru debatou etickou. Čím
:lce ,sv,obod~ a autonomie se pŕisuzuje č lovéku, tím ví ce zodpovčdnosti má za své
jednání - Zapadoevropské dejiny jsou pokračujícím rozšifován im autonomie člove-

ka. V antickém a stredovékém obrazu sveta
byl človek chápán jako součást božského
rádu bytí, jeho svoboda byla v tom, aby se
zapojil více nebo ménč dobre do daného
rádu. Filosofická problematika byla pri-
márni pred problematikou svobody jedná-
ní, Když človčk už jednou poznal, co je
pravdivýrn ŕádcm bytí. pak je už jen treba
toto pozná ní realizova! jcdnáním.

Novovéké emancipačni hnutí vzdálilo
postupne človeka tomuto metafyzickému
rádu bytí, jenž byl považován za nutný,
Výrok Friedricha NIETZSCHEHO Buh

"je mrtev" je poslednirn dúslcdkem téchto
"dčjin ztráty", které pŕcncchávají človčka
sobé samému, jeho absotutni svobodč Po-
žadavky etiky se ji ž ncrnohou shodovat
s antickými, totiž s požadavky uznaní jed-
nou provždy daného mimolidského rádu
který má jii také pŕipravcna mčfítka pr~
dobré lidské jcdnání. ,.K svobodč odsouzc-
ný človčk" musí si sám vytvotit sve hodno-Friedrich Nietzsche
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ty a normy i stanovení smyslu, který zústává podŕízen principiální rclativité lidského
bytí.

NIETZSCHE pŕesouvá merítko pro dobro a zlo zcela do vúle jednotlivého sub-
jektu, Za "dobré" je považováno to, co vyžaduje "sebeprekonávání", "tvorení smeru-
jící nad sebe", Ve svém díle "Tak pravil Zarathustra" popisuje Nietzsche namáhavou
cestu, kterou musí urazit individuum k eticky nejvyššímu stupni sebeuskutečňování.
Nejdŕive si človek pŕipadá jako "ve1bloud". Tak jako velbloud musí nosit bremena,
která mu j iní naloží, tak pŕebírá človek jako díté a mladistvý nucenč morální kodex
svého prostredí jako platný systém norem. Podŕizuje se autorite tradíce, která mu ur-
čuje, co je dobré a co zlé.

NIETZSCHE pak nechává velblouda jít pouští, kde prodčlává premenu ve "Iva",
Ten je čirým popíráním, negací. Všechna bremena odhazuje. Nemá žádnou morálku,
jeho cílem je pouze destrukce starých hodnot. Proti "máš" staví "chci". Poušt je zde
metaforou pro prázdnotu - svoboda je zde "svobodou od", nikoliv • svobodou k".

Další prornénou je prornčna v "díte", V "nevinnosti" dítéte vidí NIETZSCHE
schopnost k novému začátku. Nyní jako v detské hre se stává človek svobodnýrn sám
ze sebe, jako tvúrce určuje své vlastní normy a hodnoty - jako dité, které současnč
pri hre vytváŕí její pravidla, Jen ten človek, který vládne tak mocnou vúlí, že sám
mme určovat, co je dobro a co zlo, je skutečné svobodný. Dobro a zlo už nejsou véč-
né hodnoty: sebepŕekonávání je neustále nutno obnov ov at, tvúrčí sílu musí vždy zno-
vu vydávat, co má mít platnost a smysl.

NIETZSCHOVA výzva k sebeuskutečňováníjednotlivce mimo etablované rnorál-
ní hodnoty není pritom výzvou k nemorálnímu stavu zvúle bez pravidel. Spíše "sta-
ré desky", .Jieteronomni morálka" méla na jednotlivce nernorálni vliv, "Pi'ehodnoce-
ní všech hodnot" vyžaduje nové hodnoty. Nový morální kodex je ovšern individuální.
NIETZSCHE se vzdává tradičních filosofických cílú všeobecné platnosti a obecné
závaznosti: "Staň se, čím jsi."

Ve filosofii 20. století je to zvlášté existencialismus, který sVLIjzpúsob nazírání na
človeka rozvinul na tematice svobody. Jean-Paul SARTRE, velký odpúrce každého
determinismu, rozvinul ve svém hlavnírn díle "Bytí a nicota" svou argumentaci pro
bezpodrninečnou svobodu. Vychází pritom z pojmu .Jidského jednání". Prísne rozli-
šuje mezi jednánim a pouhou reakci, chováním. Lidská činnost rozvíjející svobodu
není chováním, nýbrž jednáním. Je intencíonálni, zarnéŕená na nejaký cíl, chce vždy
odstranit néjaký nedostatek.

"Rozvrh jcdnání", očekáváni, predstava, stav tázáni ukazuje schopnost človeka
vyvázat se z čiste faktického, daného. Svet predstavy je mezisvčtern mezi bytím a ni-
cotou. Otázka, očekávání, rozvrh jednání vyjevují lidskou schopnost vyvázat se
z kauzality. Pŕedcházejici múže sice človeka motivovat, ale zda to pojme jako motiv
nebo ne, spočívá jedine v jeho svobodé.

Na príkladu "strachu" ilustruje SARTRE jedinečnost lidského scbcvédorni jako
radikální svobody a zodpovednosti. Náhle se vyskytnuvší pocit závrati vyvolá u člo-
veka nejprve pocit strachu: uvedomuje si možnost, že ion, pokud je vecí ve svete,
podléhá pŕitažlivosti, rnúže se zŕítit. Jeho reakcí je: dával pozor, staral se, uvažovat,
jaké má možnosti. Ze strachu vznikne reflcxe. Ta ale zjevuje radikálni svobodu člo-
veka: ic mi nezabraňuje v tom, abych se zŕitil dolu.
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Strach určuje SARTRE jako ono védomí, které poznává, že není zcela determino-
váno svýrni motívy, napŕ. pŕánírn sebezáchovy. Ref1exe mne vydává nedeterminované
budoucnosti tím, že mi radikálné staví pred oči možnosti, které rnohu, ale nemusím
vol it. Strach je tedy ve své podstate vedomím svobody.

V té to svobodé se podIe SARTRA zjevuje trvalá povinnost vytváŕet stále znovu
já.To je smyslem proslulé véty: "Existence pŕedchází esenci." Já jsem svou svobod-
nou vo/bou. Človek je tím, co ze sebe dčlá. Strach je pritom vedomí stálé odtrženos-
ti, vytrženosti z toho, co je. Proto je strach vždy strachem svobody Človek vytváf
nesčíslné cesty úniku. Schováváme se do podnikání, vysvétlujerne se podmínkami
prostredí, unikáme do determinismu, že nemúžerne jinak rcagovat než tak, jak to
práve dčlárne. Tento únik je podie SARTRA sebeklamem, útčkern pŕed odpovednos-
tí, kterou človek jako jedinec musí nést.

Radikalizace vedomí lidské svobody, emancipace od pfedem daných hodnoto-
vých ŕádú ať již náboženského či metafyzického zdúvodnční, vyhrotilo velmi pod-
statne etickou otázku: "Co mám činit?" Moderní vedomí požaduje autonómii subjek-
tu. Jak se z toho mohou dát ještč vyvodit platné etické normy? Této otázce je
včnována následující kapitola.

Myš/enkové podnéty

l. Vyhledejte zážitky nebo pozorování ve svém okolí, které by odpovídaly tŕcrn stupňúrn ve-
doucírn podIe Nietzscheho k autonomii.

2. Od Platona až po současný konzervatismus existuje starost, že státní forma demokracie po-
skytuje človeku pŕíliš mnoho svobody, což vede k jejímu zneuživáni, chaosu a anarchii.
Vidíte to také tak?

3. Dají se podIe vaše ho mínční odvodit z "autonomie jednotlivec" etické normy? Diskutujte
o výsledcích vašich úvah.
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Nástroje teorie vedy:
o axiomech, hypotézach a metodách

Teorie vedy vychází historicky z učení o metodách. Ŕecky .rncrhodos'' znamená
púvodné "cestu k dosažení néčeho", v pŕcncseném významu "postup odpovídající
cíli". R?-::hodující je tedy souvislost mezi cestou a cilem. Volba metod staví výhybky
pro určitý smer a ve vztahu k volbé stanoví určité instrumentárium.

Teorie vedy, v púvodním smyslu jako učení o metodách, metodologie, byla uče-
ním o použivání logických pravidei a postupu na rúzné vedy. Bádání o metodách pri-
tom znamenalo, že obsahy zkoumání se nebraly ve značné míŕc v úvahu. Primárne
šlo o vecne logická spojení jednotlivých výroku v procesu bádání.

Francis BACON a René DESCARTES jsou dúlcžití pŕedstavite lé novodobého
učení o vedách. Formulovali plán obecné metodologie, tzn. systematický a uzavŕcný
systém učení o vedecké práci - plán, který dodnes nemohl bvt zrušen. Badatelská
praxe sama se dala pojat podnes jen ve svých základních rysech v celé své komplex-
nosti, heterogenitč, spontaneité a stálé inováci Úspechy pŕirodních ved v 19. století
zanechaly však své stopy v moderní teorii ved. Eficientní metody, zvláštč fyziky, se
staly pro mnohé filosofy mčŕítkern toho, co srní být považováno za vedecké. Na počát-
ku 20. století požadovali již vícekrát zrnínéni filosofové tzv. Vídeňského kruhu k nč-
muž patrí mysliteléjako RudolfCARNAP, Moritz SCHLlCK, Ono NEURATI-l ~ Vik-
tor KRAFT, že pŕednirn úkolcrn filosofie je navrhnout védecky svétovy názor, který se
musí obrátit proti každé forrnč obskurantismu a mysticismu, ale i proti náboženstv!
a metafyzice.

Členové Vídeňského kruhu rozlišovali proto prísne mezi smysluplnymi vetami
a vetami beze smyslu. Smysluplné byly pro ne vety, které se vztahovaly na principiál-
ne empiricky vnimatelné, a proto zkoumatelné predmety. Jen tako vé vety mohou bvt
pravdivé nebo nepravdivé, tzn., že se svýrn pŕedmétcrn souhlasí nebo nikoli. Veda pak
spočívá pŕedevším v empirickém dúkazu pravdivosti takových výroku, v jej ich verifi-=. Všechny ostatní vety, tedy mnoho výroku metafyziky a náboženství, ale i poli-
tických ideologií a literatury mohou sice uspokojovat mysl, ale jsou z včdeckého sta-
noviska beze-smyslu, tzn. bez ernpir ického obsahu. Podie tohoto kritéria smyslu
Vídeňského kruhu je veta typu "Na odvrácené strane Mésíce žijí zelené opičky" na-
prosto srnyslu-plná, protože kdykoliv mohu udat podmínku, jak mohu jej í pravdivost
pŕezkoušet (cesta na Mčsíc, pozorování). Podie našeho současného včdční sice ne-
pravdivá, ale nikoliv bczc-smyslu. Ale veta "S plamenným mečem stŕcži andel ráj"
múže mít sice mýtický význam, ale je beze-smyslu, pretože ncrnohu udat, jak bych
mohl vetu empiricky pŕezkoušet (kde leží ráj, co tvorí andčla apod.),
.. Ve vedách by se tedy rnčly vyskytovat jen vety, které mají crnpirický obsah a Je-
jichž vztah navzájom musí být prísne logický. Filosofie Vídeňského kruhu se označu-
j~ také jako logicky pozitivismus nebo novopozitivismus (na rozdíl od staršiho poziti-
vl:mu Augusta COMTA). Platné je jen logicky pŕczkournatclné a pozitivnč zjistitclné.
Vyznamní myslitelé jako Ludwig Wln'GENSTEIN a Karl POPPER rozvinuli své te-
orie v kritické blízkosti k Vídeňskému kruhu. Ačkoliv tato filosofic v so be skrýva


