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Abstrakt (česky) 
 

Disertační práce se zabývá pojmem viny a provinění v kontextu současné anglosaské 

etiky. Navazuje přitom na vývoj od 50. let 20. století, kdy došlo k systematické kritice 

jednostranného zájmu dosavadní tradice o epizodické jednání a jeho správnost či 

zavrženíhodnost. Během následného rozvoje etiky ctností a rozšíření předmětu etiky na 

charakter a život člověka byla současně rehabilitována oblast morální psychologie, a tím 

i oblast nahodilých aspektů morální zkušenosti. Tento vývoj v etice představuje první 

kapitola, zatímco kapitola druhá se zabývá otázkou, jaký dopad má rozšíření předmětu 

etiky na pojetí morálního soudu a zodpovědnosti. Uvidíme, že pojem zodpovědnosti se 

rozdvojuje na zodpovědnost za (vnitřní) chybu jednajícího, jíž se zabývá zbytek druhé 

kapitoly, a zodpovědnost za provinění samotné. Právě na pojetí zodpovědnosti za 

provinění a na problémy vznikající kvůli komplexnímu vztahu tohoto pojmu k náhodě 

a nahodilosti se zaměřuje zbytek práce. 

 

Prvním problémem je vztah člověka k jeho vině. Vina vzniká skrze zavrženíhodné 

jednání, za které člověka můžeme činit zodpovědným, tj. kdy můžeme přenést hodnocení 

z činu na jednajícího. Tento přenos je možný pouze u dobrovolného jednání, jehož 

podmínky definujeme ve třetí kapitole. Viníkovi však vyčítáme kromě vnitřní chyby – 

dobrovolného zavinění – i čin jako takový. Ve čtvrté kapitole se obrátíme k otázce vztahu 

těchto dvou aspektů viny. Zatímco v epizodickém pojetí jednání nebylo možné přemostit 

vnitřní a vnější aspekt viny, rozšíření předmětu etiky nám dává nové prostředky, jak 

jejich vztah uchopit, a to prostřednictvím retrospektivních reakcí člověka na vlastní vinu. 

Vyčítáme si ve výčitkách svědomí špatný charakter, nebo čin jako takový a to, kým jsme 

se oním činem stali? Na analýze příběhu Dmitrije Karamazova ukážeme vzájemnou 

propojenost charakteru a jednání: dobrovolný čin na jedné straně vyplývá z charakteru 

a identity jednajícího, ale zároveň jimi není plně určen a může tento charakter zásadním 

způsobem změnit. 

 

Pojetí zodpovědnosti za provinění však může být výrazně ovlivněno způsobem, jímž 

k provinění dochází. V páté kapitole se tak obrátíme k druhému problému viny: 

k podobám a typům morálního selhání. Ukážeme, že etické teorie úzce zaměřené na 

epizodu činu a silné pojetí zodpovědnosti nemohly uchopit důležitý typ provinění, který 

se vyznačuje umenšenou aktivitou: provinění v sebeklamu. V páté kapitole probereme 

jeho historickou souvislost s akrasií a dalšími typy provinění a představíme definici 

sebeklamu v rámci filosofie mysli. V šesté kapitole popíšeme svébytnou podobu tohoto 

typu provinění bez úmyslu na základě detailního zkoumání provinění bankéře Bulstrodea 

z románu Middlemarch. Analýzu Bulstrodeova provinění v sebeklamu završíme 

argumentem, že přes chybějící úmysl a velký vliv náhody je Bulstrodeovo jednání 

dobrovolné, a může tedy za něj být činěn zodpovědným. 

 



Abstract (in English) 
 

This dissertation explores the notions of guilt and wrongdoing in the context of 

contemporary analytic ethics. It draws upon the critique, advanced in the second half of 

the 20
th
 century, of a one-sided interest in episodic action and its rightness or wrongness. 

Thanks to the revival of virtue ethics during this time, the subject matter of ethics was 

extended to take account of human character and human life as such. As a result, the 

domain of moral psychology and of contingent aspects of moral experience started to be 

explored again. This development in ethics is outlined in the first chapter and the second 

chapter addresses the impact of this changed understanding of ethics upon our conception 

of moral judgment and responsibility. I suggest that the concept of responsibility divides 

in two: responsibility for the agent’s (inner) fault and responsibility for the wrongdoing 

itself. Whereas the remainder of chapter two deals with the former, the rest of the thesis 

focuses upon the latter i.e. upon responsibility for the wrongdoing and upon two 

problems which are generated by the intricate bearing of luck and contingency on the 

concept of responsibility.  

 

The first of these problems concerns the relation of the person to her guilt. Guilt arises 

through a condemnable action for which the person can be held responsible, i.e. when 

a judgment about the action can be transferred onto the agent. This transfer is possible 

only in cases of voluntary action the conditions of which are explored in the third chapter. 

Yet apart from her inner fault (bound up with her volition), the agent is blamed also for 

the deed as such. In the fourth chapter, I turn to the question of the relationship between 

these two aspects of guilt. Whereas the episodic conception of action did not manage to 

bridge the inner and outer aspects of guilt, the extended conception of ethics gives us the 

means to do so through a consideration of retrospective reactions to guilt. In remorse, do 

we blame ourselves for our bad character or for our action and for what we have become 

by doing it? Drawing upon an analysis of the story of Dmitrij Karamazov, I show the 

mutual connectedness of character and action: on the one hand, voluntary action follows 

from the agent’s character and identity, but at the same time it is not fully determined by 

them and it can change character in a radical way.    

 

Our understanding of responsibility for wrongdoing can be significantly influenced by the 

kind of wrongdoing which is at issue. To explore this dimension of responsibility, I turn 

to a second problem of guilt i.e. the problem of making sense of distinctive forms and 

types of moral failure. I show that the ethical theories that focussed narrowly upon the 

episode of action, and called upon an associated strong conception of responsibility, 

could not grasp an important type of wrongdoing that is marked by attenuated activity: 

wrongdoing which involves self-deception. In the fifth chapter I examine its historical 

connection with akrasia and with other types of wrongdoing and present an account of 

self-deception within the framework of the philosophy of mind. In the sixth chapter, I go 

on to describe the peculiar form of this type of wrongdoing without intention on the basis 

of detailed consideration of the wrongdoing committed by banker Bulstrode in the novel 

Middlemarch. The analysis of Bulstrode’s wrongdoing culminates in an argument that, in 

spite of the absence of clear intention and the considerable influence of luck, his actions 

were nonetheless voluntary and therefore he can be held responsible for them. 
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Úvod 
 

Ústředním tématem této práce je pojem viny, který budeme zpracovávat v kontextu 

současné anglosaské etiky. Nebudeme se však věnovat klasickému a důležitému 

problému objektivity viny, ani otázce jejího metafyzického statusu. K problému viny 

přistoupíme takříkajíc z opačné strany: naší motivací zde bude učinit maximálně zadost 

zkušenosti morálního selhání či provinění, což je zájem charakteristický pro tu část etiky, 

pro niž se v poslední době vžilo označení „morální psychologie“.  

 

Bude nás tedy zajímat především osobní perspektiva člověka, který se dopouští 

nemorálního jednání. Provinění budeme proto zkoumat především jako čin něčí: čin 

člověka, který jej dobrovolně provedl, kterého k činu něco vedlo a který také s tím, co 

udělal, musí žít. Jako podstatnou součást osobní perspektivy tak budeme chápat jednak 

identitu a charakter viníka, jednak kontext jeho života, s nímž je jeho provinění 

neoddělitelně spojeno. Identita jednajícího zakládá kontinuitu tohoto života v širším 

časovém rozsahu, ale zároveň se i sama v čase pozměňuje a vyvíjí. Částí této identity je 

i charakter jednajícího, který se vyjadřuje v jednotlivém jednání a určuje podobu 

provinění, zároveň se však jednáním také mění. Pojem charakteru, který díky rozvoji 

etiky ctností a morální psychologie v posledních desetiletích představuje jeden ze 

základních pojmů současné anglosaské etiky, tvoří proto nezbytný rámec, chceme-li 

psychologicky věrně vystihnout vztah člověka k jeho vině a způsoby, jimiž k jeho 

provinění dochází.  

 

Vedle tohoto důrazu na osobní perspektivu a charakter jednajícího bude naším hlavním 

a ústředním zájmem vysvětlení viny jako konkrétního jednání. Budeme totiž vycházet 

z předpokladu, že bez zevrubné pozornosti věnované otázce, jakým způsobem dochází 

k provinění, není možné přistoupit k obecnějším otázkám povahy dobra a zla. Naše 

zkoumání by proto mohlo být nazváno také teorií jednání či snad přesněji teorií 

provinění. Z hlediska teorie jednání se v otázce viny otevírají dva klíčové problémy, jimiž 

se v této práci budeme zabývat. Prvním je problém zodpovědnosti za vinu, tedy za určitý 

zavrženíhodný čin, který jednající svou chybou zavinil. Vyčítáme viníkovi tuto chybu, 

zavinění, nebo čin samotný? Tato otázka povede ve čtvrté kapitole ke zkoumání povahy 

viny jako takové. Druhým problémem, který se z hlediska teorie jednání v souvislosti 

s vinou otevírá, je problém identifikace jednotlivých typů a podob provinění. Jakým 

způsobem dochází k provinění a jak se chyby, kvůli nimž člověk morálně selhává, 

projevují v konkrétním jednání? V rámci tohoto zkoumání se v páté a především v šesté 

kapitole zaměříme na důležitý, leč dosud vesměs přehlížený typ provinění v sebeklamu.  

 

Osobní perspektiva, z níž budeme na problém viny pohlížet, je možná pouze díky 

výraznému rozšíření předmětu anglosaské etiky v druhé polovině dvacátého století. Jak 

ukážeme v první kapitole, v této době došlo k výrazné kritice dosud dominujícího 

etického paradigmatu, typického především pro soudobý kantianismus a utilitarismus. 

Autoři znovu obnovené etiky ctností kritizovali tyto teorie za to, že redukují jednání na 

pouhou epizodu abstrahovanou od kontextu života a charakteru jednajícího. Protože spolu 

s charakterem jednajícího vyřazují tyto teorie z oblasti morálního soudu i všechny 
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„nahodilé“ aspekty jednání, jako jsou motivy, touhy, emoce, vnímání situace apod., je jim 

vytýkán přehnaný důraz na rozum a vůli a okleštění morální identity jednajícího na jeho 

rozumové já. V důsledku této kritiky se dosud zanedbávaná oblast filosofické 

psychologie začala prudce rozvíjet, a to nejprve v rámci etiky ctností a později 

i samostatně. Znovu oživená etika ctností se svým návratem k Aristotelovi přinesla kromě 

toho i posun v základním předmětu etiky: zatímco dosud se předmět etiky omezoval na 

epizodické jednání, nyní se znovu začala zkoumat otázka, co je dobrý život a jaký je 

dobrý charakter člověka.  

 

Charakter (a s ním i touhy, emoce, vnímání situace apod.) chápala však předešlá tradice 

jako nahodilé proto, že ve chvíli jednání nejsou bezprostředně v moci jednajícího. 

Rozšíření předmětu etiky o tyto aspekty jednání proto otevřelo zásadní diskusi o povaze 

zodpovědnosti, která bude druhým základním východiskem pro naše zkoumání viny a jíž 

se budeme věnovat v druhé kapitole práce. Můžeme-li morálně hodnotit i to, co v dané 

chvíli jednající nemůže změnit, pak se zdá, že náš morální soud není vždy spravedlivý, 

protože bude v menší či větší míře záviset na náhodě. V sedmdesátých letech začali autoři 

v čele s Bernardem Williamsem zpochybňovat dosud panující předpoklad, že naše 

morální zásluhy a selhání spočívají výhradně na naší vůli a jsou plně v naší moci. Tím, že 

systematicky poukazovali na ohledy, v nichž naše morální jednání a morální život závisí 

na náhodě, odhalili také křehkost a zranitelnost dobrého života. V minulém odstavci jsme 

řekli, že rozšíření předmětu etiky na život a charakter člověka spolu s jeho psychologií 

bude tvořit první pilíř, na němž bude spočívat naše zkoumání viny a provinění. Upuštění 

od ideálu všemocné vůle a přiznání role náhody a pasivity v morálním životě bude tvořit 

pilíř druhý. 

 

Poté, co v prvních dvou kapitolách probereme tento základní rámec, v němž budeme 

problém viny zpracovávat, obrátíme se v dalších dvou kapitolách k prvnímu ze dvou 

hlavních problémů disertace, totiž k problému zodpovědnosti za provinění. Otázka, kdy 

můžeme člověka činit zodpovědným za určité jednání, vede k potřebě vyjasnit podmínky, 

za nichž můžeme dané jednání jednajícímu připsat jako jeho vlastní. Ve třetí kapitole se 

proto budeme zabývat podmínkami dobrovolnosti jednání, tj. podmínkami, za nichž je 

daný čin vyjádřením jednajícího. Poté, co se kriticky vymezíme proti definici 

dobrovolnosti na základě rozhodnutí, se detailně podíváme na dvě Aristotelovy odpovědi 

na otázku, kdy je jednající za svůj čin zodpovědný. Budeme tvrdit, že tyto dvě odpovědi 

se zdají nekompatibilními proto, že v jednání oddělují motivační a kognitivní složku. 

Jako alternativu nabídneme definici úmyslného jednání, kterou podala Elizabeth 

Anscombe ve své knize Intention a která tyto složky naopak integruje. Zkoumání 

dobrovolnosti v této kapitole nám zároveň umožní vypracovat pojmový aparát k analýze 

sebeklamného provinění v kapitole šesté. 

 

Ve čtvrté kapitole se nám však pojem zodpovědnosti za čin zkomplikuje. Řada autorů – 

například Bernard Williams a Peter Winch – totiž poukázala na to, že člověk přijímá 

zodpovědnost i za činy a důsledky činů, které přímo nezamýšlel, a to dokonce i v případě, 

že újmu způsobil nešťastnou náhodou. V takových případech se ukazuje, že člověk se se 

svými činy může identifikovat i zpětně. Retrospektivní reakce na minulý čin tak odhalují 

dva aspekty viny a zodpovědnosti: Za prvé vina předpokládá dobrovolnost, a musí být 
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tedy jakýmsi vyjádřením vnitřního „světa“ jednajícího, jeho identity. Za druhé je však 

vina zároveň činem vykonaným ve vnějším světě a tento minulý čin se stává součástí 

identity jednajícího. Tyto dva aspekty viny – vnitřní a vnější –, se zdají nekompatibilními 

v případě, že jednání chápeme jako akt vůle, který ve vnějším světě zapříčiňuje nějakou 

změnu.  

 

Zkoumání retrospektivních reakcí však ukazuje určité vodítko, jak tyto aspekty 

integrovat. Náš argument otevřeme otázkou, co přesně si viník na vykonaném zlém činu 

vyčítá. Budeme tvrdit, že předmětem výčitek svědomí nemůže být ani samotný charakter 

člověka (vnitřní aspekt jednání), ani samotný čin (vnější aspekt jednání). Na základě 

zkoumání příkladu Dmitrije Karamazova ukážeme, že vina je na jedné straně za 

předpokladu dobrovolnosti projevem charakteru člověka – toho, jaký člověk je. Tento 

charakter je však vždy obecný a konkrétní čin musí být tedy zároveň výsledkem interakce 

jednajícího se situací, do níž se dostává. Budeme tvrdit, že stejně, jako je čin člověka 

vytvářen jeho charakterem, je naopak charakter dotvářen konkrétním činem v konkrétní 

situaci. Proto musí být vina vždy integrovaným celkem zavinění a činu, vnitřního 

a vnějšího. 

 

Poté, co jsme uzavřeli problém viny z hlediska zodpovědnosti a podrobili zkoumání vztah 

jednajícího a jeho činu, se v páté kapitole obrátíme k druhému hlavnímu tématu práce: 

k charakterizaci typů provinění. Ukážeme, že dřívější dominující paradigma v novověké 

etice se omezovalo pouze na ty typy provinění, které předpokládají nahlédnutí morálního 

nároku a vědomé jednání proti tomuto nároku: čin amorálního člověka a akrasii (selhání 

ze slabé vůle). Tím však unikají pozornosti důležité a časté případy, kdy člověk nejedná 

s vědomým zlým úmyslem, neuznává, že učinil něco nesprávného a svého provinění 

posléze nelituje. To nastává například tehdy, když člověk před činem či během činu 

podlehne určitému sebeklamu. Provinění v sebeklamu je v jistém smyslu blízké akrasii, 

protože u obou dochází k tomu, že člověk jedná podle své touhy navzdory svému 

rozumovému soudu, a obě tedy předpokládají určitou rozpolcenost charakteru 

jednajícího. Na rozdíl od akrasie však u sebeklamu touha strhává i myšlení. Zatímco 

akrasie má v etice své stálé místo, pro sebeklam to, jak ukážeme v páté kapitole, zdaleka 

neplatí. Současná teorie mysli, v rámci níž je sebeklam zkoumán, se totiž téměř nezabývá 

speciálním uplatněním sebeklamu v jednání a vině. Nakonec proto uvidíme, že bezmála 

poslední etickou tradicí, která se sebeklamným proviněním systematicky zabývala, byli 

britští morální sentimentalisté (především Joseph Butler), kteří zaujatost a sebeklam 

považovali za hlavní zdroj morálního selhání.  

 

Poté, co v páté kapitole definujeme sebeklam a jeho mechanismy, se v šesté kapitole 

dostaneme k samotné analýze sebeklamného provinění. Jak jsme řekli, toto provinění je 

charakteristické a zároveň problematické tím, že jednající nejedná se zlým úmyslem 

a nečiní zlo vědomě. Abychom ukázali, jak je toto vůbec možné, podíváme se na příklad 

bankéře Bulstrodea z románu George Eliot Middlemarch. Na konkrétní pasáži, která líčí 

Bulstrodeovo provinění, ukážeme, jak typické mechanismy sebeklamu způsobí, že 

Bulstrode nepojme jasný úmysl uspíšit smrt svého nemocného hosta Rafflese přesto, že to 

de facto dělá. Uvidíme však zároveň, že tento mechanismus je podmíněný určitou 

podobou jednání a je výrazně závislý na náhodě. Potlačená touha v něm využívá 
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příznivých okolností a jednající si postupně a nenápadně fakta interpretuje ve svůj 

prospěch tak, že nakonec po malých krůčcích učiní to, pro co by se nikdy vědomě 

nerozhodl. Jednání je tak rozložené do širšího časového úseku, v němž jednající spíše 

sklouzává do svého provinění, než že by jej činil. Provinění v sebeklamu je tak kromě 

absence zlého úmyslu charakteristické i jistou umenšenou aktivitou. Má-li však takovou 

podobu, je podle standardních teorií jednání neúmyslné. Jak potom za ně 

můžeme jednajícího činit zodpovědným? V závěrečném argumentu ukážeme, že čin 

jednající vykonává dobrovolně, protože byť nejedná na základě zlého úmyslu, jedná na 

základě zlého motivu. Využijeme zde Aristotelovu definici dobrovolného jednání, kterou 

probereme ve třetí kapitole.  

 

Jak je vidět z předešlého přehledu, oba naše základní argumenty o povaze viny se výrazně 

opírají o teorii jednání, a to jednak o klasické Aristotelovo pojetí dobrovolnosti, jednak 

o Anscombeové teorii úmyslného jednání, která na Aristotelovo pojetí navazuje, 

zpřesňuje ho a obohacuje. Podobně jako oba tito autoři pak budeme jednání zkoumat 

z osobní perspektivy psychologie jednajícího a na pozadí charakteru jednajícího. Protože 

současná etika ctností vychází převážně z Aristotela, věnujeme poměrně dost prostoru 

i Aristotelovu pojetí charakteru. Avšak případy, na něž se budeme zaměřovat a v nichž 

spočívá hlavní přínos této práce, nejsou zdaleka ty, s nimiž pracuje Aristotelés či 

Anscombe. Budeme se totiž soustředit na provinění, kterého se dopouští člověk s velmi 

komplexním charakterem, který v několika směrech přesahuje aristotelskou analýzu 

ctností a neřestí.  

 

Předně budeme pracovat s tím, že součástí charakteru člověka je také to, jak se sám 

k sobě vztahuje. Člověku záleží na vlastním charakteru, tvoří si o sobě nějakou představu 

a zaujímá k sobě nějaký hodnotový a emoční postoj. Tento vztah k sobě samému bude 

hrát klíčovou roli jak při zkoumání zodpovědnosti a výčitek svědomí, tak při analýze 

sebeklamu, kde uvidíme, že právě jeho pokřivení povede k morálnímu selhání. 

Aristotelské teorie ctností mají za druhé tendenci pracovat s takovým lidským 

charakterem, který je již ucelený, jednotný a stabilní. Nás zde však bude zajímat 

charakter ve své dynamičnosti, a proto budou v obou hlavních argumentech této práce 

naopak figurovat hrdinové s charaktery rozpolcenými, neucelenými a nejednoznačnými, 

kteří se v průběhu jednání mění, a to do velké míry i vlivem náhodných okolností. 

 

Domnívám se, že takový charakter nelze v jeho komplexitě a dynamičnosti studovat 

odděleně od konkrétního jednání. Rozporuplné postoje a sklony takového charakteru se 

totiž dají identifikovat jen v konkrétním jednání: v tom, jak jednající o situaci smýšlí, co 

jej k činu vede a s čím z něj vychází. Až konkrétní situace pokušení, v nichž se v našich 

příkladech nachází jak Dmitrij, tak Bulstrode, odhalují jejich komplexní charakter. 

Zároveň můžeme jen na konkrétním jednání ukázat dynamiku jejich charakteru a způsob, 

jakým se tento charakter jednáním mění: Dmitrij k lepšímu tím, že pokušení odolá, 

Bulstrode k horšímu tím, že mu podlehne. V neposlední řadě můžeme až na detailním 

zkoumání konkrétního činu sledovat, do jaké míry je výsledkem náhody a příznivých či 

nepříznivých okolností.  
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Důraz na konkrétní situaci a konkrétní jednání při zkoumání povahy morálních hodnot 

charakterizuje autory wittgensteinovské etiky, především Petera Winche, na jehož 

nečetné, ale jedinečné texty na mnoha místech této práce navazuji. Winch ovšem 

nevypracoval žádnou systematickou teorii charakteru a ctností. Proto v práci vycházím 

také ze spřízněných děl autorů současného etického platonismu, především Iris Murdoch 

a Raimonda Gaity. Projevem charakteru je podle těchto autorů v první řadě určitý způsob 

vnímání situace a od něj neoddělitelná reakce (či odpověď – response) na tuto situaci. 

Protože toto vnímání je vždy již určitou interpretací danou tím, jak onu situaci daný 

člověk chápe, mohou do něj vstupovat jeho sebestředné touhy, obavy, ambice či pokušení 

a tuto interpretaci pokřivovat. Ctnost proto podle těchto autorů spočívá v jasném 

a pravdivém vidění. Důraz na vnímání a možnost jeho pokřivení stejně jako integrované 

chápání kognitivní a emoční složky v reakci na toto vnímání pro nás budou klíčové jak 

při analýze výčitek svědomí v hlavním argumentu čtvrté kapitoly, tak při zkoumání 

sebeklamu v závěrečném argumentu kapitoly šesté. 
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Kapitola 1: Etika činu a etika ctností 
 

V roce 1958 vydala Wittgensteinova žačka Elisabeth Anscombe zásadní článek, který 

zčásti zaznamenal, zčásti podnítil podstatnou změnu, která v britském etickém myšlení 

v té době probíhala a proběhnout ještě měla. Anscombe pojmenovává a posléze zavrhuje 

určité paradigma společné pro celou novověkou etiku, čemuž mírně ironicky odpovídá 

název článku, „Modern Moral Philosophy“, čili „Novověká morální filosofie“. Navrhuje 

nahradit dle jejího názoru vyčpělé novověké pojetí morální filosofie paradigmatem 

antickým, přesněji Aristotelovou etikou ctností. Masívní celoevropský zájem 

o Aristotelovo zkoumání dobrého života v posledních desetiletích ukázal, že Anscombe 

ve svém článku prokázala velkou jasnozřivost. Abychom upřesnili klíčové body onoho 

novověkého paradigmatu a mohli tak zároveň ukázat, k čemu výzva Anscombe směřuje, 

podíváme se na základní teze, které tato autorka vytyčuje na samém začátku článku. 

   

„První tezí je, že zabývat se morální filosofií pro nás v současné době není k ničemu; 

měli bychom ji zatím odložit, dokud nebudeme mít adekvátní filosofii psychologie, jíž se 

nám očividně nedostává. Za druhé bychom měli, pokud je to psychologicky možné, 

zavrhnout pojmy povinnosti a závazku – totiž morální povinnosti a morálního závazku –, 

pojmy toho, co je morálně správné či nesprávné, a pojem „měla bych“ chápaný 

v morálním smyslu: jedná se totiž o přežitky či odvozeniny z přežitků staršího pojetí 

etiky, které už obecně nepřežívá, a jsou bez něj jen škodlivé. Mou třetí tezí je, že 

odlišnosti mezi známými anglickými autory morální filosofie od Sidgwicka po 

současnost jsou takřka zanedbatelné.“
1
 

 

Třetí tezí Anscombe poukazuje na to, že etické tradice její současnosti, které vycházejí 

buď z kantianismu, nebo z utilitarismu, sdílejí určitá společná východiska. Tato 

východiska jsou charakteristická pro to, co Anscombe nazývá „právním“, „zákonným“, či 

jak bychom mohli říci „legalistickým“ pojetím etiky („law conception of ethics“). Právě 

toto paradigma a nastavení jeho základních otázek podle ní určovalo podobu celé 

novověké etiky. Na rozdíl od antické etiky totiž etika novověká zcela odlišně pracuje 

s psychologií člověka. Buď ji z etické teorie zcela vylučuje (jako to činí např. Kant), nebo 

ji po vzoru fyziky redukuje na základní kauzální činitele – touhy (např. Hobbes). Aniž 

bychom se zde snažili jít ve stopách Anscombe a charakterizovali naráz 300 let dějin 

etiky, zaměříme se pouze na dva autory, Immanuela Kanta a Johna Stuarta Milla, na 

nichž lze dobře ilustrovat zbývající dvě teze.
2
  

 

Kant v Předmluvě k Základům metafyziky mravů velice jasně vymezuje oblast morálky: 

etika má podle něj dvě složky, empirickou „praktickou antropologii“, jež se zabývá 

                                                           
1 „The first is that it is not profitable for us at present to do moral philosophy; that should be laid aside at any 

rate until we have an adequate philosophy of psychology, in which we are conspicuously lacking. The second 

is that the concepts of obligation, and duty – moral obligation and moral duty, that is to say – and of what is 

morally right and wrong, and of the moral sense of 'ought', ought to be jettisoned if this is psychologically 

possible; because they are survivals, or derivatives from survivals, from an earlier conception of ethics which 

no longer generally survives, and are only harmful without it. My third thesis is that the differences between 

the well-known English writers on moral philosophy from Sidgwick to the present day are of little 

importance.“ (Anscombe 2005a, str. 158). 
2 Je totiž otázkou, nakolik se tato charakterizace vztahuje např. na britské sentimentalisty a Huma.  
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zákony, „podle kterých se vše děje“, a apriorní metafyziku mravů čili morálku, jež se 

zabývá zákony, „podle kterých se vše má dít“.
3
 Kant opakovaně zdůrazňuje, že morálka 

má být „očištěna od všeho empirického“, aby se mohla zabývat jen tím, co apriorně 

poznává rozumem, tj. morálními zákony. Tím, od čeho Kant morálku očišťuje, je celá 

oblast lidské přirozenosti, a tudíž i oblast lidské psychologie, tj. očišťuje ji od všeho, co 

nás v jednání nějak podmiňuje. Vylučuje tak veškerou oblast toho, co je v morálním 

jednání nahodilé, všechny subjektivní, vnitřní, individuální ne-rozumové aspekty, 

a soustřeďuje se na nalezení nutného morálního principu, který určuje, co je správné, co 

bychom „měli“ dělat a co je tedy naší povinností. Právě tyto základní pojmy, které do 

velké míry určily charakter celé následující epochy, Anscombe zavrhuje ve své druhé 

tezi. Tomuto „legalistickému“ pojetí etiky se budeme věnovat v první části této kapitoly, 

kde také naznačíme základní směry kritiky z pozic etiky ctností. 

 

Tato kritika ve většině případů opakuje podobný scénář: poukáže na určitou oblast naší 

morální zkušenosti, na něco, co běžně morálně hodnotíme, a co kantianismus či 

utilitarismus kvůli svému jednostrannému zaměření zcela pomíjí nebo nějak deformuje. 

Jak už jsme zmínili, v první řadě jde o celou oblast morální psychologie. Legalistické 

paradigma se totiž soustřeďuje na objektivní stránku morálního jednání (na „morální 

teorii“ v úzkém smyslu) a na určení morálních zákonů či principů, a ignoruje stránku 

vnitřní, subjektivní. Ve druhé části se tedy budeme věnovat této rehabilitaci vnitřního 

života člověka a pokusíme se na jednotlivých příkladech ukázat morální relevanci 

charakteru, tj. především na morální relevanci motivů, emocí, vnímání, smýšlení 

a představivosti.  

 

Při svém „očišťování“ od empirického a nahodilého však Kant nevylučuje z morálky jen 

lidskou psychologii. Díky svému zaměření na epizodu jednání, které vyplývá z jeho 

chápání absolutní morální hodnoty a souvisejícího silného pojetí zodpovědnosti, vylučuje 

také kontext tohoto jednání – život jednajícího a jeho individuální identitu. Ve třetí části 

se proto budeme zabývat autory, kteří se snaží rehabilitovat to, co v antice bývalo 

primárním předmětem etiky: lidský život a otázku, co to znamená žít tento život dobře. 

Tato otázka se tradičně pojí se dvěma dalšími – co to je šťastný život a jakou roli v tomto 

životě hraje morálka. Pro současnou etiku bude především díky dílu B. Williamse 

klíčovým pojmem identita a to, co naši identitu tvoří, včetně osobních vztahů.  

 1 Etika činu: legalistické pojetí etiky 

Charakter novověké etiky je velmi silně ovlivněn dvěma disciplínami, které se zrodily 

v 17. století: moderní vědou s jejím principem kauzality a novou sekulární politickou 

a právní filosofií. Moderní věda ovlivnila kromě metodologie především způsob, jakým 

se v novověku začala chápat motivace jednání, tj. počátku pohybu. Už Descartes 

a Hobbes veškerou lidskou afektivitu redukují na jednotný pojem touhy (a její opak: 

odpor či averzi), jež v etickém kontextu reprezentuje kauzální příčinu.
4
 Hobbes se 

dokonce na základě pojmu touhy pokouší definovat veškeré city a emoce. Kantův pojem 

Neigung (náklonnost) můžeme považovat za ekvivalent tohoto pojmu. I u něj jsou 

                                                           
3 Kant (1990), str. 51–52. 
4 Srov. Barabas (1999), str. 158. 
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všechny lidské city, emoce, zájmy a touhy redukovány na tohoto společného jmenovatele, 

náležejícího naší empirické přirozenosti. Podobnou strukturu lidské motivace – touhu po 

něčem jakožto příjemném, odpor vůči něčemu jakožto nepříjemnému – nacházíme 

u Milla. Kant na rozdíl od Milla ovšem přisuzuje schopnost motivace, a to právě 

motivace morální, navíc praktickému rozumu.   

 

Právě u Kanta můžeme také vidět velmi silnou spojitost etiky s druhou zmíněnou 

disciplínou, a to s politickou filosofií a především s teorií práva. Kantovo pozdější etické 

dílo Metafyzika morálky dokonce nauku o právu a nauku o ctnosti v jedné knize spojuje. 

Tímto spojovacím článkem je pojem zákona. V obou těchto oblastech podle Kanta zákon 

předepisuje jednání jako objektivně nutné, a tedy jako povinnost.
5
 Kant výslovně říká, že 

tyto dva druhy zákonů lze rozlišit až na rovině subjektivní pohnutky a jejího vztahu 

k příslušnému zákonodárství. „To [zákonodárství], které činí jednání povinností a také 

činí tuto povinnost pohnutkou, je etické. To však, které tuto do zákona nezahrnuje a tím 

umožňuje pohnutku jinou než Ideu povinnosti samou, je právní.
6
 Zatímco tedy 

u zákonného jednání záleží pouze na tom, aby jednání bylo v souladu se zákonem, 

přičemž pohnutkou může být např. strach z trestu, u jednání morálního je třeba, aby 

motivem byl zákon sám, který si jednající sám ukládá jako povinnost. Právě důraz na 

pojem povinnosti a s ním související pojem „měla bych“ („ought“) chápaný v morálním 

smyslu můžeme považovat za nejcharakterističtější prvek, jímž teorie práva ovlivnila 

novověkou etiku.  

 

Jak uvidíme, formulace etické teorie v právních či „legalistických“ pojmech významně 

ovlivňuje její charakter. Především se do popředí dostává subjekt právní teorie, osoba 

vybavená vůlí, která se v dané situaci svobodně rozhoduje jednat, a „etika tak začíná být 

definována skrze osobní rozhodnutí – svobodnou a vědomou volbu určitého jednání.“
7
 

Etická teorie dostává za úkol vypracovat systém, který bude vodítkem pro tuto vůli, tj. 

určí, co je v dané situaci správné. Tato etická úvaha pak má strukturovat rozvažování 

a rozhodnutí jednajícího, který výsledný morální soud přijme jako svou povinnost. Těmto 

třem krokům se budeme postupně věnovat v prvních třech částech. V poslední části pak 

naznačíme kritiku výsledného obrazu morálního jednání z pozic etiky ctností, podle níž 

se morální zkušenost redukuje na pouhou epizodu abstrahovanou z celku života 

a charakteru člověka. 

 1.1 Řešení dilemat 

Je třeba si povšimnout, že jak kantianismus, tak utilitarismus, tj. systémy, které udaly 

základní charakter etice první poloviny 20. let, vymezují svůj cíl velmi specifickým 

způsobem. Základní otázka, která motivuje jejich zkoumání, je „Co mám dělat?“, tj. 

otázka, kterou si člověk typicky klade v situaci, kdy neví, jak se rozhodnout. Oba systémy 

se tak soustřeďují na nalezení jednoznačného kritéria, které by pomohlo určit, co je 

v dané situaci (morálně) správné. Soustřeďují se tedy na poskytnutí jakéhosi 

                                                           
5 Kant (1977), str. 323. 
6 „Diejenige [Gesetzgebung], welche eine Handlung zur Pflicht, und diese Pflicht zugleich zur Triebfeder 

macht, ist ethisch. Diejenige aber, welche das letztere nicht im Gesetze mit einschließt, mithin auch eine 

andere Triebfeder, als die Idee der Pflicht selbst, zuläßt, ist juridisch.“ (Kant 1977, str. 324). 
7 „(…) ethics comes to be defined through personal decision – free and conscious choice of a particular 

course of action.“ (Barabas 1999, str. 158). 
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rozvažovacího rámce, který jednajícího navede v rozhodování a v posuzování situace, 

jehož výsledkem je jednoznačný soud o tom, co je za daných okolností správné udělat. 

Toto pak jednající chápe jako svou povinnost.  

 

Jedna z typických situací, kdy člověk neví, co dělat, nastává, když je rozpolcen mezi 

dvěma nekompatibilními alternativami, které si jej nějak nárokují. Dotyčný se tak ocitá 

v určitém morálním dilematu. Přestože ani Kant, ani Mill o dilematech výslovně nemluví 

(a Kant jejich skutečnou existenci dokonce výslovně popírá), současná diskuse mezi 

kantiány a utilitaristy se často točí okolo několika klasických a do jisté míry už 

petrifikovaných příkladů takových dilemat. Asi nejznámějším je tzv. „trolley problem“, 

neboli problém tramvaje, v němž řidič tramvaje s rozbitými brzdami čelí následující 

situaci: buď neudělá nic a přejede pět dělníků pracujících na kolejích, nebo tramvaj 

odkloní na jinou kolej, kde zabije dělníka jen jednoho.
8
 Na takovémto kritickém příkladu 

nás nebude zajímat, jaké má řidič pocity, zda je ctnostný člověk či jak vypadá jeho život. 

Bude nás zajímat, co má v takové situaci udělat.  

 

Když ponecháme stranou klasickou diskusi, která se ke zmíněnému dilematu tramvaje 

pojí, a zaměříme se jen na základní nastavení otázky, vidíme, že etická teorie především 

bude usilovat o normativní vyřešení onoho problému a o vynesení soudu o tom, co dělat. 

Smyslem takové teorie je určitý typ vedení tam, kde si člověk neví rady, případně tam, 

kde je v pokušení z cesty sejít. Tak Kant mluví v Základech o „měřítku“, které prostý 

rozum potřebuje pro posuzování dobrého a zlého, o „kompasu“, který mu pomůže 

rozlišit, „co je dobré nebo zlé, co je shodné s povinností, či co je porušením povinnosti“.
9
 

Podobně Mill už na samém začátku svého pojednání o utilitarismu mluví o tom, že hledá 

„kritérium“ správného a nesprávného, což považuje za totéž jako nalezení základů 

morálky.10 

 

Jde-li však v dané etické teorii o vyřešení situací, kde nevíme, co je správné, protože jsme 

rozpolceni v určitém dilematu mezi konkrétními morálními nároky, musí tato teorie 

hledat jakýsi svrchovaný princip, z něhož se toto řešení odvodí. A to nejen řešení daného 

konkrétního problému, ale řešení všech možných problémů. Tak Kant hned v Předmluvě 

Základů předesílá, že „předkládané založení není ničím jiným než vyhledáním 

a stanovením nejvyššího principu morality“
11

 a tento záměr důsledně dodržuje, když 

první část kulminuje nalezením tohoto principu, který je v části druhé identifikován 

s kategorickým imperativem. Mill hledání kritéria správnosti téměř bezprostředně 

ztotožňuje s otázkou po nejvyšším dobru, základu morálky, či prvním principu, za nějž 

považuje utilitaristickou formuli „princip největšího štěstí“ („Greatest Happiness 

                                                           
8 Tento příklad pochází z článku Philippy Foot, „The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double 

Effect“ (Foot 2002b), později byl mnohokrát modifikován, například autorkou Judith Jarvis Thomson 

v článku „Killing, Letting Die, and the Trolley Problem“ (Thomson 1976). Dilemata podobného typu slavně 

uvádí na příkladech Jima a George také Bernard Williams ve své kritice utilitarismu ve Williams (1998), 

str. 97. Příklad má mimo jiné sloužit jako ilustrace rozdílu mezi aktivním jednáním, kdy způsobím nějakou 

škodu, a případem, kdy pouze této škodě nezabráním (rozdíl mezi „action“ a „omission“). K tomuto kontrastu 

se vrátíme např. v šesté kapitole, kde budeme rozlišovat různé stupně aktivity při morálním selhání. 
9 Kant (1990), str. 67. 
10 Mill (2011), I, § 1, str. 31. 
11 Kant (1990), str. 55–56. 
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Principle“).
12

 Celé Millovo pojednání o utilitarismu pak již jen tento nejvyšší princip 

vyšetřuje, objasňuje a obhajuje.  

 

Etika tak, jak ji můžeme vidět u Kanta či Milla, se totiž právě díky nastavení své základní 

otázky velmi výrazně zaměřuje na objektivní, vnější stránku morálního jednání: na 

teoretický systém soudů a jejich odůvodnění. Zde můžeme vidět první paralelu se 

systémem trestního práva, který má za cíl vytvořit takový systém zákonů, který bude 

normativně vymezovat, co je, a co není správné, resp. legální. Tento systém zákonů 

reguluje naše jednání z vnějšku, nezávisle na našem subjektivním prožívání jednotlivých 

norem. Vnitřní život člověka, jeho minulost, výchova, rodinné prostředí a ostatní 

okolnosti, tj. jeho individuální charakteristiky, jsou z hlediska legálnosti jeho jednání 

irelevantní, protože právní systém od nich musí abstrahovat. Uvidíme, že podobné 

abstrakce se dopouštějí i etiky, které přebírají toto „právní“ paradigma zaměřující se na 

pouhý čin, a právě tato abstrakce jim mezi jinými bude vyčítána. 

 1.2 Rozvažování, rozhodnutí, důvod 

Řekli jsme, že primárním cílem zmíněných teorií bylo nalezení určitého vodítka, které 

poskytuje v dané problematické situaci konečný soud o tom, co je správné. To však není 

vše, co od etické teorie člověk žádá – nějaké posouzení problematické situace může 

poskytnout kdokoli, proč by zrovna etická teorie měla být pro jednajícího směrodatná? 

Odpověď se skrývá v obecné charakteristice všech filosofických teorií – etická teorie 

kromě určitého řešení nabízí především zdůvodnění tohoto řešení. To, co jednajícímu 

poskytuje, není tedy jen soud o tom, co je v dané situaci správné, ale především určitý 

autoritativní návod, jak jednající ke správnému soudu může dospět. Je to tedy zároveň 

vzor praktické rozvahy. 

  

Je-li však etická teorie zaměřena na poskytování vodítka pro praktické rozvažování, musí 

být „příjemce“ takového vedení člověk vybavený příslušnými schopnostmi. Morálním 

protagonistou těchto teorií se proto stává autonomní a racionální jednající, který tváří 

v tvář praktické situaci nejprve chladně rozvažuje, váží důvody pro a proti, a potom 

vykoná své rozhodnutí na základě vědomého a rozumného důvodu. Toto je aktivita 

pravého já tohoto morálního protagonisty. Jak píše Christine Korsgaard, „když 

rozvažujete, je to jako kdyby existovalo něco mimo a nad všemi vašimi touhami, něco, co 

jste vy, a co vybírá, podle jaké touhy jednat.“
13

 Toto nestranné, nezaujaté rozumové já, 

které autonomně a svobodně volí své jednání podle určitého principu, je typickým 

obrázkem morální osoby, jakou vytváří pojetí etiky, jež jsme v předchozí části označili za 

„právní“ či „legalistické“.
14

 

 

Takový jednající jedná vždy na základě nejlepšího důvodu, který zvolil po důkladném 

posouzení a rozvážení alternativ dané situace. Jedním z důvodů pro a proti v procesu 

rozvažování přitom může být právě morální princip či morální požadavek v dané situaci. 

Tento morální požadavek je svobodnému činiteli známý a ten si jej je vědom. Tím se 

                                                           
12 Mill (2011), I, § 1, str. 31. 
13 Korsgaard (1996a), str. 100, citováno v Arpaly (2003), str. 4 nn. 
14 Výstižná charakteristika „konativního“ rámce těchto teorií viz Barabas (2004), str. 122; Barabas (1999), 

str. 158–159; srov. také Murdoch (1970a), str. 35 nn. 
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ovšem dostáváme k dvěma charakteristikám důležitým pro toto pojetí etiky: jednak je zde 

důraz na to, že člověk je zodpovědný jen za své svobodné rozhodnutí a jednání. Jako 

svobodné se pak chápe to, co se odvíjí od vědomého rozhodnutí.
15

 Morální identita je 

identita vědomého, rozhodujícího se já. S tím, co si jednající v dané chvíli neuvědomuje – 

například některé motivy a emoce na rozdíl od důvodů a úmyslů – taková etická teorie 

vůbec nepracuje. Zodpovědní jsme podle ní jen za to, čeho jsme si byli v dané chvíli 

vědomi a co jsme mohli odmítnout. Toto pojetí zodpovědnosti budeme příležitostně 

nazývat „silné“ pojetí zodpovědnosti.   

 

Počátkem praktické rozvahy, na níž dává odpověď legalistická etická teorie, je ona otázka 

„co mám dělat?“, „co je správné?“. Jednající však může uvažovat i o otázce, která je 

mnohem zásadnější: „proč bych vůbec měl udělat to, co po mě žádá morálka?“ Tato 

otázka si žádá odůvodnění morálky jako takové a právě tento úkol si etika poté, co na 

začátku novověku ztratila své založení v teologii, znovu začíná klást. Potřeba vyřešit jej 

kulminuje v době osvícenství opět u Kanta, který mu věnuje třetí část Základů a celou 

Kritiku praktického rozumu.
16

 Kromě hledání nejvyššího principu morálky tak Kant i Mill 

budou zároveň hledat důkaz jeho platnosti, tedy uspokojivou odpověď na otázku, proč by 

tento princip, a tudíž morálka jako taková, vůbec pro nás měly být závazné. Tento projekt 

založení a odůvodnění morálky, který během 20. století ještě zvýšil svou palčivost, však 

zde zmiňujeme jen pro přehlednost, v této práci jej ponecháme zcela stranou. Jak záhy 

uvidíme, bude nás totiž zajímat právě opačná, tj. subjektivní a psychologická strana etické 

zkušenosti. 

 1.3 Pojem povinnosti 

Když jsme mluvili o morálních dilematech jako základním impulzu novověké etiky, 

definovali jsme je jako konflikt dvou protichůdných nároků na jednání. Abychom však 

mohli ukázat další paralelu kantianismu a utilitarismu s právním systémem, musíme 

upřesnit, jakým způsobem chápou obě teorie tento nárok. Termín „nárok“ v dané tradici 

totiž vůbec nefiguruje. Jak Kant, tak Mill a později i celá tradice až do poloviny 20. 

století mluví zásadně o konfliktu „povinností“, a to povinností vyplývajících z nějakého 

obecného pravidla, zákona či principu. Tak například morální principy „nesmíš krást, 

vraždit, zrazovat, lhát“ zakládají příslušné povinnosti, resp. zákazy, morální pravidlo „je 

dobré pomáhat druhým“ zakládá povinnost pomáhat. Systém obecných pravidel či 

doslova „morálních zákonů“, na jejichž odůvodnění se příslušné teorie zaměřují, jsou 

přímou paralelou zákonů státu.
17

  

 

Nyní se podívejme, co je taková teorie zaměřená na vnější aspekt morálního jednání 

schopna říct k aspektům vnitřním, především tedy k otázce morální motivace. Jak jsme 

řekli, tato teorie nám na objektivní rovině poskytuje soud o tom, co je v dané situaci 

morálně správné. Tento soud je platný pro každého, protože je výsledkem odůvodnění, do 

                                                           
15 Srov. Barabas (1999), str. 159. 
16 Srov. MacIntyre (2007), kap. 5. 
17 V současných diskuzích zaměřujících se na tyto „objektivní“ principy morálního jednání se řeší otázka, zda 

systém obecných zákonů je onou cestou, jak poskytnout příslušné vedení jednajícímu, tj. jak mu poskytnout 

jednoznačné určení toho, co je v dané situaci správné. Proti tomuto se ohrazují zastánci tzv. morálního 

partikularismu v čele např. s Jonathanem Dancym. K podobnému tvrzení se pak hlásí i morální realisté jako 

např. J. McDowell nebo D. Wiggins.  
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něhož žádné osobní a individuální charakteristiky nevstupují. Abstrahuje se od nich, 

protože jsou pro morální posouzení irelevantní. Pro náš příklad s řidičem tramvaje by tak 

mohla být relevantní obecná charakteristika, že řidička je žena, protože by možná neměla 

dostatečnou sílu zatáhnout za příslušnou páku, tato charakteristika by však byla platná 

pro jakoukoli ženu na místě řidiče. To, že jsem to právě já, je pro posouzení správnosti 

irelevantní. Tato charakteristika morálního soudu o tom, co je v dané situaci správné, 

vešla ve známost jako „univerzalismus“ morálních soudů.
18

  

 

Právě požadavek univerzalismu, tj. požadavek, aby morální soud byl platný pro každého 

nehledě na osobní, individuální a nahodilé charakteristiky v dané situaci, výrazně 

ovlivňuje způsob, jakým může být člověk k morálnímu jednání motivován. Soudím-li 

například, že je správné skočit do vody zachránit tonoucího, není možné uvažovat o tom, 

zda se mi chce, či nechce nebo zda dotyčná osoba ve vodě je, či není zrovna můj blízký. 

Je-li to v dané situaci správné, do vody bych skočit měla nehledě na pocity, které právě 

mám. Morální soud se tak do mé motivace promítá jako určité donucování, jako něco, co 

„bych měla“ udělat: jako povinnost, která mě motivuje i tam, kde dané jednání vykonat 

nechci. Právě povinnost vyjadřuje způsob, jakým nás může motivovat nějaký požadavek 

založený nikoli na touze, ale na morálním či jiném pravidle (např. pravidle společenském, 

pravidle nějaké instituce či zákonu státu). Proto Anscombe ve své druhé tezi dává do 

souvislosti pojmy morálně správného, morální povinnosti a morálního „měla bych“ – 

v tomto etickém paradigmatu totiž první implikuje druhé a druhé se vyjadřuje jako třetí. 

 

Motivace morálním požadavkem je podobna příkazu či nařízení v tom, že příkaz 

i nařízení člověka donucují bez ohledu na to, co v dané chvíli chce. Existuje však důležitý 

rozdíl ve způsobu, jakým nás různé požadavky zavazují, a tedy motivují k provedení 

příkazu. Příkazy či nařízení, podobně jako různé typy pravidel či zákonů, odvíjejí svou 

závaznost buď od sankce v případě nesplnění (nadřízený mi může snížit plat, z klubu mě 

můžou vyhodit, rodič mi může vynadat), nebo od nějaké vnější autority, která je ukládá 

a kterou uznáváme. U morálních zákonů však takováto vnější moc či autorita neexistuje. 

Snad nejlépe tento důležitý fakt vyjádřil Kant ve svém pojmu autonomie: morální zákony 

si na rozdíl od zákonů státu uložených zákonodárcem ukládáme sami.
19

 Závaznost 

povinnosti se tedy nezakládá na strachu z potrestání, ale na rozumovém nahlédnutí 

platnosti morálního principu. Právě tento specifický způsob závaznosti odlišuje podle 

Kanta etiku od teorie práva.
20,21

 

 

Pojem povinnosti a jeho souvislost s morálním zákonem nejsoustavněji rozpracoval Kant 

ve svých Základech. Kant hledá takový motiv, který by obsahoval pojem dobré vůle, 

a tedy absolutní, tj. nepodmíněnou morální hodnotu, a nachází ho právě v jednání 

z povinnosti. Tento motiv kontrastuje s jednáním z bezprostřední náklonnosti, které má 

                                                           
18 V našem prostředí se problémem univerzalismu v etice soustavně zabývá např. V. Hála (viz Hála 2009). 
19 Kant (1990), str. 93 nn. 
20 Kant (1977), „Einleitung in die Metaphysik der Sitten“, část III. „Von der Einteilung einer Metaphysik der 

Sitten“. 
21 U Milla závaznost morálního požadavku není založena na rozumu, ale na faktu, že lidské štěstí je 

univerzálně žádoucí, a tudíž je žádoucí i utilitaristický princip nejvyššího štěstí (Mill 2011, IV, §§ 2–3, 

str. 98 n.). Člověk má tedy důvod držet se principů, které pod tento princip spadají, resp. jsou užitečné. 

Závaznost povinnosti v utilitarismu není založena na rozumovém nahlédnutí pravidla, ale na „vlastním 

subjektivním cítění“ (Mill 2011, III, § 6, str. 87 n.). 
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v dané situaci stejný předmět jako jednání z povinnosti.
22

 Například pomáhat druhým 

můžeme podle Kanta buď ze zájmu na jejich dobru a „účasti“ na jejich utrpení 

(z „náklonnosti“), nebo z povinnosti. Jeden typ morálního jednání tak může mít dvojí 

odlišnou motivaci. Kant však tvrdí – a toto tvrzení tvoří samotné jádro jeho pozice –, že 

jednání z náklonnosti „nemá žádnou pravou mravní hodnotu“, tu má pouze jednání 

z povinnosti.
23

  

 

Kant v klíčovém odstavci 11 uvádí dvě alternativní situace, na nichž ukazuje, jak je motiv 

náklonnosti nahodilý a podmíněný určitým stavem a okolnostmi. V prvním scénáři je 

účastný filantrop zasažen vlastním smutkem a ztrácí zájem o druhé a o jejich blaho. 

Dostane-li se takový člověk do situace, kdy by bylo správné pomoci, nebude mít 

příslušnou motivaci, protože ta byla závislá na tomto zájmu o druhé. Jediný způsob, jak 

by mohl učinit tuto správnou věc, je z povinnosti. V tomto prvním případě by tedy 

jednání z náklonnosti bylo závislé na stavu jednajícího, který však v dané chvíli není 

v jeho moci. V druhém Kantově scénáři je pomoc vyžadována od člověka, který je od 

přirozenosti chladný a vůbec postrádá příslušnou náklonnost k druhým. I takový člověk 

se však podle Kanta může zachovat morálně, protože může pomáhat z povinnosti.  

 

Kant zde ukazuje, že kdybychom za morální motiv považovali motiv náklonnosti, byl by 

závislý nejen na dočasném stavu jednajícího, ale také na jeho osobních vlastnostech – 

Kant doslova mluví o „vlastnostech temperamentu“. Jak naladění, tak povaha jsou však 

věci, které v dané chvíli jednající nemůže ovlivnit, jsou tedy podle Kanta nahodilé, 

a tudíž nemohou být základem absolutní čili nepodmíněné morální hodnoty. Zde se nám 

znovu ukazuje požadavek universalismu, který je společný jak pro Kanta, tak pro právní 

systém: učinit to, co je správné, musí být možné pro každého nehledě na to, v jaké se 

nachází životní situaci, a nehledě na jeho individuální charakter. Morální jednání nesmí 

být podmíněné tím, co v dané chvíli jednající nemůže ovlivnit. Jediné, co je vždy v moci 

každého jednajícího, je však možnost vlastní vůlí se donutit k tomu, co udělat „musím“, 

nebo co „bych měla“, a tedy motiv povinnosti.  

 

Podle Kanta může být rozumový motiv povinnosti naprosto nepodmíněný empirickými 

pohnutkami, a je tak jediným motivem, který je v každé chvíli v moci jednajícího. 

Usoudí-li jednající, že je správné něco udělat, vždy se může donutit toto jednání provést. 

Za to, že se mu zrovna nechce, ho vinit nemůžeme, ale můžeme ho vinit za to, že se 

nepřemůže. Zde se nám ukazuje důležitá souvislost právního pojetí etiky s určitým 

pojetím morální zodpovědnosti: morálně hodnotit je možné pouze to, co je plně v moci 

jednajícího. Plně v moci jednajícího je v dané chvíli pouze jeho vůle, ostatní věci jsou 

podmíněné. Vůle může nepodmíněně motivovat pouze donucením, proto nepodmíněnou 

morální hodnotu může mít pouze jednání z povinnosti. 

 

Jak už jsme řekli, takovéto pojetí zodpovědnosti budeme nazývat „silným pojetím 

zodpovědnosti“. Je závislé na tom, že člověk musí být schopen se v danou chvíli 

                                                           
22 Srov. Herman (1993a), která velmi jasně rozpracovává rozdíl mezi předmětem jednání a jeho motivem 

a ukazuje, že jednání, které má tentýž předmět, může být provedeno z odlišného motivu, protože motiv je 

pouze „způsob, jakým cíl chápu jako dobrý“ (str. 25). 
23 Kant (1990), str. 61–62. 
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rozhodnout jednat podle morálního požadavku. S tímto pojetím souvisí i pojetí morální 

motivace – pravým morálním motivem, tj. motivem, který není podmíněný a nahodilý, je 

pouze rozum a rozumem určená vůle. Ostatní, „empirické“ motivy (jak by řekl Kant), 

jsou nahodilé, nemůžeme je ve chvíli jednání ovlivnit, protože nejsou přímým předmětem 

naší vůle, a proto jsou z morální sféry vyloučeny. „Legalistické“ pojetí etiky, které je 

charakterizováno takovýmto přístupem k motivaci, je proto velmi vyhraněně 

racionalistické. Protože morální jednání z povinnosti je výkonem rozumu a vůle, redukuje 

se morální identita člověka pouze na jeho rozumovou a volní složku.  

 

Je příznačné, že nositelem morální identity je v tomto pojetí osoba, tj. právní a politický 

subjekt. Osoba s plnou zodpovědností je vzhledem k státu a jeho právnímu systému 

definována pouze svou vůlí a schopností autonomně se rozhodovat. Tato vůle se 

manifestuje jednak vzhledem k vládní autoritě, kterou svým souhlasem zakládá (teorie 

společenské smlouvy), jednak vzhledem k právu, vůči němuž je zodpovědná. Pojem 

osoby přenesený na rovinu etické teorie si ovšem ponechává tytéž atributy, tj. abstrahuje 

od všech individuálních charakteristik a ponechává si jen vůli a schopnost se rozhodovat. 

V kantovské etice si tak jen osoba – na rozdíl od věci – jakožto účel o sobě zasluhuje 

nepodmíněnou úctu, a to díky své autonomii, která vyplývá z toho, že je rozumnou 

bytostí a má vůli.
24

  

 

Právě tato jednostranná redukce a abstrakce od ostatních aspektů bude později kritizována 

ze strany etiků ctností, podobně jako důraz na silné pojetí motivace, které z morální 

oblasti vylučuje širokou škálu jevů, jimž v každodenní zkušenosti morální hodnotu 

přisuzujeme. Teorie kantovského a utilitaristického typu především vylučují všechny 

mimo-rozumové pohnutky a reakce, stejně jako motivy a city osobního rázu. 

V neposlední řadě jsou také vyloučeny všechny aspekty, v nichž se lidé liší. Právě ty však 

zčásti konstituují jejich morální charakter – specifický způsob vnímání, smýšlení, cítění 

a motivace, který vedle našeho jednání vytváří naši morální identitu. Souhrnně bychom 

mohli říci, že velký důraz na vnější systém objektivních pravidel, soudů a jejich 

odůvodnění způsobuje, že tyto teorie velice ochuzují, či v lepším případě 

nerozpracovávají vnitřní, subjektivní, osobní a individuální stránku morální zkušenosti. 

Na konkrétní směry, jimiž jednotliví autoři vedou svou kritiku právního pojetí etiky, se 

podíváme vzápětí. 

 1.4 Epizodičnost jednání 

Obrátíme-li se nyní ke kritice právě probraného pojetí etiky, mohli bychom souhrnně říci, 

že jejím terčem je především epizodičnost, s jakou přistupuje k morální zkušenosti, 

a která deformuje naši představu morálního života. V kontrastu s antickou etikou 

obzvláště vynikne především fakt, že jak kantovská etika, tak utilitarismus se zaměřují 

výhradně na jednotlivé jednání a jeho regulaci. Širší časový kontext a život jednajícího 

jako takový je primárně nezajímá, naopak od nich při posuzování jednání abstrahují. 

Můžeme v tom vidět další z paralel k právnímu systému liberálního státu, který svými 

zákony reguluje pouze konkrétní činy, ale do způsobu, jakým budou jednotliví občané 

vést svůj život, nezasahuje.  

                                                           
24 Kant (1990), str. 91. 
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Podobně jako rezignuje liberální pojetí státu na jakékoli normativní zásahy do života 

svých občanů, rezignuje Kant i Mill na jakékoli tázání po tom, co je dobrý život člověka. 

Přirozený životní cíl člověka je podle nich štěstí, které ale jako takové nelze normativně 

vymezit. Mill štěstí definuje jednoduše jako „potěšení a nepřítomnost bolesti“ a i když se 

snaží vytvořit nějakou hierarchii mezi různými typy potěšení, je otázka, zda se mu to 

může v utilitaristickém rámci podařit.
25

 Kant štěstí, resp. blaženost definuje analogicky, 

ale na rozdíl od Milla touhu po štěstí spolu s příslušnými motivy náklonnosti klade navíc 

do přímého protikladu k morálce.
26

 Pro antickou etiku, především pro tu Platónovu 

a Aristotelovu, však nebyl myslitelný šťastný život, který by zároveň nebyl dobrý. 

V kantovské a utilitaristické etice tato možnost naopak vyloučena není, protože 

individuální život se stává něčím, co ve svém celku nemůže a nemá být podrobeno 

hodnocení. Doménou etiky se tak stává regulace jednotlivého jednání. 

 

Zde se však dostáváme ke zmíněné kritice. Kantianismus a utilitarismus totiž chápou 

jednotlivé jednání, a tedy předmět morálního soudu, jako uzavřenou epizodu. Aby dostáli 

zmíněným požadavkům univerzality a silnému pojetí zodpovědnosti, musí totiž důsledně 

abstrahovat od veškerého kontextu života jednajícího, jak v čase před jednáním, tak 

v čase po něm. Epizoda činu začíná vstupem do situace, která musí být chápána jako pro 

každého stejná. Není zde tedy prostor pro rozdílnost vnímání jednotlivých okolností, 

nároků či pro různost reakcí, emocí či motivačních impulsů. Při posuzování dané situace 

jednající rozvažuje a dospívá k morálnímu soudu, který má opět být platný pro každého 

stejně a který konstituuje univerzální morální požadavek. Následně na to se jednající 

úspěšně či neúspěšně rozhoduje jednat podle tohoto požadavku, čímž epizoda jednání 

končí. Jednotlivý čin je pak podroben posouzení a případné sankci.
27

 

 

To, jak takovéto pojetí vytrhuje jednání z kontextu, bychom mohli ilustrovat na již 

zmíněném příkladu řidiče tramvaje: příklad začínáme vyprávět popisem situace (dvě 

koleje, dělníci, rozbité brzdy, řidič, který se musí rozhodnout), aniž bychom věděli, jak 

k situaci došlo, jak je možné, že řidič nemá jinou možnost, jak dělníky varovat, jestli 

v tramvaji jedou nějací další lidé, apod. Nevíme ani nic o tom, jak řidič na situaci reaguje, 

nevíme, co je to za člověka, jakou má minulost – jinak bude reagovat veterán 

z Afgánistánu, jinak nováček, který právě absolvuje svou třetí jízdu a při pohledu na 

zaseknuté brzdy zpanikaří a z tramvaje vyskočí. I kdyby se nám při popisu příkladu 

podařilo vyhnout schématičnosti, bez odkazu ke kontextu a k psychologii jednajícího 

nezískáme úplný morální obrázek. Můžeme sice řešit otázku, co by bylo správné udělat, 

ale k finálnímu posouzení činu tyto okolnosti znát potřebujeme: jinak budeme hodnotit 

odvahu a duchapřítomnost, nebo naopak záchvat paniky u nováčka než u veterána 

z Afgánistánu. Situace se také radikálně změní, když víme, že kontrolu brzd měl na 

starosti právě daný řidič, apod.  

 

                                                           
25 Viz např. Mill (2011), II, §§ 3–8, str. 43 nn. 
26 Viz např. Kant (1990), str. 58 nn. 
27 Marína Barabas vidí příčiny tohoto vývoje v přesunutí zdroje morální hodnoty ze světa do subjektu a jeho 

vůle, která se realizuje v jednotlivém jednání. Znakem tohoto přesunu je i nový morální protagonista – 

„jednající“ („agent“): člověk chápaný pouze a právě jako jednající činitel. Barabas argumentuje, že tento 

běžně užívaný pojem deformoval (a zčásti stále deformuje) novověké chápání etiky (viz Barabas 1999). 
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Tím se dostáváme k další výtce: epizodické chápání jednání má velmi problematický 

vztah k temporalitě lidského života, který má trvání, kontinuitu a vývoj, tj. nějakou 

historii. Velmi úzké časové zaměření chápající jednání jako uzavřenou událost, jíž nic 

nepředchází ani po ní nic nenásleduje, má dalekosáhlé důsledky: protože zodpovědní 

můžeme být pouze za to, co je v danou chvíli v naší moci, a za „danou chvíli“ se v tomto 

paradigmatu považuje pouze čas, kdy je jednající konfrontován se situací, v níž se má 

rozhodnout, vylučují se ze sféry zodpovědnosti všechny aspekty, které jednající ovlivnit 

může pouze v delším časovém úseku. Z hlediska dané chvíle se pak tyto aspekty jeví jako 

nahodilé a mimo naši moc.
28

 

 

Tak Kant hned na začátku Základů z oblasti morální hodnoty vylučuje nejen „talenty 

ducha a vlastnosti temperamentu“, ale i to, co bychom mohli nazvat charakterovými 

vlastnostmi: uměřenost, sebeovládání, apod.
29

 Právě individuální charakterové vlastnosti, 

s nimiž jednající do situace vstupuje, však obsahují jak emoční struktury, tak struktury 

vnímání a rozvažování. Charakterové dispozice tak mohou ovlivnit to, jak člověk 

v situaci přemýšlí a o jakých alternativách uvažuje – například to, jestli řidiče tramvaje 

napadne vyskočit před tramvaj a zastavit ji vlastním tělem –, protože skrze individuální 

hodnoty ovlivňují i struktury vnímání a představivosti. Zároveň ale charakter určuje i 

emoční a citové reakce na danou situaci – řidič může bez přemýšlení vyskočit před 

tramvaj a obětovat se, může podlehnout panice, ztuhnout, rozvztekat se, nebo na stres 

může reagovat naopak zvýšeným soustředěním a duchapřítomností.
30

 

 

Všechny tyto charakterové dispozice však nemohou vstupovat do morální úvahy 

v případě, že se zaměřujeme na epizodické jednání, z jehož perspektivy se jeví jako mimo 

sféru kontroly jednajícího. Charakter člověka spoluutváří jeho identitu, je tím, čím se od 

druhých liší, a proto od něj univerzalistické teorie musí abstrahovat. Zároveň charakter 

není v moci jednajícího ve chvíli, kdy už se ocitl v praktické situaci, protože jej není 

možné změnit najednou jediným rozhodnutím. Utváří se v čase a jde-li vůbec ovlivnit, 

pak jen postupně výchovou, zvykem, sebereflexí a vytrvalou soustředěnou pozorností, 

například tak, že se učíme všímat si určitých věcí, nebo se cvičíme v potlačování určitých 

typů pocitů a reakcí. Kultivaci charakteru se budeme více věnovat níže v následující části, 

a dále obsáhleji v druhé části příští kapitoly, kde se budeme mimo jiné zabývat otázkou, 

v jakém smyslu jsme za charakter zodpovědní.  

 

Soustředění na moment rozvažování a rozhodnutí vyřazuje mimo sféru etického 

zkoumání také související problém, totiž fakt, že mnohé motivy či okolnosti nemusí být 

v daném okamžiku v naší moci, ale mohli jsme jim nějak předejít. Do této sféry se řadí 

všechna zavinění z nedbalosti, kdy došlo k nějakému pochybení v čase před konkrétní 

epizodou a situace se vyvine v náš neprospěch. Předcházet je však možné také situacím, 

o nichž víme, že obsahují nějaké nebezpečné pokušení nebo podnět, jemuž bychom 

v dané situaci nemuseli odolat. Můžeme se například vyhýbat člověku, jenž nás zrovna 

                                                           
28 Toto téma probereme důkladněji v příští kapitole, která se bude zabývat právě rozšířením předmětu etiky 

na tyto zdánlivě nahodilé aspekty (v literatuře se pro ně vžil název „moral luck“). Zde podáme pouze přehled 

těch aspektů, od nichž probírané etické paradigma kvůli omezenému časovému horizontu abstrahuje. 
29 Kant (1990), str. 57. 
30 Srov. Barabas (1999), str. 168 nn.  
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silně irituje, protože víme, že bychom na něj byli hrubí. Zde vzniká důležitá otázka, 

v jakém smyslu jsme zodpovědní za to, když se nám situaci předejít nepodaří, k níž se 

ještě vrátíme v následující kapitole. 

 

Epizodické chápání lidského jednání však neabstrahuje pouze od toho, co k situaci 

jednání vedlo, tj. od času před danou epizodou. Odhlíží také od toho, co po epizodě 

následuje. Tím ovšem nemyslíme důsledky jednání, které lze ještě chápat jako součást 

jednání, ale to, jakým způsobem se jednání promítá do života jednajícího: člověk určitým 

způsobem reaguje na to, co v minulosti udělal, což může vrhnout světlo na jeho minulý 

čin a zásadně ovlivnit jeho přítomný a budoucí život.
31

 Mezi takovými reakcemi pro nás 

budou nejzajímavější emoční reakce (např. emoce lítosti a studu), nebo reakce, které 

vyústí v nějaký čin (např. omluva či pokus o nápravu). Kromě těchto reakcí však 

abstrahování od osobní minulosti zakrývá i důležité otázky týkající se vztahu 

jednotlivého jednání a života jednajícího. Kromě toho, že musí žít s následky svých činů 

(výčitky svědomí, trest, ztráta vztahu), jeho minulé činy a rozhodnutí také 

spolukonstituují jeho identitu, formují charakter člověka a utvářejí jeho životní zkušenost. 

Člověk se může stát tím, kým je, také tím, že něco udělá. Tento retrospektivní pohled na 

lidské jednání pro nás bude nesmírně důležitý při studiu viny, lítosti a výčitek svědomí ve 

čtvrté kapitole.  

 

„Právní“ či „legalistické“ paradigma v etice, nebo také „etika činu“, jak bychom mohli 

charakterizovat především kantianismus a utilitarianismus před aristotelskou revolucí 

padesátých a šedesátých let, nese tedy tyto základní rysy: morálně hodnotit lze pouze to, 

co je plně v naší moci, což je podle tohoto paradigmatu pouze jednání chápané jako 

výsledek svobodného rozhodnutí. Jeho základní otázkou tedy bude morální hodnota 

epizodicky pojatého jednání. Toto posouzení teorie určuje systémem morálních zákonů, 

který vede rozvažování jednajícího. Ten tak rozumově poznává svou povinnost, podle níž 

na základě své vůle jedná. V předchozích částech jsme se snažili ukázat, proč takto 

nastavená otázka nutně opomíjí určité aspekty morálního života. Tyto aspekty můžeme 

rozdělit do dvou oblastí. První oblast tvoří psychologie jednajícího. Protože morální 

identita kantovského či utilitaristického protagonisty se omezuje na jeho racionalitu 

a vůli, ostatní aspekty jeho psychologie – charakter, emoční a kognitivní struktury – do ní 

nevstupují. Kritici této redukce proto požadují, aby etické teorie braly v úvahu celek 

charakteru člověka, nejen jeho rozumovou část. Této kritice se budeme věnovat 

v následující části. Druhou opomíjenou oblast tvoří celek života jednajícího, od něhož se 

v posuzování epizodického jednání abstrahuje. Zde se poukazuje na to, že etika by měla 

vyjasnit vztah mezi morálkou a osobním životem člověka, jeho identitou 

a konstituujícími vztahy, bez nichž není možné mluvit o dobrém a šťastném životě. Bez 

tohoto širšího kontextu nelze vyjasnit, jakou roli morálka v životě člověka má. Této druhé 

oblasti se budeme věnovat ve třetí části této kapitoly. 

                                                           
31 Srov. Barabas (1999), str. 165; Viz např. Zosimovo vyprávění o své minulosti v Dostojevský (1928), VI, 2, 

C–D. 
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 2 Morální psychologie a etika ctností 

V předchozí části jsme charakterizovali to, co Elisabeth Anscombe ve svém článku 

„Modern Moral Philosophy“ nazvala „právním“ či „zákonným“ pojetím etiky (law 

conception of ethics). Viděli jsme, že toto etické paradigma se zaměřuje na lidskou vůli 

a její vztah k morálním zákonům a programově vyčleňuje z morální sféry vše, co má 

v Kantově smyslu empirický charakter. Dále jsme ukázali, že tento teoretický rámec byl 

založen na právě těch pojmech (morální správnosti, povinnosti a morálním „měla bych“), 

které Anscombe identifikuje a zavrhuje ve své druhé tezi. Nyní se obrátíme k její první 

tezi, v níž tvrdí, že je třeba rozpracovat filosofickou psychologii, protože díky 

jednostrannému zaměření na výše uvedené pojmy tato oblast výrazně zakrněla. Je tedy 

nutné ji rehabilitovat, a protože lidskou psychologii do morálního obrázku přirozeně 

integrovala antická etika ctností, nabízí se tato jako přirozená alternativa.
32

 

 

To, že se určitá oblast filosofie nerozvíjela, však znamená, že se po určitou dobu 

nevěnovala pozornost určité oblasti naší zkušenosti, a právě na tento fakt začala v době 

Anscombeové raného díla poukazovat řada autorů, kteří později více či méně úmyslně 

utvořili v anglosaské (či anglofonní) etice nový proud tzv. etiky ctností. Tato opomíjená 

oblast zahrnuje to, co bychom mohli řadit mezi subjektivní, vnitřní a individuální aspekty 

naší morální zkušenosti. Spolu s těmito aspekty, volně zařaditelnými pod název „morální 

psychologie“, se však do etiky začala vracet i otázka, jak má vypadat dobrý lidský život 

a jaký je jeho vztah k morálce. Tuto otázku ovšem nelze zodpovídat bez odkazu 

k lidskému charakteru, osobnosti a identitě. S jistým patosem bychom tedy vývoj 

anglosaské etiky od 2. poloviny 20. století mohli nazvat „obratem k člověku“. 

 

Většina kritických výpadů, které na kantianismus či utilitarismus směřovali autoři 

zmíněné vlny, vynáší na světlo určité příklady, na nichž tito autoři ukazují určitý aspekt 

morální zkušenosti pomíjený těmito teoriemi. Oproti důrazu na teoretický systém 

předchozích tradic zde tedy znovu nabývá autoritu sdílená intuice a konfrontace 

s každodenní praxí morálního posuzování. Autoři etiky ctností upírají pozornost 

především k tomu, aby etika činila zadost faktům a zkušenosti. Tento posun výstižně 

popsala Iris Murdoch: „Ve filosofii existuje dvousměrná tendence: tendence budovat 

pečlivě vypracované teorie a ústup zpět, který přihlíží k jednoduchým a zjevným 

faktům.“
33

 Zatímco Kant i Mill ve jménu jednotné teorie abstrahují od rozsáhlé oblasti 

faktů, etika ctností se k nim navrací a poukazuje na jejich morální relevanci. 

                                                           
32 Obsah filosofické a specificky morální psychologie se v posledních 50 letech poněkud změnil. Ještě 

Anscombe si pod tímto vymezením představovala zkoumání jakéhosi subjektivního protipólu morální teorie, 

která se v té době zabývala objektivně danými morálními soudy a jejich zdůvodněním morálními zákony. 

Filosofická psychologie, jak ji sama obhajuje ve svém článku, tak dnes spadá spíše do filosofie jednání 

(s klíčovými pojmy jednání, úmyslu, libosti, chtění). V pozdějším vývoji se totiž „psychologické“ jevy 

v praktické filosofii začaly definovat v opozici k rozumovým a volním či „konativním“. „Morální 

psychologie“ tak dnes zpravidla pokrývá ty aspekty morální zkušenosti, které v dané chvíli jednání 

nemůžeme rozumem či vůlí nijak ovlivnit, např. emoce, pohnutky, charakterové dispozice, vztahy, 

a v neposlední řadě také mechanismy morálního selhání jako jsou slabá vůle a sebeklam, nakolik jsou 

chápány jako selhání racionality. (Tato tendence se projevila dokonce v názvu důležité publikace Alfreda 

R. Melea z roku 1987:  Irrationality: An Essay on Akrasia, Self-Deception and Self-Control.) Proti této 

tendenci se ovšem v této práci budeme opakovaně vymezovat a držet se původního záměru Anscombe, 

tj. upozornit na subjektivní stránku morálky a její nezbytnost pro etické zkoumání. 
33 „There is a two-way movement in philosophy, a movement towards the building of elaborate theories, and 

a move back again towards the consideration of simple and obvious facts.“ (Murdoch 1970a, str. 1).  
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V následující části se pokusíme přehledně probrat ty nejdůležitější oblasti, které byly díky 

aktivitě etiků ctností vzaty na milost. Nebude zde prostor pro rozsáhlejší rozpracování, 

proto vždy jen poukážeme na to, jakým způsobem vstupují tyto aspekty do našeho 

běžného morálního hodnocení a v čem tedy legalistické teorie nečiní zadost faktům. 

Výsadní roli přitom v našem výkladu bude mít hned první aspekt, tj. hodnocení 

charakteru, protože ostatní z probíraných položek – motivy, emoce, vnímání i reakce – 

často chápeme jako projevy určité charakterové dispozice. Přestože nás celkově zajímá 

spíše negativní hodnocení, s nímž se pojí vina a výčitky, budeme se v této kapitole 

věnovat více hodnocení pozitivnímu, protože právě na věrohodné vykreslení 

(pozitivního) morálního ideálu se historicky většinou zaměřovala počáteční diskuse. 

K hodnocení negativnímu, vině a zodpovědnosti, se obrátíme v příští kapitole.  

 2.1 Ctnosti a neřesti 

Přechod k ctnostem a neřestem jako k možnému předmětu etického zkoumání se udál 

poněkud oklikou. V roce 1958 vyšlo kromě zmíněného článku E. Anscombe ještě několik 

textů, které poukazují na to, že dosud dominující hodnoty „správného/nesprávného“ 

a „dobrého/špatného“ jsou příliš obecné a formální a že je třeba se obrátit k pojmům 

konkrétnějším, obsahujícím už nějakou substanci.
34

 Takovými hodnotami jsou především 

ctnosti a neřesti. Ukazuje se, že tyto pojmy právě proto, že mají nějaký obsah, implikují 

již zároveň určité hodnocení. Tak Philippa Foot ukazuje, že hrubost (rudeness) obsahuje 

vždy bezohlednost vůči druhým, a je tudíž vždy něčím negativním,
35

 na druhé straně 

ctnosti jako rozumnost (prudence), odvaha a uměřenost člověku prospívají a obsahují 

tedy naopak pozitivní hodnocení.
36

  

 

Podobný obrat ke specifičtějším hodnotovým pojmům prosazuje i Anscombe v článku 

„Modern Moral Philosophy“, ale na rozdíl od Foot se více zaměřuje na ctnost, která 

rozsahově blíže odpovídá doposud zkoumaným zákazům a povinnostem, na spravedlnost. 

Jako paradigmatický příklad nespravedlnosti volí situaci, kdy je někdo soudně potrestán 

za něco, co neudělal. Přestože předchozí tradice se soustřeďovala na odůvodňování 

a hledání argumentů, proč je takový typ jednání nesprávný, Anscombe tvrdí, že 

jednoduše není možné případy potrestání nevinného nepopsat jako nespravedlivé.
37

 

Přestože uznává, že nemá dostatečné filosofické prostředky, aby to dokázala, tvrdí, že 

člověk schopný vážně uvažovat o tom, zda tento případ je či není případem 

nespravedlnosti, projevuje „narušenou mysl“ („a corrupt mind“) – hodnocení je totiž 

přímo implikováno povahou dané události.
38

 

 

Přestože metaetická motivace, která dominovala ve zmíněných textech, brzy přestala být 

aktuální a autoři poměrně rychle rozšířili svůj zájem i na tzv. „hutné“ („thick“), 

                                                           
34 Jedná se především o články autorů jako P. Foot, I. Murdoch, M. Warnock, P. Geache a G. Warnocka, 

jejichž skupina se vymezovala proti dosavadnímu „metaetickému“ přístupu k morálním pojmům. Není 

náhoda, že všichni tito autoři byli silně ovlivněni Ludwigem Wittgensteinem. 
35 Foot (1958), str. 507 nn. 
36 P. Foot, „Moral Beliefs.“ In: Foot 2002, str. 100 nn.; srov. též Murdoch (1970a), str. 41. 
37 Anscombe (2005a), str. 179. 
38 Tamtéž, str. 180. 
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substantivní hodnotové pojmy,
39

 do filosofického povědomí proniklo uznání, že 

v běžném životě hodnotíme nejen jednotlivé jednání, ale i jednotlivé charakterové 

vlastnosti člověka: například běžně mluvíme o něčí poctivosti, skromnosti, lenosti či 

krutosti a nezamýšlíme jen neutrálně popsat daného člověka, ale hodnotíme jej 

a vyjadřujeme, co je to za člověka. Zmíněná diskuse tedy přinesla jeden velmi důležitý 

výsledek: zatímco dosud se u otázky morálního hodnocení zvažovalo jen hodnocení 

jednotlivého jednání, nyní se začalo hovořit o hodnocení člověka, resp. jeho jednotlivých 

charakterových rysů. 

 

Toto je však závažná změna paradigmatu. Už v roce 1958 přichází Bernard Mayo 

s rozlišením etiky na etiku Konání (ethics of Doing), jejímž primárním zájmem je po 

způsobu právní vědy epizodické lidské jednání, a etiku Bytí (ethics of Being), která se 

zaměřuje na to, jaký je člověk, tedy na jeho charakter.
40

 Podobně jako Anscombe 

a později i mnoho dalších chápe Mayo první paradigma jako příznačné pro novověkou 

etiku, pro niž je klíčovým pojmem povinnost (duty či obligation) založená na morálním 

principu, zatímco druhé paradigma vystihuje etiku antickou s klíčovým pojmem ctnosti 

(virtue).  

 

Všeobecné uznání faktu, že i charakter člověka může být předmětem morálního 

hodnocení, odstartovalo intenzívní studium pojmů ctnosti a neřesti. Toto studium se často 

obrací k antické etice, především k Aristotelovu pojetí ctností, ale zároveň jeho pojetí 

také dále rozvíjí detailní analýzou jednotlivých novodobých ctností (např. laskavosti či 

dobrotivosti – kindness). Pro vlnu autorů, kteří poukazují na morální relevanci 

„nahodilých“ aspektů jednání, se zkoumání ctností a charakteru stalo klíčovým, protože 

zkoumání těchto aspektů zastřešuje. Vnímání situace, konkrétní motivy, emoce a reakce 

jednajícího nemůžeme hodnotit jako takové, protože ve chvíli jednání nejsou v moci 

jednajícího, můžeme je ale hodnotit jako projev jeho charakteru, resp. jako projev jeho 

jednotlivých ctností a neřestí.  

 

Ctnosti a neřesti není tedy možné chápat úzce jen jako dispozice k jednání. Jsou to 

komplexní rysy charakteru, které se projevují jak v motivační a emoční, tak v kognitivní 

aktivitě jednajícího. Rosalind Hursthouse tuto komplexitu výstižně charakterizuje hned 

v úvodu své knihy On Virtue Ethics na příkladu poctivosti. Předně poukazuje na to, že 

poctiví lidé nejen že jednají poctivě a vyhýbají se nepoctivosti, ale jednají poctivě 

a vyhýbají se nepoctivosti určitým způsobem: bez otálení, pohotově, apod.
41

 Vztah 

poctivého člověka k pravdě se podle Hursthouse projevuje například tak, že se úzkostlivě 

ujišťuje, zda mu bylo správně rozuměno, i když z nedorozumění by mohl mít prospěch. 

Ctnost poctivosti se dále podle Hursthouse projevuje také v situacích, kde je dotyčný 

konfrontován s poctivostí či nepoctivostí druhých a má nějak vyjádřit svůj postoj. Takový 

                                                           
39 Distinkci hutných (thick) a řídkých (thin) pojmů zavádí Bernard Williams v kapitole 8 „Knowledge, 

Science, Convergence“  ve své knize Ethics and the Limits of Philosophy. Na rozdíl od řídkých pojmů (např. 

dobré, správné), které obsahují jen čisté hodnocení, mají hutné pojmy (Williams dává příklady: zbabělec, lež, 

brutalita, vděčnost – coward, lie, brutality, gratitude) kromě hodnocení i vlastní obsah. Williams přitom 

v poznámce uvádí, že uvedené rozlišení poprvé slyšel na společném semináři od Foot a Murdoch (Williams 

2006, str. 141, pozn. 7). 
40 Mayo (1958), ch. 6 „Being and Doing“. 
41 Hursthouse (2001), str. 11. 
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člověk bude chválit a obdivovat poctivost a odsuzovat nepoctivost, což se projeví jak 

v jeho výběru přátel, tak např. při výchově dětí.  

 

Postoje se navíc často vyjadřují určitým typem emocí: Hursthouse předvádí pozoruhodný 

výběr projevů ryzí poctivosti: Poctivý člověk se nerozčílí, když je spravedlivě kritizován, 

nepřipadají mu zábavné košilaté historky o šikanování, je smutný, když se někdo blízký 

zachová nepoctivě, není překvapený a má radost, když poctivost zvítězí.
42

 Podle 

Hursthouse má dále hluboce poctivý člověk velmi pronikavý smysl pro rozeznání 

nepoctivosti. Lépe pozná, když se někomu nedá věřit, všimne si, když hrozí nepoctivost. 

Ctnost tak sjednocuje motivy, touhy, emoce a vůli, ale i hodnoty, zájmy, očekávání, 

vnímání a citlivost.
43

 V následujících třech částech se podíváme blíže na ty položky, které 

byly jmenovitě stavěny do protikladu vůči legalistickému pojetí etiky. 

 2.2 Motivy 

Michael Stocker na začátku svého slavného článku „The Schizophrenia of Modern 

Ethical Theories“ z roku 1976, jemuž se budeme detailněji věnovat v části 3.3, formuluje 

rozštěpení mezi motivy a etickou teorií (jíž myslí především teorii, která jde ve stopách 

buď kantianismu, nebo utilitarismu) následovně: „Moderní etické teorie (…) se zabývají 

pouze důvody, hodnotami a tím, co odůvodňuje. Selhávají ve zkoumání motivů, 

motivačních struktur a motivačních omezení etického života.“
44

 Podle Stockera kladou 

tyto teorie příliš velký důraz na rozumový a volní aspekt jednání a zcela opomíjejí jiné 

typy motivů, jako jsou touhy, emoce, osobní city a jiné. V této části ukážeme, že právě 

tyto motivy však mohou být morálně relevantní a mohou spolurozhodovat o hodnotě 

jednání.  

 

Zmíněná opozice rozumového a ne-rozumového motivu v morálním jednání je 

zajímavým způsobem pojednávána v článku Philippy Foot „Virtues and Vices“ („Ctnosti 

a neřesti“). Foot si klade otázku, které si byl vědom už Aristotelés, totiž zda morální 

(ctnostné) jednání spočívá či nespočívá v překonávání určitého pokušení učinit něco 

nesprávného a v překonávání nedostatku motivace učinit něco správného, jinými slovy 

v silné vůli.
45

 Foot nás staví před následující dilema: Je v situaci nebezpečí odvážnější ten 

člověk, který má velkou touhu utéct, ale ovládne ji, nebo ten, který ani tuto touhu nemá? 

A podobně tam, kde má člověk pomoci druhému, je ctnostnější ten, kterému se nechce, 

ale přemůže se, nebo ten, pro koho je pomoc snadná?
46

 Otázka zde zní, zda morálně 

hodnotíme obtížnost a výkon vůle, nebo touhu a přirozený motiv vyplývající 

z charakterové dispozice. Zdá se přitom, že legalistické etické teorie mají tendenci 

hodnotit výhradně výkon vůle. 

 

                                                           
42 Tamtéž, str. 12. 
43 Tamtéž. 
44 Stocker (1976), str. 453. 
45 Aristotelés na tuto otázku naráží na několika místech při analýze etické ctnosti ve druhé knize Etiky 

Nikomachovy. Explicitně se jí však věnuje v knize VII, kde ctnost odlišuje od tzv. enkrateie, sebeovládání. 

Viz též část 2.2 druhé kapitoly, kde se budeme věnovat Aristotelovu argumentu, proč je ctnost dobrovolná, 

a část 2.3 kapitoly páté, kde se budeme věnovat Aristotelovu srovnání ctnosti a neřesti s enkrateiou a akrasií. 
46 Foot (2002a), str. 17. 
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Tato pozice se ukazuje jako zvlášť absurdní na následujícím příkladu, který Foot dává. 

Dva lidé se dostanou do situace, kdy mají příležitost něco snadno ukrást. Jeden z nich cítí 

pokušení krást, ale ovládne se, druhého to ani nenapadne. Podle zmíněných teorií by si 

morální zásluhu odnesl ten první, protože při ovládnutí svého impulzu vyvinul morální 

úsilí. To ovšem neodpovídá způsobu, jakým běžně soudíme – v tomto případě je zřejmé, 

že poctivější je člověk druhý, který ani nemá touhu učinit něco nepoctivého.
47

 Vidíme, že 

v tomto případě se ctnost projevuje právě určitou touhou či přesněji její absencí, i když 

právě existence této touhy či potenciálního motivu jsou něčím, co jednající ve chvíli, kdy 

je konfrontován se situací, nemůže ovlivnit.  

 

Podobnou emoční či motivační složku obsahuje i dobrotivost (charity), kde se nám ukáže 

relevance nejen tužeb a pokušení jednajícího, ale i jeho motivů. Srovnáme-li podle Foot 

Kantova filantropa, který pomáhá druhým z přirozené sympatie, s jeho rivalem, který tuto 

sympatii postrádá a pomáhá pouze z povinnosti,
48

 projevuje první více ctnosti, protože 

součástí dobrotivosti je určitý cit a zájem o druhé. To opět vidíme na běžné zkušenosti, 

když lépe hodnotíme člověka, který pomáhá rád, než toho, který se k tomu musí nutit. 

Tuto druhou variantu omlouváme pouze v případě, že pomoc ztěžují nějaké závažné 

okolnosti, jakou je podle Foot například vlastní zármutek. Otázku, zda je snadnost 

jednání součástí i jednání odvážného, ponechává nakonec Foot otevřenou. Vztah ctností 

k vůli je tedy poměrně komplexní. Přinejmenším je však vidět, že v některých typech 

jednání je morální hodnocení závislé na motivech a touhách jednajícího, nejen na síle 

jeho vůle, a tyto motivy a touhy jsou součástí některých ctností. 

 2.3 Emoce 

V předchozí části jsme se snažili ukázat, že motivy jednání mohou být morálně relevantní 

a vstupovat do našeho hodnocení jednání. Časté motivy tvoří kromě touhy a odporu či 

strachu především city a emoce: to, že jednání bylo motivované soucitem, účastí či láskou 

bude za normálních okolností chápáno jako projev dobrého charakteru, zatímco motivy 

žárlivosti, závisti či nenávisti jsou hodnoceny negativně. Ne všechny emoce a city, které 

člověk má, se však musí projevovat v jednání – například ty, které potlačí, a motivem se 

nestanou. Důležitější skupinu však tvoří emoce bez možnosti jednat, například ty, které 

zakoušíme zpětně, nebo ty, které zakoušíme pouze jako pozorovatelé. Proto má smysl 

o emocích a citech vzhledem k morálce hovořit odděleně od problému motivů. 

 

Za prvé existuje široká škála morálních emocí, tj. emocí, jejichž přítomnost či 

nepřítomnost má vliv na naše hodnocení člověka. Kdyby například Sofoklův Oidipús, 

když zjistil, že je ve skutečnosti vrahem thébského krále a svého otce, necítil hlubokou 

lítost a pocit viny, ale jen by prohlásil, že nemohl znát identitu poutníka ani fakt, že 

thébská královna a jeho pozdější manželka je jeho matka, že je mu to líto, ale je třeba 

hledět kupředu, považovali bychom ho za oportunistu a člověka morálně 

zavrženíhodného. Samotný fakt, že Oidipovi situace není lhostejná a naopak na ni reaguje 

s hrůzou a s hlubokým pocitem viny, vypovídá o jeho morální ryzosti.
49

 Podobně 

                                                           
47 Tamtéž, str. 18. 
48 Srov. Kant (1990), str. 61–62. 
49 O výčitkách svědomí a pocitu viny jako paradigmatických projevech morální ryzosti (moral sincerity) 

hovoří B. Williams ve článku „Morality and the Emotions“ (in Williams 1999), str. 222. 
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můžeme považovat za známku morální kvality pocit rozhořčení poctivého člověka, když 

zjistí, že byl bez svého vědomí zatažen do výhodné, ale nečisté hry. Na druhé straně 

můžeme začít pochybovat o opravdovosti někoho, kdo sice často pranýřuje nepoctivost, 

ale v podobné situaci přejde onu špinavost jako nedůležitou. 

 

Jak je vidět na těchto příkladech, relevantní morální emoce se nemusí projevovat jen tam, 

kde se člověk nachází v nějaké praktické situaci. Někdy můžeme být navíc pouhými 

pozorovateli nějaké události a emoce pak vyjadřují náš postoj, který k ní zaujímáme. Je-li 

někdo svědkem nečisté hry, na kterou bez větších skrupulí přistoupí např. jeho kolega, 

očekáváme, že bude reagovat znechucením či rozhořčením. Kdyby se jednalo o blízkého, 

spíše bude na místě smutek a zklamání. Na druhou stranu člověk s hlubokým citem pro 

poctivost reaguje obdivem, radostí a někdy úžasem tam, kde se do takové hry někdo 

zatáhnout nenechá přesto, že ho to stojí určitou oběť. Připadá-li mu naopak tento případ 

jako nerozumný idealismus či přecitlivělost, budeme o jeho hlubokém smyslu pro 

poctivost pochybovat a v závažnějších případech odsoudíme takový postoj samotný.  

 2.4 Vnímání, myšlení a představivost 

V předchozích částech jsme se snažili ukázat, že emoce a motivy mohou být morálně 

relevantní a že ctnosti a neřesti obsahují emoční a motivační struktury. Nyní se podíváme 

na související, ale poněkud odlišnou součást ctností a neřestí, a to na struktury kognitivní. 

Mnoho autorů má totiž za to, že ctnosti se vyjadřují nejen v cítění a motivaci, ale také ve 

vnímání, případně i ve smýšlení, představování, vzpomínání, atd. Už samotná situace, 

s níž je člověk konfrontován, tak není něčím daným, ale je formována způsobem, jakým 

ji dotyčný chápe. Totéž pak může platit o jím zvažovaných alternativách jednání, které 

jsou závislé na jeho hodnotách a morálních omezeních, ale i představivosti a invenci.  

 

Legalistické pojetí etiky klade morální selhání do selhání vůle, která nedostojí morálnímu 

požadavku. Často však bývá zdroj problému už v samotném rozeznání situace jako 

situace, kde mám něco dělat či nějak zasáhnout: člověk zahlcený povinnostmi si 

nevšimne toho, že jeho přítel prochází těžkou krizí a potřebuje naléhavě pomoci; tak 

dlouho otálíme s nepříjemným rozhodnutím, až přehlédneme, že to, do čeho jsme 

nakonec vtaženi, je vlastně nepoctivé či je to dokonce zrada; můžu sledovat tak 

soustředěně nějaký svůj cíl, byť dobrý, že nevidím, jak manipuluji s lidmi kolem sebe. Ve 

všech těchto selháních hraje klíčovou roli určitý druh nepozornosti a zaslepenosti 

vzhledem k situaci, v níž se nacházím. Nerozeznám-li však požadavek, který se na mě 

klade, situace pro mě vůbec není praktickou situací a vůbec ani nedojde k morálnímu 

rozvažování či rozhodnutí. V tomto smyslu je často citován Sartrův slavný výrok: 

„Quand je délibère, les jeux sont faits“ – „Rozvažuji-li, kostky již jsou vrženy.“
50

 Že 

mohu začít posuzovat jednotlivé alternativy jednání, je umožněno pouze tím, že je už 

vnímám jako alternativy jednání. 

 

Prohlédneme-li si však zmíněné příklady, vidíme, že se nejedná o jednoduchý vjem, např. 

„Franta sedí v koutě a drží se za hlavu“, který získáme pouze na základě vizuálního 

vjemu. Co v praktické úvaze potřebujeme, je popis už hodnotově strukturovaný, tj. 

                                                           
50 Sartre (2006), str. 521; dále viz Barabas (1999), str. 168; Murdoch (1970a), str. 36; Winch (1972c), str. 178 

cituje ze Sartre: Being and Nothingness (New York, Philosophical Library 1956), Part 4, Chapter 1. 
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„Franta se trápí“, který už po vnímajícím vyžaduje určitý soud. Frantu v koutě už musím 

vidět jako někoho, kdo se trápí. Schopnost takového rozeznání vyžaduje určitý typ 

pozornosti a představivosti: musím si všimnout, uvědomit si, že s Frantou není něco 

v pořádku. Zároveň k popisu používám určitý hodnotový jazyk: „trápit se“, „nešťastný“, 

„beznaděj“, „krize“.
51

 Nahlédnu-li však už takový popis, nemohu k němu zůstat lhostejná 

– situace, v níž se můj přítel v koutě trápí, je pro mě situací praktickou: už na ní nějak 

reaguji, jsem znepokojena, zároveň v ní mohu vidět určitý požadavek na mé jednání, 

např. že se ho mám snažit utěšit nebo naopak že mám ohleduplně předstírat, že jsem si 

ničeho nevšimla.
52

 

 

Vnímání a popis situace nejsou však jediným způsobem, jímž do zpracování situace 

vstupuje individuální charakter. Ani ve chvíli, kdy začínáme přemýšlet o možných 

alternativách, nemusí mít naše myšlení podobu logického usuzování či vážení 

jednotlivých důvodů, jak se rozvažování často prezentuje. Marína Barabas ukazuje 

rozmanitost morálního myšlení na následujícím příkladu: v knihovně vidí na jedné polici 

velmi cennou knihu. Jen co ji zahlédne, zatouží po ní a napadne ji ji ukrást.
53

 Už jsme 

probrali argumenty, podle nichž ji jen na základě této myšlenky můžeme podezřívat 

z chtivosti a hamižnosti, na rozdíl od někoho, kdo jen pocítí „přání knihu vlastnit“.
54

 Nyní 

nás však zajímá, co s touto praktickou situací učiní. Barabas poukazuje na to, že způsob, 

jakým člověk uvažuje, nemusí mít „lineární“ podobu hledání prostředků k cíli či 

„vertikální“ podobu zvažování, zda v dané situaci je či není přípustné krást. Do úvahy 

může vstupovat i širší kontext života člověka, například se může vrátit ke své minulé 

zkušenosti, když byl okraden, nebo si může představovat, jak se asi bude cítit osoba, 

kterou takto okrade.
55

  

 

Šíře a pronikavost, s nimiž člověk uvažuje o nějaké situaci, se stává též předmětem 

morálního hodnocení: hovoříme o nedostatku představivosti, úzkoprsosti, 

bezmyšlenkovitosti, tuposti, nedostatku reflexe, vcítění, na druhé straně o otevřenosti 

mysli, vstřícnosti, sebekritičnosti, apod.
56

 Jsou to charakteristiky myšlení, které se 

vztahují k jeho správnosti či nesprávnosti, tj. ke kritériím pravdivosti, jasnosti 

a spravedlnosti. O těchto hodnotách, k nimž se má vztahovat vnitřní život člověka, ještě 

budeme mluvit v souvislosti s Iris Murdoch a etickým platonismem v části 2.4 druhé 

kapitoly. Prozatím jen podotkněme, že vnitřní život člověka a možnost, že jeho vnitřní 

aktivita vnímání a myšlení vyústí v klam, pro nás bude nanejvýš důležitá, až se v páté, 

a především v šesté kapitole dostaneme k analýze sebeklamu a sebeklamného provinění.  

                                                           
51 Ke zvláštním charakteru hodnotových popisů a pojmů viz detailněji Murdoch (1970a), str. 28 nn. 
52 Podobnou myšlenku vyjadřuje při popisu praktického vnímání Gadamer: „Neboť jakkoli je nutné 

‚naslouchat‘ tomu, co vyžaduje daná situace, není to vnímání syrové a bez významu. Je to ‚etické vnímání‘, 

v němž se nám situace ukazuje jako situace-našeho-jednání, a to ve světle toho, co je „správné“. Naše vědomí 

situace je vědomím nějakého činu, který do situace zasahuje.“ (Gadamer 1994, str. 38). 
53 Barabas (1999), str. 168. 
54 Tamtéž, str. 173. 
55 Tamtéž, str. 176. 
56 K důležitosti představivosti v morálním životě viz Nussbaum „Finely Aware and Richly Responsible: 

Literature and the Moral Imagination.“ In: Nussbaum (1992).  
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 2.5 Spontánní reakce 

Řekli jsme, že situace není pouhá danost, ale už ji strukturovaně vnímáme pod nějakým 

hodnotovým popisem. Takové vnímání je však často spojeno s reakcí. Vnímám-li někoho 

jako trpícího, pociťuji soucit. Oidipús má pocit viny, protože svůj čin vnímá jako zlo. 

Rozhořčení je typická reakce, když něco chápeme jako nepoctivost nebo nespravedlnost. 

Začneme-li chápat vnímání situace jako něco, do čeho již vstupují hodnoty člověka, 

otevírá se nám prostor pro přizvání spontánních reakcí do morální sféry. Tyto reakce 

neobsahují rozvažování ani rozhodnutí, přesto se však zdá, že jsou svébytným projevem 

morálního charakteru. Výše jsme probrali reakce emoční. Je-li však součástí vnímání 

situace i nějaký požadavek či nárok, může být spontánní reakcí, odpovědí (response) na 

situaci určité jednání.
57

  

 

Aby ukázal, že morální jednání může mít někdy podobu spontánní reakce, analyzuje 

Peter Winch ve svém pozoruhodném článku „Moral Integrity“ příklad z filmu Violent 

Saturday.
58

 Tlupa bankovních lupičů se ukryje na farmě patřící náboženské komunitě 

vyznávající princip nenásilí. Když chce však jeden z lupičů zastřelit dívku z této 

komunity, předák komunity popadne vidle, vrazí mu je do zad a dívku zachrání.
59

 Winch 

ukazuje, že předákovo jednání nelze chápat jako výsledek rozhodnutí jednat podle 

morálního principu. Svůj čin by sám spíše komentoval tak, že to „musel“ udělat, že 

„neměl na výběr“.
60

 Modalita nutnosti, která se zde objevuje, je ovšem modalitou morální 

– předákova spontánní reakce je reakcí na určitý požadavek vnímaný v dané situaci. 

Tento požadavek je obsažen v popisu, kterým by mohl vysvětlovat své jednání – že musel 

chránit nevinného a bezbranného, a tento popis by také osvětlil jeho perspektivu, z níž 

situaci vnímal. Winch zdůrazňuje, že předákova spontánní a bezmyšlenkovitá reakce na 

situaci je v přímém rozporu s principem nenásilí, k němuž se hlásí, a dokazuje tak, že je 

zavádějící morálku chápat jako vedení či návod k jednání. Mohli bychom říct, že to, 

podle čeho zde předák jednal, nebyl princip, který by ho vedl, a podle něhož by se 

rozhodl jednat, ale jeho cit pro to, co je v dané situaci správné.  

 3 Celek lidského života 
Nová dimenze, která v sedmdesátých letech do britské etiky vnikla spolu s oživením etiky 

ctností, s sebou přinesla i řadu dalších témat a pojmů. V předchozí části jsme viděli, jak 

byla rehabilitována oblast lidské psychologie a vnitřního života. Tento posun lze sledovat 

také na tom, že určitá skupina etiků začala kvalitu jednání odvozovat od kvality 

jednajícího, tj. od jeho charakteru. Kdyby se však posun udál pouze takto, zůstalo by 

hlavním zájmem etiky i nadále pouze epizodické jednání, s tou výhradou, že bere v úvahu 

i „nahodilé“, leč morálně relevantní aspekty jednání, jako jsou motivy, vnímání 

jednajícího, apod. Někteří autoři však volali po překročení takto úzce vymezeného 

                                                           
57 Vlivný výklad, jak lze veškeré ctnostné jednání vyložit jako reakci na určité vnímání požadavku, lze najít 

v McDowell (1979).  
58 Winch (1972c), str. 185. 
59 Ve skutečnosti není ve Fleischerově filmu z roku 1955 hrdinou této epizody předák komunity, ale pouze 

otec nábožensky založené rodiny amišů, kterou gangsteři uzavřeli ve stodole (spolu s hlavním hrdinou). 

Ohroženou obětí dále není dívka, ale hlavní hrdina příběhu – když se snažil tuto rodinu ze stodoly 

vysvobodit, byl postřelen a v kritickém momentu bezbranně leží před gangsterem, který se ho chystá zastřelit. 

Poté, co otec rodiny gangstera zabije vidlemi, v očividném pohnutí zašeptá: „May the merciful God forgive 

me“. 
60 Tamtéž, str. 186. 
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předmětu a po lepším uchopení časovosti v etice, a to především vzhledem k času 

lidského života. 

 

Tato linie kritiky má tedy poněkud jiný cíl než ta, kterou jsme probírali v předchozí části. 

Nesnaží se ani tak rozšířit spektrum předmětů morálního hodnocení, jako spíše vyjasnit 

roli klasicky definované morálky v životě člověka jako celku. Dobře lze tuto snahu 

ilustrovat na Williamsově rozlišení morality (morality) a etiky (ethics). Systém morálky 

či morality, který Williams již ve Williams (1993) opovržlivě nazývá „prazvláštní 

institucí“ (peculiar institution), je charakteristický úzkým zaměřením na povinnost 

a rozvažování, a tudíž na epizodické jednání, a odpovídá v základních rysech novověké 

legalistické tradici.
61

 Etika se na druhé straně má v duchu antické tradice týkat celého 

života člověka a toho, co je pro člověka důležité. Do této sféry budou spadat jak otázky 

jeho charakteru, tak otázky štěstí a dobrého života. Podmínkou dobrého života však také 

je, že si člověk zachovává jistou integritu, celistvost toho, kým je. Součástí lidské identity 

– toho, kým člověk je – však jsou kromě hodnot i osobní vztahy a závazky. Právě těmto 

oblastem se budeme postupně věnovat v následujících částech.  

 3.1 Štěstí a dobrý život 

Etika si na rozdíl od čistě deskriptivní filosofické psychologie či antropologie vždy klade 

normativní otázku po kvalitě toho, co zkoumá. Byl-li jako možný předmět etického 

zkoumání rehabilitován lidský život, musí se etika ptát, jaký život je lepší a jaký horší. 

Tím se však na etické teorie klade nový požadavek. Základní kvalitou lidského života je 

totiž štěstí (pojmem štěstí či eudaimonie začíná např. etika Aristotelova). Zajímá-li nás 

nejen dobrý lidský charakter, ale i dobrý lidský život, musí tak morální teorie čelit 

dvojímu problému: prvním je, jak se požadavek šťastného osobního života slučuje 

s požadavky morální teorie, a druhým, co to vlastně štěstí je a má-li nějakou normativní 

dimenzi, tj. jestli je šťastný život zároveň život dobrý. Jedním východiskem, které jsme 

již naznačili výše, je zahrnout do etiky také kultivaci motivů a charakteru směrem k tomu, 

co je správné, aby byla nastolena harmonie mezi tím, co člověk chce, a tím, co by chtít 

měl.  

 

V části 2.2 jsme citovali začátek známého Stockerova článku, v němž Stocker poukazuje 

na rozštěpení rozumové a mimo-rozumové části jednání a obviňuje dosavadní etické 

teorie z toho, že se jednostranně zaměřují jen na ty rozumové. Stockerova pointa je však 

hlubší: argumentuje, že z perspektivy celku lidského života je toto jednostranné zaměření 

neúnosné, protože připouští situaci, kdy člověk neustále jedná správně, tedy podle 

rozumového úsudku, ale jeho ostatní motivy a emoce jsou v permanentním nesouladu 

s tím, co považuje za správné (případ Aristotelem nazývaný enkrateia). Tento člověk, 

navenek bezchybně morální, se tím dostává do určité schizofrenie mezi rozumem 

a touhami a jeho rozpolcený život nemůžeme považovat ani za dobrý, ani za šťastný. 

Známkou dobrého života je totiž „harmonie mezi motivy člověka a jeho důvody, 

hodnotami a odůvodněními.“
62

 V části 3.2 uvidíme, že Stocker jde ještě dál: i kdyby 

motivy člověka byly v souladu s jeho úsudkem, tyto nestranné morální motivy vylučují 

přirozené osobní motivy, které jsou součástí zdravého lidského života.  

                                                           
61 Viz též Williams (1985), kap. „Morality, the Peculiar Institution“. 
62 Stocker (1976), str. 453. 
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Přijmeme-li za svou myšlenku, že dobrý život znamená zároveň i život šťastný, 

dostáváme se k další výzvě, kterou prvně formulovala Susan Wolf v článku „Moral 

Saints“ z roku 1982. Zajímá-li nás lidský charakter jako celek a lidský život jako celek, 

má smysl se u jednotlivých morálních teorií ptát, jaký morální ideál pro nás vytvářejí, 

jinými slovy, jaký by byl člověk, který by se takovou morální teorií bezvýhradně řídil 

a jaký by byl jeho život. Susan Wolfová si v článku klade otázku, jak vypadají „morální 

svatí“, tj. lidé, kteří se v každém okamžiku řídí morálním hlediskem. Dospívá k závěru, 

že morální svatí současných morálních teorií (především má na mysli utilitarismus 

a kantianismus) jsou lidé nudní a nešťastní a netvoří adekvátní vzor pro dobrý lidský 

život.
63

  

 3.2 Identita a integrita 

Součástí odpovědi na to, co je dobrý a šťastný lidský život, je vůbec vysvětlit, co to 

znamená, že pro člověka je jeho život hoden žití. Co jeho životu dává smysl? Odpovědi, 

které na tuto otázku budeme dávat, budou spadat do toho, co míníme lidskou identitou či 

integritou, tj. do výčtu věcí, které dělají člověka tím, kým je. Jeden ze způsobů, jak 

můžeme charakterizovat něčí identitu, je vyjmenovat sféru věcí, na nichž mu záleží. Tyto 

položky, s nimiž se jednající identifikuje, a které Bernard Williams nazývá „projekty“, 

pak tvoří jakousi substanci individuálního života. Williams bude ve svém díle 

systematicky obhajovat tuto „substanci“ proti nestranným a vnějším nárokům morálky: 

„Život musí mít substanci, má-li mít cokoli smysl, a to včetně oddanosti nestrannému 

systému.“
64

  

 

Williams důležitost individuálních projektů postavil explicitně do protikladu 

k utilitaristickému nároku nestranně posoudit celkové dobro, které má jednání přinést. 

V díle Utilitarism: For and Against. Critique of Utilitarianism přichází s příkladem 

výmluvného dilematu. Chemik George nemůže najít práci, což velmi zatěžuje jeho ženu 

a dvě děti. Jednoho dne mu jeho starší kolega nabídne práci ve vývoji chemických 

a biologických zbraní s odůvodněním, že když tuto práci nevezme, nastoupí na ono místo 

člověk, který je do této práce velmi horlivý. George je však přesvědčeným nepřítelem 

chemických a biologických zbraní. Z utilitaristického hlediska by George jednoznačně 

měl místo přijmout, protože tím jednak pomůže své rodině, jednak bude moct napomoci 

tomu, že neblahý výzkum bude zpomalen.
65

 

 

Williams však namítá, že toto řešení zcela ignoruje fakt, že odpor proti chemickým 

a biologickým zbraním je součástí Georgeovy identity, a proto takové řešení představuje 

útok na jeho integritu.
66

 Georgův odpor nepředstavuje jen nějaký povrchní postoj, ale je 

to hluboký závazek, který tvoří ústřední hodnotu jeho života. Řešení nabízené 

utilitarismem ignoruje roli podobných závazků a přesvědčení v Georgeově celkové 

motivaci a mělo by za následek hluboké odcizení, které v závažnějších případech hrozí 

                                                           
63 Wolf (1982), str. 421 nn. 
64 „Life has to have substance if anything is to have sense, including adherence to the impartial system.“ 

(Williams 1981a, str. 18). 
65 Williams (1998), str. 97. 
66 Tamtéž, str. 117.  
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ztrátou životního smyslu. Williams svými příklady poukazuje na důležitost zkoumání 

lidské identity a lidského já, které je konfrontováno s morálním požadavkem.  

 

Spolu s osobní perspektivou, kterou svým dílem systematicky rehabilituje, Williams 

vyzdvihuje také osobní aspekt pojmu hodnoty. Hodnota je na jedné straně něco, co je 

zahlíženo ve světě, a co tvoří hodnotový soud, na druhou stranu je to ale hodnota něčí – 

toho, kdo hodnotí. Z hlediska tohoto druhého pólu se morální záležitosti nejeví jako něco, 

co se klade jako požadavek zvenku, ale jako něco, co se zevnitř ukazuje jako důležité. Za 

rehabilitaci pojmu důležitosti, byť dočasnou, vděčíme právě Williamsovi.
67

 Williamsův 

důraz na člověka a na to, co je pro něj důležité, se odráží i v jeho chápání místa morálky v 

jeho životě. Williams odhodlaně zavrhuje novověký pojem povinnosti a s ním spojené 

chápání morálky jako systému, který zvenku donucuje vůli. Morálka podle něj není jen 

něco, čeho nárokům musíme dostávat, abychom nebyli trestáni buď okolím, nebo 

vlastním svědomím. Morálka zároveň představuje něco, co je pro morálního člověka 

nesmírně důležité a co má v jeho životě nenahraditelný význam.  

 

Tento význam se odráží mimo jiné v tom, jaký dopad mají morální „události“ v našem 

životě, což je nejlépe vidět, když se člověk dopustí nějakého zla a je stižen pocity viny 

a lítostí. Míra naší oddanosti morálce se odráží v tom, jak hluboce a na jak dlouho nás 

takové provinění dokáže učinit nešťastnými. Jak jsme už ukázali výše, ze slabé reakce 

lítosti můžeme na druhé straně usuzovat na morální povrchnost. Williams poukázal na to, 

že pro zkoumání zodpovědnosti je relevantní způsob, jakým se jednající zpětně vztahuje 

ke svým činům, a jak se tyto činy promítají do jeho pozdějšího života, prožívání 

a jednání. Zvláště pro pochopení viny je třeba vyjasnit vztah člověka ke svému minulému 

činu. Tomuto úkolu se budeme detailně věnovat ve čtvrté kapitole.   

 

Etika by se tedy podle Williamse měla zabývat nikoli jen epizodickým činem, jeho 

kvalitou a případnou sankcí, tj. tím, co spadá do jeho pojmu morality, ale lidským 

životem jako celkem. Protože však celek života je mimo jiné celkem rozprostřeným 

v čase, který má nějaký vývoj, je i pro pochopení jednotlivých epizod jednání důležité, 

jak se v tomto proudu lidského života objevují, tj. mimo jiné, jak se připravují v čase před 

(charakter, motivy), a jaký mají dopad v čase po (retrospektivní reakce, vzpomínky, 

vývoj vztahu k sobě, apod.). Centrální zájem o člověka, jeho život a jeho vnitřní 

prožívání nakonec Williamse zařadil do tradice etiky ctností přesto, že se ctnostem jako 

takovým sám mnoho nevěnoval. Byl tak pasován do role jednoho z nejdůležitějších 

mluvčí druhé vlny kritiky legalismu, jež pod hlavičkou etiky ctností vrcholila 

v sedmdesátých letech 20. století.  

 3.3 Osobní city a nestrannost morálky 

Jednou výsadní oblastí, která spadá do oblasti toho, co je pro člověka důležité a co tvoří 

jeho identitu, je oblast lásky a osobních vztahů. Zakládají-li se morální teorie výslovně na 

nestrannosti a vyžadují-li v každé praktické situaci zaujetí nestranné perspektivy 

a nestranné motivace tím, co je správné, mohou v dlouhodobější perspektivě narušovat 

získání určitých důležitých dober, naplnění určitých „kategorických projektů“, které 
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inherentně vyžadují osobní, zaujatou motivaci. Svědomitý kantián či utilitarista tak může 

po čase zjistit, že žije odcizený, neosobní a nelidský život. 

 

Michael Stocker ve výše zmíněném článku ukazuje neslučitelnost pěstování osobního 

vztahu s všeobjímajícími nestrannými motivacemi utilitarismu či kantianismu. Tvrdí, že 

tyto teorie nejsou schopny integrovat hodnotu individuální osoby. To, že si ceníme 

konkrétního člověka, že nám na něm záleží, je inherentní součástí lásky a osobního 

vztahu. Každý pokus chápat jej jako prostředek k příjemnosti či exemplifikaci obecných 

hodnot se podle Stockera míjí s tím, co znamená láska, přátelství či sounáležitost.
68

 Etické 

teorie nám však podle něj jako hlavní hodnotu předkládají něco, co se s hodnotou 

konkrétního člověka vylučuje: utilitarismus dobro všech, kantianismus morální zákon.     

 

Osobní vztahy však podle Stockera nevyžadují jen určitý typ ocenění individuálního 

člověka, nýbrž také určitý typ osobní motivace. Stockerova ilustrace tohoto bodu se již 

značně proslavila: Jste v nemocnici a zotavujete se po dlouhé nemoci. Jste otrávení 

a nudíte se, proto vám udělá obrovskou radost, když vás přijde navštívit váš kamarád 

Smith. Zahrnete ho díky a projevy vděčnosti, na které on reaguje slovy, že koná jen svou 

povinnost. Když spolu chvíli hovoříte, postupně zjistíte, že skutečně nepřišel proto, že 

jste přátelé, ale přišel z povinnosti. „Bezpochyby zde něco chybí – a chybí co do zásluhy 

a hodnoty. (…) opět se za řádný motiv považuje nesprávný druh věci; a přinejmenším 

v tomto případě je nesprávný druh věci opět podstatně externí.“
69

 

 

Problém nestranné motivace tam, kde by měl být člověk motivován osobním zájmem, 

rozvádí i Bernard Williams na slavném dilematu: muž může zachránit pouze jednoho 

člověka ze dvou topících se, přičemž jeden z těchto nešťastníků je jeho manželka. 

Williams slavně argumentuje, že jakékoli rozhodování či přemýšlení o tom, co je v dané 

situaci správné, už je „jedna myšlenka navíc“ („one thought too many“). „Někdo by mohl 

doufat (například jeho žena), že plně vyslovená motivující myšlenka by byla, že to je jeho 

žena, nikoli že to je jeho žena a že v situacích tohoto druhu je přípustné zachránit svou 

ženu.“
70

 Williams ukazuje, že podobné hluboké vztahy „se ve světě vyjadřují způsoby, 

které nemohou zároveň zahrnout nestranné hledisko,“ a že morální teorie vyžadující, aby 

člověk neustále zaujímal toto hledisko, narušuje tyto hluboké vztahy, důležité osobní 

závazky a tudíž potenciálně i integritu člověka.
71

  

 Závěr 

Změna v chápání předmětu etiky v 2. polovině 20. století neměla za následek pouze 

prohloubení a obohacení toho, co chápeme jako morální a dobré jednání či žití. Pro nás 

bude především důležité, že probírané rozšíření umožňuje důkladněji rozpracovat 

problém morálního selhání, a tedy problém viny a zodpovědnosti. Hned v příští kapitole 

se budeme zevrubněji zabývat otázkou, za jakých okolností je možné člověka vinit za ty 

aspekty morálního jednání, které nejsou v dané chvíli pod jeho kontrolou. To nás povede 

k analýze podmínek morálního soudu a k reflexi jeho vztahu k pojmům výčitky, 

                                                           
68 Stocker (1976), str. 459. 
69 Tamtéž, str. 462. 
70 Williams (1981a), str. 18. 
71 Tamtéž, str. 18. 



Kapitola 1: Etika činu a etika ctností  

 

39 

 

zodpovědnosti a toho, co je „v naší moci“. Základním impulsem této analýzy pak bude 

otázka, co dělá s pojmem zodpovědnosti rozšířená časová perspektiva jednání, například 

v jakém smyslu vyčítáme někomu morální selhání mající svůj původ v chybě, která 

nastala někdy i dlouho před aktuálním jednáním (nedbalost, vyhnutí se určité situaci, 

potlačení určité touhy či emoce, ale i nedostatek reflexe a kultivace charakteru).  

 

Ve třetí a čtvrté kapitole se pak obrátíme k podmínkám, za nichž můžeme člověka činit 

zodpovědným za jednotlivé jednání, a za jakých podmínek toto jednání můžeme 

považovat za vinu. Kapitola třetí bude rozpracovávat problém dobrovolnosti jednání 

a tzv. „vnitřní“ aspekt viny. Omezení důrazu na vůli a vědomé rozhodnutí se projeví 

v adekvátnější definici úmyslného jednání a v širší definici dobrovolného, které nám 

později umožní analyzovat sebeklamné provinění, v němž chybí zlý úmysl. Kapitola 

čtvrtá znovu využije rozšířené časové perspektivy jednání a bude zkoumat, jak se do 

problému viny promítá zpětná perspektiva, díky níž budeme moci identifikovat tzv. 

„vnější“ aspekt viny. Ukazuje se totiž, že způsob, jakým je člověk zodpovědný za své 

jednání, úzce souvisí se způsobem, jakým se zpětně ke svému činu vztahuje – např. jaký 

typ lítosti cítí, jak o své vině uvažuje, apod. Na základě dvou probraných aspektů – 

vnitřního a vnějšího – završíme ve čtvrté kapitole zkoumání viny a zodpovědnosti, které 

bude východiskem pro analýzu typů provinění v kapitole páté a pro zkoumání 

sebeklamného provinění v kapitole šesté.  

 

Abychom tento typ provinění adekvátně uchopili, neobejdeme se snad bez jediného 

z právě probraných rozšíření. Sebeklamné provinění totiž prakticky nelze analyzovat 

v epizodickém paradigmatu: Jednání postrádá příslušný zlý úmysl, neobsahuje rozhodnutí 

a namísto plně aktivního činu má podobu jakéhosi pasivního lavírování rozprostřeného 

do delšího časového úseku. Nedílnou součástí tohoto selhání je navíc myšlenkový pochod 

pokřivený nemorální touhou či emocí a ústící do sebeklamu. Abychom odhalili chybu 

jednajícího, musíme tak důkladně prostudovat složitý mechanismus tohoto sebeklamu. 

Sebeklamné provinění tedy nelze vysvětlit bez zevrubné analýzy psychologie člověka 

a jeho vnitřního života, vyžadující překročení časového horizontu epizodického jednání. 

Toto provinění tak stojí v přímém protikladu k novověkému ideálu autonomní vůle, či 

spíše autonomní zlovůle. 
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Kapitola 2: Náhoda a zodpovědnost 
 

V předchozí kapitole jsme identifikovali základní východiska toho, co jsme nazvali 

„legalistickým“ či „právním“ pojetím etiky, typickým především pro kantianismus 

a konsekvencialismus, a probrali jsme dva směry kritiky, jíž podrobili toto etické 

paradigma autoři tzv. etiky ctností. Předně jsme spolu s první vlnou kritiků na příkladech 

ukázali, že určité aspekty morální zkušenosti, které epizodické chápání morálního jednání 

těchto teorií vylučuje, běžně morálně hodnotíme. Druhá vlna autorů se soustředila 

především na vztah morálky a osobního lidského života a přišla s tvrzením, že tyto etická 

teorie musí vyjasnit a případně omezit rozsah morálních nároků tak, aby byly 

kompatibilní se šťastným a dobrým životem. Jednak nesmí narušovat integritu a identitu 

člověka, jednak nesmí znemožnit jeho osobní vztahy a závazky. Obě větve kritiky měly 

za výsledek zásadní rozšíření předmětu etiky a překročení úzkého epizodického rámce: 

první uvedla do etického zkoumání oblast psychologie jednajícího a pojem charakteru 

člověka, druhá v etice znovu otevřela antickou otázku po dobrém a šťastném životě.  

 

V této kapitole se zaměříme výhradně na první oblast, i když budeme využívat rozšířené 

časové perspektivy oblasti druhé. V předchozí kapitole jsme ukázali s odkazem na běžné 

morální intuice, že charakter člověka, stejně jako jeho touhy, emoce a smýšlení, 

v určitých situacích ovlivňují či dokonce určují náš morální soud, nejsou tedy morálně 

irelevantní a není adekvátní od nich v etice abstrahovat. Neukázali jsme však, zda je tento 

náš soud oprávněný, zda jsme totiž za tyto aspekty morálního života skutečně nějakým 

způsobem zodpovědní. „Legalistické“ teorie pracují díky omezení na epizodu činu se 

silným pojetím zodpovědnosti, podle něhož můžeme být viněni pouze za to, co bylo ve 

chvíli jednání bezprostředně v naší moci, což – jak jsme ukázali – je pouze vědomý 

úmysl a rozhodnutí, které mu předchází: jen tak můžeme říci, že jednající „měl na 

vybranou“ (či výstižněji anglicky „He could have done otherwise“). Toto pojetí 

zodpovědnosti však zmíněné psychologické aspekty jednání vylučuje: charakter, touha, 

emoce, vnímání situace jsou právě tím, co v danou chvíli není bezprostředně v naší moci 

a co se nemůžeme rozhodnout nemít. 

 

Tento paradox vede k zásadní otázce po povaze morálního soudu: můžeme morálně 

hodnotit jen něco, co je v naší moci? A pokud tento předpoklad platí, co se míní tím, že je 

něco v naší moci? V první části této kapitoly se pokusíme tyto otázky rozebrat tím, že 

vyjasníme na jedné straně vztah morálního soudu k možnosti jednajícímu vyčítat danou 

věc a odsuzovat jej za ni a na druhé straně jeho vztah k oblasti náhody, tj. toho, co v jeho 

moci nebylo a za co zodpovědný není. Ukážeme, že rozšíření předmětu etiky na oblast 

charakteru a psychologie jednajícího vede jednak k rozdvojení otázky po zodpovědnosti, 

jednak k nutnosti rozpracovat jiná, slabší pojetí toho, co může být v naší moci, tj. pojetí, 

která nevyžadují jednorázové vědomé rozhodnutí a úmysl. 

 

Problém můžeme hledat v tom, že pokud se klade důraz na rozhodnutí a akt vůle, tedy na 

to, co máme ve chvíli jednání bezprostředně „pod kontrolou“ (co je bezprostředně v naší 

moci), ztrácí pojetí zodpovědnosti časový aspekt. Chyba ale může být výsledkem 

soustavné nepozornosti, nedbalosti nebo charakterové slabosti, u níž těžko můžeme 
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hledat jeden okamžik, kdy jednající pochybil, a kdy tedy mohl zlo odvrátit. Způsob, 

jakým je za taková selhání zodpovědný, lépe vyjadřuje absence určitého typu aktivity, 

reflexe, sebekritiky a následného úsilí chybu napravit. Pojem zodpovědnosti je tedy třeba 

odpoutat od jednorázového rozhodnutí a rozpracovat ty formy, které již v situaci 

rozhodování nejsou přímo v moci jednajícího, ale které mu přesto můžeme v jiném 

smyslu připsat, protože v minulosti byly „na něm“. 

 

Tento posun zachycuje sdílenou intuici, že vinu můžeme připisovat i na základě úvahy, že 

jednající mohl zlu nějakým způsobem předejít, a to svým úsilím v čase před tím, než 

vůbec nastala kritická epizoda jednání. Toto úsilí či jeho absence se může týkat zmíněné 

aktivity ve dvou oblastech. První oblast tvoří charakterové chyby, nemorální touhy 

a pokušení, emoce či pokřivené myšlení. V první kapitole jsme ukázali, že tyto aspekty 

jednání morálně hodnotíme; zde v druhé části probereme, v jakém smyslu mohou být 

v naší moci právě díky rozšířenému pojetí aktivity a úsilí. Druhou oblastí, v níž hraje roli 

dlouhodobější úsilí, a která vstupuje do morálního hodnocení jednání, je oblast nedbalosti 

týkající se výsledků a důsledků jednání. Nedbalost a související charakterové vady 

mohou existovat proto, že považujeme za chvályhodné a žádoucí, aby byli lidé schopni 

orientovat se v nahodilém světě, předvídat důsledky svých činů a jejich dopad na druhé. 

I když selhání v této oblasti neobsahuje zlý úmysl, může zlo způsobit. Nedbalosti se 

budeme věnovat v poslední části této kapitoly. Podobně jako u otázky charakteru, i zde 

bude naším hlavním vodítkem rozlišení oblasti náhody a toho, co je v naší moci.  

 1 Povaha morálního soudu 

Abychom si ujasnili vztah náhody a morálního soudu, musíme nejprve identifikovat 

a kriticky pojednat několik intuitivně přijímaných vlastností morálního soudu, které bude 

ovšem třeba přezkoumat ve chvíli, kdy oblast morálního hodnocení rozšíříme na oblast 

charakteru a psychologie jednajícího. První vlastností morálního soudu je, že obsahuje 

nejen hodnocení činu, ale implikuje také hodnocení člověka jako takového. Druhou 

vlastností morálního soudu je předpoklad, že morálně hodnotit můžeme pouze něco, za co 

lze jednajícího zároveň vinit či co mu lze vyčítat. Ukážeme, že pojem výčitky obecně (tj. 

i mimo morální kontext) je nutně spojen s přesvědčením, že za danou věc „člověk mohl“ 

a že to byla jeho chyba. Ukáže-li se, že v jeho moci chyba nebyla, je výčitka 

neoprávněná. 

 

Ve chvíli, kdy se však začneme ptát, co charakterizuje specificky morální výčitku, 

narazíme na problém: zatímco v „legalistickém“ paradigmatu se morální hodnocení 

a výčitka týkaly úmyslu jednání, s rozšířením oblasti morálního hodnocení se předmět 

a cíl výčitky rozdvojuje: na jedné straně jednajícímu vyčítáme nemorální jednání, na 

druhé straně vnitřní zdroj chyby, který však můžeme nacházet mimo samotné jednání a 

jeho úmysl. Poté, co v druhé části probereme toto rozdvojení otázky po zodpovědnosti 

a naznačíme dvojí aspekt viny, se ve třetí části přesuneme zpět k samotnému 

předpokladu, že morálně hodnotit můžeme pouze něco, co bylo v moci člověka. 

Probereme několik argumentů, podle nichž do morálního hodnocení nutně vstupuje 

náhoda, a podle nichž je proto představa, že morální hodnocení je vždy spravedlivé, 

navýsost iluzorní. Ve čtvrté části se pak kriticky zamyslíme nad platností prvního 
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předpokladu, že soud s sebou nese odsouzení jednajícího, a naznačíme, co by jeho 

zavržení znamenalo pro pojetí morálního soudu, viny a reakcí na vinu. 

 

Než se na zmíněné otázky podíváme blíže, je třeba učinit jednu terminologickou 

poznámku: V rámci této a následujících dvou kapitol se budeme snažit vyjasnit povahu 

viny a zodpovědnosti. Domnívám se, že pojem „viny“ má v etice výsadní místo, protože 

na rozdíl od pojmu zodpovědnosti s sebou nese vždy morální hodnocení, resp. odsouzení. 

Ve čtvrté kapitole bude zkoumání pojmu viny kulminovat v tvrzení, že tento pojem nese 

vždy dva aspekty: na jedné straně vnitřní aspekt zavinění, tedy vnitřní chybu, za níž je 

člověk zodpovědný, na druhé straně vnější aspekt činu, uskutečněného zla ve světě, za 

nějž člověk opět nese zodpovědnost.  

 

Jak jsem naznačila, pojem zodpovědnosti je širší a komplexnější. V kontextu této kapitoly 

budeme zkoumat jeho vztah k pojmu výčitky – zdá se totiž, že vyčítat můžeme pouze to, 

co chápeme jako zodpovědnost člověka.
1
 Toto platí i tam, kde přejímáme zodpovědnost 

za někoho jiného, kdo je nám podřízen nebo o koho se staráme – právě na nás pak bude 

směřovat výčitka (či trest) za jeho chyby. Hlavní tezí této první části bude, že pojem 

zodpovědnosti a výčitky se v souvislosti s morálním proviněním a vinou rozpadá na dvě 

do velké míry oddělené otázky – první je zodpovědnost za vnitřní chybu, jíž se budeme 

blíže věnovat v druhé a třetí části této kapitoly, druhou je zodpovědnost za jednání, k níž 

se dostaneme v kapitolách následujících. Právě k tomuto rozlišení budou směřovat 

následující odstavce. 

 1.1 Morální soud a výčitka 

Zkoumejme nyní to, co jsme označili jako první předpoklad morálního soudu: vždy, když 

něco morálně posuzujeme, soudíme či hodnotíme, implicitně tím vynášíme soud i o 

člověku. Soud „choval se hanebně, když ji podváděl, zatímco ona byla doma s dítětem“ 

kromě příslušného jednání zároveň negativně hodnotí dotyčného jako člověka – haníme 

jej za to, co udělal. Soud „on je tak skromný a pokorný, nikdy nechce nic pro sebe“ 

kromě příslušných charakterových vlastností zároveň pozitivně hodnotí jejich nositele – 

chválíme jej za to, jaký je. Nehodnotí ho však po určité stránce – jako je například někdo 

špatný pracovník, dobrá manželka, špatná kuchařka, dobrý společník – ale hodnotí ho 

jako člověka. Že je někdo špatná kuchařka, nebo špatná nadřízená, ještě nemusí 

znamenat, že je špatný člověk. Na druhou stranu špatná manželka či špatná matka už 

zřejmě selhává i v morální oblasti, takže se toto hodnocení projeví i na celkovém 

posouzení. Nemusí se jednat o hodnocení definitivní: „ona je špatná matka“ není totéž 

jako „ona je špatný člověk“. Spíše bychom mohli říci, že morální posouzení jednání či 

charakterového rysu vždy vrhá pozitivní nebo negativní světlo na to, jaký je jejich nositel. 

 

Tím, že v morálním soudu kritizujeme jeho nositele jako člověka, však vyjadřujeme 

postoj, který s sebou na rozdíl třeba od estetického soudu nese specifické důsledky: když 

říkáme „ty ses zachoval sobecky“, nekonstatujeme tím pouhá fakta, ani nevyjadřujeme 

pouhou nelibost či odpor při pohledu na dané jednání, jaké bychom snad vyjadřovali 

soudem „to bylo tak nezdvořilé“. Soudem „ty ses zachoval sobecky“ dotyčného zároveň 

                                                           
1 Již na konci této kapitoly a především v kapitole čtvrté však narazíme na limity tohoto pojetí. 
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viníme, haníme a jednání mu vyčítáme.
2
 Podobně když říkám „on je odvážný“, chválím 

ho tím. Morální hodnocení je tak vždy spojeno s určitou praktickou reakcí na straně toho, 

kdo soudí, a tato reakce je příjemci buď příjemná, nebo je pro něj bolestná, podle toho, 

jestli ho chválíme, nebo haníme (viníme) (praise or blame). Zde budeme sledovat 

především právě odsouzení a hanu, tedy negativní reakci, protože ta je základem viny. 

Tato také zahrnuje další specifické praktické důsledky (touha potrestat, změna vztahu), 

k nimž se dostaneme v následující části. 

 

Zaměříme-li se na reakci obsaženou v morálním hodnocení či soudu, můžeme vysledovat 

jeho druhý důležitý předpoklad, o jehož význam a platnost nám v této kapitole půjde: 

morálně hodnotit lze pouze to, co je v nějakém smyslu v naší moci. Jak slavně říká 

Aristotelés na začátku třetí knihy Etiky Nikomachovy: „Ctnost se týká citů a jednání a jen 

o těch, které jsou dobrovolné, se pronáší chvála a hana, o nedobrovolných však 

odpuštění, někdy také soustrast (…).“
3
 Podívejme se nejprve na jednotlivé jednání. 

Konkrétní čin můžeme jednajícímu vyčítat pouze v případě, že jej provedl dobrovolně. 

Oidipovi nemůžeme vyčítat otcovraždu a incest. Kdokoli by mohl přijít a namítnout: to 

není spravedlivé, Oidipús nevěděl, kdo jsou jeho rodiče, a tudíž nemohl otcovraždě 

a incestu zabránit. Podobně by takový Oidipův obhájce mohl reagovat na hodnocení: 

„Oidipús je špatný člověk, zabil otce a vzal si vlastní matku!“ slovy: odsuzujete ho 

neprávem, ty věci přece nezamýšlel. Morální soud, vina a výčitky jsou v případě jednání 

na místě pouze tehdy, když bylo jednání dobrovolné. Jen v tomto případě je jednání 

v moci jednajícího – bylo na něm a mohl ho neudělat. Proto nedobrovolnost omlouvá, tj. 

zbavuje viny a patřičnou reakcí je soustrast či lítost, nikoli výčitka. 

 

Otázkou samozřejmě je, jak dobrovolnost a nedobrovolnost definujeme. 

V „legalistickém“ paradigmatu díky jeho úzce vymezenému předmětu se totiž jako 

dobrovolné chápe jednání úmyslné, kdy jednající (vědomě) zamýšlel danou věc udělat. 

Takové jednání bylo v jeho moci proto, že se k němu buď rozhodl, nebo se přinejmenším 

díky jasnému úmyslu mohl rozhodnout jej neudělat. V této práci ovšem budeme 

opakovaně tvrdit, že takovéto pojetí dobrovolnosti přeceňuje roli rozumu, vůle 

a vědomého. Hned ve třetí kapitole začneme hledat širší pojem dobrovolnosti, který by 

zahrnul i jednání bez vědomého úmyslu, bez něhož se neobejdeme v analýze 

sebeklamného provinění v šesté kapitole. Existují však i jiné typy viny bez úmyslu. 

Vyčítat můžeme například nějakou škodu, která vznikla jako vedlejší důsledek, o němž 

jednající věděl, ale přímo ho nezamýšlel. Zde stále ještě můžeme říci, že zlo zavinil 

dobrovolně, protože mu mohl zabránit.
4
  

 

                                                           
2 V angličtině je tento vztah podstatně bližší, a to především proto, že pro „vinu“ se daleko častěji používá 

termín „blame“, než „guilt“. Termínu „blame“ se primárně užívá v jeho slovesné podobě „to blame someone“ 

(„vinit někoho“), proto i jeho substantivizovaná forma nese silnou konotaci této reakce.  
3 „τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάθη τε καὶ πράξεις οὔσης, καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων, 

ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκουσίοις συγγνώμης, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέου (…)“ (Eth. Nic. 1109b30, upravený překlad). 
4 Jedná se o známou diskusi o principu dvojího účinku, vedenou především v oblasti aplikované etiky, zvláště 

v diskusi o eutanázii. Otázkou je přípustnost zásahu, který jako vedlejší, ale nezamýšlený účinek způsobí 

závažnou škodu. Viz např. Anscombe (2005b),  Anscombe (1982), P. Foot (2002b). K tomuto problému se 

detailněji vrátíme ve třetí kapitole a později v kapitole šesté při diskusi dobrovolnosti sebeklamného 

provinění. 
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Ještě zajímavější z hlediska zodpovědnosti je však škoda způsobená kvůli předchozí 

nedbalosti. Zde typicky úmysl způsobit zlo vůbec není, člověk jej nečiní dobrovolně, 

a přesto za něj dotyčného viníme – dokonce zde sugestivně užíváme výrazu odvozeného 

z viny – „on to zavinil“. Okrajovým případem v otázce zodpovědnosti nakonec budou 

situace, kdy jednající škodu či zlo způsobí, aniž by za ně v jakémkoli smyslu mohl 

(například Oidipús). Přestože mu to druhá osoba vyčítat nemůže, jednající sám si naopak 

smysluplně výčitky činit může a dokonce to od něj očekáváme. Ve čtvrté kapitole 

ukážeme, že i za takové nezaviněné zlo určitou zodpovědnost cítíme, a právě tento případ 

nám pomůže v závěrečné analýze viny a zodpovědnosti.
5
  

 

Na Oidipově případě je však vidět důležitý rozdíl mezi výčitkami na jedné straně 

a soucitem či lítostí na straně druhé: my jsme zde Sofoklovu tragédii chápali jako příběh 

o tom, jak ctnostného člověka může bez jakéhokoli jeho zavinění stihnout neštěstí tím, že 

se sám v nevědomosti dopustí hrozných činů. Sofoklovu tragédii však někteří autoři 

interpretují jinak: totiž tak, že Oidipús není bez viny.
6
 Znal-li například svou věštbu, měl 

si přinejmenším dát opravdu pozor a zjistit si, s kým se potýká a koho si bere, a tudíž je 

jeho nevědomost podle této alternativní interpretace zaviněná. Ve chvíli, kdy však 

začneme chápat zlo, do něhož se Oidipús dostává, jako jeho chybu, jako něco, co si 

zavinil sám, na místo soustrasti a lítosti nastupuje opět výčitka. Tyto dvě rozdílné reakce 

slouží jako důležité vodítko pro odlišení toho, za co člověk nemůže, od toho, co byla jeho 

chyba.  

 

Zatím jsme mluvili o podmínkách, kdy je možné morálně hodnotit jednotlivé jednání. 

V předchozí kapitole jsme však probrali několik dalších oblastí, které běžně morálně 

hodnotíme a vyčítáme. Výčitky typu „ty jsi sobecký“, „Jsi bezcitná, když ti ho není líto“, 

„Jak tě taková zlá věc mohla napadnout?“ všechny obsahují negativní morální hodnocení. 

Výše jsme však řekli, že vinit člověka můžeme pouze za to, co je nějakým způsobem 

v jeho moci. Charakter, emoce, motivy, vnímání, to vše ale bylo původně vyloučeno 

z etiky právě proto, že jsou to věci, které ve chvíli jednání v naší moci bezprostředně 

nejsou. A skutečně asi nejčastější reakce na podobné výčitky je „já za to nemohu“, nebo 

„jsem už taková“. Není to tedy tak, že tyto věci, a především charakterové vlastnosti, 

běžně vyčítáme nespravedlivě a neoprávněně? 

 

Abychom tuto otázku vyjasnili, srovnejme situaci, kdy někomu vyčítáme nějakou neřest, 

se situacemi, kdy vyčítáme nějaké jiné vlastnosti: „Máš tak křivé nohy“, „jsi tlustá, 

hloupá, flegmatická, nudná, nešikovná“, „u ničeho nevydržíš, jsi netrpělivá“. Jsou-li tyto 

soudy, byť možná pravdivé, použité jako výčitka, jsou zjevně nespravedlivé až kruté 

a není náhoda, že se stávají nástrojem ponižování, výsměchu či šikany. Jde právě o ty 

výčitky, které vyčítají něco, za co člověk nemůže, co je buď způsobené nějakou nehodou 

či nemocí, nebo co je vrozené: křivé nohy, flegmatismus, hloupost. U ostatních se zdá, že 

ospravedlnitelnost výčitky se odvíjí od naší představy (více či méně adekvátní), do jaké 

                                                           
5 Toto je slavné tvrzení, které vyvozuje Bernard Williams v článku „Moral Luck“ z pojmu „agent-regret“ 

(Williams 1981b, str. 28). Podobný motiv lze najít ve Winch (1972b) a Gaita (2006), kap. 4 „Remorse and Its 

Lessons“.  
6 Kratochvíl (1999) v části „Dvě roviny ‚Oidipova komplexu‘ a Oidipova cesta“ přičítá Oidipovu jistou 

předrážděnost, která vede k zabití otce. Dále viz např. Ahrensdorf (2009), kap. „Oedipus the Tyrant and the 

Limits of Political Rationalism“. 
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míry si stav člověk zavinil sám. Tloušťku můžeme vyčítat natolik, nakolik věříme, že s ní 

dotyčná může něco dělat. Dozvíme-li se, že je výsledkem nemoci, genetické nebo 

hormonální poruchy, výčitka přestane být oprávněná a toho, kdo by dotyčnou přesto 

haněl, můžeme napomenout, že vůči ní není fér, a že se tedy sám dopouští určité 

hanebnosti. Podobně nedůslednost, netrpělivost či nedostatek kreativity můžeme vyčítat 

jen natolik, nakolik věříme, že soustředěnost či představivost se dá trénovat. Dozvíme-li 

se, že dotyčný má poruchu soustředění, tato porucha ho omlouvá. 

 

Pregnantně tento poznatek formuloval již Aristotelés: „Vytýkají se tedy ty tělesné 

špatnosti, které jsou v naší moci, které pak ne, nikoli. Je-li však tomu tak, též v ostatních 

věcech vytýkané špatnosti jsou asi v naší moci.“
7
 Mohli bychom snad jen dodat, že 

vytýkané chyby „by měly být“ v naší moci. Velice často se totiž stává, že vyčítáme 

nespravedlivě i to, za co ve skutečnosti daný člověk nemohl, a následně si svůj hněv či 

rozhořčení racionalizujeme. Schopnost spravedlivě soudit a reagovat na jednání druhých 

se nám zde ukazuje jako určitá ctnost, která musí překonávat určité pokušení. Je totiž 

těžké smířit se s nepřízní osudu, smůlou či neštěstím. Proto máme často potřebu vyčítat, 

vinit a hanět, když nám vznikla škoda či nepříjemnost, nehledě na to, zda za to daný 

člověk, instituce nebo vůbec někdo může. I ve vztahu k druhým často nespravedlivě 

reagujeme výčitkou, hněvem či rozhořčením (reakce na zavinění) tam, kde by byl spíše 

na místě soucit a politování (reakce na neštěstí). Tento dvojí postoj můžeme dobře 

sledovat na odlišných reakcích vzhledem k lidem na okraji společnosti – bezdomovcích, 

drogově závislých, Romech, apod.
8
 

 

Ukázali jsme tedy, že obecně můžeme oprávněně vyčítat pouze tu chybu, která byla 

v moci dotyčného člověka. Lze ale nějak charakterizovat chybu morální, která je 

základem morální výčitky a viny? Na začátku jsme řekli, že součástí morální výčitky je 

i odsouzení člověka jako člověka. Nyní se však zdá, že máme tendenci dělat takovéto 

odsouzení i u chyb, které bychom za morální nepovažovali – viz třeba naše příklady lidí 

na okraji společnosti. Mohli bychom se pokusit upřesnit to tak, že morální výčitka se týká 

nějaké chyby v charakteru člověka, v tom, jaký je. Ale i zde existují vlastnosti, které 

nemusí být jednoznačně morální chybou, například unáhlenost, nedostatek píle, 

nezodpovědnost, přelétavost, výbušnost, nedostatek vkusu či představivosti, nevstřícnost, 

namyšlenost, oproti jasně morálním neřestem jako jsou nespravedlnost, zbabělost, 

nepoctivost či sobectví.
9
 

 

Pro lepší vodítko se budeme muset obrátit zpátky k jednotlivému jednání jakožto projevu 

charakteru. Ve většině případů totiž můžeme říci, že morálně odsuzujeme člověka na 

                                                           
7 „τῶν δὴ περὶ τὸ σῶμα κακιῶν αἱ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐπιτιμῶνται, αἱ δὲ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν οὔ. εἰ δ᾽ οὕτω, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

αἱ ἐπιτιμώμεναι τῶν κακιῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν εἶεν.“ (Eth. Nic. 1114a30, překlad upraven). 
8 Autoři platónské tradice vystupují navíc s tezí, že i na vinu je možné reagovat lítostí – viz níže část 1.4.  
9 Zde můžeme dobře vidět rozdíl mezi tím, co Williams nazývá řídkými (thin) a hutnými (thick) pojmy (viz 

část 2.1 první kapitoly). Zatímco „hutné“ pojmy jako velkorysé, odvážné, poctivé, zbabělé, sobecké, nezištné 

s sebou již nesou morální hodnocení, „řídké“ pojmy jako dobré, špatné, správné, nesprávné, „měla bych“ 

(„ought“), krásné, obdivuhodné, hanebné, hnusné, spolu s pojmy chyby a výčitky jsou obecnější a lze je 

používat i mimo morální kontext. V anglosaské etice se především v 1. polovině 20. století intenzívně řešila 

otázka, co ještě musí být splněno, aby takový soud byl morálním soudem, tj. abych větou „on jednal 

nesprávně” či „to udělal špatně” zároveň jednajícího vinila a haněla za jeho vinu. Srov. např. Anscombe 

(2005a), str. 159; Foot (1958), (2002c). 
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základě zlého úmyslu. Na konci Bratrů Karamazových se dozvídáme, že Smerďakov 

zavraždil otce Karamazova. To, co však v jeho činu vypovídá o Smerďakovovi jako 

o člověku, je fakt, že zavraždit Karamazova vůbec mohl chtít a skutečně se k tomu 

odhodlal. Podobně čtenářova nejistota ohledně charakteru Dmitrije, která se odvíjí od 

toho, že nevíme, zda otce Karamazova zabil, či ne, je založena na otázce, zda byl schopen 

chtít a zamýšlet něco takového. Když jednající svůj čin nezamýšlel, nechtěl, soud 

odnímáme tak, jak jsme to ukázali výše na příkladu Oidipa. Úmysl a obecněji to, co 

člověk chce udělat, je tedy nejtypičtějším projevem morálního charakteru – proto hraje 

v etice takovou roli dobrovolnost a volba. V podobném duchu bychom mohli 

interpretovat úvodní pasáže Kantových Základů metafyziky mravů: To, podle čeho 

usuzujeme na morální charakter člověka, je jeho dobrá či zlá vůle, tedy kvalita jeho 

chtění.
10

 

 

Má-li však člověk zlý úmysl, chce-li učinit něco nemorálního, zbabělého, apod., 

nemusíme to vždy interpretovat jako chybné rozhodnutí, a tedy jako chybu vůle. Zvláště 

tam, kde jednání nepředchází dlouhé rozvažování, je vhodnější jeho úmysl či motiv 

vysvětlit jako projev charakterové neřesti či slabosti: Dmitrij například zbije svého otce 

v záchvatu vzteku, protože je zlostný a žárlivý. Vysvětlovat tento jeho čin jako chybný 

úmysl či rozhodnutí by bylo neadekvátní. Jak uvidíme v šesté kapitole, nelze tak 

vysvětlovat ani čin bankéře Bulstrodea, který v Eliotové románu Middlemarch z hrůzy 

před ztrátou pověsti uspíší smrt nemocného Rafflese. Chyba, která je zdrojem provinění, 

tak nemusí být vždy lokalizována ve vůli a v tom, co je vědomé; to, co člověk chce, je 

také projevem jeho charakteru, a to buď na vědomé úrovni v tom, co se mu jeví (byť 

mylně) jako dobré udělat a co pojme jako úmysl, nebo na rovině ne-vědomé jako to, čím 

je motivován:
11

 Dmitrije motivuje k činu vztek a bankéře Bulstrodea strach, ale 

nemůžeme říci, že by se ke svým činům rozhodli nebo je dokonce plánovali. Definici 

dobrovolnosti, která bere v potaz různé způsoby, jakými může lidské chtění vstupovat do 

jednání jako motiv, aniž by se omezovala jen na vědomé rozhodnutí a úmysl, se budeme 

věnovat detailně ve třetí kapitole. 

 

Výše jsme však narazili na příklad, který zpochybňuje i toto naše předběžné vymezení 

morálního: ukázali jsme, že zlo nemusí být způsobeno ani zlým úmyslem, ani zlým 

motivem, ale může být výsledkem předchozí nedbalosti. Jako příklad jsme použili určitou 

interpretaci Oidipova příběhu, v níž zlo, jehož se Oidipús dopustil, zavinil sám tím, že 

nebyl opatrnější a nevyhýbal se situacím, kde by riskoval, že naplní věštbu. Na rozdíl od 

interpretace, v níž je Oidipús stižen neštěstím bez vlastního zavinění, by zde byl za 

otcovraždu i incest zodpovědný, protože je zavinil, a mohli bychom mu je tedy vyčítat. 

Zdrojem jeho viny by však nebyl přímý úmysl, ale jeho předchozí nedbalost. Zde si 

ovšem můžeme položit otázku, jestli chyby jako nedůslednost, netrpělivost či 

bezmyšlenkovitost jsou morálními chybami, či ne, a to právě proto, že se na rozdíl od 

                                                           
10 Srov. Kant (1990), str. 57 n. 
11 O souvislosti charakteru a jednání budeme mluvit detailněji níže v částech 2.1 a 2.2, v částech 2.3 a 2.4 se 

podíváme na další projevy charakteru, o nichž jsme mluvili v předchozí kapitole – na emoce a způsob 

vnímání situace. 
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nepoctivosti či sobectví přímo nepojí se zlým úmyslem. Mohou však zlo způsobit.
12

 

K této otázce se v této kapitole budeme opakovaně vracet. 

 1.2 Rozdvojení otázky po zodpovědnosti 

Pomalu se nám ukazuje rozdvojení problému zodpovědnosti, k němuž dochází ve chvíli, 

kdy rozšíříme oblast etiky i na charakter člověka: dobrovolný čin (nějaké zlo), který 

vyčítáme, a za nějž je jednající zodpovědný, má zdroj v chybě, jež se však nalézá mimo 

daný čin. Na jedné straně je jednající zodpovědný za čin, který dobrovolně provedl, který 

byl v jeho moci a který mu tak můžeme vyčítat: Dmitrij je zodpovědný za to, že zbil otce. 

Na druhé straně důvod, proč jednajícímu čin vyčítáme, je chyba, která ke zlému činu 

vedla. Tou však může být jeho špatný charakter, nějaká emoce či pokřivené vnímání 

situace, nebo právě předchozí nedbalost. Protože jednajícímu vyčítáme jednání právě 

proto, že bylo nesprávné a že zlo zavinil, vyčítáme mu i tuto chybu jako takovou. 

Dmitrijovi tak na základě daného činu budeme vyčítat jeho vznětlivost a násilnictví. 

Protože jednajícímu tuto chybu, zdroj jeho provinění, vyčítáme, musela být také v jeho 

moci a činíme jej za ni zodpovědným. 

 

K tomuto rozdvojení otázky po zodpovědnosti dochází, když se při zkoumání zdrojů viny 

odpoutáme od epizodického pojetí jednání a jeho důrazu na rozhodnutí. V tomto 

„legalistickém“ pojetí morální zodpovědnosti spadá zodpovědnost za určitý čin (a 

související výčitka) v jedno se zodpovědností za příslušný úmysl, a tím i zodpovědností 

za případnou morální chybu. Zdroje viny a terč výčitek jsou lokalizovány v tomto 

úmyslu, pro který se jednající rozhodl. Pokud zjistíme, že čin jednající nezamýšlel, 

výčitky odnímáme. Příslušné reakce na vinu pak směřují k zamýšlenému činu jako 

takovému: trest, odplata či náhrada, podobně jako v trestním právu. Reakce na vnější 

aspekt jednání – zlo, které způsobí ve světě –, tak spadá v jedno s reakcí na vnitřní chybu 

jednajícího – úmysl jako jediný projev jeho špatného charakteru.  

 

Pokud však ustoupíme od úzkého zaměření na epizodické jednání a důrazu na vůli 

a rozhodnutí, pojem zodpovědnosti se nám rozdvojuje: v prvním smyslu zůstává pojetí 

zodpovědnosti za provedený čin, úvaha o jeho dobrovolnosti a otázka, zda je možné jej 

jednajícímu „připsat“. Protože však kvalita toho činu může záviset i na charakteru 

jednajícího, jeho emocích, touhách, smýšlení a na jeho předchozí aktivitě, rozkládá se 

otázka po zodpovědnosti za tuto kvalitu do širšího spektra. Předmět i smysl výčitky 

a morálního odsouzení je jiný a může jít hluboko do psychologie jednajícího. Na jedné 

straně tedy máme zodpovědnost za jednání, která vyjadřuje, zda člověk dotyčný čin 

skutečně udělal, a na druhé straně zodpovědnost za chybu – co udělal špatně, co 

způsobilo zlý čin. Rozdvojuje se nám tak i výčitka a reakce na vinu: Na jedné straně 

vyčítáme čin – „Co jsi to udělal!“, na druhé straně vnitřní chybu, která k němu vedla – 

„Co jsi to za člověka!“. 

 

                                                           
12 Mohli bychom zde poukázat na to, že vyčítáme jiný typ hodnoty – Oidipús se nedopustil „hanebnosti“, 

neodsuzujeme jej jako člověka, spíše budeme tvrdit, že je vinen nezodpovědností, apod. Je zajímavé, že totéž 

jednání může být někdy popsáno oběma způsoby: např. když se někdo zachová ošklivým, zraňujícím 

způsobem ke svému partnerovi, můžeme to popsat buď jako vztahovou hloupost, nebo jako hanebnost.  

Každá z interpretací má pak jiný dopad na morální hodnocení daného člověka. 
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Dvě odlišné perspektivy, z nichž můžeme na vinu pohlížet, odpovídají dvojímu typu 

reakce, kterou na vinu reagujeme: v prvním případě se zaměřujeme na nemorální čin jako 

takový, který v reakci nějakým způsobem „splácíme“, „oplácíme“, „vykupujeme“ 

(výčitkami, trestem, odčiněním, náhradou, pokáním). Druhá reakce se odvíjí na rovině, od 

níž právní přístup programově abstrahuje, a to na rovině osobní a mezilidské. Jejím 

předmětem je jednající a jejím projevem je změna vztahu k tomuto člověku. Zde 

odsuzujeme a vyčítáme viníkovi jeho špatný charakter, který byl zdrojem jeho špatného 

činu. Tím měníme způsob, jakým o něm smýšlíme a jak se k němu vztahujeme, což 

v extrému může znamenat, že s ním přerušíme vztah. Zatímco předchozí retributivní 

reakce se zaměřuje na to, jaký čin člověk spáchal, tato osobní reakce se zaměřuje na to, 

jaký je člověk, který onen čin spáchal.  

 

Na začátku jsme formulovali předpoklad, že morálně soudit můžeme pouze něco, za co 

můžeme člověka zároveň vinit. Nyní ale vidíme, že s rozšířením předmětu etiky musíme 

rozlišit i dvojí smysl vinění a výčitky samotné. Tam, kde vyčítáme jako chybu čin jako 

takový, může výčitka být chápána jako trest, napomenutí, které směřuje k napravení či 

„splacení“ způsobeného zla. Naopak tam, kde vyčítáme jako chybu nějaký projev 

charakteru, je smyslem výčitky, aby se dotyčný změnil. Různý význam výčitky je také 

vidět na odlišné reakci a aktivitě provinilce v případě, že chybu uzná: v prvním případě 

bude svou reakci směřovat k činu samotnému: omluví se, pokusí se ho napravit, odčinit, 

apod. V případě druhém se bude snažit napravit sebe sama.  

 

Jak je vidět, dva okruhy zodpovědnosti – zodpovědnost za jednání a zodpovědnost za 

chybu – vedou k odlišnému typu otázek, a proto je budeme v následujících kapitolách 

zkoumat zvlášť. V případě zodpovědnosti za čin nás zajímá, jestli tento čin jednající 

učinil dobrovolně či úmyslně a jestli byl v té chvíli (či trvale) plně zodpovědný za své 

činy – jinými slovy, jestli mu můžeme připsat autorství činu. Této otázce se bude věnovat 

třetí kapitola. Zodpovědnost za jednání dále velmi osvětluje otázka, jak se člověk zpětně 

vztahuje ke své minulé vině jako události ve světě. Tento zpětný pohled nám ve 

čtvrté kapitole pomůže vyjasnit souvislost zmíněných dvou aspektů viny – vnějšího 

a vnitřního, kterou dále prohloubíme rozborem konkrétních reakcí lítosti a výčitek 

svědomí. Zkoumání pojmu zodpovědnosti však otevřeme v této kapitole analýzou 

druhého aspektu viny, a to zkoumáním zodpovědnosti za (vnitřní) chybu. Právě zde se 

zamyslíme nad tím, v jakém smyslu můžeme být zodpovědní za ty chyby či defekty, které 

v okamžiku jednání nejsou v naší moci, a jakým způsobem do našeho jednání vstupuje 

náhoda a to, co v naší moci není. 

 1.3 Náhoda a spravedlnost morálního soudu 

Tuto část jsme otevřeli formulací důležitého předpokladu: morálně hodnotit můžeme 

pouze to, za co můžeme člověka vinit (co mu můžeme také vyčítat), a vinit někoho 

můžeme pouze za chybu, která byla v jeho moci. Výše jsme se soustředili především na 

pojem výčitky, který obsahuje podmínku, že vyčítaná věc je v naší moci. Ukázali jsme, že 

rozšíření předmětu etiky z epizodického jednání na charakter jednajícího vede k tomu, že 

pojem zodpovědnosti a výčitky již není jednotný – přinejmenším musíme odlišit 

zodpovědnost za provinění a zodpovědnost za chybu, která k provinění vedla. Nyní se 

podíváme na samotný předpoklad morálního soudu, tj. položíme si otázku, zda je 
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skutečně omezený pouze na to, co je v naší moci. Tato otázka tvoří od 70. let důležitou 

součást etické diskuse, kterou otevřel asi nejsveřepější kritik zmiňovaného předpokladu, 

nám již známý Bernard Williams. 

 

Oblast toho, co se nám děje a co není v naší moci, budeme považovat v širokém smyslu 

za oblast náhody
13

 – pojmy štěstí, smůly, nehody, neštěstí, atd. všechny vyjadřují děje, 

které nejsou „na nás“ a v nichž jsme pasivní. V kontextu morálního hodnocení 

a zodpovědnosti jsou především relevantní dvě oblasti: Jednak vrozené dispozice nebo 

podmínky spojené s tím, že jsme se už nějak narodili: do jakého státu, s jakým režimem, 

jaké má moje rodina postavení a jaká je, jaké mám genetické dispozice, temperament, 

fyzický vzhled a konstituci, inteligenci, paměť, apod. Za druhé jde o oblast toho, co se mi 

může přihodit: nemoc, porucha, úraz, a to v morálním kontextu především s důsledky na 

oblast psychiky – různé poruchy soustředění, dyslexie, poruchy kognitivních funkcí, 

neurózy, psychózy, deviace, obsese, spadají všechny do oblasti „smůly“ a „neštěstí“. 

 

Protože v dřívějším „legalistickém“ pojetí etiky zaměřeném na epizodický čin se oblast 

psychologie člověka a projevy jeho charakteru chápaly jako to, v čem je člověk pasivní, 

a co není v jeho moci, můžeme říci, že tato oblast byla též zahrnována do oblasti náhody: 

vzhledem k tomu, že charakterové vlastnosti ani jejich momentální projevy nelze v situaci 

jednání bezprostředně ovlivnit, je z hlediska dané situace rozdílnost v charakteru lidí 

nahodilá. Podobně jsou v Kantově systému označeny za nahodilé „účinky“ úmyslu, 

výsledky a důsledky jednání. Tuto abstrakci od nahodilého výstižně charakterizuje Nagel: 

„Výsledkem takového uvažování je ořezat každý čin na jeho morálně esenciální jádro, 

vnitřní akt čisté vůle stanovený motivem a úmyslem.“14 Legalistické etické teorie 

(a především kantianismus) totiž usilovaly o to, vyloučit z morálního hodnocení vše, co 

se považuje za náhodu, a v čem by tedy jedni lidé mohli být bez vlastní zásluhy 

zvýhodněni oproti jiným. Ideálem zde tedy je, aby morální hodnocení bylo dokonale 

spravedlivé: aby byl člověk morálně zodpovědný právě jen za to, co bylo v jeho moci.
15

  

 

V roce 1976 však vyšly dva články s ambicí nabourat iluzi o spravedlivém soudu 

a rozvířily důležitou diskusi na toto téma. Oba nesou stejný název „Moral Luck“, první je 

dílem Bernarda Williamse, druhý Thomase Nagela. Poznamenejme, že oba články 

i zmíněná diskuse se primárně týká hodnocení jednotlivého činu a naší zodpovědnosti za 

něj. Williams kritizuje kantianismus za přílišný důraz na morální nutnost a na několika 

slavných příkladech ukazuje, že morální hodnocení jednání je velmi často nespravedlivé, 

protože jej v mnoha směrech ovlivňuje náhoda. Někdo má víc štěstí, někdo má naopak 

smůlu, jak můžeme podle Williamse nejlépe sledovat na antických tragédiích, kde často 

                                                           
13 V angličtině se v tomto kontextu používá výraz „luck“, který umožňuje jak pozitivní, tak negativní užití – 

„good/bad luck“ do češtiny překládáme nejspíše jako „štěstí/smůla“, „šťastná/nešťastná náhoda“ je méně 

časté. Anglické „luck“ bez přívlastku však má tendenci označovat spíše šťastnou náhodu, jak je to vidět 

i v idiomu „it was a bit of luck“ – „to bylo štěstí“. Naopak pro neutrální český výraz „náhoda“ existuje 

v angličtině ekvivalent „accident“ nebo „chance“ a pro štěstí ve významu spokojenosti má angličtina pojem 

„happiness“. „Luck“ bychom tak mohli překládat méně obvyklým, leč přesným „štěstěna“, nicméně já se zde 

budu držet zavedeného překladu z Nussbaum (2003), tj. „luck“ jako „náhody“.  
14 Nagel (1998), str. 31. 
15 Srov. Williams (1985), str. 194: „Morality neglects this surrounding and sees only that focused, 

particularized judgment. There is a pressure within it to require a voluntariness that will be total and will cut 

through character and psychological or social determination, and allocate blame and responsibility on the 

ultimately fair basis of the agent's own contribution, no more and no less.” 
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tragicky končí lidé zcela nezaslouženě. Na Williamsovu práci o roli náhody v lidském 

životě navazuje Martha Nussbaum, která ukazuje, jak se jednotlivé etické teorie 

vyrovnávají s lidskou zranitelností a neštěstím.
16

 

 

Thomas Nagel, který je ovšem v kritice Kanta méně radikální, systematicky navazuje na 

Williamse a ukazuje postupně několik aspektů, v nichž je morální posouzení jednání 

nakonec závislé na náhodě, tj. na tom, co není v dané chvíli „pod kontrolou“ jednajícího, 

v jeho moci. Pro nás budou zajímavé aspekty následující: constitutive luck, do něhož 

spadá oblast charakteru a temperamentu, resultant luck, což je oblast výsledků a důsledků 

jednání, a circumstantial luck neboli oblast okolností jednání. Vzhledem k naší předchozí 

diskusi bychom Nagelovu pointu mohli formulovat následovně: v morálním soudu 

odsuzujeme realizovaný čin, konkrétní zlo, které jednající zavinil (tedy to, co jsme 

nazvali „vnějším aspektem jednání“). Avšak to, zda se vnitřní chyba jednajícího (ať už se 

jedná o chybu v charakteru, vnímání či v úmyslu) realizuje v činu, je do velké míry 

podmíněné náhodou, a proto naše odsouzení činu jako chyby jednajícího není skoro 

nikdy spravedlivé.  

 

Uvažme nejprve dva příklady, které Nagel vybírá z oblasti náhody ve výsledcích 

(resultant luck). Nagel srovnává dvě situace lidí se stejným zlým úmyslem, např. 

zavraždit. Jednomu se nepodaří úmysl realizovat, protože do jeho jednání zasáhne 

náhoda, druhému se jej realizovat podaří. Mezi hodnocením těchto dvou lidí je však 

morálně významný rozdíl přesto, že je způsoben náhodou: první se dopustil vraždy, druhý 

pouze pokusu o vraždu. Dalším případem z oblasti výsledků je nedbalost: Nagel opět 

srovnává dva lidi, kteří stejným způsobem něco zanedbají. Jeden kvůli nepříznivým 

okolnostem na základě této nedbalosti způsobí neštěstí, druhý má štěstí a nezpůsobí nic. 

Morálně však opět odsuzujeme jen toho prvního, protože jen ten nakonec způsobil něco 

zlého.
17

 K oběma případům se detailněji vrátíme ve třetí části. 

 

Další oblastí náhody, která vstupuje do jednání, je náhoda v okolnostech (circumstantial 

luck): dva lidé se stejnými dispozicemi mohou či nemusí způsobit zlo podle toho, jestli 

k tomu dostanou příležitost. Tato příležitost je dána tím, jakým okolnostem a problémům 

musí čelit – Nagel dává příklad, v němž jeden z nich žije v nacistickém Německu a musí 

čelit této morální zkoušce, zatímco druhý nemusí, protože žije někde jinde. Přestože 

dispozice měli oba stejné, jsou souzeni za to, co skutečně udělali, nikoli za to, co by byli 

mohli udělat, kdyby byly okolnosti jiné.
18

 Nagel tedy ukazuje, že tatáž vnitřní chyba 

může i nemusí způsobit zlo – záleží na tom, jestli má člověk štěstí či smůlu. V případě, že 

má smůlu a zlo způsobí, je pak výsledný soud vždy do jisté míry závislý na náhodě. 

Poslední oblastí náhody ovlivňující jednání je oblast charakteru a temperamentu 

(constitutive luck). Nagel tvrdí, že lidé jsou podle nich hodnoceni přesto, že tyto dispozice 

jsou do velké míry vrozené, a tudíž opět věcí náhody. Toto jeho tvrzení budeme kriticky 

zkoumat hned v následující části 2.  

 

                                                           
16 Viz Nussbaum (2003). 
17 Nagel (1998), str. 28 nn. 
18 Nagel (1998), str. 34. 
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Přestože Nagelova argumentace je pozoruhodná, mohli bychom namítnout, že přece jen 

musíme rozlišovat mezi typy náhody, které jednání ovlivňují – ne vše, od čeho Kant ve 

svém pojetí zodpovědnosti abstrahuje, je totiž náhoda v pravém smyslu. Některé 

z aspektů, které Nagel vyjmenovává, můžeme považovat sice za v dané chvíli nahodilé, 

přesto je však lze nějakým způsobem ovlivnit, a můžeme za ně tedy být v nějakém 

smyslu zodpovědní. Právě otázka, do jaké míry jsou tyto aspekty v naší moci, a do jaké 

jsou věcí náhody, nás bude zajímat ve zbytku této kapitoly.  

 

Předně je třeba prozkoumat oblast charakteru, o níž jsme v minulé kapitole prohlásili, že 

je běžně předmětem morálního soudu. Lidé se špatným charakterem nejsou totiž typicky 

předmětem soucitu, ale výčitky. V druhé části této kapitoly se proto podíváme na to, jestli 

je naše výčitka spravedlivá, a jestli, a do jaké míry, je náš charakter a jeho různé projevy 

skutečně v naší moci. Další důležitou oblastí jsou důsledky jednání a způsob, jakým do 

nich vstupuje nedbalost. Nagelově diskusi tohoto tématu se budeme detailněji věnovat 

v třetí části této kapitoly. Poslední oblastí, v níž bude náhoda hrát největší roli, jsou 

okolnosti a situace, jimž člověk čelí. Součástí rozumně vedeného života však může být 

vyhýbat se situacím, které pro nás představují nějaké ohrožení, nebo kde bychom mohli 

být v pokušení. Naopak některým rozhodnutím se vyhýbáme jednoduše tím, že neděláme 

nic, a běh událostí je vyřeší za nás. Zdá se tedy, že i situace a volby, jimž čelíme, můžeme 

do jisté míry ovlivnit. Této otázce se budeme věnovat také v rámci třetí části.   

 

Diskuse o morální náhodě má jednak za cíl oslabit představu, že morální jednání či 

selhání je jedním velkým aktem vůle, jednak otevřít možnost rozpracovat jiné, slabší 

formy aktivity a zodpovědnosti. Všechny oblasti jmenované výše přitom budeme 

potřebovat v analýze sebeklamu. Provinění ze sebeklamu má totiž podobu plíživého 

a nenápadného činu, v rámci nějž sebeklamný mechanismus využívá příhodné hry 

okolností, aby je interpretoval ve svůj prospěch. Zároveň jednajícího můžeme vinit 

z předchozí nedbalosti, kvůli níž se jednak nevyhnul pokušení, jednak nekontroloval své 

pokřivené vnímání. Zdroj sebeklamu je nakonec třeba hledat v určitém typu charakteru.   

 1.4 Alternativní pojetí morálního soudu 

Na závěr si však musíme položit důležitou otázku: co když se ukáže, že oblast 

psychologie jednajícího, jeho charakterové vlastnosti, emoční, motivační a kognitivní 

struktury, o nichž jsme několikrát mluvili jako o něčem, co běžně morálně hodnotíme, 

v zásadním smyslu v naší moci nejsou? Nebude nás takový závěr nutit k tomu, abychom 

je přece jen do oblasti morálního neřadili? Nezpochybní se tím celý současný projekt 

etiky ctností? Jako možná odpověď se nabízí zpochybnit úvodní předpoklad, s nímž jsme 

pracovali: podmínkou morálního hodnocení by nemusela být možnost výčitky.
19

 Tak by 

bylo možné (a určitě to není nemyslitelné) nějakou charakterovou vlastnost považovat za 

morálně špatnou, aniž bychom tím implikovali, že by se její nositel měl změnit. Toto 

hodnocení by pak bylo podobné hodnocení estetických vlastností, nadání apod.   

 

                                                           
19 Raimond Gaita v návaznosti na platónskou tradici kritizuje předpoklad, že morální soud implikuje výčitku: 

„Předpoklad, že osoba, která soudí, že někdo učinil zlo jej (logicky) musí vinit ve smyslu, který je 

nekompatibilní s lítostí, se zdá být přinejmenším zčásti racionalizací naší zjevně přirozené, ale odpudivé 

tendence ukazovat prstem jeden na druhého, převlečené za morální teorii či pojmovou analýzu.“ (Gaita 2006, 

str. 45). 
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Tato linie úvah se může ukázat jako důležitá ve chvíli, kdy se začneme zamýšlet nad tím, 

jak se vztahujeme k druhým lidem a jejich charakteru. Naprostá většina lidí totiž zdaleka 

dokonalý charakter nemá, a tudíž je na místě otázka, zda není také určitou ctností smířit 

se s chybami vlastními i druhých, aniž bychom je/se za ně vinili a snažili se je měnit. 

Takový morální soud, který neimplikuje výčitku, by se pak přiblížil ocenění či kritice, 

které se objevují ve sféře dovedností, talentů a nadání. Dokonalost ctnosti by se nám pak 

mohla jevit například podobně jako hudební virtuozita – věc vrozeného talentu a nadání. 

Jednotlivé ctnosti bychom pak mohli oceňovat podobným způsobem jako fyzickou krásu, 

pohybovou zdatnost a eleganci, energický a vtipný temperament apod. S neřestmi 

a charakterovými vadami druhých je situace složitější – mohou být předmětem zármutku, 

soucitu, nebo mohou vzbuzovat nelibost, odpor či nechuť. Podobně jako u diskuse 

o spravedlnosti a oprávněnosti morálního soudu a výčitek, i zde může být ten, kdo soudí, 

posuzován podle toho, jak soudí a jak reaguje.
20

  Zároveň je však určitou ctností umět se 

s charakterovými vadami druhých smířit.  

 

S tímto alternativním chápáním morálního soudu se pojí zpochybnění dalšího důležitého 

předpokladu, totiž že morálním soudem soudíme člověka jako takového – ukáže-li se, že 

neschvalujeme charakterové neřesti druhých, aniž bychom je za to mohli vinit 

a uplatňovat standardní reakce na vinu, zdá se také, že nemůžeme jednoduše odsoudit 

člověka jako takového, protože toto odsouzení je s výčitkami a reakcemi na vinu spojeno. 

Tím se ale opět otevírá možnost, jak se vyrovnávat s vinou druhého i vlastní 

v mezilidském vztahu. Tohoto problému se znovu dotkneme ve čtvrté kapitole, kde se 

vrátíme k problému zodpovědnosti z retrospektivního pohledu jednajícího, který již zlo 

vykonal, a zpětně si jej v lítosti vyčítá. 

 2 Zodpovědnost za charakter 

V první kapitole jsme ukázali, že v běžném životě určité aspekty z oblasti psychologie 

jednajícího morálně hodnotíme, a ty negativní odsuzujeme a vyčítáme (charakter, 

pokušení, emoce, vnímání), přestože v danou chvíli jednání nejsou bezprostředně v moci 

člověka. Ty negativní pak jednak odsuzujeme a vyčítáme samy o sobě („jsi sobecký“, 

„ona je nevšímavá“, „je špatné, jak pořád žárlím“), ale navíc (a především) mohou být 

zdrojem chyby v morálním selhání, a vyčítáme je pak jakožto zdroj takové chyby: „Jak 

to, že jsi měl strach? Jak tě vůbec mohla napadnout taková záludnost? Je tak chamtivá 

(sobecká, zbabělá…). Jde jí jen o peníze (o moc, o postavení).“ 

 

V předchozí části jsme formulovali důležitý předpoklad morálního soudu: Když něco 

morálně hodnotíme (říkáme, že to bylo dobré či špatné, odvážné či zbabělé, atd.), tento 

soud je vždy spojen s chválou a hanou. V případě negativního soudu to znamená, že 

dotyčného za odsouzenou věc můžeme vinit, můžeme mu ji vyčítat. Vinit či vyčítat však 

můžeme pouze nějakou chybu člověka, něco, co bylo v jeho moci. Předpoklad tedy zní, 

že morálně odsuzovat můžeme pouze něco, co bylo v moci člověka, a za co ho tedy 

můžeme činit zodpovědným. Když jsme nyní ukázali, že běžně morálně odsuzujeme 

i projevy charakteru, klade se přirozená otázka: Jsme za tyto projevy zodpovědní, lze nám 

je skutečně vyčítat? Nebo je to jen racionalizace naší potřeby hledat chyby a ve 

                                                           
20 Gaita (2006), na str. 45 n. identifikuje morální soud s určitou formou reakce (response). 
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skutečnosti jsou nahodilé, a tedy je vyčítáme neoprávněně? Abychom na tuto výzvu 

odpověděli, budeme se v následujících odstavcích věnovat otázce, v jakém smyslu jsou 

naše charakterové vlastnosti, motivy, emoce a vnímání v naší moci. Protože charakter má 

mezi těmito psychologickými aspekty jakousi základní funkci, budeme se nejdříve ptát, 

jak můžeme být zodpovědní za náš charakter. 

 2.1 Ctnost a ctnostné jednání 

Abychom tuto otázku důkladně zodpověděli, podíváme se na argument, jímž se 

Aristotelés ve III. knize Etiky Nikomachovy snaží dokázat, že ctnosti a neřesti jsou 

dobrovolné, jsou v naší moci, a tudíž že za ně můžeme být chváleni či haněni. V kapitole 

sedmé nacházíme dva argumenty pro dobrovolnost ctnosti a neřesti (či špatnosti – κακία), 

které oba využívají důležité, ale spletité souvislosti ctnosti jako stavu či dispozice (ἕξις) 

a ctnostných jednání čili uskutečnění této ctnosti (τῶν ἀρετῶν ἐνέργειαι). Je ovšem třeba 

zdůraznit, že oproti všem dalším projevům charakterových vlastností, které jsme probírali 

v minulé kapitole, se na tomto místě Aristotelés soustředí výhradně na jednání (πρᾶξις), 

zatímco další aspekty charakteru včetně citu (πάθη) zde pomíjí. Pracuje tak s myšlenkou, 

že to, jaký je člověk po morální stránce, se především projevuje v tom, jak jedná: statečný 

člověk jedná statečně, sobecký člověk jedná sobecky. Aristotelův argument nám tak 

napomůže vyjasnit vztah mezi charakterovou vlastností jako dispozicí k jednání 

a jednáním samotným, a to pomocí analogie s uměním (τέχνη) jako dispozicí k tvorbě 

(ποίησις).
21

 

 

Dále je třeba předeslat, že Aristotelův argument následuje po definici volby 

a rozvažování, takže se už netýká jen etické ctnosti, ale integruje ctnost rozumovou 

a etickou tak, jak se obě podílejí na ctnostném jednání. Protože vztah soudu a motivu 

v jednání (a vztah rozumové a etické ctnosti jako dispozic k těmto) pro nás zde bude 

nanejvýš důležitý, budeme tomuto tématu u Aristotela věnovat nemalou pozornost. 

Opakovaně se tak budeme odkazovat k následujícím čtyřem kombinacím: jednak ke 

dvěma variantám ctnostného jednání – k jednání, v němž je správný soud a správná touha 

v souladu a k jednání podle správného soudu navzdory špatné touze (enkrateia), jednak 

ke dvěma variantám špatného jednání – k jednání, v němž je nesprávný soud v souladu 

s nesprávnou touhou (kakia) a k jednání, kde navzdory správnému soudu jednáme podle 

špatné touhy (akrasia).
22

 Právě situace, kdy jde morálně pochybná touha proti soudu 

jednajícího, pro nás budou mít v této práci zvláštní důležitost. Jsou to situace rozkolu, 

z nějž povstává akrasie i sebeklam, jimž se budeme detailně věnovat v páté kapitole. 

 

První Aristotelův argument v kapitole III.7 vypadá následovně: ctnostné činnosti jsou 

činnosti volené, a tudíž dobrovolné. Je-li pak v naší moci („na nás“ – ἐφ᾽ ἡμῖν) ctnostné 

jednání, je v naší moci i ctnost, protože ta není ničím jiným než ctnostným jednáním. 

Analogický závěr platí podle Aristotela i pro špatnost a neřestné jednání. „Jestliže jest 

v naší moci konati věci krásné a ošklivé, stejně pak i nekonati – a to podle dřívějšího 

                                                           
21 Přestože v následujícím textu budeme vykládat Aristotelův argument, nebudeme se omezovat pouze na 

příklady aristotelských ctností (statečnost, uměřenost, spravedlnost, rozumnost), ale budeme se snažit 

integrovat i oblíbené anglosaské ctnosti (laskavost, dobrotivost, poctivost), stejně jako typické sebestředné 

neřesti (sobectví, domýšlivost, pokrytectví, nezodpovědnost). 
22 Srov. Eth Nic. VII, kap 1–10. 
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výkladu znamená být dobrý a zlý –, v naší moci tedy jest, jsme-li hodní a špatní.“
23

 Tento 

argument je pozoruhodný, protože se zdá, že ignoruje fakt, že aby člověk mohl jednat 

ctnostně, potřebuje už mít danou ctnost – ctnostně jednat podle Aristotela nelze bez dané 

dispozice, která má mimo jiné za důsledek, že člověk daným způsobem jedná „pevně 

a stále“ (II, 3, 1105a35). Nejsem-li ctnostná, nemůžu se najednou rozhodnout, že budu 

jednat ctnostně, toto následující argument explicitně popírá. Tento první argument zde 

budeme tedy chápat jako jakýsi přípravný krok, kde Aristotelés dokazuje, že jak 

jednotlivé ctnostné, tak jednotlivé špatné jednání je dobrovolné.
24

   

 

Zatímco v prvním argumentu Aristotelés chápal jednotlivé činnosti jako znaky či projevy 

ctnosti a neřesti, v druhém argumentu naopak vychází z toho, že z jednotlivých činností 

etické ctnosti a neřesti vznikají, a to opakováním a návykem (ἔθος).
25

 Tato dvě 

východiska jsou v napětí kvůli komplikovanému vztahu mezi ctnostným jednáním a 

ctností, který Aristotelés odhaluje už v prvních kapitolách II. knihy, kde vykládá své 

pojetí toho, pro co se vžil název „ctnostný kruh“: „tím, že se zdržujeme rozkoší, stáváme 

se uměřenými, a stali-li jsme se jimi, dovedeme se jich opět nejlépe zdržovati. Stejně i u 

statečnosti; neboť zvykáme-li si nedbati nebezpečí a podnikati je, stáváme se statečnými, 

a stali-li jsme se takovými, budeme moci nejspíše podstupovati nebezpečí“ (II, 2, 

1104a35). Ctnosti tedy podle Aristotela vznikají a utvrzují se opakováním ctnostného 

jednání, na druhou stranu ovšem nelze (opravdu) ctnostně jednat bez dané ctnosti. 

V následujícím textu navrhneme dva důvody, proč tomu tak je: Jednak jednajícímu chybí 

příslušná schopnost posoudit správně situaci, jednak mu chybí příslušný motiv. 

 

Aristotelés se tedy v druhém argumentu soustředí na genezi ctností a na způsob, jak ji 

můžeme ovlivnit. Protože podle jeho teorie výchovy ctností jednotlivé stavy vznikají 

opakovaným jednáním v daném směru, ovlivňujeme svou ctnost a neřest právě tím, jak si 

zvykneme jednat. Samotné zvykání není sice v naší moci, ale můžeme ovlivnit jeho 

začátek, mohli bychom říci směr, kterým se ono zvykání bude ubírat. Etickou ctnost 

a neřest už tedy podle Aristotela v přítomném okamžiku změnit nelze, ale dříve 

v minulosti to možné bylo.
26

 „Tak zpočátku bylo možno i nespravedlivému člověku 

i prostopášnému, aby se takovými nestali, proto jsou jimi dobrovolně; jakmile se však 

takovými stali, není jim již možno, aby takovými nebyli.“
27

 

 

Za své charakterové vady jsme tedy podle Aristotela zodpovědní proto, že jsme 

v minulosti zanedbali jejich kultivaci. Tento argument podkládá Aristotelés srovnáním 

neřesti s nemocí a jinými tělesnými defekty: vyčítáme ty defekty a nemoci, za které si 

sami můžeme a které jsme si přivodili buď nedbalostí (rady lékaře), nebo opilstvím 

a nevázaností (slepota a různé nemoci). V přítomném okamžiku už s nimi sice nic dělat 

nemůžeme, ale na začátku bylo na nás, abychom se jim vyhnuli. Mohli bychom říct, že 

                                                           
23 „εἰ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ καλὰ πράττειν καὶ τὰ αἰσχρά, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ πράττειν, τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἀγαθοῖς καὶ 

κακοῖς εἶναι, ἐφ᾽ ἡμῖν ἄρα τὸ ἐπιεικέσι καὶ φαύλοις εἶναι.“ (Eth. Nic. III, 7, 1113b8). 
24 Aristotelovu pojetí dobrovolnosti jednání a volby se budeme detailně věnovat ve třetí kapitole. 
25 Eth.Nic. II, 1, 1103a19–25. 
26 Aristotelés přitom zdůrazňuje, že tento výchovný fakt je všeobecně známý, a tudíž jeho neznalost 

neomlouvá. Tento bod argumentu více rozpracovává Broadie (1991), str. 169 nn. 
27 „οὕτω δὲ καὶ τῷ ἀδίκῳ καὶ τῷ ἀκολάστῳ ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξῆν τοιούτοις μὴ γενέσθαι, διὸ ἑκόντες εἰσίν: 

γενομένοις δ᾽ οὐκέτι ἔστι μὴ εἶναι.“ (Eth. Nic. III, 7, 1114a19, překlad upraven podle Synka 2011, str. 34). 
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podobně jako u ctností a neřestí i tady jsme zodpovědní za jakési počáteční nasměrování 

naší činnosti, jejíž opakování má pak za následek příslušnou vadu či defekt, ať už 

charakterový či tělesný. Aristotelés tedy jednoznačně tvrdí, že vyčítat můžeme jen ty 

špatnosti, které jsme si takto přivodili. Charakterové špatnosti jsme si podle Aristotela 

přivodili sami, a proto jsme za ně zodpovědní a můžeme je vyčítat a odsuzovat.  

 

Zde je ovšem vhodné poukázat na odlišnost tělesných a charakterových nedostatků. 

Nemoc, zranění či postižení se totiž primárně netýkají dispozice k nějaké činnosti; zdraví 

se netrénuje a vznik nemoci či poškození nějakého orgánu je nanejvýš pouhým vedlejším 

důsledkem nějaké činnosti (např. nemírného pití). Lepší analogií s ctnostným a neřestným 

jednáním je Aristotelův příklad zápasu nebo konkrétních technai, což jsou příklady 

určitých schopností či dovedností, v nichž se cvičíme a které můžeme ovládnout lépe či 

hůře podle toho, zda jsme cvičili dobře a dost, nebo nikoli. Být dobrým zápasníkem či mít 

nějaké umění (techné) znamená mít určitou dispozici (ἕξις) k činnosti, která je 

uskutečněním (ἐνέργεια) této dispozice. Proto posouzení, jestli jsem či nejsem dobrým 

zápasníkem či řekněme ševcem, závisí na posouzení příslušných činností – tj. zda dobře 

či špatně zápasím či šiji boty. Stejný vztah dispozice a jejího uskutečnění nacházíme 

u ctností a neřestí: posouzení, zda jsem např. statečný člověk, závisí na tom, zda jednám 

či nejednám statečně – toho jsme se dotkli v prvním Aristotelově argumentu.   

 

Analogie ctnosti a techné nám však poslouží i v otázce jejich dobrovolnosti. Abych dobře 

zápasila nebo šila boty, musím se tomu učit, a to nikoli pouze teoreticky, ale tak, že dané 

činnosti vykonávám a tím postupně danou dovednost získávám: cvičím se v ní. Když onu 

činnost vykonávám dobře (a dost často), stanu se dobrým zápasníkem či ševcem, když ne, 

stanu se špatným. Protože tyto činnosti jsou „na mě“, je na mě i výsledná dovednost, 

přičemž určitou roli zde samozřejmě hraje jednak vrozený talent k dané činnosti, jednak 

trenér, „mistr“ či učitel, který mi pomáhá s jednotlivými činnostmi.
28

 Aristotelés tak sice 

nevylučuje vliv talentu a dobrého učitele na výsledné dovednosti, nicméně zásadní 

zodpovědnost za ni přisuzuje člověku samotnému. Podobný argument můžeme aplikovat 

i na učení se ctnosti, kde je učitel spíše vychovatelem a talent spíše vrozeným sklonem. 

 

Další důležitá analogie ctnosti a dovednosti či techné je v tom, že bez příslušné 

schopnosti (δύναμις) nemohu vykonávat danou činnost dobře. Ať mám sebelepší talent, 

nemohu se z ničeho nic rozhodnout, že teď ušiji dobré boty, aniž jsem se to kdy učila. 

Problém není jen v tom, že např. nevím, jak se přidělává podešev, nebo nemám příslušný 

grif, jak zatlouct floky, tj. nevím, jak dosáhnout příslušného cíle (dobré boty). Problém je 

i v cíli samotném: součástí ševcovství (a jeho učení) je i jasné pojetí o tom, co je dobrá 

bota, dobrý zápasník dovede rozeznat a ocenit dobrý zápas. Cvičení zde podobně jako 

u ctnosti není pouhé navykání, jako když si navyknu každé ráno čistit zuby nebo jako 

když cvičím psa, aby se před přechodem zastavil. Součástí učení techné i ctnosti je nejen 

dovednost, ale i určitá znalost – schopnost posoudit dobrý a špatný materiál, dobře 

a špatně provedenou práci.
29

  

                                                           
28 Broadie tvrdí, že asistence příslušného „mentora“ nenarušuje ani dobrovolnost dané činnosti, ani výsledné 

ctnosti, protože je to nakonec jednající, kdo je počátkem jednání. Viz Broadie (1991), str. 171 nn.  
29 Umění je u Aristotela vymezeno jako „trvalá dispozice tvořit s pomocí pravdivého úsudku“. (Eth. Nic. VI, 

4, 1140a15, překlad upravený podle Synka 2011, str. 34). 
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Učením se tedy neučíme jen to, jak máme věci dělat, ale také co přesně máme dělat. 

Součástí učení je tak i nabývání rozumové dovednosti, v níž hraje roli zkušenost, a která 

tudíž vyžaduje čas. Dále protože člověk, který ještě příslušné umění dokonale neovládl, 

nutně dělá chyby, je součástí této zkušenosti i zpětná identifikace těchto chyb a poučení 

se z nich. Toto poučení se opět neodehrává pouze na rovině návykové a afektivní (jako 

u psa, kterého potrestáme, když se nezastaví před přechodem), ale především na rovině 

rozumové: už vím, že tímto způsobem to dělat nejde. Vědění je součástí nejen techné, ale 

i ctnosti jako takové – Aristotelés příslušnou složku ctnosti nazývá fronésis – rozumnost. 

Právě tato ctnost má v jeho představě dobrého jednání za výkon pravdivě soudit o tom, co 

je v dané situaci dobré a co je třeba dělat.
30

 Jde ovšem o praktické vědění týkající se věcí 

nahodilých, proto se neobejde bez dlouhodobé zkušenosti a činnosti. 

 

Zde je ovšem třeba poukázat na rozdíl mezi ctností (ἀρετή) a dovedností (τέχνη), který se 

odvíjí od typu činnosti – v prvním případě jednání (πρᾶξις), v druhém tvoření či 

zhotovování (ποίησις – VI, 4, 1140a1). Zatímco výkonem dobrého ševce jsou dobré boty 

a výkonem dobrého stavitele dobrý dům, výkonem ctnostného člověka je dobré jednání 

jako takové. Zatímco účelem (τέλος) poiésis je produkt a činnost má smysl jen vzhledem 

k tomuto účelu, účelem praxis je činnost samotná – viz slavné εὐπραξία τέλος (VI, 2, 

1139b3).
31

 To, co se učíme posuzovat, když nabýváme příslušnou dovednost či zdatnost, 

je tedy u těchto dvou oborů činnosti zcela odlišné – švec i stavitel mají daný účel (boty, 

dům) a učí se jen rozeznávat kvalitu této věci, a způsob, jak jí dosáhnout – jaké jsou 

dobré boty a dobrý dům a jak je realizovat. V ctnosti však bezprostřední účel daný není.
32

 

Jejím obecným cílem či účelem (telos) je eudaimonia (blaženost, štěstí), která je blíže 

specifikována jednotlivými ctnostmi – např. víme, že uměřenost a spravedlnost jsou 

součástí šťastného života. Eudaimonia je však zvláštní typ účelu, neurčuje totiž jednotlivé 

účely jednání jako prostředky, kterých když dosáhneme, dosáhneme štěstí. K eudaimonii 

budeme směřovat, když naše konkrétní jednání bude mít určitý charakter – bude odvážné, 

spravedlivé, uměřené, nebo obecně dobré.    

 

Učit se dobře a ctnostně jednat tedy znamená něco zcela jiného než učit se šít dobré boty 

– znamená to učit se posuzovat účely jako takové ve světle toho, co je dobré a konstituuje 

eudaimonii. K tomu potřebuji vědět, co obnášejí a znamenají jednotlivé ctnosti či morální 

hodnoty. To je úkol rozumové ctnosti fronésis.
33

 Protože se však pohybujeme v oblasti 

praktické, nestačí jen umět posoudit situaci, je třeba se také podle tohoto soudu 

rozhodnout a jednat. Tím se dostáváme k dalšímu důležitému rozdílu oproti techné: 

důležitou roli zde hraje volba (προαίρεσις) a motivace k jednání.
34

 Učení se ctnosti tedy 

                                                           
30 Eth. Nic. VI, 5, 1140b. Proto někteří autoři fronésis překládají také jako „soudnost“ – viz např. Synek 2011. 
31 Srov. Synek (2011), str. 39. 
32 „TECHNÉ je naučená ustálená dispozice (HEXIS) dosahovat daného specifického cíle (zdraví) ve zcela 

specifické situaci (je-li někdo nemocný). Naproti tomu soudnost (FRONÉSIS) má být naučená ustálená 

dispozice nacházení cíle – dobrého jednání – v situacích nespecifických, neboť pokaždé odlišných.“ (Synek 

2011, str. 42); srov. dále J. Čapek (2007), str. 93–97. 
33 Zajímavý výklad fronésis, který propojuje soud o tom, co je dobré, s vnímáním situace viz Wiggins (1980) 

a McDowell (1979). 
34 Zatímco zde zdůrazňujeme spíše roli motivu a motivace, S. Synek považuje volbu či rozhodnutí za zásadní 

charakteristiku ctnosti: „Proto je PROAIRESIS důležitá právě v jednání, a nikoli v umění, neboť v jednání je 

zcela zásadní to, kvůli čemu jednáme.“ (Synek 2011, str. 40).  
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obnáší zároveň to, že si osvojuji určité hodnoty jako závazné a zároveň kultivuji své 

motivy – to, co chci, své emoce a vztah k libému a nelibému. Zde, jak na to poukazuje 

sám Aristotelés, hrají větší roli při učení tresty a odměny, protože právě ty pracují 

s libostí a nelibostí.
35

 

 2.2 Ctnost a ctnostný motiv 

V předchozí části jsme si položili otázku, proč ctnostné jednání vyžaduje, aby jednající už 

byl ctnostný, tj. proč není podle Aristotela možné začít jednat ctnostně a dobře naráz 

nehledě na charakter jednajícího. Tato otázka úzce souvisí s otázkou, v jakém smyslu 

jsme za svůj morální charakter zodpovědní: jestliže k dobrému jednání potřebujeme už 

nějakou dispozici, jakým způsobem se jí učíme, a je tento proces v naší moci? 

V předchozí části jsme probírali první oblast, jíž se člověk musí naučit, aby byl schopen 

dobře jednat, a tou byla schopnost posoudit, co je dobré, což je výkon rozumové ctnosti 

fronésis. V této části se podíváme na druhý důvod, proč plně ctnostně nemůže jednat 

člověk špatný. Tím důvodem je, že špatný člověk nemá správně nastavenou afektivitu – 

touhy, emoce, city a vztah k libému a nelibému, jehož se touhy, emoce a city týkají.    

 

Je-li k ctnostnému jednání nutná určitá předchozí dispozice, musí v takovém jednání být 

něco, co z této dispozice pochází, a co tedy v dané chvíli není v moci jednajícího. Jako 

přirozený kandidát se zde jeví vše to, co jsme výše zařadili pod „nahodilé“ aspekty 

jednání, především však emočně-motivační struktura jednání. To, že člověk správně soudí 

o tom, co má dělat, ještě neznamená, že to také udělá (problém akrasie) nebo že to udělat 

chce. Představme si například člověka ve velmi nepříjemné situaci, kdy musí otevřeně 

vystoupit proti svému arogantnímu nadřízenému ve věci, kde je nejen v právu, ale navíc 

hájí spravedlnost. Ví, že je správné vystoupit (to je první projev jeho ctnosti), jednání si 

však vyžaduje ještě něco dalšího. Dotyčný by totiž mohl být tak paralyzován strachem, že 

nakonec kapituluje. Nebo může strach přemoci a jednat, byť možná ne tak přesvědčivě. 

Nebo mu vědomí, že dělá správnou věc, dodá takovou vnitřní sílu, že strach vůbec nemá.  

 

První případ jsme výše charakterizovali jako případ akrasie, druhý, v němž člověk jedná 

podle svého správného úsudku navzdory citu a touze, Aristotelés nazývá enkrateia. Až 

třetí případ bychom mohli charakterizovat jako plně ctnostný. Součástí etické ctnosti je 

totiž podle Aristotela i kultivace citů a pocitů. Výmluvné, byť poněkud problematické, je 

následující vyjádření z 2. kapitoly II. knihy: „Za známku stavů jest třeba pokládati libost 

a nelibost, spojenou s výkony; ten totiž, kdo se zdržuje tělesných libostí a právě z toho se 

raduje, jest uměřený, kdo však nad tím pociťuje nelibost, jest nevázaný, a kdo podstupuje 

nebezpečí a má z toho radost nebo alespoň ne zármutek, jest statečný, kdo se však nad 

tím rmoutí, jest zbabělý. Neboť etická ctnost se vztahuje k libosti a nelibosti.“
36

 Zde 

dokonce Aristotelés tvrdí, že tomu, kdo sice jedná vnějškově správně, ale jeho jednání 

neprovází příslušné pocity, nemůžeme připsat příslušnou ctnost. Ctnost totiž v jeho pojetí 

                                                           
35„[tresty] jsou totiž jakýmsi druhem léčení, léčení pak přirozeně působí opakem“ (Eth. Nic. III, 2, 1104b25). 

Tím Aristotelés míní, že přečin je způsoben touhou po libosti, trest za něj naopak působí nelibost, a tudíž od 

přečinu odrazuje.  
36 „σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις: ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος 

τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ᾽ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ 

δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν 

ἡ ἠθικὴ ἀρετή:“ (Eth. Nic. II, 2, 1104b4, upravený překlad). 
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charakterizuje jakási harmonie rozumu a soudu na jedné straně a afektivity a citů na 

straně druhé.  

 

Do této afektivity se pak řadí jednak city související s danou ctností (např. strach 

u statečnosti, žádost u uměřenosti), jednak pocity libosti a nelibosti, které doprovázejí 

jednání jako takové: „Vztahují-li se dále ctnosti k jednotlivým jednáním a citům a ke 

každému citu a ke každému jednání se pojí libost a nelibost, proto také ctnost má vztah 

k libosti a nelibosti.“
37

 Součástí etické ctnosti je tedy podle Aristotela v první řadě to, že 

člověk v dané situaci pociťuje přiměřené emoce: „Na příklad zaleknouti se, odvážiti se, 

zadychtiti, rozhněvati se, slitovati se a vůbec pocítiti libost a nelibost jest možno i příliš 

mnoho i příliš málo, a obojí není správné, ale pociťovat tak, kdy máme, z čeho, ke komu, 

pro co a jak máme, to jest střed a to nejlepší, co přísluší ctnosti.“
38

  

 

Zadruhé je podle Aristotela součástí ctnosti libost či nelibost, která doprovází samotné 

jednání. Tento doprovodný pocit je důležitý tam, kde začneme mluvit o motivech daného 

jednání. Raduje-li se totiž člověk ze svého uměřeného či poctivého jednání, znamená to, 

že jej nelituje a zpětně jej schvaluje. Zpětný pocit libosti vyjadřuje fakt, že jednající 

daným způsobem jednat chtěl, jednal dobrovolně, a navíc jednomyslně. Naopak rmoutí-li 

se někdo nad svým právě provedeným uměřeným činem, například lituje-li, že se mu 

právě podařilo ovládnout pokušení svést manželku svého přítele, můžeme z toho vyvodit, 

že jeho touhy nejsou jednotné, a že byl ve svém chtění přinejmenším rozdvojen. Tomuto 

problému se Aristotelés explicitně věnuje v kapitole II.8 Etiky Eudémovy, kde se zamýšlí 

nad tím, jestli se v těchto případech enkrateie nejedná o donucení, a tedy nedobrovolnost. 

Této pasáži i Aristotelovu pojednání akrasie a enkrateie se budeme detailněji věnovat 

v části 2.3 páté kapitoly. 

 

Zde je však třeba upozornit na jeden problém: oblast tužeb a oblast soudů (afektivity 

a rozumu) totiž není tak nezávislá, jak by se podle našeho dosavadního výkladu 

Aristotelových rozumových a etických ctností mohlo zdát. Touha či strach mají totiž 

tendenci strhávat ve svém směru i soud. Ve chvíli, kdy se touha po přítelově manželce 

stane myslitelnou alternativou jednání, dostala se do oblasti, kde se jeví jako jakýmsi 

způsobem dobrá. Čím silnější pokušení je, tím větší naléhavost si v posouzení situace 

nárokuje, až může člověka dohnat k tomu, že tuto touhu mylně začne považovat za 

opravdu dobrou. Může si pro ni dokonce najít různá ospravedlnění. Proto Aristotelés 

tvrdí, že špatný člověk se především mýlí v tom, co je dobré, a špatnost (kakia) je tedy 

selháním obou částí ctnosti, jak etické, tak rozumové.
39

   

 

Díky této tendenci touhy strhávat s sebou soud se však stává hranice mezi akrasií 

a špatností velmi problematickou: akrasie sice znamená podlehnout síle špatné touhy 

navzdory jejímu rozumovému odsouzení, mohli bychom však namítnout, že toto 

odsouzení zřejmě nebylo tak upřímné a poctivé, protože jinak by touhu udrželo v mezích. 

                                                           
37 „ἔτι δ᾽ εἰ αἱ ἀρεταί εἰσι περὶ πράξεις καὶ πάθη, παντὶ δὲ πάθει καὶ πάσῃ πράξει ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη, καὶ 

διὰ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας.“ (Eth. Nic. III, 2, 1104b20, upravený překlad). 
38 Eth. Nic. II, 5, 1106b25. 
39 „Neboť podle toho, zda volíme dobro či zlo, máme určitou povahu (…)“ (Eth. Nic. III, 4, 1112a2), dále 

srov. Eth. Nic. III, 5, 1113a3. 
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Slabost vůle bychom tedy mohli interpretovat jako slabost onoho soudu. Tato úvaha 

vedla zřejmě Platónova Sókrata v dialogu Prótagoras až k popření akrasie,
40

 zatímco 

Aristotelés se rozlišení mezi akrasií a kakií snaží udržet. 

 

Způsob, jakým špatná touha může strhávat soud, se uplatňuje také v sebeklamu, kterému 

se také někdy říká akrasie myšlení. V právě načrtnutých variantách provinění se 

provinění ze sebeklamu nachází někde uprostřed mezi špatností (kakií) a akrasií: člověk 

sice na nějaké rovině ví, že jeho touha je špatná a neměl by podle ní jednat, na druhou 

stranu je tato touha příliš silná na to, aby ji ovládl, a tak si vsugeruje nějaké 

ospravedlnění, aby podle ní jednat mohl. Se špatností má takový čin podobné to, že je 

výsledný soud v souladu s jednáním, a tudíž jej jednající nelituje. S akrasií pak to, že 

dotyčný člověk není zcela nemorální, naopak má silné morální hodnoty a na určité rovině 

tedy zároveň ví, že jeho jednání bylo špatné. Kdyby se zbavil svého klamu, jednání by 

litoval velmi intenzívně.    

 

Zdá se tedy, že Aristotelés na určitých místech (především tam, kde mluví o volbě 

a rozumové ctnosti) do jisté míry pracuje s představou, že silná touha ovlivňuje ve svém 

směru soud. Mohli bychom se domnívat, že na podobném základě přisuzuje 

i enkratickému jednání menší hodnotu, protože člověk zápolící se špatnou touhou je 

neustále vystaven nebezpečí, že tato touha také ovlivní jeho soud a chování v jiných 

oblastech. Jak uvidíme níže v části 2.4, touha se totiž neprojevuje jen v jednání, ale také 

v představách člověka a v jeho fantaziích, které pak dále ovlivňují jeho smýšlení 

a vnímání skutečných situací.
41

 Potlačování touhy a omezování pokušení tedy může 

znamenat nejen ovládnutí jejích vnějších projevů v jednání, ale i jakousi vnitřní disciplínu 

představivosti a myšlení. Jak tato disciplína může vypadat, popsala velmi detailně Iris 

Murdoch, na jejíž pojednání kognitivních aspektů ctnosti se podíváme vzápětí.   

 2.3 Emoce 

Chápání motivů v současné etice se oproti předchozí tradici značně diferencovalo. 

Zatímco kantianismus a utilitarismus, stejně jako např. Hume pracují výhradně s pojmem 

touhy (nebo „inklinace“), v souvislosti s rozvojem teorie emocí se začalo mluvit i o 

strukturovanějších motivech, jako jsou právě například emoce. Jako morální motivy tak 

byly vyneseny na světlo např. soucit a zájem o druhého, ale také motivy lásky, přátelství 

a osobní zaujatosti (znovuobjevené především Michaelem Stockerem a Lawrencem 

Blumem) a motivy péče, jak je rozpracovávají feministické autorky (např. Nel Noddings). 

V první kapitole jsme však ukázali, že emoce nejsou morálně relevantní jen jakožto 

chvályhodné či zavrženíhodné motivy morálního či nemorálního jednání. Poukázali jsme 

na to, že emoce morálně hodnotíme i samostatně jakožto jeden z projevů charakteru 

člověka.
42

 Jsou-li však city a emoce předmětem morálního hodnocení, je na místě se ptát, 

v jakém smyslu jsme za ně zodpovědní a v jakém smyslu jsou v naší moci. 

 

                                                           
40 Viz slavná pasáž z Prót. 353a–357e, kterou se budeme detailně zabývat v části 2.2 páté kapitoly. 
41 V šesté kapitole ukážeme, že tento fakt je jedním z důležitých zdrojů Bulstrodeova sebeklamného 

provinění. 
42 Viz část 2.3 první kapitoly. 
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Emoce (emotions) se na rozdíl od pouhých pocitů (feelings) či vášní (passions) definují 

tak, že jsou intencionální, tj. logicky vyžadují předmět určitého charakteru. Soucit mohu 

mít jen s někým, kdo trpí, závidět mohu jen někomu, kdo má něco, co já nemám, na 

rozdíl třeba od bolesti nebo nálady, které sice mohou být něčím zapříčiněné, ale předmět 

v tomto smyslu nemají. U některých emocí je tato intencionalita spojena s tím, že mají 

charakter reakce na nějakou situaci – strach je reakce na ohrožení, na rozdíl třeba od 

lásky, což je dlouhodobá emoce a povahu reakce nemá. Oba typy emocí jsou však díky 

tomu, že vyžadují určitý předmět, úzce spjaty s vnímáním tohoto předmětu: emoce 

prvního typu jsou reakcemi na určité vnímání situace (cítím soucit, protože vidím někoho, 

jak pláče), emoce dlouhodobé se ke svému předmětu vztahují i v jeho nepřítomnosti, 

např. skrze představivost.  

 

V rámci teorie emocí se vede spor, jestli jsou emoce (obojího druhu) kromě určitého 

předmětu podmíněny navíc také určitým hodnocením tohoto předmětu, jinými slovy jestli 

obsahují určitý soud: vyžaduje strach, abych vnímala jeho předmět jako ohrožující? 

Vyžaduje soucit, abych si o jeho předmětu zároveň myslela, že trpí? Vyžaduje láska 

ocenění kvalit milovaného? Zde se přikloníme ke kladné odpovědi, která je známá jako 

„teze o racionalitě emocí“: Emoce mají určitou racionální složku, a tudíž jsou logicky 

podmíněné určitým přesvědčením, které má povahu hodnocení. Ve chvíli, kdy zjistím, že 

předmět mého soucitu pláče proto, že má radost, nemohu již smysluplně tvrdit, že cítím 

soucit. Když o někom nejsem schopna říct nic pozitivního, nemůžu tvrdit, že to, co 

k němu cítím, je přátelství (pokud si ovšem něco nenalhávám). 

 

Je-li však součástí určité emoce nějaký soud, smýšlení o jejím předmětu, není emoce jen 

slepou reakcí či slepým citem, ale je něčím, co může být opět předmětem našeho úsilí, 

a to právě skrze onu racionální složku: Už jsme viděli, že (přinejmenším krátkodobá) 

emoce se může změnit či zmizet, když zjistím, že jsem se mýlila v hodnocení situace – 

přestanu cítit soucit, když zjistím, že dotyčný člověk vlastně netrpí. Emoce se však díky 

své racionální složce může změnit i jiným způsobem: když si uvědomím, že dotyčný 

člověk pláče, aby si vynutil pozornost nebo aby mě někam vmanipuloval, má emoce 

soucitu může opět ztratit své opodstatnění a mohu ji takto „opravit“. Změnou smýšlení 

o předmětu a pochopením širšího kontextu tak mohu částečně ovlivnit to, co cítím. 

V tomto smyslu může být náprava mých reakcí předmětem mého úsilí, a tedy něčím, co 

je v nějakém smyslu v mé moci. Emoce, city a motivy tedy etika nemusí chápat pouze 

jako něco, co je třeba kontrolovat a ovládat (a tedy také co je možné kontrolovat 

a ovládat), ale nově také jako něco, co je možné měnit, formovat a vzdělávat, a tedy jako 

něco, co je do určité míry v naší moci. 

 2.4 Kognitivní procesy a vnitřní aktivita 

Jak konkrétně toto úsilí může vypadat, si ukážeme na slavném příkladu, který dává ve 

svém článku „Idea of Perfection“ Iris Murdoch.
43

 Protagonistkou příkladu je M 

(„mother“), matka syna, který si vzal dívku D („daughter-in-law“). M nemá D ráda – 

připadá jí sice vesměs dobrosrdečná, ale především hloupá a dětinská, a navíc 

nevychovaná až hrubá. Nelíbí se jí její nepříjemný přízvuk a styl oblékání a má celkově 

                                                           
43 Murdoch (1970a), str. 17 nn. 



Kapitola 2: Náhoda a zodpovědnost  

 

61 

 

pocit, že není pro jejího syna dost dobrá. M je nicméně žena inteligentní a schopná 

sebereflexe. V jednom momentě takového usebrání se nad sebou zamyslí a uvědomí si, že 

je sama možná staromódní, konvenční a má předsudky. Navíc na snachu přirozeně žárlí, 

takže je proti ní jistě zaujatá. Kvůli svému synovi a proto, že má silný smysl pro 

spravedlnost, se rozhodne, že svůj postoj musí napravit a začne na tom pracovat.  

 

Murdoch ukazuje, jak „M pozoruje D nebo o ní alespoň uvážlivě přemýšlí, až se postupně 

její pohled na D (vision of D) změní.“
44

 Když takto podrobí svůj postoj k D kritickému 

přezkoumání, zjišťuje, že „D není nevychovaná (vulgar), ale osvěžujícím způsobem 

prostá, její chování není nedůstojné, ale spontánní, není hlučná, ale veselá, není otravně 

dětinská, ale rozkošně mladistvá, atd.“
45

 Vidíme, že se mění její posouzení D, což se 

projevuje na změněném popisu. Jak jsme již zdůraznili v první kapitole, tento hodnotový 

popis používá „hutné“, nebo – jak jim říká Murdoch – „sekundární“ pojmy.
46

 To, co se 

změní tímto novým posouzením, není však jen vnímání a smýšlení M. Změní se i emoce, 

které k D cítí a přesto, že Murdoch ve svém příkladu předpokládala, že se i předtím 

chovala k D hezky, můžeme se domnívat, že se změní také, jak se k D chová. 

 

Murdoch zdůrazňuje, že způsob, jakým M pracuje na tom, aby se její postoj k D napravil, 

musíme charakterizovat jako určitý typ úmyslné (vnitřní) aktivity a vnitřního úsilí – M 

něco „dělá“.
47

 Přemýšlení, uvažování a reflexe, vedené pozorností a určitým cílem (být 

spravedlivá k D), se nám zde ukazují jako určitý typ aktivity, v níž můžeme dělat 

pokroky, postupovat úspěšně, ale také v níž můžeme selhat. Selhání může být zapříčiněno 

například tím, že tato aktivita M musí také překonávat určité překážky a čelit pokušením, 

například, jak Murdoch píše, pokušení oddávat se představám, v nichž figurují různé 

karikatury D. Murdoch tak ukazuje, že i v této vnitřní aktivitě je prostor pro namáhavé 

úsilí, vnitřní boj (struggle) a potýkání se s překážkami.
48

 

 

Vnitřní reflexe, chápeme-li ji jako aktivitu a úsilí, které je „na nás“, může také být dobrá 

či špatná, podle toho, zda se přibližuje pravdivému a spravedlivému uchopení svého 

předmětu, nebo naopak. Murdoch tak navíc tvrdí, že kvalita našeho vnímání a smýšlení 

může být podrobena morálnímu hodnocení a vypovídá o našem morálním charakteru.
49

 

Cíl, k němuž očišťováním našeho vidění reality tíhneme, je však nekonečně vzdáleným 

ideálem. „Aktivita M je podstatně něco postupného, něco, co lze nekonečně 

zdokonalovat.“
50

 Protože jejím výkonem je oblast vnímání, přemýšlení a představování, 

je ctnost, kterou M svým úsilím zdokonaluje, vlastně ctností kognitivní – ctností, díky níž 

pravdivě a jasně poznáváme realitu kolem sebe. Tato ctnost jasného vidění překonává 

předsudky, zaujaté iluze a fantazie, jimž máme neustále tendenci podléhat, a směřuje 

k pravdivému vědění. Murdoch tedy tvrdí, že jsme zodpovědní nejen za své jednání 

a city, ale také za svá přesvědčení, za to, co si myslíme.
51

 Naše přesvědčení jsou však 

                                                           
44 „M observes D or at least reflects deliberately about D, until gradually her vision of D alters.“ (Tamtéž). 
45 Tamtéž, str. 18. 
46 Srov. tamtéž, str. 31. 
47 Tamtéž, str. 19. 
48 Tamtéž, str. 22. 
49 Tamtéž, str. 23; srov. též: „As moral agents we have to try to see justly, to overcome prejudice, to avoid 

temptation, to control and curb imagination, to direct reflection.“ (str. 40). 
50 „M’s activity is essentially something progressive, something infinitely perfectible.” (Tamtéž, str. 23). 
51 Srov. Tamtéž, str. 38, 44. 
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výsledkem správně vedené pozornosti, která tvoří ústřední schopnost morálního 

člověka.
52

 Pojmem pozornosti, která vede ke spravedlivému a pravdivému vidění, 

Murdoch vědomě navazuje na platónskou myslitelku Simone Weil.
53

  

 

Murdoch zásadním způsobem přehodnocuje pojetí aktivity, a tedy také toho, co je v naší 

moci – aktivní nejsem jen tam, kde mé jednání způsobuje nějakou změnu ve vnějším 

světě, ale i tam, kde vnímám, přemýšlím, zaměřuji pozornost a reflektuji na své pocity 

a touhy. Toto vše můžu dělat lépe či hůře a přibližovat či oddalovat se ideálu ctnosti. Tato 

oblast vnitřní aktivity však zasahuje ještě dál: když přemýšlíme či rozvažujeme, často 

jako součást úvahy vzpomínáme na minulé zkušenosti.
54

 Způsob, jakým vzpomínáme, 

však také může být zaujatý – selektivně vybíráme jen to, co se nám hodí, upravujeme 

interpretaci a význam dané události a naší role v ní apod. V reflexi a uvažování dále 

kromě paměti hraje velkou roli a zároveň je zdrojem velkého pokušení i představivost: 

určitým způsobem si představuji důsledky svých činů a vůbec svou budoucnost, snažím 

se představit, co si myslí a cítí druzí lidé, a jak budou reagovat, často se ale také jen 

oddávám příjemným představám a fantaziím.
55

 Představivost je tak na jednu stranu 

nutným kreativním prvkem našeho myšlení – díky ní nás „napadají“ nová řešení, 

argumenty, alternativní pohledy na věc –, na druhou stranu je však také zdrojem velkého 

pokušení a zaujatosti.
56

 Příklad par excellence této negativní stránky představivosti 

uvidíme v šesté kapitole, kde budeme sledovat, jak byla nemorální touha bankéře 

Bulstrodea posilována právě tím, že si neustále představoval situace jejího naplnění.  

 

Popsané mohutnosti však vstupují i do samotné výspy „legalistického“ pojetí etiky, jak 

jsme jej charakterizovali v předchozí kapitole – do morálního rozvažování, při němž 

hledáme řešení určité složité situace a do rozhodnutí, které je jeho výsledkem. Toto 

rozvažování či rozhodování je však opět určitým procesem. Už Aristotelés ve III. knize 

mluví o rozvažování (βούλευσις) jako o hledání, moderní představa racionality k tomuto 

hledání přidala ještě vzájemné zvažování a poměřování alternativ. V každém případě se 

do tohoto procesu zapojuje kromě usuzování i vnímání, představivost a reflexe. Opět 

bychom mohli říci, že je to určitá vnitřní aktivita, v níž se projevuje naše úsilí najít řešení. 

Toto úsilí pak může být zaměřené správným směrem, nebo může být nějak pokřivené, 

pokud se do něj promítají nějaké zájmy; může být kreativní či líné, poctivé či neupřímné. 

Kvalita rozhodnutí (jeho výsledku) tak má své zdroje v kvalitě tohoto procesu. Výstižný 

příklad pokřivení procesu rozhodování uvidíme opět na případu bankéře Bulstrodea, 

tentokrát v první kapitole druhé části.   

 

Viděli jsme, že se Murdoch soustřeďuje především na to, jakým způsobem můžeme být 

zodpovědní za kognitivní část našeho vnitřního života, i když tato část je v jejím pojetí 

přímo napojena na část emoční a motivační.
57

 Protože věří, že tyto emoční struktury jsou 

                                                           
52 Tamtéž, str. 34. 
53 Srov. např. Weil (1957). 
54 Srov. Barabas (1999), str. 174 nn. 
55 Více k pokušitelské roli představivosti v našem vnitřním životě viz Murdoch (1970b), str. 78 n.  
56 K důležitosti představivosti v morálním životě viz Nussbaum (1992a,b). 
57 „[Man] is a unified being who sees, and who desires in accordance with what he sees, and who has some 

continual slight control over the direction and focus of his vision.“ (Tamtéž, str. 40); „we have to accept 

a darker, less fully conscious, less steadily rational image of the dynamics of human personality.“ (Tamtéž, 

str. 43). 
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podmíněné těmi kognitivními a ony kognitivní mohou být předmětem našeho úsilí či 

aktivity, nabízí Murdoch oproti aristotelské etice ctností propracovanější způsob, jak 

charakterové vady měnit a kultivovat i v dospělém věku. Je to vlastně cesta určitého 

osobního růstu a vnitřní přeměny, která pro nás v této práci bude důležitá, až budeme 

mluvit o reakcích na vinu, výčitkách svědomí a vyrovnání se s vinou.  

 3 Výsledky a důsledky jednání, nedbalost 

V předchozí části jsme hovořili o oblasti, kterou Thomas Nagel ve svém článku „Moral 

Luck“ nazval constitutive luck, a kladli jsme si otázku, jak můžeme ovlivňovat „nahodilé“ 

aspekty jednání, s nimiž do situace jednání vstupujeme, ale které v té chvíli nejsou 

bezprostředně v naší moci. Nyní se podíváme na opačný pól jednání: na jeho výsledek 

a důsledky a na způsob, jakým náhoda může ovlivnit jeho význam, úspěch či neúspěch. 

Je to oblast, kterou Nagel nazývá resultant luck. Protože ji rozpracovává do většího 

detailu, budeme se jeho výkladu držet, přičemž zároveň naznačíme jeho úskalí. Nagel zde 

přímo navazuje na Williamsův článek „Moral Luck“ a naznačuje směry, kterými lze 

Williamsovy příklady rozpracovat.  

 

Otázka, jak náhoda a to, co není v moci jednajícího, ovlivňuje jednání, pro nás bude 

velmi důležitá ve čtvrté kapitole, kde budeme probírat vztah člověka k jeho jednání 

a vině. Okrajové, kontrastní případy jednání a viny – neúmyslné zavinění a neúspěšný 

pokus –, které zde budeme probírat, vrhají světlo na význam jednání jako takový 

a povedou nás ve zmíněné kapitole k hlubšímu promyšlení problému viny. Zde nás však 

bude zajímat něco jiného: protože v této kapitole zkoumáme podmínky a dosah 

morálního soudu, budeme se především ptát, zda nám i zde může být něco vyčítáno a zda 

je oblast výsledků a důsledků jednání něčím, co je nějakým způsobem v naší moci a kde 

můžeme chybovat a být za chybu zodpovědní. Ukážeme, že určitá skupina ctností 

a neřestí se týkají právě schopnosti orientovat se v nahodilém světě, předvídat důsledky 

svých činů apod. Přesto, že dané neřesti nemají jednoznačně morální charakter, protože se 

netýkají zlého úmyslu, mohou způsobit zlo, za něž je jednající činěn zodpovědným.  

 3.1 Neúmyslné zavinění 

První okruh případů, v nichž náhoda způsobí zásadní změnu morálního posouzení 

jednání, jsou situace, kdy člověk způsobí něco zlého, aniž by bylo možné nalézt jakoukoli 

chybu či zavinění na jeho straně. Právě na tento typ případů se často zaměřuje Bernard 

Williams, který se ve svém díle snaží zpochybnit pojetí morálky založené na 

dobrovolnosti a zavinění. Byl to také on, kdo přišel s příkladem řidiče dodávky, který 

srazí a zabije dítě. Williams se snaží ukázat, že „lítost jednajícího“ („agent-regret“, jak ji 

nazývá) v tomto případě nedobrovolného zavinění je známkou toho, že naše běžné pojetí 

zodpovědnosti je širší a vztahuje se i na zlo, které jsme zapříčinili, ale nezavinili.
58

 

Zároveň však lítost jednajícího poukazuje na fakt, že jednání se nedá redukovat na pouhý 

úmysl, ale je třeba jej zároveň chápat jako pohyb ve světě, který v tomto světě způsobuje 

nějakou změnu (v našem případě škodu či dokonce zlo), a že tuto změnu způsobuje právě 

jednající člověk. Toto je aspekt jednání, který teorie jednání zaměřující se na čistou vůli 

                                                           
58 Williams (1981b), str. 28 n. 
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často opomíjejí.
59

 Protože se Nagel drží standardního pojetí, že podmínkou morálního 

hodnocení musí být nějaká chyba či zavinění na straně jednajícího, přejde tento příklad 

rychle s tím, že zde není prostor pro výčitky a nejedná se tedy o případ morální 

nahodilosti.
60

 

 

O morální nahodilost se podle Nagela jedná až v případě, že řidič je vinen byť 

i „nepatrným stupněm nedbalosti“, jak by tomu bylo v případě, kdyby zapomněl dát 

zkontrolovat brzdy nebo jel opilý, a tyto prohřešky by napomohly tomu, že dítě srazí.
61

 

Nedbalost je zde potom zdrojem jeho chyby a cílem jeho výčitky: kdyby brzdy byly 

v pořádku, kdyby nebyl řídil opilý, nic by se nestalo, mohl by tragické události předejít 

nebo jí zabránit. Nagel však upozorňuje, že kdyby dítě zrovna neběželo kolem, nic by se 

nestalo a řidič by nezavinil nic tragického, přestože jeho předchozí nedbalost by byla 

naprosto stejná. Je tedy věcí náhody, že se tato nedbalost stala tragickou a řidič na sebe 

uvalil vinu.  

 

Na případu nedbalosti je ale důležité, že viník v žádném smyslu zlo, které způsobí, 

nezamýšlí a nechce, a v okamžiku jednání jej činí nedobrovolně. V tomto případě spíše 

říkáme, že „zavinil“ smrt dítěte, než že ho zabil. Tato formulace odkazuje k faktu, že smrt 

dítěte byla nechtěným důsledkem jeho činů, nikoli tím, co by předvídal nebo přímo 

dělal.
62

 Smysl „zavinění“ je zde však jiný než v případě, kdy řidič neudělal chybu žádnou, 

což se – jak jsme ukázali v části 1.1 –, projevuje také odlišnou reakcí přihlížejících: 

zatímco nedbalost vyčítáme, u nešťastné náhody jednajícího litujeme. Tento kontrast 

jsme ve zmíněné kapitole ukázali na dvojí interpretaci osudu Oidipa – v jedné byl 

Oidipús stižen osudem bez vlastního zavinění, v druhé byl vinen svou nevědomostí 

a neopatrností.   

 

Jak jsme již naznačili ve zmíněné části, je případ výčitek u nedbalosti zajímavý: chyba, 

na kterou se výčitky zaměřují, není vlastně v čistém smyslu chybou morální – člověka, 

který kvůli nedbalosti srazí dítě, neviníme z toho, že je zlý člověk nebo člověk zvrhlého 

charakteru, jak by tomu bylo v případě, kdy by dítě z nějakého důvodu srazit chtěl. 

Nedbalost, nezodpovědnost, neopatrnost, unáhlenost či bezohlednost jsou chyby či 

charakterové vady, které zachycují způsoby, jakými selháváme ve schopnosti orientovat 

se ve světě a předvídat důsledky našich činů. Příslušné ctnosti a dovednosti – například 

opatrnost či zodpovědnost – naopak pomáhají předcházet škodám, které bychom mohli 

svými činy způsobit, a vztahují se tedy na oblast nahodilosti. V pozadí můžeme 

vysledovat myšlenku, že člověk by měl být schopen se s nahodilostí a náhodou ve světě 

                                                           
59 Tuto Williamsovu úvahu detailněji probereme ve čtvrté kapitole, kde budeme zkoumat způsoby, jakými se 

člověk vztahuje ke svému uplynulému provinění. Při zkoumání lítosti a výčitek svědomí budeme ukazovat, že 

tyto výčitky obsahují jak aspekt „vnitřní“, v němž si člověk vyčítá svou chybu, tak aspekt „vnější“, v němž 

člověk lituje zla ve světě, které touto svou chybou způsobil; Williams rozpracovává pojetí zodpovědnosti jako 

zapříčinění ve Williams (1993), ch. 3 „Recognizing Responsibility“; dále srov. recenze na Williamsovu 

sbírku Moral Luck od Thomase Nagela (1982), Raimonda Gaity (1983) a Alasdaira MacIntyra (1983). 
60 Nagel (1979), str. 28 n. 
61 Tamtéž, str. 29. 
62 Případ zodpovědnosti za škodu způsobenou nedbalostí zmiňuje Williams (1993) v ch. 3 „Recognizing 

Responsibility“ (str. 50 nn.) na příkladu Telemacha, který zapomněl zavřít dveře a tím umožnil 

nepřátelskému vojsku vniknout do paláce. Williams ukazuje, že Telemacha můžeme vinit, protože způsobil 

škodu, ale nezamýšlel ji (str. 52). 
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vypořádat – součástí výchovy je schopnost orientovat se ve světě a v lidské společnosti, 

a tím i schopnost v rozumné míře předvídat budoucnost a předcházet škodám. Zapeklitost 

spočívá v tom, že toto jsou schopnosti a dovednosti, jejichž defekt sám o sobě není 

morálním defektem, ale které mohou způsobit zlo, za něž – jak ukazuje Nagel – je člověk 

morálně zodpovědný.  

 3.2 Neúspěšný pokus 

Nagel však zanedbává fakt, že provinění z nedbalosti není úmyslným proviněním, 

a přímo přechází k dalšímu případu, do nějž se zásadním způsobem promítá náhoda. Tím 

je pokus o vraždu zmařený „nešťastnou“ náhodou, například když do dráhy vystřelené 

kulky vletí pták (Nagelův příklad). Pokus o vraždu je případem zamýšleného jednání, 

v němž se záměr nepodaří uskutečnit, a jednání je tedy neúspěšné. Přestože úmysl 

i motivy útočníka jsou v případě úspěchu i neúspěchu jednání stejné, Nagel poukazuje na 

to, že trestní právo uděluje výrazně větší trest za realizovanou vraždu než za nezdařený 

pokus, i když v něm byl úmysl zmařen náhodou, která byla mimo kontrolu jednajícího.
63

 

Mohli bychom podotknout, že tento rozdíl je dán především tím, že výsledkem úspěšné 

vraždy je – na rozdíl od pouhého pokusu o vraždu – mrtvý člověk. Toto zlo ve světě, 

které vykonaná vražda způsobí, je příčinou odlišného morálního soudu.
64

 Nagel zde 

kriticky reaguje na slavnou Kantovu pasáž ze Základů, kde Kant celou realizaci úmyslu 

označí za závislou na nahodilých okolnostech, a tudíž morálně irelevantní.
65

 Kant sám 

však v této pasáži zdůrazňuje, že nemá na mysli pouhé přání či touhu, ale skutečný 

úmysl, při kterém jednající vyvine veškeré možné úsilí, aby jej realizoval – pojmem 

„pokus o“ zde tedy nemíníme pouze, že jednající danou věc „zkusil“, ale že se skutečně 

„snažil“ ji realizovat.
66

 Tento pojem úsilí nám ovšem znovu otevře cestu k rozlišení mezi 

náhodou a tím, co je v naší moci. 

 

Úspěšnost jednání totiž nemusí být závislá pouze na náhodě v silném smyslu. Jak jsme 

naznačili v předchozích odstavcích, člověk je vybaven schopností orientovat se 

v nahodilém světě a určitou oblast nahodilosti lze také s velkou pravděpodobností 

předvídat. Za neúspěch jednání tak nemusí být zodpovědná jen nešťastná náhoda, může 

být také důsledkem selhání jiného typu – jednající může být nešikovný, neobratný, 

neschopný improvizace, slabý, nedostatečně rozhodný či líný, pokud jednání vyžaduje 

větší námahu, překonání překážek či vytrvalost v delším časovém horizontu. Jednající 

také může být nedůvtipný či neempatický v případě, že jednání vyžaduje komunikaci či 

spolupráci s jinými lidmi. Zda se jednání podaří, je tak závislé nejen na náhodě, ale i na 

schopnostech jednajícího, a podobně selhání může být následkem jeho chyby.  

 

Pokud se někomu nepodaří udělat něco, co udělat měl, jedná se o specifický typ 

morálního selhání charakterizovaný dobrými úmysly na straně jedné a neschopností je 

realizovat na straně druhé. Jako v předchozím případě neúspěšného pokusu o vraždu se 

můžeme ptát, co je zde předmětem výčitky. Zdá se, že opět dochází k rozdvojení – jednak 

                                                           
63 Nagel (1979), str. 29. 
64 K tomuto příkladu se detailněji vrátíme ve čtvrté kapitole. Srov. také např. Winch (1972b). 
65 Kant (1990), str. 58. 
66 Zde rozlišení poněkud ztěžuje angličtina, v níž mají výrazy „try to“ i „attempt to“ oba významy – „zkusit“ 

i „usilovat“, „snažit se“. 
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jednajícímu vyčítáme (a podobně i on si vyčítá) neúspěšný výsledek jednání (který 

přirozeně nezamýšlel) – například že nezabránil tomu, aby si jeho přítel nešťastným 

rozhodnutím ublížil. Za druhé mu pak vyčítáme zdroj neúspěchu, zdroj chyby – 

neschopnost vysvětlit varování, zbabělost, strach z konfliktu, pohodlnost, nešikovnost.
67

 

Jak tuto diskusi uzavírá Nagel, „celková vina odpovídá součinu duševní či úmyslné 

chyby a závažnosti výsledku.“
68

  

 

Znovu se nám tak ukazuje úskalí, do kterého se dostává kantovská etika, když chce sféru 

morálního omezovat jen na oblast nutného a toho, co máme bezprostředně „pod 

kontrolou“ (co je bezprostředně v naší moci). „Nahodilé“ aspekty, od nichž pak 

abstrahuje, nejsou totiž všechny náhodné stejným způsobem. Na jedné straně je oblast 

toho, co nazýváme náhodou, tj. toho, co je zcela mimo naši moc, jako Nagelův příklad 

nešťastného ptáka, který vletí do dráhy kulky. Na druhé straně je však oblast toho, co je 

do určité míry v naší moci, byť ne tak, že bychom danou věc mohli ovlivnit 

bezprostředně. Do této oblasti patří morální neřesti a jejich projevy, které jsme probírali 

v minulé části, ale i charakterové vlastnosti, které se na morálním provinění podílejí jen 

nepřímo jako různé varianty nedbalosti. Tyto dva příklady mají společné to, že přestože je 

Kant považuje za nahodilé, jsou to chyby, které mohou zavinit zlo, a které také jako 

takové jednajícímu vyčítáme, i když smysl výčitky zde může být různý, jak jsme ukázali 

v části 1.4. Přestože za tyto chyby nejsme zodpovědní v silném smyslu, protože ve chvíli 

jednání už nemáme možnost je změnit, neseme za ně zodpovědnost ve slabším smyslu, 

který se zakládá na přesvědčení, že mohou být předmětem našeho dlouhodobějšího úsilí. 

 3.3 Další případy vlivu náhody na lidské jednání 

Dalším případem vlivu náhody na morální posouzení jednání, který Nagel probírá 

v návaznosti na Williamse, je rozhodnutí v situaci nejistoty, kde není možné vědět či 

zjistit, co je správné řešení, a je tedy nutné na sebe vzít riziko, že se rozhodnutí později 

ukáže jako nesprávné. Jak Nagel říká, „když někdo jedná takovým způsobem, bere svůj 

život, svůj morální status do svých rukou, protože to, jak se věci vyvinou, určuje, co 

udělal.“
69

 Protože výsledek určuje, co bylo učiněno, a výsledek není možné předpovědět 

s jistotou, může být tentýž úmysl, motiv či zájem, tedy i tentýž projev morálního 

charakteru, slučitelný s protichůdnými morálními soudy. Williams zde dává příklad 

Gaugaina a Anny Kareninové, kteří se oba rozhodnou opustit rodinu, aniž si mohou být 

jistí budoucností – Gaugain, zda uspěje jako umělec, Anna Kareninová, zda její vztah 

s Vronským bude šťastný. Williams tvrdí, že Gaugainovo rozhodnutí máme tendenci 

hodnotit jako ospravedlnitelné na základě toho, že uspěl. Naopak Annino rozhodnutí 

podle něj hodnotíme spíše jako chybu pod vlivem jejího tragického konce.
70

  

 

Opět bychom se však mohli ptát, zda zde znovu nevstupuje do hry jakási ctnost týkající 

se schopnosti rozhodovat se vzhledem k budoucnosti, například rozumnost, prozíravost, 

uvážlivost. Rozhodnutí, které se nám jeví jako příliš riskantní, budeme považovat právě 

                                                           
67 K rozdvojení otázky po zodpovědnosti viz část 1.2 této kapitoly. 
68 „...overall culpability corresponds to the product of mental or intentional fault and the seriousness of the 

outcome.“ (Nagel 1979, str. 31). 
69 Tamtéž, str. 29. 
70 Williams (1981a), str. 22 nn. 
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za neuvážlivé, nerozumné a tyto nedostatky také budeme jednajícímu vyčítat jako chybu 

v případě, že se rozhodnutí ukáže jako špatné. Podobně můžeme rozhodnutí označit jako 

hloupé, naivní či nesoudné. Všechny zmíněné dovednosti či nedostatky se nějak týkají 

naší schopnosti soudit a posuzovat, jejíž selhání může způsobit zlo a vést k morálnímu 

odsouzení. Opět jsou to ale ctnosti a neřesti, které nejsou jednoznačně morálními 

ctnostmi či neřestmi. Opět jsou také něčím, co Kant zavrhuje jako nahodilé, co ale 

nemůžeme považovat za náhodu v pravém smyslu, protože do určité míry za ně můžeme 

být zodpovědní – běžně je jako chyby vyčítáme.   

 

Poslední sférou nahodilosti, kterou nemá jednající ve své moci, je samotná situace, do níž 

se dostává, a problém, jemuž musí čelit (circumstantial luck). Nagel dává za příklad 

obyvatele nacistického Německa procházející morální zkouškou, která by je minula, 

kdyby se narodili někde jinde nebo někdy jindy. To, že se člověk dostane do náročné 

situace, v níž může morálně selhat, je však do jisté míry věcí náhody a vnějších okolností, 

které nejsou v moci jednajícího. Podobně bychom mohli říci, že člověk nevolí, zda bude 

v určité chvíli vystaven určitému pokušení nebo svodu.
71

 Jak už jsme na několika místech 

naznačili, toto však nemusí platit o všech situacích daného typu. Situace, do nichž se 

dostaneme díky vlastní naivitě, zaslepenosti či lehkomyslnosti, se zásadně liší od těch, 

v nichž čelíme morální zkoušce či dilematu kvůli nešťastné shodě okolností (jak to 

můžeme vidět v antických tragédiích). Tušíme-li například, že v nějaké situaci budeme 

čelit pokušení, můžeme se této situaci vyhnout, namísto spoléhání se na to, že pokušení 

ovládneme. Jestli je ovšem tato strategie efektivní či správná, přirozeně záleží na povaze 

pokušení – strach z veřejného vystoupení, který bychom se měli naučit překonávat, je 

něco jiného než sexuální touha, kterou lze systematicky potlačit či vycvičit jen těžko.
72

     

 

V předchozích částech jsme se v daleko větší míře věnovali tomu, co Kant i Nagel 

nazývají „nahodilým“, co ale náhoda v čistém slova smyslu není, protože spadá do oblasti 

našich schopností a možného úsilí. Na závěr však učiníme ještě jednu poznámku o ryzí 

náhodě – o tom, co není v naší moci a co se nám děje a přihází, přičemž nás vždy více 

zajímá náhoda nešťastná, tragická, nehoda, neštěstí či „rána osudu“. Je to oblast, kde něco 

„trpíme“, podstupujeme, jsme pasivní, což tradičně tuto oblast vylučovalo z oblasti 

morálky, která je záležitostí aktivního. Marína Barabas však ve své kritice tohoto 

tradičního pojetí etiky poukazuje na velmi zajímavý fakt týkající se oblasti pasivity: i pro 

tuto oblast, která je zdánlivě z morálního hodnocení vyňata, v běžném životě máme 

pojmy a hodnocení se zjevně morálním významem: můžeme se oddávat sebelítosti, 

zahořklosti či cynismu, nebo trpět statečně, trpělivě, vytrvale a s nepřízní osudu se smířit 

či vyrovnat. „Existuje komplexní prostor k disciplinované morální reflexi a úsilí pro ty, 

kdo podstupují újmu a nespravedlnost.“
73

 To, jak trpíme, se však primárně neprojevuje 

v našem jednání, ale v tom, jak újmu a její příčinu vnímáme, jak se k ní stavíme, a jak na 

                                                           
71 Tento bod bude důležitý především při analýze sebeklamu. V šesté kapitole uvidíme, že Bulstrodeovo 

selhání je do velké míry závislé právě na příhodné hře okolností, které nejsou v jeho moci, ale které vytvářejí 

situaci silného pokušení, kterému nakonec podlehne.    
72 K problému pokušení viz velmi instruktivní diskuse v II. části článku Foot (2002a). 
73 „(…) there is a complex space for disciplined moral reflection and effort for those who undergo fortune or 

misfortune, for those who suffer harm and injustice (…)” (Barabas 1999, str. 162). 
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ni emočně reagujeme. Tím se opět přibližujeme k pozici etického platonismu, který za 

primární oblast morální ctnosti považuje oblast vnímání a přesvědčení.
74

   

 Závěr 

Cílem této kapitoly bylo zjistit, co udělá s pojetím zodpovědnosti rozšíření předmětu 

etiky, které jsme probrali v kapitole minulé, především co s ním udělá přenesení důrazu 

z jednotlivého jednání (etika činu) na charakter jednajícího (etika ctnosti či charakteru). 

V první části jsme ukázali, že toto rozšíření vede k rozdvojení otázky po zodpovědnosti 

a toho, co můžeme jednajícímu vyčítat – na jedné straně je zodpovědný za vnitřní chybu, 

která způsobila zlo, na druhé straně za čin, zlo samotné. V druhé a třetí části jsme 

probírali různé typy vnitřních chyb, tedy zodpovědnost v prvním smyslu. Postupně jsme 

procházeli všechny aspekty jednání, které kantovská etika vyloučila z morálního soudu 

jako nahodilé, a kladli jsme si otázku, jestli jsou skutečně náhodné, nebo jestli jsou 

v nějakém smyslu v naší moci. Tyto aspekty jsme rozdělili do dvou skupin: v druhé části 

jsme prošli ty, s nimiž jednající už do situace vstupuje, tj. různé projevy jeho charakteru; 

ve třetí části jsme se soustředili na to, s čím ze situace vychází – tj. na výsledky 

a důsledky jednání a na schopnosti či ctnosti, které nám pomáhají je předvídat a 

ovlivňovat. Průběžně jsme ukazovali, v jakém smyslu všechny tyto „nahodilé“ oblasti 

budou relevantní při vyjasňování vztahu člověka k jeho vině ve čtvrté kapitole a při 

studiu provinění v sebeklamu v kapitole šesté. 

 

Zatímco v této kapitole jsme probrali první směr zkoumání zodpovědnosti – 

zodpovědnost za vnitřní chybu, v příští kapitole se obrátíme k druhému směru, a to na 

otázku, kdy můžeme člověka činit zodpovědným za jeho jednání. V prvním případě 

otázka, v jakém smyslu je v naší moci chyba charakteru, vedla ke zkoumání, jakým 

způsobem můžeme ovlivňovat náš charakter, a tedy to, jací jsme. Popření zodpovědnosti 

a omluva měly podobu: „jsem už takový, narodil jsem se tak, nemůžu za to.“ V případě 

jednání je smysl popření zodpovědnosti zcela jiný: říkáme, že jsme jednali neúmyslně, 

nevěděli jsme, co děláme apod. Popření zodpovědnosti má tedy podobu popření autorství 

daného jednání, a proto i analýza zodpovědnosti za jednání v následující kapitole bude 

mít podobu analýzy toho, kdy můžeme jednání jednajícímu „připsat“, čímž se přesuneme 

do oblasti teorie jednání. 

                                                           
74 Srov. část 2.4 této kapitoly. 
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Kapitola 3: Dobrovolnost jednání 
 

V první kapitole jsme ukázali, jak původní Anscombeové výzva k rozpracování 

filosofické psychologie a pojetí charakteru předznamenala rozšíření předmětu etiky 

v průběhu sedmdesátých let z původního epizodického jednání na celek života jednajícího 

na jedné straně a na jeho celkový charakter a psychologii na straně druhé. Je třeba si 

ovšem povšimnout, že tento vývoj nekopíruje původní smysl „filosofické psychologie“, 

který měla na mysli Anscombe koncem padesátých let. Pojmy, které v článku „Modern 

Moral Philosophy“ sama předkládá k rozpracování – pojmy jednání, úmyslu, libosti a 

chtění (a posléze i pojem ctnosti) –, jsou totiž ústředními pojmy teorie jednání, jíž se 

nikdo z probraných autorů v 70. letech systematicky nezabýval.
1
 Sama Anscombe je také 

se svou knihou Intention, která vyšla dva roky před zmiňovaným článkem, za 

zakladatelku anglosaské teorie jednání považována. Vypadá to tedy, že o co Anscombe 

šlo primárně, nebyla změna či rozšíření předmětu etiky, odstup od důrazu na jednotlivé 

jednání a přechod k charakteru, tj. přechod od etiky činu k etice ctností. Její apel naopak 

ukazoval, že abychom mohli vytvořit smysluplnou etiku činu, tj. vysvětlit dobré jednání, 

potřebujeme vypracovat teorii jednání, a tato se neobejde bez vyjasnění vztahu 

jednajícího k jeho činu tak, jak tento vztah postihují pojmy zodpovědnosti, chtění, 

úmyslu, motivu a další.  

 

Na začátku druhé kapitoly jsme ukázali, že s rozšířením předmětu etiky se rozdvojuje 

pojetí zodpovědnosti, a ve zbytku kapitoly jsme rozebírali typy zodpovědnosti za různé 

nahodilé aspekty jednání, které mohou být zdrojem či příčinou chyby. V této a příští 

kapitole otevřeme nové téma, které se týká druhé oblasti, a to problému zodpovědnosti za 

jednání samotné. Primárně nás však bude zajímat nikoli jednání obecně, ale jednání, které 

morálně odsuzujeme, provinění, které konstituuje vinu, za níž jednajícího činíme 

zodpovědným. V průběhu textu budeme ukazovat, jak důraz na zodpovědnost za morální 

selhání strukturuje přístup i k obecnějším otázkám teorie jednání. Na druhou stranu také 

uvidíme, že naše chápání viny a zodpovědnosti za provinění bude záviset na obecném 

pojetí jednání. Právě na této rovině je totiž třeba řešit metafyzickou otázku po vztahu 

vnitřního a vnějšího, zlého úmyslu a jeho realizace ve světě, ale i otázku psychologickou 

– co je v tomto „vnitřním“ zdrojem autorství. 

 

Na rovině etiky a potažmo i v teorii jednání se nám totiž vyjasnění vztahu člověka k jeho 

činu rozpadá do dvojí otázky. Za prvé se ptáme na podmínky, za nichž může být člověk 

viněn za svůj špatný čin či spáchanou škodu, tj. zda mu můžeme připsat zodpovědnost za 

toto provinění. V této linii nás zajímají podmínky, za nichž je jednající autorem 

dotyčného činu, jestli jej provedl dobrovolně a můžeme mu jej připsat, a jestli byl v dané 

chvíli plně zodpovědný za své činy, na rozdíl od situací, kdy o škodě nevěděl, učinil ji 

pod nátlakem, byl nějak vyšinutý nebo jeho čin vůbec chybou nebyl. Na vztahu člověka 

k jeho činu nás zde zajímá vztah autorství, který se týká času vrcholícího činem 

samotným. Právě zmíněné otázce bude věnována tato kapitola, v níž budeme problém 

                                                           
1 Pro Bernarda Williamse bylo adekvátní vysvětlení jednání v kontextu lidského života a lidské integrity 

klíčovým tématem, ale nemůžeme říci, že by vypracoval nějakou systematickou teorii jednání. 
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autorství probírat na základě klasického pojednání dobrovolnosti u Aristotela a jeho 

rozpracování u Elisabeth Anscombe. 

 

Došlo-li už k provinění, můžeme se však ptát také jinak: za co je dotyčný v jednání 

zodpovědný a co je mu vyčítáno? Zde pak – z perspektivy již provedeného činu – do hry 

vstupuje nejen autorství onoho jednání (že jednající jednal dobrovolně a udělal chybu), 

ale také onen realizovaný čin, škoda ve světě. Adekvátní vysvětlení jednání tedy musí za 

druhé učinit zadost vztahu člověka k jeho minulému činu. Tento vztah se opět 

jedinečným způsobem osvětluje a vyhrocuje v případech morálně relevantních činů, 

především v případě viny. Podaří-li se nám tedy dostatečně objasnit tato dvě témata 

obecného pojetí jednání, osvětlí se nám zároveň dva důležité aspekty viny – jednak ten, 

že vina předpokládá zavinění, tedy autorství, jednak ten, že vina je zároveň minulým 

činem, zlem způsobeným ve vnějším světě, které se stává součástí minulosti viníka. Této 

podvojné podobě viny se budeme věnovat v kapitole následující. 

 1 Dobrovolnost a podmínky zodpovědnosti: úvod 

Vraťme se však k problému dobrovolnosti a autorství, kterým se budeme zabývat v této 

kapitole. Jak jsme řekli, cílem kapitoly bude rozpracovat problém vztahu člověka k jeho 

jednání, a to prostřednictvím otázky, jakým způsobem se v jednání vyjadřuje jeho já. 

Tento vztah je zachycen v pojmu autorství a v otázce, kdy můžeme jednání považovat za 

jednání tohoto člověka. Jak však uvidíme, já, identita či charakter člověka není vždy 

něčím jednotným a neproblematickým, a proto se i jednotlivé teorie dobrovolnosti budou 

odvíjet od toho, jak toto já pojímáme. Jeden z největších problémů pro teorii 

dobrovolnosti představuje provinění v sebeklamu, v němž je já člověka nejen rozpolcené 

(jak je tomu u slabé vůle – akrasie), ale navíc pomýlené. Dalším úkolem této kapitoly tak 

bude vypracovat pojmový a teoretický rámec pro analýzu sebeklamného provinění, jíž 

bude věnována šestá kapitola. Sebeklamné provinění představuje výzvu pro mnoho teorií 

dobrovolnosti, protože se vyznačuje oslabenou racionalitou, umenšeným autorstvím 

a umenšenou aktivitou na straně jednajícího. Uvidíme, že toto provinění dokonce jakožto 

provinění není možné charakterizovat jako úmyslné, protože postrádá zlý úmysl. Přesto – 

jak budeme tvrdit v šesté kapitole – se jedná o jednání dobrovolné, a tedy o jednání, za 

něž je možné jednajícího činit zodpovědným. Abychom toto ukázali, musíme však 

nejprve najít a vypracovat dostatečně široké pojetí dobrovolnosti. 

 1.1 Legalistické pojetí dobrovolnosti 

V době, kdy Anscombe psala svůj slavný článek, dominovalo díky převažujícímu 

legalistickému paradigmatu v etice poněkud jednostranné pojetí dobrovolnosti. Jak jsme 

ukázali v první kapitole, tyto teorie (především kantianismus a utilitarismus) se 

orientovaly primárně na situace, v nichž se jednající rozhoduje mezi více alternativami, 

rozvažuje, hledá správné řešení, a když jej nalezne, realizuje jej v jednání.
2
 Protože 

jednání tak vždy bylo výsledkem rozhodnutí a vědomého úmyslu a důvodu, tento 

jednostranný důraz vedl k pojetí dobrovolnosti, které neúměrně zdůrazňuje roli rozumu 

                                                           
2 Srov. například hned úvodní slova Hareovy knihy z roku 1952, v nichž mluví o jednání jako o místě, v němž 

se ukazují principy člověka: „but it would be when, knowing all the relevant facts of a situation, he was faced 

with choices or decisions between alternative courses of action, between alternative answers to the question 

'What shall I do?', that he would reveal in what principles of conduct he really believed.“ (Hare 1991, str. 1). 
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v jednání. Tradiční zpracovávání dobrovolnosti v rámci etiky tak pod tímto 

vlivem poněkud jednostranně kladlo důraz na rozumovou kontrolu v jednání (na rozdíl od 

autorství), na to, co je vědomé – úmysl, důvod (na rozdíl od motivů a pohnutek) a na 

situace rozhodování (na rozdíl od těch, kdy jednáme spontánně). 

 

Jak už jsme však naznačili v minulých kapitolách, existuje množství případů morálně 

relevantních jednání, kterým nepředchází rozhodnutí, nebo které dokonce postrádají 

příslušný vědomý úmysl či jasně pojatý důvod k jednání. Protože zde nemůžeme říci, že 

se jednající mohl rozhodnout jednat jinak, nebyl zodpovědný v tomto silném smyslu. 

V kontrastu s tímto příliš restriktivním pojetím poukážeme na širší pojetí dobrovolnosti, 

jak je zpracovává teorie jednání. Budeme tvrdit, že takovéto pojetí lépe odpovídá 

i potřebám současné morální filosofie, protože je schopno pojmout jak zodpovědnost za 

spontánní a bezprostřední reakce, které se dají počítat mezi úmyslné, a tedy dobrovolné 

jednání, tak zodpovědnost za sebeklamné provinění, které již není úmyslné, ale přesto 

ukážeme, že je dobrovolné. 

 

V následujícím textu tedy postupně identifikujeme tři různě široká pojetí dobrovolnosti. 

Poté, co rozebereme dvě obecné podmínky, za nichž je možné jednajícího činit 

zodpovědným, uděláme v druhé části menší odbočku a vyjasníme některé základní pojmy 

teorie jednání a teorie motivace. V třetí části se podíváme na klasické Aristotelovo 

rozpracování první podmínky zodpovědnosti: že jednání je dobrovolné a jednající je jeho 

„počátkem“. Ve čtvrté části se obrátíme k pojetí dobrovolnosti, které je motivováno 

druhou z podmínek zodpovědnosti, totiž tou, že morálně způsobilý člověk musí být ve 

stavu plné zodpovědnosti, který je definován jako stav plné rozumové a volní kontroly 

nad svými činy. V části páté se pak podíváme na teorii jednání Elisabeth Anscombe 

a ukážeme, v jakém smyslu by dvě probraná pojetí dobrovolnosti mohla její teorie 

integrovat. 

 1.2 Dvě podmínky zodpovědnosti za čin 

V předchozí kapitole jsme ukázali, že v převažujícím pojetí morálního soudu implikuje 

morální odsouzení jednání zároveň odsouzení jednajícího. Říkáme-li, že jednající provedl 

něco hanebného, říkáme tím zároveň, že i on jakožto člověk je špatný nebo horší, 

a z takového postoje k jednajícímu plynou i typické reakce na vinu.
3
 Tento přenos soudu 

je však plně možný jen tehdy, když ona hanebnost byla projevem identity, já jednajícího, 

tj. když jednání bylo „jeho“, když bylo dobrovolné. Dále jsme ve zmíněné kapitole řekli, 

že morální odsouzení jednání předpokládá, že čin můžeme jednajícímu vyčítat. Vyčítat 

však můžeme jen to, co je v moci člověka, co je jeho chybou. Jednání, které je v moci 

člověka, je však právě jednání dobrovolné. Dobrovolnost je tedy podmínkou možnosti 

morálního hodnocení jednání: díky tomu, že jednání bylo v moci jednajícího, že byl 

autorem daného činu – tj. věděl, co dělá, a chtěl to udělat – je tento čin vyjádřením jeho 

osoby. Jen díky dobrovolnosti činu můžeme chybu v jednání přičíst nějaké chybě 

jednajícího, a přenést tak soud z činu na jeho autora: odsoudit člověka za to, co udělal. 

Proto může být pouze dobrovolný čin vinou v plném smyslu. Přestože význam a platnost 

obou zmíněných předpokladů morálního soudu jsme v 1. části předchozí kapitoly 

                                                           
3 Srov. část 1.1 druhé kapitoly. 
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zpochybnili a v následující je znovu budeme kriticky přezkoumávat, v této kapitole z nich 

vyjdeme, protože nám ve 4. části pomohou identifikovat určité pojetí dobrovolnosti, vůči 

němuž se budeme vymezovat. 

 

Při vyšetřování dobrovolnosti je nejvhodnější vyjít ze situací, v nichž vinu jednajícího 

něco omlouvá, tj. kdy jej zbavujeme zodpovědnosti za daný čin.
4
 Způsoby anulování 

zodpovědnosti můžeme rozlišit do dvou základních typů; první se týká činu samotného, 

druhý se naopak týká jeho autora, tj. jednajícího a jeho stavu. V prvním případě vinu 

omlouváme buď tím, že jednající nevěděl, co způsobuje, a škodu nezamýšlel a nechtěl, 

nebo tím, že byl k činu něčím nucen či puzen (lidmi, vnitřním impulzem či jinými 

okolnostmi). V druhém případě je omluvou stav samotného jednajícího. Tento stav 

snížené odpovědnosti může být buď dočasně způsobený nějakými okolnostmi, a pak 

říkáme, např. že se choval, „jako by to ani nebyl on“, že „nebyl ve své kůži“ apod., nebo 

je trvalým stavem jednajícího (dítě, schizofrenik, neurotik, duševní či osobnostní 

porucha, různé typy závislostí). Zde zaujímáme určitý postoj k samotnému jednajícímu, 

v němž potlačujeme reakce na vinu a máme tendenci o něm uvažovat v termínech léčení 

či převýchovy.
5
   

 

Abychom mohli člověka činit zodpovědným za nějaký čin (typicky za nějaké provinění či 

škodu), mohli jsme ho za něj vinit, vyčítat mu jej a případně žádat trest či nápravu, musí 

být tedy splněny dvě základní podmínky. Předně dotyčný musel jednat dobrovolně, tj. 

musel nějakým způsobem chtít udělat to, co udělal. Nemůžeme někoho například vinit za 

to, že někoho urazil, když nevěděl, že ho dotyčná osoba může slyšet. Tato podmínka však 

pro plnou zodpovědnost nestačí. Jednající navíc musí být ve stavu, kdy je schopen 

kontrolovat své činy – jinak hodnotíme urážku v případě, že je záměrná a promyšlená, 

a jinak, pokud je plodem opilosti či vzteku. Jen pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, 

můžeme říci, že dotyčný v plném smyslu „věděl, co dělá“, a můžeme mu tedy připsat 

autorství daného činu. Není-li některá z podmínek splněna, buď jednajícího zbavujeme 

zodpovědnosti úplně (např. když danou věc učinil neúmyslně nebo když byla plodem 

duševní nemoci), nebo jeho zodpovědnost umenšujeme.  

 

První podmínka, která se týká autorství daného činu, není přímo vázána na kontext viny 

a morálního selhání, nýbrž v ní jde o jednání obecně, a je proto zkoumána v teorii 

jednání. Pojem dobrovolnosti lze totiž chápat v širším smyslu – podle Aristotela „jednají“ 

dobrovolně i zvířata a děti, a tedy jeho pojem, stejně jako Anscombeové pojem 

úmyslného jednání, není přímo vázán na morální zodpovědnost a možnost vinit a trestat. 

Mohli bychom říci, že tvoří pouze nutnou podmínku: Abychom se vůbec mohli začít 

bavit o zodpovědnosti za nějaký čin, musíme vědět, zda jej skutečně jednající provedl 

a zda mu ono jednání můžeme připsat.
6
 Až poté se můžeme zamýšlet nad jeho faktickou 

zodpovědností, která souvisí s otázkou, zda je on sám zodpovědný za své činy, tj. zda ví, 

co dělá, uvědomuje si důsledky a je v zásadě schopen kontrolovat své jednání. Tato druhá 

                                                           
4 Na důležitost typů omluv a ospravedlnění v kontextu zodpovědnosti upozornil zajímavým způsobem 

v rámci moderní diskuse Austin (1961). 
5 Srov. Strawson (1993), str. 52. 
6 O případech dobrovolného vedlejšího účinku a dobrovolného snášení něčeho, co mi činí někdo jiný, se 

zmíníme v části 5.3. Případy neúmyslného zavinění budeme probírat detailně ve čtvrté kapitole. 
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podmínka je vázána na jeho rozum a vůli, které podmiňují možnost přičítat vinu 

a morální zodpovědnost. 

 

Zde ale narážíme na terminologický problém: v případě, že jednající splňuje zmíněnou 

první podmínku dobrovolnosti, ale nesplňuje (plně) onu druhou, například když jedná 

pod vlivem velkého stresu, afektu či alkoholu, říkáme, že „to ani nebyl on“, „nebyl ve své 

kůži“, „byl bez sebe“. Podobnými vyjádřeními implikujeme, že čin nebyl plně jeho, 

nemůžeme mu jej plně připsat, a že tedy v pravém slova smyslu nejednal. Protože mu 

tedy chyběla nutná sebekontrola, nechápeme jeho čin jako plně dobrovolný, přestože 

v prvním smyslu (autorství) dobrovolný bezpochyby je. Nejasnost vzniká tím, že se 

pojem dobrovolnosti v určitých pojetích váže k druhé podmínce zodpovědnosti a definuje 

se přes ni, tedy přes rozvahu, rozhodnutí a vůli, tj. přes schopnost kontrolovat 

a autonomně určovat své jednání. Pojem dobrovolnosti a potažmo i pojem jednání je tedy 

nejednoznačný – na jednu stranu může znamenat pouhý fakt, že jednání nebylo 

neúmyslné, na druhou stranu může znamenat svobodnou volbu. Tato nejednoznačnost se 

vyskytuje už v Aristotelově pojednání o zodpovědnosti ve III. knize Etiky Nikomachovy, 

kterému se z toho důvodu budeme v této kapitole věnovat detailněji.
7
  

 2 Teorie jednání a teorie motivace 

 2.1 Chtění, úmysl, motiv a důvod k jednání 

Než se však pustíme do detailního rozboru jednotlivých pojetí dobrovolnosti, pokusíme 

se vyjasnit některé základní pojmy teorie jednání. Začneme pojmem chtění, o jehož 

komplexní a problematické roli v jednání jsme již mluvili v minulé kapitole v částech 1.1 

a 2.2. Pojem chtění má velmi široký rozsah – užíváme jej i v kontextech mimo jednání, 

kde může mít význam přání, touhy po různých typech předmětů či postoje k událostem. 

Svou šíří tak, jak jej budeme chápat zde, odpovídá velmi obecnému užití pojmu „touha“ 

(desire) v kontextu anglosaské filosofie. Zatímco se však touha pojí jen s libostí 

a nelibostí, radostí či lítostí, když je naplněna nebo zmařena, pojem chtění umožňuje 

i hodnotový přesah: mohu chtít něco jakožto dobré či správné nebo se něčemu vyhýbat 

jakožto špatnému či nesprávnému. I když naplnění či zmaření takového chtění též 

doprovází libost či nelibost, jsou tyto pouze doprovodným pocitem, nikoli předmětem 

chtění. V tomto užití se někdy pro pojem chtění užívá pojmu vůle. V souladu s tím se 

„chtít“ na rozdíl od touhy používá k vyjádření úmyslu. Jak uvidíme, tvoří pro Aristotela, 

který pracuje se stejně širokým pojmem orexis, tvoří rozumové chtění speciální typ 

orexis, který nazývá bulésis (vedle dalších typů – epithumia a thumos).  

 

Už Harry Frankfurt, pro nějž je pojem chtění klíčovým elementem jednání, poukazuje na 

značnou prchavost a neuchopitelnost pojmů chtění a touhy, které může člověk zakoušet: 

toho, že něco chci, si vůbec nemusím být vědoma, mohu se mýlit v tom, že něco chci, 

nebo se v tom dokonce klamat, mohu mít jiné touhy, které jsou s mým chtěním 

v konfliktu, mohu být vnitřně rozpolcena, nebo naopak má touha nemusí být 

jednoznačná: říkáme, že „nevím, co chci“.
8
 To, že má někdo touhu či chtění, podle 

Frankfurta ještě zdaleka neznamená, že podle nich bude jednat. Jen některé touhy jsou 

                                                           
7 O dvojznačném pojetí zodpovědnosti u Aristotela viz např. Irwin (1980), str. 125. 
8 Frankfurt (1971), str. 8. 
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efektivní a stanou se motivy jednání, tj. tím, co člověkem „hýbe“ (výraz „motiv“ pochází 

z latinského „movere“). Jak o touze, tak o chtění tedy můžeme mluvit i tam, kde nakonec 

nedojde k jednání (a tedy ani k motivaci), nebo i zcela mimo kontext jednání, jako je 

tomu u přání, pouhé preference či zpětného pohledu na něco, co se stalo, nebo co někdo 

učinil.  

 

Přejděme nyní k obecnějšímu pojmu motivu, který se v běžném užití neomezuje pouze na 

touhy a je pojmem velmi komplexním. Předně může znamenat to, čemu v češtině říkáme 

„pohnutka“. V tomto smyslu jsme o motivu mluvili v předchozím odstavci – pohnutkou 

je to, co je v jednání počátkem pohybu a u člověka zpravidla odkazuje k nějaké touze, 

chtění či emoci („udělal to z vášně pro pravdu, z nenávisti, ze soucitu, z touhy po zisku, 

ze strachu o svou pověst“ apod.).  

 

Oblast motivů obecně je však oproti pohnutkám širší a zahrnuje vše, co pomáhá vysvětlit 

a interpretovat jednání, a to jak v oblasti vědomé, tak v oblasti nevědomé. Tvoří jednu 

z možných odpovědí na otázku „Proč jsi to udělal?“. Anscombe vyzdvihuje 

interpretativní roli, kterou motivy hrají v naší snaze porozumět jednání druhých. 

Vystihují podle ní „duch, v němž člověk jednal“, a to tak, že jednání ukazují v určitém 

světle.
9
 Motiv tak osvětluje hlubší význam jednání a uvádí jej do kontextu charakteru 

a celkového života jednajícího. Jeho formulace může znít například takto: „Myslím, že 

nakonec nebyl tak agresívní proto, že se to dotklo jeho ega, ale proto, že nesnáší 

nepoctivost.“ „Pomohla jsem mu spíš ze zbabělosti, než ze soucitu.“ Interpretace, kterou 

jednání dáváme, může být pravdivá či nepravdivá. Jednající sám si svých motivů nemusí 

být vědom nebo se v nich dokonce může mýlit – v tomto se motivy zásadně liší od 

důvodů k jednání, které jednající nemůže neznat.
10

 Pojem motivu však často v kontextu 

jednání s pojmem důvodu splývá a v běžné řeči mezi nimi ostře nerozlišujeme. 

 

Anscombe rozlišuje tři typy motivů, z nichž poslední pro nás bude mít speciální 

důležitost – nejširší a nejproblematičtější skupinou jsou „interpretativní“ motivy, jako je 

například zisk, láska, přátelství, strach, zvědavost, zoufalství, zbabělost, ješitnost, obdiv; 

mohli bychom ještě přidat povinnost a prozíravost. Říkáme, že někdo něco učinil „ze 

zbabělosti, pro zisk, z povinnosti“ apod. Další skupinu motivů identifikuje Anscombe 

jako ty, které hledí nazpět a odvíjí se od něčeho, co se stalo v minulosti, jako když někdo 

něco udělá, aby se pomstil, z vděčnosti, kvůli výčitkám svědomí, nebo z lítosti. Poslední 

skupina motivů jsou ty, které naopak hledí dopředu a vztahují se k něčemu, co chce 

člověk uskutečnit v budoucnosti. Právě tento druh odpovídá podle Anscombe úmyslu. 

Typickým vyjádřením úmyslu je například: „udělala jsem to, abych…“ „protože jsem 

chtěla…“ apod.
11

 

 

Úmysl či záměr (intention) má mezi ostatními druhy motivů význačné místo. Předně má 

ze všech motivů nejjednodušší strukturu: Protože úmysl je jednoznačně určen cílem 

                                                           
9 Anscombe (2000), § 12, 13, str. 18, 21. 
10 Tamtéž, § 12, str. 19. 
11 Tamtéž, § 13, str. 21; Anscombe striktně rozlišuje mezi jednáním s určitým úmyslem (o němž zde nyní 

mluvíme) a úmyslným jednáním, které má širší rozsah a neimplikuje úmysl v prvním smyslu. K její definici 

úmyslného jednání se vrátíme v části 5.2. 
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v budoucnosti, který chce jednající uskutečnit, splývá v tomto případě motiv s důvodem 

k jednání: „protože jsem chtěla to a to“ udává jednak důvod, pro nějž jednající jednal, 

jednak motiv a pohnutku (kterou je v tomto případě příslušná touha). Úmysl je totiž 

zároveň důvodem k jednání: „udělala jsem to, abych…“ vyjadřuje totéž jako „udělala 

jsem to, protože jsem chtěla…“.
12

 Pojem úmyslu se tedy, podobně jako pojem důvodu 

k jednání, omezuje na oblast vědomého, k níž má jednající bezprostřední přístup, a již 

nemůže neznat.
13

 Jednoduchá struktura úmyslu je kromě toho dána tím, že na rozdíl od 

ostatních motivů je úmysl vždy intencionální – vždy je zaměřen k něčemu: „zamýšlím 

něco“, „chci něco.“ Struktura ostatních motivů je ve srovnání s úmyslem mnohem 

komplikovanější, což se projevuje především v tom, že nemají takto jednoznačný vztah 

k předmětu jednání a k jeho důvodu, tj. k vědomým aspektům jednání.  

 

Mluvíme-li o motivech a důvodech k jednání, vidíme, že otázka „Proč jsi to udělal?“ 

připouští dva typy odpovědi. První odpovědí sdělujeme pohnutku či motiv, tedy 

popisujeme ne nutně vědomou motivaci jednání (např. „udělala jsem to asi ze 

žárlivosti/protože jsem žárlila“). Druhou odpovědí sdělujeme důvod, proč jednající jednal 

tak, jak jednal (např. „aby si mě začal vážit“, „protože jsem se cítila ponížená“). Každá 

z těchto odpovědí vysvětluje jednání, ovšem každá jiným způsobem. Rozlišení důvodu 

a motivu jednání a vyjasnění jejich vztahu je notoricky zapeklitá otázka. Zatím jsme 

vyzdvihli fakt, že důvod, stejně jako předmět jednání (to, co člověk dělá), je vždy 

vědomý a jednající ho nemůže neznat, zatímco pojem motivu neuvědomělost či mýlku 

připouští.  

 

Podle Barbary Herman motiv jednání vysvětluje, proč jednající přijal určitý důvod 

k jednání jako platný a rozhodující.
14

 Vezměme například následující konverzaci, která 

by se mohla odehrávat mezi dvěma přítelkyněmi: „Proč jsi odešla z toho večírku?“ 

„Viděla jsem, jak se Tomáš náramně baví s nějakou mladicí.“ Toto vysvětlení pak ve třetí 

osobě může vypadat například takto: „Opustila večírek, protože Tomáše viděla hovořit 

s nějakou mladší ženou. Už dlouho na něj žárlí/je velmi žárlivá, a navíc ji trápí, že už není 

nejmladší.“ Zde v první větě vidíme důvod, s nímž dotyčná jednala, v druhé motiv. Motiv 

obvykle ve vysvětlení dodáváme jen tam, kde není zjevný, a kde potřebujeme udat 

nějakou širší okolnost, která objasní, proč se důvod stal v dané situaci pro jednajícího 

podnětem k jednání.  

 

Na našem příkladu je také vidět, že důvod k jednání nemusí mít explicitní podobu 

nějakého obecného principu. Zde se jedná o vjem či posouzení konkrétní situace. Aby 

                                                           
12 Zde se také ukazuje problematičnost striktního rozlišení úmyslu a důvodu, o něž se pokoušejí někteří 

autoři. Na otázku „Proč?“ totiž v těchto případech můžeme odpovídat jak „abych…“ (úmysl v budoucnosti), 

tak „protože jsem chtěla…“ (důvod k jednání). Proto zde budeme podobně jako Anscombe chápat úmysl 

pouze jako jeden z typů důvodů. Úmysl a důvod striktně rozlišují především autoři, kteří úmysl ztotožňují s 

předmětem jednání a chápou jej jako definiční rys jednání. O tomto pojetí se krátce zmíníme následující části 

1.3. 
13 Srov. Anscombe (2000), § 28 nn; V trestně–právním kontextu nehraje vědomí a uvědomění takovou roli. 

Pojem úmyslu se tam neomezuje jen na vědomou úroveň a spíše odkazuje k širší otázce, zda jednající jednat 

chtěl a zda měl příslušný motiv. 
14 „the motive of an action, what moves the agent to act for a certain object, is the way he takes the object of 

his action to be good, and hence reason-giving. The motive explains his interest in the end.“ (Herman 1993a, 

str. 25). 
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vynikl aspekt soudu, mohli bychom situaci ještě vyostřit: „viděla ho hovořit s jeho 

atraktivní mladou kolegyní“ nebo ji pozměnit: „viděla ho, jak se naparuje v hloučku 

studentů a studentek, a to ji znechutilo.“ Zde už motivem nemusí být jen žárlivost, ale 

například smysl pro čest a důstojnost. Vjem situace zde již není pouhým neutrálním 

registrováním faktů, ale obsahuje již hodnotový popis, do nějž se zároveň již promítají 

charakterové a motivační vlastnosti člověka: kdyby dotyčná neměla smysl pro čest 

a poctivost, ale naopak jí záleželo na postavení a obdivu, situaci by nepopsala jako 

„naparování“. Jak důvod jakožto pojmový a rozumový aspekt jednání souvisí s volbou, 

rozhodnutím a rozvažováním, se pokusíme ukázat později.  

 2.2 Rozštěpení motivu a důvodu 

Ve většině případů odpovídá motiv, když si jej jednající uvědomí či ho reflektuje, důvodu 

k jednání: skutečně vysvětluje, proč byl pro něj právě onen důvod rozhodující.  Když se 

například jednajícího ptáme dostatečně dlouho, dojde nakonec ve zdůvodňování 

k motivu: „proč jsi odešla z toho večírku?“ – „protože jsem viděla, jak se Tomáš baví 

s nějakou ženou“ – „to snad ještě není důvod odejít?“ – „naštvalo mě to, žárlím na 

něj/jsem žárlivá“. Někdy, často v případech nějakého selhání, se však důvod a motiv 

rozcházejí. Může to být tam, kde jednající svůj motiv odsuzuje a nechce si jej přiznat. 

Důvodem může být také nedostatek sebepoznání, sebekritiky a sebereflexe – u motivů, 

které považujeme za nelichotivé, jako např. žárlivost, závist, strach, stud, ješitnost, 

hrabivost, touha ovládat, touha po uznání apod. je třeba určitého úsilí, aby byly 

u jednajícího jako motivy identifikovány. Může se pak stát, že si je racionalizujeme jinak. 

V našem příkladu by tak mohla dotyčná odpovědět „protože jsem se nudila a navíc jsem 

si vzpomněla, že mám doma nějakou práci“, aniž by si uvědomila, že jejím skutečným 

motivem byla žárlivost. 

  

Tyto případy neznalosti vlastních motivů a vnitřní neupřímnosti mají různou závažnost – 

od nedostatku sebepoznání, přes různé typy racionalizací a „wishful thinking“, až po 

situace, kdy si člověk něco nalhává. Extrémním případem rozdvojení motivu a důvodu je 

jednání v sebeklamu, kdy je skutečný motiv tak zakryt, že jednající žije v domnění, že 

dělá něco zcela jiného, než ve skutečnosti dělá. Takové jednání budeme studovat později 

u bankéře Bulstrodea, který ze strachu před vyzrazením uspíší smrt Rafflese, který ho 

vydírá, ale zároveň sám sebe přesvědčí, že se o něj pouze stará. Protože se Bulstrode 

klame v tom, co dělá, a tedy v předmětu a důvodu svého jednání, je těžké jeho jednání 

identifikovat jako dobrovolné, nemůžeme-li se odkázat k jeho motivu.  

 

Rozlišení dvou způsobů, jakými je lidské jednání vysvětlováno – důvodem na straně 

jedné a motivem na straně druhé –, bude velmi důležité v následující diskusi 

o dobrovolnosti jednání. Ukážeme totiž, že každý z těchto způsobů povede k trochu 

jinému pojetí autorství. První pojetí bude autorství jednání klást do motivu, resp. 

pohnutky daného jednání, druhý do důvodu, resp. rozhodnutí. První se bude zaměřovat na 

fakt, že jednající je počátkem pohybu, druhé se bude soustředit na vědomé aspekty 

jednání a na to, že jednající v dobrovolném jednání ví, co a proč dělá, a má tudíž své 

jednání pod kontrolou – mohl jej neudělat. Poté, co probereme tato dvě pojetí, se 

pokusíme ukázat, jakým způsobem by se dala přemostit, a to právě díky strukturovanému 

pojetí vnímání, který již obsahuje soud, a tedy zároveň potenciální motiv. Právě o takové 
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pojetí se pokouší Anscombe. Než se však obrátíme k problému dobrovolnosti, učiníme 

ještě jednu odbočku, a to k výkladu určitého pojetí motivace, vůči němuž se v této práci 

budeme snažit vymezit. 

 2.3 Humovská teorie motivace 

V předchozím odstavci jsme viděli, jak obecný je pojem chtění či touhy, který nám dává 

nějaký cíl v budoucnosti jako předmět jednání. Mnozí autoři v tuto chvíli 

podlehnou pokušení tuto strukturu extrapolovat a říci, že každému předmětu jednání musí 

odpovídat nějaké chtění či touha, které motivují uskutečnění tohoto předmětu, a že každý 

předmět jednání má podobu nějakého cíle v budoucnosti, který uskutečňujeme v jednání. 

Každé jednání by tak mělo takovouto strukturu: „Co děláš?“ (otázka po předmětu 

jednání) – „Ohřívám oběd“, „Proč to děláš?“ (otázka po motivu) – „Protože mám hlad, 

chci se najíst a když toto jídlo ohřeju, budu jej moci sníst“. Nebo jiný příklad: „Co 

děláš?“ – „Dívám se na Tarkovského.“ „Proč?“ – „Dnes večer jsem na něj měla chuť.“ 

Každá odpověď na otázku „proč?“ by tak obsahovala buď uvedení cíle jednání, který 

člověk chce uskutečnit, a představu, jakým způsobem jednání k tomuto cíli vede, nebo 

triviální „protože to chci“.  

 

Toto pojetí motivace jednání, které se zde pokusíme zpochybnit, se často nazývá 

„humovskou“ teorií motivace (Humean theory of motivation) a jeho jádrem je 

přesvědčení, že každým motivem jednání je v posledku nějaká touha po něčem, co se 

stává cílem jednání, a že tato touha je také nutnou (byť často implicitní) součástí každého 

důvodu k jednání. Druhou část důvodu k jednání tvoří představa cíle či přesvědčení 

(belief) o tom, že přítomné jednání povede k cíli.
15

 Donald Davidson, který toto pojetí 

motivace a důvodů v šedesátých letech prosazoval, každý důvod k jednání rozkládá na 

dvojici, kterou nazývá „primární důvod“ k jednání: pro-postoj (pro-attitude) 

a přesvědčení o prostředku a cíli (means-end belief).
16

 Základním rysem humovského 

pojetí motivace je tak rozložení každého důvodu k jednání na dvě oddělené složky: první 

je neutrální přesvědčení, které tvoří kognitivní složku jednání a může obsahovat vnímání 

situace („viděla jsem ho mluvit s nějakou ženou“) nebo úsudek o prostředcích („když 

ohřeju oběd, budu se moci najíst“. Druhou složkou důvodu je motivující touha (desire), 

tvořící afektivní složku jednání, která může obsahovat nějaké chtění, emoce apod. 

Hybnou sílu má podle tohoto pojetí pouze touha, takže rozumu je přisouzena výhradně 

pasivní role vyhledávání prostředků k tomu, co člověk chce.
17

 

 

Předpoklad oddělené hybné složky, která je v jednání zodpovědná za pohyb, plyne 

z určitého chápání světa, v němž jednáme. Marína Barabas se snaží ukázat, že pokud 

tento svět chápeme jako neutrální agregát faktů, které při vnímání pouze teoreticky 

registrujeme, pak motivaci musíme lokalizovat do určité zvláštní schopnosti člověka 

(subjektu), jež nás uschopňuje být počátkem pohybu, a tedy příčinou změny v onom 

světě. Je-li realita, vnímání a myšlení hodnotově neutrální, potřebujeme touhu, aby námi 

                                                           
15 Srov. Hume (2009), 2.3.3, odst. 3, str. 266. 
16 Davidson (2001a), I, str. 13. Davidson ovšem v osmdesátých letech své pojetí jednání poněkud upravil a ze 

skupiny pro-attitudes vyčlenil úmysl, který identifikoval s celkovým posouzením (evaluation) toho, co má 

člověk učinit – viz Davidson (2001c). 
17 Viz slavná formulace z Treatisu: „Rozum je, a měl by být, pouze otrokem vášní a nemůže se nikdy ucházet 

o jakoukoli jinou funkci, než jim sloužit a poslouchat je.“ (Hume 2009, 2.3.3, str. 266). 
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něco pohnulo.
18

 Jak jsme viděli u Davidsonova vysvětlení jednání, tato touha (či pro-

attitude, jak této obecné motivační složce říká) tvoří onu akční složku jednání, druhou 

složkou je pak přesvědčení (belief), které neutrálně registruje fakta. Situace jednání, 

stejně jako tato touha, jsou v tomto pojetí něčím daným a rozvažování a rozhodnutí se 

týkají buď prostředků k naplnění touhy, nebo jejího posouzení.
19

  

 

My už jsme však na několika místech ukázali, že přesvědčení (kognitivní složka jednání), 

které je základem jednání, nemusí být neutrální a často již obsahuje nějaký hodnotový 

soud: v první kapitole jsme ukazovali, jak je rozeznání morální situace podmíněno 

určitým druhem pozornosti: Frantu, který sedí v koutě a potřebuje pomoc, už musím vidět 

jako někoho, kdo se trápí (část 2.4). Abychom takového popisu byli schopni, potřebujeme 

použít angažované, sekundární pojmy, nejen pojmy popisující fakta.
20

 V části 2.5 jsme 

dále ukázali příklad, kdy byl samotný morální čin odpovědí na požadavek, který jednající 

vnímal v dané situaci: Když předák komunity viděl, že se gangster chystá zabít nevinnou 

dívku, vrazil mu do zad vidle. Výše v této kapitole jsme dále zmiňovali příklad, kdy žena 

odejde z večírku poté, co s nevolí pozoruje svého přítele, jak se vytahuje před hloučkem 

studentů. Každý z těchto příkladů vnímání situace již obsahuje její hodnotové posouzení, 

které nelze od prostého vnímání oddělit. 

 

Připustíme-li, že součástí vnímání může být již nějaká hodnota, má toto naše uznání 

dalekosáhlé důsledky pro pojetí jednání. Předně už nemůžeme obecně rozlišit dvojí 

složku důvodu k jednání – motivace se již promítá do způsobu, jakým člověk situaci 

vnímá a naopak, vnímání již motivačně strukturuje to, co je pro nás v situaci důležité. Za 

druhé již jednání nemůžeme chápat jako uskutečňování změny ve světě a jako účinek 

vůle zaměřený na cíl v budoucnosti, který chci. Je-li jednání odpovědí či reakcí na situaci, 

není v něm již nic dalšího, co by uskutečňovalo: příklad se ženou, která odchází 

z místnosti, protože vidí přítele s jinou ženou, bychom značně posunuli, kdybychom jí 

uměle přisuzovali nějaký cíl či úmysl, který jednáním chtěla uskutečnit – například že 

chtěla muže svým odchodem vytrestat. Mohli bychom říci, že jejím cílem bylo prostě 

nebýt na večírku, ale to opět popis jejího jednání posouvá. 

 

Marína Barabas dále poukazuje na to, že modelem pro pojetí jednání v humovském 

paradigmatu je jednání za nějakým účelem, kterého chce jednající dosáhnout a který pro 

jeho činnost vytváří jakýsi plán či projekt.
21

 Mluvíme-li o účelu, vždy máme na mysli 

něco, co je vůči nám v určité vzdálenosti (typicky časové) a co ke svému uskutečnění 

vyžaduje dílčí jednání jako prostředky a někdy i praktické rozvažování, v němž tyto 

prostředky k účelu hledáme.
22

 Tak nahněvaná žárlící žena, která se bude chtít svému 

protějšku pomstít, zřejmě stráví nějaký čas na toaletách úpravou zevnějšku a pak začne 

flirtovat s pečlivě vybraným mužem, o němž např. ví, že mu její přítel závidí jeho 

                                                           
18 Barabas (1999), str. 158 n., 163, 166; Barabas jde v interpretaci ještě dál: protože hodnota již nemůže být 

nalezena ve světě, je třeba ji lokalizovat v subjektu a jeho vůli. Tuto vůli lze podle ní interpretovat dvěma 

způsoby: buď jako chtění jako takové, které je buď dobré, nebo zlé (kantianismus), nebo jako dobrý či špatný 

účinek vůle ve světě (utilitarismus).  
19 Srov. tamtéž, str. 168. 
20 Viz druhá kapitola, část 2.4. 
21 Barabas (1999), str. 168. 
22 Srov. Anscombe (2000), § 41, str. 78. 
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postavení. Ptáme-li se, co má v úmyslu či za jakým účelem se takto chová, můžeme jasně 

odpovědět, že chce zranit či nahněvat svého přítele. 

 

Abychom vysvětlili takovéto jednání, stačí udat účel a případně vysvětlit, v jakém smyslu 

je přítomné jednání prostředkem k tomuto účelu. Opět vidíme, že tato struktura důvodu 

k jednání odpovídá Davidsonovu pojetí primárního důvodu k jednání. Uznáním 

strukturovaného vnímání však dostáváme komplikovanější pojetí důvodů k jednání, které 

se neredukuje jen na udání cíle, k němuž jednání slouží jako prostředek. Tomu odpovídá 

i bohatší spektrum motivů a pohnutek, které se neomezují jen na touhu či chtění namířené 

k něčemu v budoucnosti, ale zahrnují i krátkodobé či dlouhodobé emoce (hněv, lásku), 

stejně jako širší „interpretativní“ motivy jako např. zvyk, žárlivost, zbabělost, morální 

motivy (je to správné, „musím pomoct tomu chudákovi“), rozumnou úvahu či soudnost 

(jdu k zubaři).
23

 

 

Kritiku humovského pojetí důvodů a motivace můžeme tedy shrnout takto: Přestože 

v mnoha případech je jednání určeno něčím, co člověk chce, či po čem touží, existují 

případy, kdy nemluvíme o tom, že v jednání dotyčný něco chtěl, ale přesto je toto jednání 

úmyslné. Ne každý předmět jednání (to, co člověk dělá) je tedy nějakým úmyslem, a ne 

každý úmysl je účelem (cílem v budoucnosti, pro který vyhledáváme prostředky). 

Redukovat každé jednání na jednání účelové či úmysl znamená ignorovat důležité 

případy, pro něž tato analýza neplatí, a mezi nimi především důležitou oblast morálního 

jednání. Nemůžeme-li dále o každém jednání obecně prohlásit, že obsahuje nějaký cíl, 

úmysl či účel v budoucnosti, nemůžeme ani motivy a pohnutky jednání redukovat na 

pojem touhy či chtění. Přes tuto jistou reduktivnost se však mnoho autorů k humovskému 

pojetí motivace přiklání, jak uvidíme např. hned v následující části u Aristotela. 

 3 Aristotelovo pojetí dobrovolnosti jako počátku jednání 

Podívejme se nyní na klasické Aristotelovo rozpracování pojmu dobrovolnosti, které 

bude základem pro definici úmyslného jednání v 5. části. Pojmu dobrovolného 

(ἑκούσιον) se Aristotelés věnuje v prvních třech kapitolách III. knihy Etiky Nikomachovy, 

a to proto, že tento pojem je podle něj pro etiku a otázku ctnosti klíčový: Na samém 

začátku první kapitoly říká, že pouze o tom, co je dobrovolné, „se pronáší chvála a hana“, 

a jen toho se týkají pocty a tresty.
24

 Podle Aristotela tedy můžeme být zodpovědní jen za 

to, co je dobrovolné, a to jak v otázce jednání, tak i v širším kontextu ctnosti. Pojetí 

zodpovědnosti se tímto však nevyčerpává – ve 4. kapitole Aristotelés přichází 

s myšlenkou, že vpravdě zodpovědní jsme pouze za to jednání, které je spojeno s volbou 

(προαίρεσις) a v 7. kapitole přechází od zodpovědnosti za jednotlivé jednání ke 

komplexnější otázce, zdali jsme zodpovědní za své charakterové vlastnosti (ἑξεῖς) 

a mohou-li být tyto považovány za dobrovolné a za předmět chvály a hany. 

 

V této části začneme po krátké odbočce k Aristotelově teorii motivace Aristotelovým 

rozpracováním pojmu dobrovolnosti jednání. Přestože Aristotelův pojem dobrovolného 

jednání odpovídá ve většině případů spíše běžné otázce po tom, kdy je jednání úmyslné, 

                                                           
23 K další kritice humovského pojetí motivace viz např. P. Foot, „Reasons for Action and Desires“ in: Foot 

(2002), str. 118–124; Nagel (1970); Murdoch (1970a). 
24 Eth. Nic. III, 1, 1109b31. 
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budeme důsledně tyto pojmy rozlišovat.
25

 Aristotelés totiž pojem dobrovolnosti záměrně 

definuje bez odkazu k rozumu a vůli tak, aby pokryl i spontánní pohyb zvířat a dětí. 

Jejich pohyb bude dobrovolný nikoli díky úmyslu či důvodu, ale díky jejich motivu: 

příčina pohybu je v nich samých. Protože Aristotelovo pojetí dobrovolnosti je širší než 

pojem úmyslného, bude pro nás klíčové pro vysvětlení zodpovědnosti za sebeklamné 

jednání, kde právě úmysl chybí.  

 

Toto široké pojetí dobrovolnosti jako počátku jednání, kterého mohou být účastny i děti 

a zvířata, tak nezakládá ještě plnou morální zodpovědnost: ne za vše, co je podle 

Aristotela dobrovolné v tomto smyslu – například za jednání v opilosti či v afektu –, 

můžeme činitele vinit v plném smyslu.
26

 Zároveň je to v nějakém smyslu jeho jednání 

a bylo tudíž „na něm“, „v jeho moci“. Tento smysl je však odlišný od situace, kdy má 

navíc jednající kontrolu nad tím, co dělá. Zde je jednání v jeho moci v jiném, silnějším 

smyslu. Tento smysl morální zodpovědnosti budeme probírat v části 4. V části 3, kde se 

věnujeme Aristotelovu pojednání dobrovolnosti, budeme sledovat dvě základní 

charakteristiky, které dobrovolnému jednání přisuzuje: že počátek je v jednajícím a že 

doprovodným znakem nedobrovolného jednání je nelibost či lítost. Postupně ukážeme, že 

toto jsou důležité aspekty pojmu chtění. Abychom ujasnili, v jakém smyslu tyto dva 

aspekty souvisí s jednáním, podíváme se nejprve na Aristotelovo pojetí motivace. 

 3.1 Aristotelovo pojetí motivace 

Aristotelovo zkoumání dobrovolnosti jednání úzce souvisí s jeho pojetím motivace, tj. 

„hybné příčiny“, u zvířat a nerozumných bytostí a u lidí. Otázku, co je příčinou místního 

pohybu živočichů, rozpracovává především v kapitolách 9–11 třetí knihy pojednání 

O duši. Podle Aristotela v místním pohybu vždy spolupůsobí dvě mohutnosti. První je ta, 

která zprostředkovává představu předmětu jednání, tj. obrazivost (φαντασία). Ta je pak 

buď smyslová, nebo u rozumných bytostí navíc rozumová (λογιστική) a rozvažovací 

(βουλευτική).
27

 Druhá mohutnost zprostředkovává právě hybnou příčinu, pohnutku za 

představou tohoto předmětu, a Aristotelés ji nazývá orexis.
28

 

 

Vysvětlení pohybu nerozumných živočichů je tak poměrně snadné: obrazivost dodává 

představu cíle (τό ὀρεκτόν), k němuž směřuje motivující touha. Problém vyvstává 

u člověka, u něhož se zdá, že může dojít ke konfliktu touhy a rozumu, jako je tomu 

u člověka akratického, u nějž špatná touha převáží rozum, nebo u člověka enkratického, 

                                                           
25 Na rozdíl od Irwina, který tyto pojmy u Aristotela ztotožňuje – viz Irwin (1980), str. 118; Jakub Čapek pro 

Aristotelův pojem ἑκούσιον navrhuje dokonce překlad „volní“ a tvrdí, že české adjektivum „dobrovolné“ 

spíše významem odpovídá tomu, co Aristotelés později nazve jednáním „smíšeným“ (Čapek 2007, str. 16, 

pozn. 12). Já se zde podržím zavedeného pojmu „dobrovolné“ jednak proto, že je ekvivalentem anglického 

„voluntary“, který podle mého názoru lze použít i ve smyslu pouhého autorství, jednak proto, že adjektivum 

„volní“ příliš evokuje vůli a jeho použití pro pohyb zvířat je zavádějící. Více k překladu Aristotelova 

ἑκούσιον v části 3.2 níže. 
26 S tímto tvrzením by ovšem zřejmě nesouhlasil Hume, podle něhož jsme zodpovědní právě za to jednání, 

které je projevem naší stálé charakterové dispozice, nehledě na to, zda bylo svobodné, či nikoli (svobodu 

jednání Hume popírá). Srov. Hume (2009), 2.3.2.  
27 De An. III, 10, 433b30; 11, 434a7. 
28 orexis může znamenat jak „touha“, tak „schopnost touhy“, proto se také často do češtiny překládá jako 

„žádostivost“. Tento pojem však podle mého názoru příliš jednostranně zdůrazňuje fyzickou touhu – žádost, 

a proto se budu držet obecnějšího výrazu „touha“, který navíc odpovídá anglosaskému užití výrazu „desire“. 

Tam, kde bude relevantní rozlišení schopnosti a jejího projevu, na to upozorním. 
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kde naopak rozum převáží touhu. Aristotelés řeší problém následovně: orexis je jakási 

obecná hybná schopnost, která se může pojit se všemi částmi duše. Epithumia (žádost) je 

tedy ten druh orexis, který se pojí se smyslovou částí duše, thumos je dalším druhem 

orexis pojící se se vznětlivou částí duše, a rozumu přísluší jako hybná schopnost bulésis.
29

 

I když tedy člověk jedná z rozumu, není hybnou příčinou rozum sám, ale bulésis, druh 

orexis. Když naopak člověk rozum neposlechne, bulésis je převážena jiným druhem 

orexis, typicky epithumií.
30

 Aristotelovo vysvětlení motivace a hybné příčiny je tedy 

typicky humovské, protože příčinu pohybu lokalizuje do speciální schopnosti touhy čili 

orexis.
31

  

 

Podle dalšího výkladu v De Anima rozvažuje rozum pouze o prostředcích k nějakému 

předmětu chtění (orekton), a je to také nakonec to chtěné, co je pohnutkou jednání. Stejně 

jako v pojetí rozvažování ve třetí knize Etiky Nikomachovy, i zde má rozum a rozumová 

rozvaha výrazně instrumentální charakter. Spor mezi rozumem a epithumií tak podle 

Aristotela nastává jen v tom smyslu, že epithumia se vztahuje k přítomnosti a její předmět 

se jeví vzhledem k přítomnosti naprosto dobrým, zatímco rozum (a bulésis) se vztahuje 

k dlouhodobějšímu dobru v budoucnosti a díky rozvaze je schopen poměřit, co je 

skutečně dobré (De An. III, 10, 434a8). Tento konflikt tužeb (orexeis) je tedy možný jen 

u bytostí, které „mají smysl pro čas“, a jsou tedy schopny vytvořit si celkovější 

a dlouhodobější pojetí dobra (De An. III, 10, 433b7). 

 3.2 Jednání z donucení 

Aristotelés definuje dobrovolnost jednání ve třetí kapitole následovně: „Ježto 

nedobrovolným (ἀκούσιον) jest to, co se děje donucením a z nevědomosti, bude asi 

dobrovolné (ἑκούσιον) to, čeho počátek (ἀρχὴ) jest v jednající osobě, a to tak, že zná také 

jednotlivé okolnosti jednání.“
32

 V této definici se Aristotelés drží postupu, který zvolil 

v předchozích kapitolách 1 a 2, tj. identifikovat nejdříve situace, v nichž je jednání 

nedobrovolné. Podle Aristotela existují dva typy nedobrovolnosti, jednání z donucení 

a jednání z nevědomosti, a právě těmto typům se věnuje ve zmíněných dvou kapitolách. 

Diskusí problematických příkladů se však zároveň dobírá k upřesnění pozitivního pojmu 

dobrovolnosti, tj. k vysvětlení toho, že jednající je „počátkem jednání“. 

 

Aristotelés jako první probírá jednání z donucení: „Donucením jest to, čeho počátek 

(ἀρχὴ) jest vně, a jest takový, že v něm ten, kdo jedná anebo trpí, ničím nepřispívá“
33

. 

Aristotelés velmi stručně vysvětluje, že má na mysli situace, kdy naším tělem hýbe 

nějaká jiná síla – jako když jsme někam vlečeni lidmi či větrem. Je-li naopak počátek 

pohybu v jednajícím, je „na něm (ἐπ᾽ αὐτῷ), jednat či nejednat“ (1110a18), a jednání je 

tedy podle Aristotela dobrovolné (není-li z nevědomosti).  

                                                           
29 βούλησις se do češtiny patrně pod vlivem středověkých recepcí Aristotela zpravidla překládá jako „vůle“ 

(podobně i v Eth. Nic. III, 6), i když Aristotelés tento pojem ještě nemá. Anglické „willing“, pro něž v češtině 

ekvivalent není, se zdá být přesnější, v češtině jej nejlépe aproximuje Synkův překlad „chtění“, který by byl 

ale v přítomném textu matoucí, proto ponechávám raději originál (Srov. Synek 2011, str. 80). 
30 De An. III, 10, 433a20. 
31 Takto Aristotelovo pojetí dobrovolného jednání interpretuje i Irwin (1980), str. 123.  
32 „ὄντος δ᾽ ἀκουσίου τοῦ βίᾳ καὶ δι᾽ ἄγνοιαν, τὸ ἑκούσιον δόξειεν ἂν εἶναι οὗ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ εἰδότι τὰ καθ᾽ 

ἕκαστα ἐν οἷς ἡ πρᾶξις.“ (Eth. Nic. III, 3, 1111a20). 
33 „βίαιον δὲ οὗ ἡ ἀρχὴ ἔξωθεν, τοιαύτη οὖσα ἐν ᾗ μηδὲν συμβάλλεται ὁ πράττων ἢ ὁ πάσχων“ (Eth. Nic. III, 

1, 1110a1). 
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Hned po této stručné charakterizaci se však Aristotelés obrací ke zdánlivě 

nesouvisejícímu problému: o donucení, resp. dobrovolnosti mluvíme snad ještě častěji 

v jiném kontextu: když chceme odlišit, zda člověk jednal z vlastní vůle, či naopak pod 

nátlakem, vnějším donucením či z nutnosti, kdy (byť úmyslně) dělá něco, co vlastně 

nechce. Aristotelés tato jednání nazývá „smíšenými“ právě proto, že v jednom smyslu 

dobrovolná jsou – jednající ví, co dělá, sám se rozhodl, je „počátkem pohybu“, v jiném 

smyslu však dobrovolná nejsou – jednající nedělá to, co dělat chce, jeho vůle je nějakým 

způsobem ohýbána, a to buď okolnostmi (příklad vyhazování zboží za bouře), nebo 

někým jiným (příklad vydírání tyranem).
34

 Nikdo by totiž nic takového nevolil samo 

o sobě (1110a18), protože to jsou ošklivé věci (αἰσχρά; 1110a35), které konáme bolestně 

(λυπηρῶς; 1110b14).
35

  

 

Na případu smíšených jednání můžeme dobře sledovat vztah k pojmu chtění. Hlavní 

případ nedobrovolnosti – jednání z částečné či úplné nevědomosti – se manifestuje reakcí 

„tohle jsem přece nechtěla!“ a podobně je formulována i omluva. Dobrovolnost v tomto 

smyslu znamená autorství toho jednání identifikovaného daným popisem. Autorství pak 

podle Aristotelovy definice znamená, že člověk byl „počátkem“ jednání, což můžeme 

vzhledem k jeho teorii motivace interpretovat tak, že jednání bylo motivováno touhou či 

chtěním (orexis) po příslušném předmětu jednání (to orekton). Chybí-li ono správné 

orekton nebo samotná touha, jednání nemůže být dobrovolné. Důležitým znakem 

dobrovolnosti je pro Aristotela doprovodný či zpětný pocit jednajícího – nečiní-li něco, 

co chce, činí to bolestně (donucení) nebo činu zpětně lituje (nevědomost). To se opět 

odvíjí od Aristotelovy teorie motivace založené výhradně na touze (orexis) – je-li touha 

naplněna, doprovází ji pocit libosti, je-li frustrována, provází tuto frustraci bolest či 

nepříjemný pocit. 

 

Libost a nelibost jsou klíčové v Aristotelově etickém systému, neboť tvoří jakýsi 

indikátor charakteru, „druhé přirozenosti“: v pojednání o etické ctnosti Aristotelés 

dokonce tvrdí, že člověk, který se raduje z ctnostného způsobu jednání, je ctnostný, 

zatímco ten, kdo se nad ním rmoutí, je neřestný.
36

 Toto silné tvrzení dává smysl 

díky Aristotelově definici slasti (ἡδονή), která ji úzce spojuje s činností (ἐνέργεια), a tedy 

i jednáním: slast je „nepřekáženou činností přirozeného stavu“.
37

 Rmoutí-li se tedy člověk 

nad správným činem, který právě vykonal nebo činí-li jej bolestně, znamená to, že se do 

něj musel nutit (enkrateia) a že není projevem jeho přirozenosti, v tomto případě přesněji 

                                                           
34 Anscombe (2000) v § 49 na str. 90 o těchto typech jednání říká, že jsou to úmyslná, tedy dobrovolná 

jednání, která mohou být ale „z jiného hlediska“ popsána jako nedobrovolná, když litujeme, že něco musíme 

udělat, nebo jsme k tomu nuceni a děláme to neradi. 
35 Zde se ukazuje, proč není vhodné překládat Aristotelův pojem hekúsion v souvislosti s jednáním jako 

„úmyslné“. Tento pojem totiž uvedenou dvojznačnost neumožňuje: pokud někdo učiní něco pod nátlakem, 

učiní to úmyslně, a tedy dobrovolně v prvním smyslu, ale nemůžeme hovořit o tom, že jednání bylo zároveň 

neúmyslné, protože by k němu byl dotyčný donucen. Moderní dvojice pojmů úmyslného a neúmyslného 

(intentional a unintentional) se týká výhradně autorství daného jednání, zatímco Aristotelův pojem 

dobrovolnosti a nedobrovolnosti je širší a zachovává komplexitu lidského chtění. Proto může Aristotelés 

u smíšených jednání říci, že jsou „o sobě“ či „prostě“ nedobrovolné, protože „nikdo by nevolil něco takového 

samo o sobě“ („οὐδεὶς γὰρ ἂν ἕλοιτο καθ᾽αὑτὸ τῶν τοιούτων οὐδέν“ – Eth. Nic. III, 1, 1110a19). 
36 Srov. Eth. Nic. II, 2, 1104b5. 
37 Srov. „μᾶλλον λεκτέον ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, ἀντὶ δὲ τοῦ αἰσθητὴν ἀνεμπόδιστον“ (Eth. Nic. 

VII, 13, 1153a14). 
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projevem jeho stavu (ἕξις). Tímto projevem jsou podle Aristotelovy teorie motivace 

právě touhy (orexeis), jejichž realizace je provázena libostí a frustrace či překážka naopak 

bolestí. Jak jsme ovšem viděli v části 2.2 druhé kapitoly a jak ještě ve větším detailu 

uvidíme v části 4.2 této kapitoly, touha se v ctnostném jednání projevuje pouze 

v součinnosti s volbou, a to jako „uvážená žádost“.
38

 

 3.3 Jednání z nevědomosti 

Druhým základním typem nedobrovolnosti, která vyvazuje jednajícího ze zodpovědnosti 

za čin, je podle Aristotela jednání z nevědomosti (δι᾽ἄγνοιαν). Nevědomost však podle 

Aristotela neomlouvá automaticky, je třeba ještě splnit jednu dodatečnou podmínku. 

Aristotelés zde znovu používá myšlenku, kterou nastínil již v předchozí kapitole: že totiž 

když jednající jedná nedobrovolně, když nedělá to, co chce, jedná bolestně a s lítostí. 

Proto podle něj plně omlouvá pouze ta nevědomost, která následně po činu „působí 

zármutek a lítost“ (III, 2, 1110b18). To jednání z nevědomosti, které lítost nepůsobí, 

nepovažuje Aristotelés ani za plně nedobrovolné, ani za dobrovolné a nazývá jej proto 

„ne dobrovolným“ (οὐχ ἑκών). 

 

Vidíme tedy, že zpětný pohled, kdy už se jednající dozvěděl, co učinil, má u Aristotela 

důležitou roli v identifikaci s vlastním činem: protože se jednající dozvídá až po činu, co 

vlastně udělal, může až tehdy vyjádřit, zda takové jednání chtěl či nechtěl, a případně se 

od něj distancovat. Zde už však chtění nevyjadřuje motivační sílu, ale postoj, přijetí či 

odmítnutí toho, co jednající učinil. Ovšem nikoli odmítnutí pouze rozumové, ale 

odmítnutí vyjádřené v emoční reakci lítosti. Bernard Williams ve svém známém 

pojednání lítosti v článku „Moral Luck“ zdůrazňuje, že tato lítost nemá být stejná jako 

lítost pozorovatele, který lituje nešťastné události. Litujeme-li svého vlastního jednání, 

musí se bolest vztahovat k tomu, že já jsem způsobila něco, co se ukázalo jako špatné. 

Tento typ lítosti Williams nazývá agent-regret a ukazuje, že se pojí s typickými 

reakcemi, především s touhou osobně se vypořádat s důsledky, například formou 

náhrady, odčinění, omluvy apod.
39

 Agent-regret tak vyjadřuje nejen odsouzení škody, 

kterou jednající způsobil, a uznání, že jednání bylo špatné, ale zároveň uznání 

zodpovědnosti za tuto škodu, tj. přijetí škody jako něčeho, co sám učinil. V tomto smyslu 

lítost obsahuje jak odmítnutí, tak přijetí daného činu a zodpovědnosti za něj: čin není můj 

a přece je můj.
40

 Chybí-li jednajícímu takovýto postoj, jeho jednání nemůžeme plně 

omluvit, protože buď dostatečně neodsuzuje to, co se stalo, nebo naopak nenahlíží svou 

fatální roli v dané události.   

 

I když je ale splněna podmínka lítosti, existují ještě jiné typy nevědomosti, které 

nekvalifikují jednání jako jednání z nevědomosti. Podle Aristotela se totiž tato 

omlouvající nevědomost smí týkat pouze jednotlivostí, faktů v jednání, a to především 

předmětu a účelu jednání (1111a18). Jako klasický příklad zde opět můžeme zmínit 

                                                           
38 Srov. Eth. Nic. III, 5, 1113a10. 
39 Williams (1981b), str. 27 nn. 
40 Williamsovým rozpracováním pojmu agent-regret se budeme detailněji zabývat v kapitole 4, kde nám 

zpětný pohled na jednání pomůže doplnit pojetí viny a zodpovědnosti. Tento pojem jsme zmínili prvně už 

v druhé kapitole (v části 3.1), kde jsme probírali Williamsův příklad řidiče dodávky, který nešťastnou 

náhodou zajede dítě. Tam jsme se snažili ukázat, že pojetí zodpovědnosti se může vztahovat i na zlo, které 

jsme sice zapříčinili, ale nezavinili, a tedy na oblast toho, co není v naší moci, a co je tedy nahodilé. 
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Oidipa, který nevěděl, že velmož na voze je jeho otec a thébská královna jeho matka. 

Díky této neznalosti Oidipús nemohl vědět, co dělá, když velmože zabil a oženil se 

s thébskou královnou – proto bychom jej za to také podle Aristotela nemohli vinit. Jakýsi 

hraniční a problematický případ zde bude tvořit jednání v sebeklamu, kdy jednající 

v důsledku nějaké své potlačované touhy desinterpretuje fakta jednání – tak bankéř 

Bulstrode, kterému lékař řekl, že alkohol a opium jsou pro pacienta nebezpečné, si 

vsugeruje opak a způsobí tak smrt pacienta, po jehož smrti tajně prahl.
41

  

 

Aristotelés tedy v druhé kapitole probírá další dva případy nevědomosti, kdy se však 

nejedná o neznalost faktů, „jednotlivostí“, ale nevědomost jiného druhu, která nezakládá 

nedobrovolnost a neomlouvá. Prvním případem je „nevědomé“ (ἀγνοῶν) jednání 

v opilosti či vzteku. I v těchto případech říkáme, že jednající „nevěděl, co dělá“. Je to 

důležitý případ, kdy má jednající nějak oslabenou schopnost racionální kontroly nad 

svým jednáním. Aristotelés jej však nepovažuje za nedobrovolné, a to zřejmě proto, že 

podle definice z předchozí kapitoly je počátek v jednajícím, i když chybí volba 

(προαίρεσις), podmínka plné zodpovědnosti, jak se dozvíme v kapitole následující. 

K tomuto i k následujícímu případu se Aristotelés vrací v kapitole sedmé, kde říká, že 

káráme neznalost (ἄγνοια), když si za ní člověk může sám (1113b30). Za tato selhání, 

která sice nejsou v moci člověka ve chvíli jednání, je tedy podle Aristotela dotyčný 

zodpovědný kvůli tomu, že něco zanedbal v minulosti.  

 

Druhým případem neomlouvající neznalosti je podle Aristotela případ, kdy jednající 

„neví, co má konati a čeho se má varovati“ (1110b28). Neví tedy, co je dobré, a nedokáže 

správně posoudit morální hodnotu jednání (1110b) – jako kdyby v našem příkladu 

Oidipús a Bulstrode věděli, že páchají incest a zabíjejí, ale nevěděli, že je to špatné, nebo 

jim to bylo lhostejné. Podle Aristotela nejen že takováto nevědomost neomlouvá, ale 

navíc právě v ní spočívá špatnost (μοχθηρία).
42

 Přestože opět není v moci jednajícího 

ovlivnit tuto nevědomost ve chvíli jednání, a v tomto smyslu tedy není dobrovolná, může 

si za ni podle již zmíněné pasáže ze sedmé kapitoly sám, protože byl nedbalý a náležitě se 

nepoučil a nevycvičil (1114a). Zmiňme jen, že zde na rozdíl od předchozího případu 

k volbě dochází, tedy jednající je zodpovědný v plném smyslu, jen volí špatně. Proto je 

tento případ pro Aristotela prototypem špatnosti.
43

  

 

Na závěr bychom měli podotknout, že Aristotelem probírané typy nedobrovolnosti 

vynechávají důležitý případ, který bychom mohli charakterizovat jako nucení zevnitř, tj. 

pohyb, který má příčinu v jednajícím, ale je neúmyslný, jako například když sebou někdo 

                                                           
41 Viz šestá kapitola. 
42 „Tedy žádný špatný člověk neví sice, co má konati a čeho se má varovati, a právě pro takovou hybu se lidé 

stávají nespravedlivými a zcela špatnými. Nedobrovolným však nemá býti zváno to, když někdo neví, co tu 

prospívá. Vždyť nevědomost v tom, pro co se rozhodujeme, nebývá příčinou nedobrovolnosti, nýbrž 

špatnosti, ani neznalost obecného – neboť pro tu bývají lidé káráni –, nýbrž neznalost jednotlivostí, v nichž 

a pro něž se jednání děje.“ („ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὁ μοχθηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν ἀφεκτέον, καὶ διὰ τὴν 

τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι καὶ ὅλως κακοὶ γίνονται: τὸ δ᾽ ἀκούσιον βούλεται λέγεσθαι οὐκ εἴ τις ἀγνοεῖ τὰ 

συμφέροντα: οὐ γὰρ ἡ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνοια αἰτία τοῦ ἀκουσίου ἀλλὰ τῆς μοχθηρίας, οὐδ᾽ ἡ καθόλου 

(ψέγονται γὰρ διά γε ταύτην) ἀλλ᾽ ἡ καθ᾽ ἕκαστα, ἐν οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις:“ (Eth. Nic. 1110b28, upravený 

překlad). 
43 Srv. detailnější výklad v části 2.1 a 2.2 druhé kapitoly.  
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cukne leknutím,
44

 nebo když je jednající k činu nějakým způsobem determinován. 

I takové činy totiž omlouváme a nepovažujeme je za dobrovolné. Aristotelova pozitivní 

definice je však nevylučuje, protože „počátek“ v jednajícím je, a nezdá se, že by je 

vyloučily ani jeho negativní podmínky – trhnu-li sebou leknutím, není to ani jednání 

v nevědomosti, ani jednání z donucení. Upřesníme-li však pojem „počátku“ jako 

existenci příslušné touhy (orexis) v jednajícím, neúmyslný pohyb se nám vyloučit podaří. 

Jak uvidíme v následujícím odstavci, kompulzívní jednání Aristotelés podobně jako 

pohyby zvířat považuje za dobrovolné.   

 

Na závěr pojednání o dobrovolnosti jednání věnuje Aristotelés celou třetí kapitolu 

argumentu, že jednání ze žádosti (ἐπιθυμία) a vznětlivosti (θύμος), tedy ta jednání, která 

neobsahují rozvahu (λογισμός) nebo jsou vyloženě nerozumná (ἄλογα), nejsou 

nedobrovolná. Obhajuje tak žádost a vznětlivost jako možné počátky jednání, a tedy jako 

dva možné zdroje motivů jednání. Tyto motivy zároveň podle Aristotela postačují 

k tomu, abychom jednání označili jako dobrovolné – nerozumné bytosti (zvířata a děti), 

jejichž motivy se právě na žádost a vznětlivost omezují, se podle Aristotela pohybují 

dobrovolně. Tato pasáž opět podporuje interpretaci dobrovolnosti jako jednání ve směru 

nějaké touhy či chtění (orexis) jednajícího, a to libovolným z jejích tří druhů – epithumie, 

thumos či búlésis. 

 

Tato Aristotelova teorie motivace však zůstává pouze implicitně v pozadí. Ve třetí 

kapitole jde Aristotelovi především o to ukázat, že za chyby člověka způsobené „nižšími“ 

druhy orexis – žádostí (ἐπιθυμία) a vznětlivostí (θύμος) – můžeme tohoto člověka činit 

zodpovědným, protože byly „na něm“. I když tedy člověk nejedná uváženě či podle 

volby, ale nechá se strhnout jiným motivem – jako například člověk akratický –, jedná 

podle Aristotela dobrovolně. Základem pro připsání dobrovolnosti je zde tedy opět fakt, 

že člověk byl žádostí či vznětlivostí motivován – byla pohnutkou, či počátkem jeho 

jednání a znakem tohoto faktu je libost při realizaci jednání (pravděpodobně smíšená 

s lítostí, že jedná proti rozumovému soudu).  

 4 Dobrovolnost jako rozhodnutí a kontrola 

V předchozí části jsme se věnovali Aristotelovu pojetí dobrovolnosti, které – jak jsme se 

snažili ukázat – je založeno na existenci příslušného motivu či pohnutky (u Aristotela 

touhy – orexis) k jednání. Toto pojetí dobrovolnosti odpovídá na otázku, kdy můžeme 

považovat jednajícího za autora jeho jednání. V části 1.2 jsme však řekli, že toto je pouze 

první z podmínek, za nichž člověk může být činěn zodpovědným za určité jednání. 

Druhou podmínkou je stav, v němž se nachází jednající sám – musí být možné ho ve 

chvíli jednání považovat za příčetného a způsobilého. Tato podmínka však směřuje 

k jinému vymezení dobrovolného a svobodného jednání. 

 

Pojetí autorství, jemuž jsme se věnovali v předchozí části, nebylo motivováno úplným 

vymezením morální a trestní zodpovědnosti. Jak jsme několikrát zdůraznili, podle 

Aristotela takto dobrovolně jednají i zvířata, děti, mentálně postižení, opilí apod., protože 

o všech můžeme říci, že byli ke svému jednání motivováni nějakou orexis. Hlavní 

                                                           
44 Srov. Anscombe (2000), § 8, str. 15. 
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otázkou, o niž nám šlo, tedy bylo, zda danou věc jednající dobrovolně udělal, nikoli zda 

za ní může být činěn zodpovědným, tedy zda mu jí můžeme vyčítat a aplikovat oprávněně 

příslušné reakce na vinu. Zatímco otázka zodpovědnosti spadá do oblasti etiky a teorie 

práva, v předchozí části jsme problém dobrovolnosti zpracovávali spíše v rámci teorie 

jednání. Tomu nasvědčuje i to, že nás nezajímalo posouzení jednání, ani fakt, zda je 

jednající vůbec schopen morálně jednat či morálně selhat.  

 

K této etické a právní dimenzi problému zodpovědnosti se dostaneme právě teď, kdy se 

začneme zabývat druhou podmínkou zodpovědnosti za určité jednání: jednající musí být 

zároveň v určitém stavu, a to v takovém, v němž je zodpovědný za své činy. Uvidíme, že 

tato podmínka vede k užšímu vymezení dobrovolnosti, které se opírá o určité rozumové 

a volní schopnosti jednajícího. Tyto schopnosti tvoří podmínku morálního jednání 

a morální zodpovědnosti. Jsou-li nějak narušeny nebo nejsou-li dostatečně vyvinuty, 

můžeme tvrdit, že jejich nositel (například dítě či opilý člověk) ve skutečnosti dobrovolně 

a svobodně nejedná, protože jeho jednání nemůže být kontrolováno jeho „vlastním“ či 

„vůdčím“ já. Poté, co se v první části detailněji podíváme na pojem snížené 

zodpovědnosti a kontroly, se ve druhé části přesuneme k Aristotelovu pojetí volby, 

v němž nám předkládá své druhé, užší pojetí dobrovolnosti jednání, a tedy toho, jaké 

jednání je „na nás“. V závěrečné části identifikujeme určité rozštěpení, k němuž směřují 

dvě pojetí dobrovolnosti tak, jak jsme je probírali v této kapitole. Jak budeme tvrdit 

v části 5, toto rozštěpení se pokouší překlenout Anscombe svou definicí úmyslného 

jednání. 

 4.1 Snížená odpovědnost a přenos zodpovědnosti 

Výše jsme řekli, že druhým typem omluvy, kterým můžeme anulovat či omezit 

zodpovědnost jednajícího, je jeho určitý stav – buď dočasný, kdy je nějak „bez sebe“ 

vlivem stresu, úzkosti, afektu nebo drog a alkoholu, nebo trvalý: děti nejsou morálně 

zodpovědné za své činy, podobně jako mentálně postižení a lidé s vážnou psychologickou 

či psychiatrickou poruchou či nemocí. Společným jmenovatelem je zde nedostatečná 

zralost rozumových a volních schopností, kvůli níž jednající „neví, co dělá“ – jednak není 

schopen jasně posoudit dosah a význam svého činu, jednak nemá plnou kontrolu nad tím, 

co dělá. U dočasného oslabení stresem, únavou, úzkostí, depresí, afektem nebo alkoholem 

slouží tyto jako polehčující okolnost, i když úplně zodpovědnost neanulují. Mohli 

bychom říci, že jednání nebylo plně v moci jednajícího, protože jednající nebyl mocen 

sám sebe. Na rozdíl od těchto dočasných typů člověk s trvalou psychologickou či 

psychiatrickou poruchou nebo nemocí (Alzheimerova choroba, schizofrenie), nějakým 

typem neurózy či osobnostní poruchy není vůbec zodpovědný za to, co provede, je-li tato 

porucha dostatečně vážná: nemůže být oprávněně ani předmětem morálního nebo 

trestního soudu, ani příslušné reakce – podobně jako u dětí mají naše reakce na jejich 

provinění výchovný či nápravný smysl, nikoli smysl morální, jak jsme jej identifikovali 

v části 1.2 předchozí kapitoly.
45

 

 

                                                           
45 Srov. Strawson (1993). Chápeme jako nesprávné, pokud někdo např. na lhaní či podvádění u dítěte reaguje 

stejně jako u dospělého tak, že morální odsouzení činu přenese na jednajícího a změní svůj postoj a vztah 

k němu. Trestání dítěte tím, že mu rodič upírá svou lásku, nebo že mu vyčítá, jaký je špatný člověk, se 

v dnešní době považuje za nepřijatelné. 
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Tyto poruchy a nemoci oslabují na rozdíl od výše zmíněných příčin racionální kontrolu 

trvale. „Porucha“ zde právě vyjadřuje kombinaci trojího: jednající má nepatřičné 

inklinace, není schopen je jasně posoudit a nemá sílu je ovládnout. Podobně jsou na tom 

děti, u nichž ještě trénujeme a vychováváme právě tyto tři aspekty: motivy, schopnost 

morálního posouzení a sílu vůle. Dokud děti postupně nenabydou těchto rozumově 

volních schopností, mají za ně odpovědnost rodiče. Morálně (či ctnostně) jednat jsou 

schopny pouze plně rozumové bytosti, a právě jen ty také mohou morálně selhat a uvalit 

na sebe vinu. Jen ony pak za své činy zodpovídají, tj. jednak mohou být vystaveny 

retributivním reakcím trestu, výčitek a hněvu, jednak mohou být jako autoři svých činů 

vystaveni odsouzení svého charakteru.
46

 

 

Pojem zodpovědnosti, v jehož smyslu můžeme mluvit o plné a snížené zodpovědnosti, je 

tedy spojen s pojmy řízení, kontroly a ovládání. Říkáme-li proto, že jen rozumová bytost 

je zodpovědná za své činy, odkazujeme tím k faktu, že jen taková bytost má obecně 

schopnost kontrolovat a usměrňovat své jednání podle toho, co poznává jako dobré. 

Složky, které vykonávají tuto kontrolu nad impulzy, touhami a jinými motivy, jsou rozum 

a vůle člověka. Bytosti, které těmito schopnostmi plně nedisponují, mohou být sice 

schopné dobrovolného pohybu, ale nepovažujeme je za schopné morálně jednat, a tudíž je 

ani nečiníme zodpovědnými za morální selhání. Je-li však nakonec rozhodující 

schopností pro morální jednání rozum a vůle, jak se toto slučuje s kritikou legalistického 

pojetí z první kapitoly, v němž jsme právě jednostranné pojetí morálního jednání na 

základě volního rozhodnutí kritizovali? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, je 

třeba vyjasnit roli rozumu a vůle v morálním a ctnostném jednání. K tomu nám pomůže 

Aristotelův výklad volby, kterému se budeme věnovat v následující části.    

 

Jak jsme řekli v druhé kapitole, vyčítat a činit zodpovědným můžeme člověka jen za to, 

co chápeme jako v jeho moci. V první části této kapitoly jsme ukázali, že abychom 

někoho mohli činit zodpovědným za jeho jednání, musí být toto jednání dobrovolné 

v tom smyslu, že tento člověk musí být jeho autorem. V této podmínce interpretujeme 

způsob, jakým je jednotlivé jednání v moci jednajícího tak, že je jeho počátkem či právě 

autorem. V této části jsme však rozebrali druhou podmínku zodpovědnosti: jednající musí 

být navíc v takovém stavu, že je schopen kontrolovat své jednání. Zde však dostáváme 

druhý způsob, jak interpretovat, v jakém smyslu je jednání v naší moci či „na nás“ – 

v naší moci je, jsme-li schopni jej kontrolovat a usměrňovat vzhledem k tomu, co 

chápeme jako dobré. Rozpor nebo přinejmenším nesoulad těchto dvou pojetí se pokusíme 

přemostit v páté části. 

 4.2 Aristotelovo pojetí volby 

Aristotelés na začátku III. knihy Etiky Nikomachovy říká, že abychom mohli chválit 

a hanět, poctívat a trestat, jinými slovy přičítat zodpovědnost, je třeba rozpracovat pojem 

dobrovolného (τὸ ἑκούσιον), a hned vzápětí přechází k rozpracování dobrovolnosti ve 

smyslu autorství a počátku jednání. Avšak už v kapitole 4 tvrdí, že až volba (προαίρεσις) 

                                                           
46 Srov. Wolf (1990), str. 8: „It is a condition of responsibility, then, that an agent possess a potentially 

effective and relevantly intelligent will (that is, a will whose content can be informed and governed by the 

relevant considerations).“ 
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je „ctnosti nejvlastnější a o charakteru rozhoduje více než jednání“.
47

 Ostatně samotnou 

etickou ctnost definuje jako „ἕξις προαιρετική“, tj. jako určitý „volící stav“ (II, 6, 

1106b15).
48

 Právě pojetí volby je u Aristotela v určitém napětí s dříve rozpracovaným 

pojmem dobrovolnosti a zdá se, že podle Aristotela právě jen schopnost volby 

charakterizuje to, za co jsme v plném smyslu zodpovědní. Volba či rozhodnutí má pro něj 

tedy užší rozsah než dobrovolnost a jasně se váže k zodpovědnosti ve smyslu kontroly: 

„(…) neboť toho, co jest dobrovolné, jsou účastny i děti a ostatní živé bytosti, volby však 

nikoli, a náhlá okamžitá jednání nazýváme sice dobrovolnými, ale neříkáme, že se dějí 

podle volby“ (1111b8). Volba je pak ve vlastním smyslu „to, co je v naší moci“ (ἐφ᾽ 

ἡμῖν; 1111b30).
49

  

 

Podobně jednání v opilosti či afektu (1110b26,1113b30) Aristotelés neřadí do jednání 

z nevědomosti, a tedy nedobrovolných jednání, ale nazývá je „ne-vědomé“ (ἀγνοῶν), což 

na základě dalšího textu můžeme přičíst absenci volby a kontroly. Volba je jasně 

definována na základě rozumového důvodu („μετὰ λόγου καὶ διανοίας“; 1112a17) 

a v kontrastu se žádostí (ἐπιθυμία), která může jít proti rozumovému důvodu. Tak akratés 

podle Aristotela nejedná podle volby, zatímco enkratés jedná podle volby, ale nikoli ze 

žádosti (1111b15).
50

 Při volbě či rozhodnutí tedy člověk na základě rozumového soudu 

kontroluje a schvaluje žádost či impulz vznětlivosti. Schopnost člověka takto volit pak 

zakládá dobrovolnost ve smyslu kontroly. Aristotelovo pojednání volby tak odpovídá 

tomu, co jsme nazvali silným pojetím zodpovědnosti. 

 

Popíšeme-li však schopnost volby u Aristotela jako schopnost rozumové kontroly nad 

„nižšími“ částmi lidské přirozenosti, blížíme se tím Kantově představě, že rozum sám bez 

odkazu k jakékoli touze je praktický a může ovlivňovat jednání a být motivem. My jsme 

se však v předchozí části věnovali Aristotelovu pojetí motivace ze spisu O duši, v němž 

Aristotelés rozumu přisoudil pouze schopnost vyhledávání prostředků k cíli, který je dán 

některou z tří typů touhy (orexis). Má-li rozum pouze takovouto instrumentální roli, jak 

může skrze volbu vykonávat onu kontrolní a schvalovací funkci? Odpověď nám poskytne 

Aristotelovo propojení volby, chtění a rozvažování ve III. knize Etiky Nikomachovy.   

 

Základní charakteristikou volby, která vyplývá z Aristotelova spíše negativního výkladu 

v kapitole 4, je její vztah k dobru a zlu. „Neboť podle toho, zda volíme dobro či zlo, 

máme určitou povahu“ (1112a2) a podle toho je také volba chválena či haněna (1112a8). 

Toto je však perspektiva pozorovatele – z hlediska první osoby vždy „volíme to, o čem 

nejvíce víme, že je dobré“ (1112a10). Roli dobra v jednání jsme již zmínili v části 3.1: 

podle Aristotela každé jednání, nehledě na jeho objektivní kvalitu směřuje k nějakému 

dobru. To znamená, že aby byl jednající motivován, musí předmět jednání nahlížet jako 

v nějakém smyslu dobrý a žádoucí. Dobrý člověk se pak od špatného liší tím, že zatímco 

                                                           
47 „οἰκειότατον γὰρ εἶναι δοκεῖ τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἤθη κρίνειν τῶν πράξεων.“ (Eth. Nic. III, 4, 1111b6, 

upravený překlad). 
48 Srov. dále: „hněváme se a bojíme se nezávisle na rozhodování, znakem ctností jest však rozhodování, 

anebo nejsou bez něho“ („αἱ δ᾽ ἀρεταὶ προαιρέσεις τινὲς ἢ οὐκ ἄνευ προαιρέσεως“; Eth. Nic. 1106a3). 
49 Jakub Čapek naznačuje, že Aristotelovo pojetí volby má být upřesněním toho, co znamená, že jednající je 

v dobrovolném jednání „počátkem“ (Čapek 2007, str. 17). Já se spíše kloním k názoru, že mezi pojetím 

dobrovolného a pojetím volby u Aristotela je zásadnější nekompatibilita, jak se pokusím ukázat v části 4.3.  
50 Jak uvidíme v části 2.3 čtvrté kapitoly, jedná se o jednu ze základních charakteristik, kterou Aristotelés 

akrasii přisuzuje. 
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špatný člověk je motivován dobrem zdánlivým, dobrý člověk volí to, co je pro něj 

skutečně dobré.  

 

Opět se však dostáváme ke zmíněnému problému: volí-li člověk dobro nebo zlo, nemusí 

být schopnost volby stejně jako hodnoty dobra a zla něčím kategorickým, co ovlivňuje 

jednání právě bez odkazu k nějakému cíli, k němuž směřuje nějaká orexis? Aristotelův 

způsob vyjadřování je zde poněkud zavádějící, ale situace se vyjasňuje hned v další 

kapitole. Volba (προαίρεσις) je totiž těsně spjata s procesem rozvažování (βούλευσις): to, 

co je výsledkem rozvažování, člověk volí a následně realizuje v jednání. Aristotelés však 

explicitně říká, že rozvažování je pouze hledání prostředků k účelu, který je předem dán. 

Toto hledání končí ve chvíli, kdy najdeme první článek uskutečňování účelu, ten, který je 

bezprostředně v naší moci. Ten je pak předmětem volby jakožto nejlepší k danému 

účelu.
51

 Aristotelés na závěr dodává, že k výsledku rozvahy nakonec zaměřujeme touhu 

(orexis), která je posléze motivujícím prvkem v realizaci toho, co bylo zvoleno. Volba je 

tedy „rozvážená žádost toho, co je v naší moci“.
52

  

 

Mluvili jsme však o tom, že podle toho, zda člověk volí dobro, nebo zlo, je dobrý, nebo 

špatný. Chce tedy Aristotelés říci, že charakter člověka posuzujeme podle toho, jaké volí 

prostředky? Bezpochyby ne. Je však třeba zjistit, co přesně jsou cíle či účely, o nichž se 

zde mluví a jakým způsobem jsou člověku dány. Jsou to nějaké konkrétní dané cíle, které 

jednáním uskutečňujeme, jako když např. chceme získat akademický titul, nebo se jedná 

o nějaké obecnější cíle, které se vztahují k jednání jiným způsobem? Mé získání 

akademického titulu například může být v souladu s mým obecným zájmem o vzdělání, 

aniž by ho ovšem kdy mohlo vyčerpat. Jak ukazuje i S. Synek, chápat cíl či účel v těchto 

Aristotelových pasážích jako konkrétní uskutečnitelný účel, k němuž hledáme 

„technické“ prostředky, není adekvátní.
53

 Účely, které jsou relevantní v ctnostném 

jednání, je spíše třeba chápat druhým způsobem, tj. jako obecné hodnoty a zdůvodnění, 

jež vytvářejí osobní představu toho, co je dobré a vede k eudaimonii.  

  

Aristotelés hned v další, čtvrté kapitole říká, že k účelům, které nás zde zajímají, se 

vztahuje bulésis, typ orexis náležející rozumové části duše. U dobrých a ctnostných lidí 

podle něj bulésis směřuje k dobru, u špatných naopak k dobru pouze zdánlivému (1113a), 

kterým je nejčastěji nějaká slast (nebo absence bolesti). Zde se nám již ukazuje, že 

konkrétní volba je dobrá nikoli jen díky tomu, že dobře našla prostředky k danému cíli, 

ale také a především díky tomu, že je to volba prostředků k dobrému cíli, který je daný 

správnou bulésis. 

 

Nyní je třeba připomenout, že dobrá volba, stejně jako správný soud či úsudek (orthos 

logos) jsou výkonem rozumové ctnosti fronésis.
54

 Rozumová ctnost je pak o to lepší, oč 

pravdivější soudy a volby zprostředkovává. Ctnostný člověk tedy volí skutečné dobro 

proto, že díky fronésis je schopen o dobru pravdivě soudit, a to jak vzhledem k účelům 

                                                           
51 Eth. Nic. III, 5, 1112b. 
52 „ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν“ (Eth. Nic. III, 5, 1113a10); srov. též Eth. Nic. VI, 2, 

1139b5 (upravený překlad): „Proto volba jest žádající rozum nebo přemýšlející žádost“ – „διὸ ἢ ὀρεκτικὸς 

νοῦς ἡ προαίρεσις ἢ ὄρεξις διανοητική“). 
53 Srov. Synek (2011), str. 79. 
54 Srov. Eth. Nic. VI, 1–2; 5. 
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(daným bulésis), tak vzhledem ke konkrétním činnostem, které volí. „Ctnostný člověk 

totiž o všem soudí správně a pravda se mu ve všem zjevuje“ (1113a30). Člověk špatný 

nebo nedokonale ctnostný tak podléhá určitému klamu ohledně toho, co je dobré. Jak už 

jsme naznačili, „zdrojem klamu jest slast; jeví se totiž dobrem, ač jím není“ (1113a35 – 

upravený překlad). V části 2.2 druhé kapitoly jsme navrhli, že toto vychýlení soudu je 

způsobeno silou, jíž oproti jiným druhům dobra disponuje slast a bolest.  

 

Co tedy ale jsou ony účely, které nevolíme, ale jejichž pravdivé uchopení spoluurčuje, 

zda budeme volit dobře či špatně, a tedy zda budeme dobří či špatní? Jak známo, 

posledním účelem každého člověka je podle Aristotela eudaimonia (štěstí, blaženost).
55

 

Eudaimonii však chtějí všichni lidé, jak špatní, tak dobří. Ovšem podle Aristotela se 

pouze ctnostným lidem skutečně podaří ji realizovat, a to proto, že jen oni jsou schopni 

posoudit a pak vykonat to, co je pro ně skutečně dobré.
56

 Mohli bychom tedy říci, že jen 

ctnostní lidé mají pravdivou představu o tom, co eudaimonia je, a podle této představy 

zároveň určují své volby a jednání. Kde je tedy prostor pro cíle bulésis, které nevolíme, 

ale v nichž se jako lidé můžeme lišit? Domnívám se, že tyto cíle odpovídají tomu, čemu 

říkáme „nastavení hodnot“, které dávají člověku důvody k jednání. Ctnostný člověk bude 

mít například hodnoty nastavené tak, aby byl schopen překonat nepříjemnost tam, kde se 

jedná o dlouhodobější a hodnotnější věc, například o zdraví, budoucí prosperitu, nebo 

i spravedlnost či poctivost, a právě tyto pro něj budou platným důvodem jeho jednání. 

U neřestného člověka bude přítomná slast, touha po cti nebo moci důležitější než zmíněné 

hodnoty, které podle Aristotela vedou k šťastnému životu.  

 

V konkrétní situaci tedy rozvažující člověk hledá to, co je pro něj dobré, a to tak, že 

posoudí důvody, které se s jednotlivými alternativami pojí, a které vysvětlují smysl, 

v jakém se mu daná alternativa jeví jako dobrá. Výsledkem hledání je soud o tom, co má 

dělat, podle nějž volí směr jednání. Rozum u Aristotela nemá tedy primárně funkci vůle, 

která by pouze z hlediska svrchované autority kontrolovala a usměrňovala empirické 

pohnutky, jako je tomu např. u Kanta. U Aristotela náleží rozumu v oblasti jednání určitá 

ctnost, jíž daný člověk může disponovat lépe či hůře. Primárním výkonem této ctnosti je 

pak samotné posouzení toho, co je v dané situaci dobré či co je třeba dělat, a tedy volba 

jednání. Člověk neřestný neselhává u Aristotela primárně tak, že by nebyl schopen 

ovládnout své neřestné touhy, jako je tomu u Kanta. Selhává v tom, že tyto touhy 

nepravdivě považuje za dobré. Toto je ale zároveň důsledkem i jeho nedokonalé etické či 

charakterové ctnosti (areté ethiké). Rozumová ctnost je tedy u Aristotela nedílnou 

součástí celkové ctnosti a nemůže být dokonale uplatňována bez ctnosti etické. Rozum je 

tedy u Aristotela podmínkou zodpovědnosti nikoli díky schopnosti kontrolovat 

a usměrňovat touhy, ale proto, že jen rozumová bytost je schopna soudu a odůvodněného 

jednání.
57

 

 

                                                           
55 Srov. Eth. Nic. I, 2. 
56 S. Synek upozorňuje, že eudaimonii není právě možné chápat jako cíl, který v budoucnosti realizujeme, ale 

je spíše principem, tím, kvůli čemu něco děláme (Tamtéž, str. 83) – kvůli tomu, že je něco pro nás skutečně 

dobré, tj. je to součást našeho šťastného života.  
57 S. Synek rozdíl mezi jednáním z touhy a z důvodu formuluje tak, že obecný účel představuje kritérium, 

princip volby, kvůli nimž směřujeme k nějakému konkrétnímu cíli, zatímco tento konkrétní cíl jako takový je 

daný touhou, která k němu směruje. Bulésis je tak podle něj odpovědí na otázku „proč si něco žádám“ (Synek 

2011, str. 81 n.). 
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V této části jsme probírali pojetí dobrovolnosti, které vychází z možnosti racionálního 

vedení tužeb a motivů jednajícího. Toto vedení se projevuje jako možnost rozhodnout se 

jednat jinak, a to na základě posouzení důvodu k danému jednání. Aristotelés tvrdí, že jen 

takto posouzené a zvolené jednání je v pravém smyslu tím, co je v naší moci, „na nás“. 

To jednání, které mi lze takto připsat a s kterým se ztotožňuji, je pouze to, které jsem 

zvolila a následně přijala jako svůj odůvodněný úmysl. V tomto silném smyslu 

zodpovědnosti tak dobrovolnost interpretujeme jako jednání na základě vědomého 

a posouzeného důvodu. 

 4.3 Rozštěpení touhy a soudu v jednání 

Mohli bychom říci, že dobrovolnost v obou variantách (hekúsion i prohairésis) – je 

u Aristotela vázána na pojem chtění. V této 4. části, kde jsme identifikovali silnější pojetí 

dobrovolnosti jako kontroly, bylo to, co člověk chce, interpretováno jako to, pro co se 

rozhodl a co následně pojal jako úmysl. Chtění tedy bylo de facto identifikováno s vůlí. 

To pravé já, které je v tomto pojetí zdrojem dobrovolnosti a s nímž se jednající 

ztotožňuje, je pak pouze racionální a volní část člověka.  

 

V části 2.3 jsme představili určitý zjednodušený obrázek lidského jednání (nazvali jsme 

ho „humovským“), o němž jsme následně řekli, že odpovídá Aristotelově teorii motivace 

na základě orexis (část 3.1). Jednání je podle tohoto obrázku možné rozložit do dvou 

složek. První je touha zaměřená k určitému předmětu, která zajišťuje motivující, hybnou 

sílu. Druhá složka zajišťuje vědomé rozumové posouzení této touhy, která se tímto 

schválením stane důvodem k jednání a její předmět úmyslem. Toto posouzení se buď děje 

vzhledem k nějakému vzdálenějšímu účelu (Aristotelés), nebo vzhledem k morálním 

hodnotám jako takovým (Kant). Problémem je, že o obou těchto složkách jednání dává 

smysl říci, že vyjadřují to, co jednající chce: to, po čem toužím, je něčím, co v nějakém 

smyslu chci, a čeho upření mi způsobí bolest. Na druhé straně to, pro co se nakonec 

rozhodnu, také vyjadřuje určitý druh chtění – mohli bychom říci, že vyjadřuje to, co ve 

vlastním smyslu chci.  

 

Díky této víceznačnosti chtění dostáváme dva výměry dobrovolnosti: Teorie 

dobrovolnosti jako kontroly se v tomto zjednodušeném schématu plně zaměřuje na 

racionální složku a s ní také ztotožňuje veškeré vlastní autorství: Rozumové posouzení je 

tím, co je v danou chvíli plně v naší moci, a proto jsme pouze za něj plně zodpovědní. 

Pojetí dobrovolnosti jako počátku jednání se naopak zaměřuje na opačnou složku 

naznačeného schématu – počátkem a příčinou pohybu je zde touha, znakem jejího 

naplňování je slast a zabraňování bolesti. Každé z těchto pojetí dobrovolnosti se tak 

zaměřuje na určitý způsob chápání toho, jak je naše jednání určeno: dobrovolnost jako 

rozhodnutí se zaměřuje na vědomou část, tj. na důvod, zatímco dobrovolnost jako 

autorství se zaměřuje na ne-vědomé složky, tj. na pohnutku a motiv.
58

  

 

                                                           
58 Jak jsme naznačili v části 2.2, tyto aspekty jednání si nemusí vždy jednoznačně odpovídat, jak to ve 

vyhrocené verzi můžeme pozorovat na situaci sebeklamu. V případě akrasie opět člověk jedná podle touhy, 

ale proti tomu, co vědomě zvolil jako důvod k jednání. Toto jsou právě situace rozpolcenosti, kdy člověk 

chce vzájemně nekompatibilní věci. 
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Rozdílný přístup těchto dvou koncepcí můžeme porovnat na hodnocení enkrateie, 

sebeovládání, v němž je právě v konfliktu touha a rozumový důvod a kde je touha silou 

vůle ovládnuta. V kantovském obrázku, kde morální identitu jednajícího tvoří právě 

schopnost vůle usměrňovat jednání podle rozumového důvodu, tvoří enkrateia paradigma 

morálního jednání. Podle Aristotela však enkrateia nemůže být plně morální, protože 

obsahuje špatnou touhu. Protože schopnost správně toužit je podle Aristotela součástí 

morální identity (charakter je komplexem ctností etických a rozumových), nemůže být 

enkratický člověk plně morální.
59

  

 

Budeme-li se držet naznačeného schématu jednání, v němž je striktně oddělena motivační 

a kontrolující složka, budou se nám probraná dvě pojetí dobrovolnosti jevit jako 

nepřemostitelná – je-li schopnost touhy (či „žádostivost“) mohutností zcela nezávislou na 

rozumu, pak buď pravé jednající já identifikujeme s jedním, nebo s druhým. Jak jsme 

viděli v části 2.3, někteří autoři, především ti ovlivnění Wittgensteinem, však popírají, že 

by tyto složky v člověku byly takto oddělitelné. V následující kapitole se proto podíváme 

na to, jak dobrovolnost a úmyslné jednání zpracovává Elizabeth Anscombe. Budeme 

tvrdit, že její teorie přemosťuje probraná dvě pojetí dobrovolnosti, a to právě díky 

odvržení humovské struktury lidské motivace. 

 5 Anscombeové pojetí dobrovolnosti a úmyslného jednání 

Zkoumání podmínek, za nichž můžeme jednání považovat za dobrovolné, jsme znovu 

otevřeli výzvou, kterou svým současníkům předložila Elizabeth Anscombe v článku 

„Modern Moral Philosophy“. Tato výzva obsahovala tvrzení, že věrohodná morální 

filosofie předpokládá dobře rozpracovanou filosofickou psychologii. Jak se později 

ukázalo, touto filosofickou psychologií Anscombe spíše mínila teorii jednání, bez jejíchž 

pojmů není možné uchopit způsob, jakým se v jednání vyjadřují morální hodnoty 

a morální charakter jednajícího. Základní pojmy teorie jednání rozpracovala Anscombe 

ve své pozoruhodné knize Intention z roku 1956, v níž najdeme (mimo jiné) také její 

pojetí dobrovolného a úmyslného jednání.
60

 Podotkněme jen, že Anscombe se věnovala 

teorii jednání, ale vlastní etiku (ve smyslu teorie dobrého jednání) nikdy systematicky 

nerozpracovala. Ve svých pozdějších textech z oblasti aplikované etiky se v rámci 

předchozí linie věnovala především rozlišení úmyslného jednání a zanedbání (omission) 

a problému dvojího účinku, tj. škody, která vznikne jako předvídaný vedlejší účinek 

něčeho, co člověk úmyslně učinil.
61

 Tyto pojmy pro nás budou důležité při analýze 

sebeklamného jednání, jíž se budeme věnovat v šesté kapitole.  

 

                                                           
59 Srov. část 2.2 druhé kapitoly. 
60 Anscombe byla ve svém přístupu k problému jednání výrazně ovlivněna Wittgensteinovým chápáním 

lidské činnosti, k němuž se Wittgenstein přiklonil ve svém pozdním období. Zatímco v raném období 

(především v Traktátu) chápal Wittgenstein jako zdroj lidské aktivity vůli, která je jakýmsi vnitřním aktem 

schopna zapříčinit změny ve světě, v pozdějším období se od pojmu vůle odvrací a začíná kritizovat 

související dualistické chápání jednání. – Viz především Wittgenstein (1993), § 611–623; posun ve 

Wittgensteinově pojetí jednání velmi důkladným způsobem analyzuje P. Winch ve Winch (1972a) a Winch 

(1972b). Kritika descartesovského „mýtu o volních aktech“ byla v poválečné době v analytickém prostředí 

projevem široce přijímaného, v jádru behavioristického, postoje k mentálním aktům. Tuto kritiku lze najít 

především v díle G. Ryla a J. L. Austina; srov. Čapek (2007), str. 36. 
61 Viz např. Anscombe (2005b). 
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V následující části se nejdříve podíváme na příklady úmyslného jednání, které 

neodpovídají obrázku jednání na základě volby a důvodu, a které jsou tímto obrázkem 

navíc značně deformovány. Přestože tato spontánní jednání nejsou výsledkem 

rozvažování, ani volby, jednající ví, co dělá. Právě tento fakt motivuje Anscombeové 

pojetí úmyslného jednání na základě popisu, pod nímž člověk jedná, jemuž se budeme 

detailně věnovat v druhé části. V poslední části se vrátíme k důležitému problému této 

práce, totiž k rozdílu mezi dobrovolným a úmyslným jednáním a způsobu, jakým tento 

rozdíl pojímá Anscombe.    

 5.1 Rozhodnutí a spontánní jednání 

V době, kdy Anscombe psala svou knihu Intention, převažovalo v etice pojetí jednání 

charakteristické pro legalistické teorie, především pro kantianismus a utilitarismus. Tyto 

teorie se zaměřují na situace, kdy člověk rozvažuje o tom, co by měl udělat. Výsledkem 

procesu rozvažování je odůvodněné rozhodnutí a úmysl směřující ve směru rozhodnutí. 

Výsledkem je pojetí jednání, které je určeno rozhodnutím a důvodem, a tedy jakýmsi 

rozumovým aktem, jak jsme jej probírali v předchozí části. Toto pojetí však podle autorů 

ovlivněných Wittgensteinem silně přeceňuje roli rozumu a vůle v jednání. Činů, které 

jsou takovýmto způsobem zváženy a voleny, je v našem životě minimum, a to i těch 

morálně relevantních. 

 

Takové pojetí, které umísťuje autorství výhradně do aktu vůle, si neví rady s méně 

rozváženými, spontánnějšími typy jednání, v nichž k žádnému rozvažování ani 

rozhodnutí zjevně nedochází, ale v nichž je právě tato bezprostřednost součástí hodnoty 

jednání, jak jsme ukázali v části 2.5 první kapitoly na Winchově příkladu náboženského 

předáka, který navzdory svým pacifistickým principům bez váhání zabije gangstera, který 

se chystá zastřelit bezbrannou dívku. V části 2.3 výše v této kapitole jsme toto jednání 

interpretovali jako spontánní reakci na určité vnímání situace – situaci jednající vnímá již 

hodnotově či v tomto případě jako obsahující určitý požadavek na jeho jednání. Jeho čin 

je bezprostřední odpovědí na tento požadavek. Takové spontánní a bezprostřední jednání, 

přestože je úmyslné, těžko můžeme popsat jako jednání na základě volby, nebo dokonce 

i na základě nějakého důvodu, a už vůbec ne jako jednání na základě morálního důvodu, 

i když zpětně takové vysvětlení jednající dát může. Na rozdíl od instinktivní (a tedy 

paradigmaticky neúmyslné) reakce zde totiž jednající ví, co dělá, a toto jednání je 

vyjádřením jeho já, činí jej dobrovolně. Chce jej vykonat, ale zároveň by jej mohl 

nevykonat. 

 

Zde, v sousloví „ví, co dělá“, se nám však v pojmu úmyslného jednání jakýmsi způsobem 

spojují obě větve zkoumání dobrovolnosti. Na jedné straně totiž daný pojem implikuje 

autorství tohoto jednání – toto jednání bylo tím, k čemu byl jednající motivován, a tedy 

bylo vyjádřením jeho já. Na straně druhé však tím, že věděl, co dělá, měl zároveň nad 

ním určitý druh kontroly, mohl se zeptat, zda toto jednání je dobré, a tedy mohl posoudit 

důvod, proč jej vykonává. Potud jsme tedy neztratili úvodní vymezení, že specificky 

lidské jednání v kontrastu s pohybem živočichů lze charakterizovat skrze důvod 

k jednání. Základní otázkou však zůstává, jakým způsobem je tento důvod přítomen 

v mysli jednajícího a jakým způsobem určuje jednání. Právě na uspokojivé vysvětlení 

případů spontánního jednání, kde se tento důvod nevyskytuje explicitně, se soustřeďuje 
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Anscombe. Klíčovým pojmem k řešení tohoto problému pro ni bude pojem „popis, pod 

nímž jednající jedná“, který využívá právě naznačenou intuici, že jedná-li člověk 

úmyslně, pak „ví, co dělá“.   

 5.2 Definice úmyslného jednání 

Jak tedy definovat úmyslné jednání, nechceme-li se omezit jen na to jednání, které je 

výsledkem rozhodnutí, a nechceme-li se dovolávat nějaké speciální mohutnosti, která toto 

jednání určuje? Anscombe přichází s odpovědí, která využívá jedinečného významu 

pojmu „praktického vědění“, v němž jednající ví, co dělá, jedná-li úmyslně: jednající bez 

nutnosti hledání a sebe-pozorování ví, co dělá a proč to dělá, aniž by však tyto informace 

musely být přímo součástí jeho vědomí, tj. aniž by na ně musel výslovně myslet
62

. 

Explicitně si je vybaví v případě, že se jej zeptáme. A zde přichází ke slovu 

Anscombeové kritérium: „úmyslná jsou ta jednání, na něž se uplatňuje jistý význam 

otázky ‚Proč?‘. Jedná se samozřejmě o takový význam, že odpověď, je-li kladná, uvádí 

důvod jednání.“
63

 

 

Pokud není důvod k jednání něčím, co by nutně předem určovalo toto jednání a co by 

bylo explicitně přítomno v mysli jednajícího, ale je spíše něčím, nač je někdy možné ptát 

se jen zpětně, je třeba najít způsob, jak rozlišit odpověď, v níž se na tuto otázku 

dozvídáme příčinu jednání (např. „trhla jsem sebou, protože mě vyděsil ten zvuk“), která 

způsobila neúmyslný pohyb, od té, v níž se dozvídáme důvod (např. „Volala jsem 

manželovi, protože mě vyděsil ten zvuk“). Jen tato druhá odpověď bude znakem 

úmyslného jednání. Anscombe také věnuje tomuto rozlišení téměř celou první polovinu 

své knihy.  

 

Máme-li však před sebou určitý čin, například čin Oidipův, můžeme otázku „Proč jsi to 

udělal“ formulovat mnoha způsoby: „Proč ses oženil s královnou Théb?“, „Proč jsi chtěl 

získat trůn sňatkem s Iokasté?“, „Proč ses oženil s vlastní matkou?“. Přestože na první 

dvě otázky by Oidipús odpověděl, na poslední by odpovědět nemohl, což ukazuje, že 

v tomto smyslu jeho jednání nebylo úmyslné. Jak tento nesoulad vyřešit, když se zdá, že 

se otázky týkají téhož činu? Zde přichází Anscombe s velmi zajímavým řešením: to, co 

identifikuje úmyslné jednání, není jen pohyb ve světě, tj. vnější aspekt jednání, ale popis, 

pod nímž jednající takto jedná.
64

 Právě jen k tomuto popisu (či těmto popisům) se pak 

vztahuje relevantní otázka „Proč?“. 

 

Anscombe problém identifikace jednání řeší hned v počátečních odstavcích knihy 

Intention. Zde v § 6 rozebírá zvláštní typ neúmyslného jednání – toto jednání nemá 

podobu neúmyslného pohybu, např. cuknutí, které jako typický případ rozebírala 

v předchozím textu. Naopak jednající zjevně něco dělá, ale něco jiného, než na co se jej 

ptáme otázkou „Proč?“. Na otázku nám odpoví stejně jako Oidipús na poslední otázku: 

„Nebyl jsem si vědom, že dělám toto“.
65

 Problém je v tom, že jedno jednání může mít 

                                                           
62 Srov. Anscombe (2000), § 28, str. 50 n. 
63 “[Intentional actions are] the actions to which a certain sense of the question ‚Why?‘ is given application; 

the sense is of course that in which the answer, if positive, gives a reason for acting.“ (Tamtéž, § 5, str. 9, 

citováno z překladu Čapka (2007), str. 37). 
64 Pro toto řešení se později vžil název „Anscombe-Davidsonova teze“. 
65 Anscombe (2000), § 6, str. 11. 
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velké množství popisů a člověk může dělat jednu věc pod některými popisy, ale ne pod 

jinými. „Říci, že člověk ví, že dělá X, znamená udat popis toho, co dělá, pod nímž to 

ví.“
66

 Když tedy podle Anscombe chceme určit, jaké jednání bylo úmyslné, je nutné udat 

soubor popisů „pod kterými“ člověk (úmyslně) jednal. Právě tyto popisy budou 

identifikovat jeho jednání, a tedy i oblast jeho zodpovědnosti.  

 

Kromě různých konkrétních aspektů, důsledků a okolností jednání můžeme rozlišovat 

i různé vrstvy popisu, které mohou poukazovat jednak ke vzdálenějším cílům jednání, 

jednak k jeho obecnějšímu významu. Posledním v této posloupnosti popisů je pak úmysl, 

s nímž člověk jedná. Posloupnosti popisů u jednoho jednání se však mohou větvit ve 

chvíli, kdy má člověk úmyslů víc, nebo i jen jeden a o ostatních ví. Tento případ pro nás 

bude velmi důležitý a Anscombe se mu věnuje v § 25. Abychom se přiblížili jejímu 

příkladu, můžeme modifikovat Oidipův příběh a představit si, že Oidipús věděl, že 

Iokasté je jeho matka, a přesto si ji vzal, protože se chtěl stát vládcem Théb – to byl jeho 

úmysl, s nímž si Iokasté bral. Anscombe tvrdí, že je-li úmysl jiný (patří do jiné 

posloupnosti popisů), nedopustil by se Oidipús incestu úmyslně (protože nemá smysl se 

ho ptát „proč ses dopustil incestu?“), ale pouze vědomě (protože věděl, že si bere svou 

matku, ale ignoroval to).
67

 V § 49 pak Anscombe tento případ neúmyslného, ale 

vědomého souběžného výsledku jednání označí za dobrovolný. Jedná se tedy o první 

případ, kdy pojem dobrovolného přesahuje co do šíře pojem úmyslného.  

 5.3 Pojem dobrovolnosti 

Tím se dostáváme k pojmu dobrovolnosti, který je pro nás v této kapitole pojmem 

ústředním. Jak můžeme vidět v některých pasážích knihy (např. § 7), je Anscombe 

v posledku motivována snahou nově uchopit a vyjasnit pojem dobrovolnosti, který poté 

v etice pomáhá vymezit oblast toho, za co je možné člověka činit zodpovědným. 

Anscombe tvrdí, že tam, kde jde o jednání (a ne např. o to, co je mi činěno), je tento 

pojem z velké části redukovatelný na pojem úmyslného: každé úmyslné jednání je 

dobrovolné.
68

 Existují ale případy, kdy je pojem dobrovolného širší.  

 

Předně jde o dvě oblasti, které ovšem nejsou z etického hlediska příliš zajímavé. Jednak 

je to ta oblast dobrovolných pohybů, o nichž podle Anscombe obvykle neříkáme, že byly 

úmyslné: oblast činností typu pouhého lelkování, náhodného pohybu nebo pohybů, které 

děláme „jen tak“, aniž bychom věděli proč.
69

 Druhou oblastí pak jsou pohyby, o nichž 

jednající zvlášť neuvažuje, ale mohl by je detailně popsat, kdyby se na ně soustředil, 

například jinak automatické vázání uzlu apod. 

 

V předchozí části jsme dále probrali eticky mnohem zajímavější případ, kdy se tyto 

pojmy dobrovolného a úmyslného podle Anscombeové rozcházejí – dobrovolný, ovšem 

nikoli úmyslný je známý či předvídatelný vedlejší účinek mého úmyslného jednání, 

kterému bych mohla zabránit, kdybych takto nejednala. Anscombe tvrdí, že takový 

                                                           
66 „So to say that a man knows he is doing X is to give a description of what he is doing under which he 

knows it.” (Tamtéž, str. 12). 
67 Tamtéž, § 25, str. 42. 
68 Srov. tamtéž, § 49, str. 90.  
69 Tamtéž, § 49, str. 89. 
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účinek není úmyslný, protože se nemůžeme zeptat, proč jej člověk učinil (nesplňuje tedy 

kritérium úmyslného činu). Nanejvýš bychom se snad mohli zeptat, proč mu nezabránil. 

Anscombe však ve zřejmé návaznosti na Aristotela tvrdí, že takový účinek lze považovat 

za nedobrovolný v případě, že jej jednající velmi lituje, ale je nucen i přesto jednat.
70

  

 

Další zajímavá oblast dobrovolného je ta, kde se nejedná o mou aktivitu, ale děje se něco, 

čím jsem potěšena, souhlasím s tím a nesnažím se tomu zabránit.
71

 Znakem mé vůle je 

zde opět pocit libosti či lítosti, jak jsme to viděli v Aristotelově pojednání dobrovolnosti. 

Je vidět, že toto kritérium se dá použít nejen na situace neúmyslného jednání, ale i tam, 

kde se něco děje se mnou nebo mně. Když mě například někdo z legrace odnese a hodí do 

vody, nemohu tvrdit, že jsem byla odnesena nedobrovolně v případě, že se nebráním 

a neprojevuji nevoli. Může mi být namítnuto: „vždyť ti to nevadilo!“ Zajímavějším 

případem by ovšem mohly být situace, kdy jsem druhým člověkem zatažena do nějakého 

pochybného podniku. To, jestli jsem se nechala zatáhnout dobrovolně, nebo ne, pak 

záleží na tom, zda jsem projevovala protest a nelibost a snažila se tomu zabránit.  

 

Existuje však přinejmenším ještě jeden případ, kdy oblast dobrovolného přesahuje oblast 

úmyslného, a to je oblast sebeklamného činu. Takový čin není úmyslný, jak však 

ukážeme v šesté kapitole, je dobrovolný, protože jednající je k němu motivován 

pohnutkou, kterou na vědomé úrovni zakrývá. Tento případ však Anscombeové uniká. 

Všechny případy dobrovolnosti, které probírá, jsou totiž případy, kdy jednající či trpící 

člověk ví, co dělá, a dobrovolnost se tedy odvíjí od vědomé roviny jednání, od úmyslu 

a důvodů k jednání.
72

 Člověk, který jedná v sebeklamu, však v důležitém smyslu neví, co 

dělá, a jeho dobrovolnost je tedy třeba odvodit z jeho motivu či pohnutky. Takové pojetí 

dobrovolnosti, které se zakládá na tom, že jednající byl „počátkem“ jednání v tom 

smyslu, že byl k jednání motivován, jsme studovali ve třetí části u Aristotelova pojetí 

dobrovolnosti. V šesté kapitole detailně ukážeme, jak lze s jeho pomocí dokázat 

dobrovolnost sebeklamného provinění.  

 Závěr 

V této kapitole jsme probírali otázku, která se ukáže jako klíčová pro analýzu 

sebeklamného provinění v šesté kapitole. Jednání v sebeklamu totiž postrádá příslušný 

zlý úmysl, a není tudíž zjevné, v jakém smyslu může jít o jednání dobrovolné, za něž 

můžeme jednajícího činit zodpovědným. Vyjasňování podmínek autorství 

a zodpovědnosti vedlo v této kapitole k otázce, co to znamená, že někdo něco udělal a 

jeho jednání mu můžeme jako autorovi připsat a činit jej za něj zodpovědným. Postupně 

jsme identifikovali tři různě široká pojetí dobrovolnosti. Jako nejširší se ukázal 

Aristotelův pojem dobrovolného (hekúsion), který vymezuje jednání jako dobrovolné na 

základě příslušné pohnutky, „počátku“ pohybu, a platí i pro nerozumové bytosti. Naopak 

nejužším pojem dobrovolného jsme vymezili pojmem rozhodnutí či volby (prohairésis), 

který předpokládal rozumové posouzení důvodů jednání. Někam doprostřed bychom pak 

mohli lokalizovat Anscombeové pojetí úmyslného jednání, které nepředpokládá 

rozhodnutí a důvod, ale zároveň úmyslné jednání definuje pouze na základě vědomých 

                                                           
70 Tamtéž, str. 89. 
71 Tamtéž. 
72 Rozlišení důvodu a motivu či pohnutky v jednání jsme probírali v části 2.2. 
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aspektů jednání – předmětu jednání, úmyslu a důvodu, takže je užší než Aristotelovo 

pojetí dobrovolnosti na základě (ne nutně vědomé) pohnutky. 

 

Cílem této kapitoly ovšem nebylo jen připravit půdu pro analýzu provinění v sebeklamu. 

V první kapitole jsme probírali kritiku, jíž byly podrobeny tzv. legalistické etické teorie 

za to, že se příliš úzce a redukcionisticky zaměřují na epizodické jednání a abstrahují 

jednak od vnitřních, psychologických aspektů jednání, jednak od širšího kontextu života 

a charakteru jednajícího. Tato abstrakce jde ruku v ruce s příliš restriktivním pojetím 

zodpovědnosti, které tyto teorie přijímají. Projevuje se nejen ve vyloučení zmíněných 

aspektů z oblasti toho, co lze morálně soudit, ale také v neadekvátním vysvětlení 

samotného jednání, které ignoruje jednak jeho vztah k osobě jednajícího, jednak širší 

časový kontext jeho života. V této kapitole jsme se především pokusili vyjasnit 

a rozpracovat první z těchto opomenutí: otázku, jakým způsobem se v jednání vyjadřuje 

charakter a identita člověka. Tento vztah je obsažen v otázce, za jaké jednání může být 

člověk činěn zodpovědným: v otázce, co je „jeho“ jednání.  

 

Otázka po vztahu člověka a jeho činu se však tímto nevyčerpává, protože se omezuje 

pouze na vnitřní aspekt jednání. Jednání má však i svůj vnější aspekt, který zvlášť 

naléhavě vystupuje u morálního provinění: čin představuje zároveň změnu ve světě 

způsobenou jednajícím, za níž nese zodpovědnost a která pak zůstává součástí jeho života 

a identity. Právě tomuto vnějšímu aspektu viny a jeho dopadu na identitu člověka se 

budeme věnovat v příští kapitole. Adekvátně vysvětlit lidské jednání tedy vyžaduje 

rozšíření perspektivy ve dvou směrech – v prvním k osobě jednajícího, který jakožto 

autor jednání do jednání otiskuje svůj charakter, v druhém k životu jednajícího, jehož 

součástí se provedený čin stává. V obojím se pak jako klíčové objevují psychologické, 

empirické pojmy, které byly dříve z morální teorie vyloučeny.
73

 

                                                           
73 Srov. část 1.4 první kapitoly. 
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V druhé kapitole jsme ukázali, jak se s odstupem od epizodického chápání jednání a jeho 

důrazu na vůli a rozum, a s rozšířením předmětu etiky na nahodilé a psychologické 

aspekty jednání zkomplikovalo pojetí morálního soudu a zodpovědnosti: Nemusí-li být 

zdrojem chyby v jednání pouze špatné rozhodnutí a zlý úmysl, rozdvojuje se nám směr 

výčitky. Jednak odsuzujeme vnitřní chybu jednajícího – nesprávnou emoci, touhu, 

nedostatek pozornosti, nedobrý charakterový rys, špatné rozhodnutí, zlý úmysl či 

nedbalost a nedůslednost –, jednak odsuzujeme čin jako takový. Ve zbytku druhé kapitoly 

jsme se pak zabývali otázkou, zda tyto nové zdroje chyby vyčítáme oprávněně a jestli 

jsou v nějakém smyslu v naší moci. Tato otázka se týkala jednak chyb se zdrojem 

v charakteru jednajícího, které se promítají do úmyslu a motivu lidského jednání, jednak 

chyb, které škodu jen způsobí, například předchozí nedbalosti. Naznačili jsme, že dva 

směry výčitky vyjadřují dvojí typ reakce na provinění: první se zaměřuje na vnější čin 

a jeho „splacení“, naopak terčem druhého je vnitřní chyba a projevuje se na vztahu 

k viníkovi.  

 

Ve třetí kapitole jsme ponechali stranou zodpovědnost za chybu a soustředili jsme se na 

druhou část, tj. na otázku, kdy můžeme být činěni zodpovědnými za své jednání. Navázali 

jsme zde na Anscombeové výzvu po vyjasnění vztahu jednajícího k jeho jednání 

a k vypracování takové teorie jednání, která by tento vztah adekvátně vysvětlovala. Už 

tam jsme předeslali, že tento vztah lze uchopit dvojím způsobem: otázka, kdy může být 

jednající za jednání morálně souzen, vede ke zkoumání podmínek, za nichž můžeme 

jednání jednajícímu plně připsat, tedy podmínek dobrovolnosti. Tyto podmínky se týkají 

především doby před a během činu. Mohli bychom se ale ptát i jinak: za co jsme 

v jednání zodpovědní a co konkrétně je nám vyčítáno poté, co již je čin vykonán? Tato 

otázka, která se týká doby po činu a reakcí na provinění, vede k důkladnějšímu zkoumání 

toho, co je vlastně vina a jakým způsobem se promítá do života jednajícího. 

 

Zanedbávání pojmu jednání vedlo k tomu, že etické teorie v době raného díla 

Anscombeové nedostatečně rozpracovávaly problém autorství – toho, že morální či 

nemorální čin je činem určitého člověka, který jej vykonal dobrovolně, a takový čin je 

proto vyjádřením jeho já. Toto já není přitom redukovatelné na pouhý rozum či vůli, která 

by se v dané situaci autonomně rozhodovala a byla výsadním nositelem jeho morální 

identity. Bohatší pojem autorství vedl k tomu, že jsme do identity jednajícího zahrnuli 

jeho charakter, který obsahuje i jeho svébytné motivační a kognitivní struktury. To, co 

člověk dělá, je tak vyjádřením jeho celkového charakteru a toho, kým člověk je: jeho 

identity.  

 

Vztah jednajícího k jeho činu se však nevyčerpává jen pojmem autorství, tedy tím, že 

vysvětlíme, jakým způsobem se jeho vnitřní svět promítá do změny ve vnějším světě. 

V této kapitole se budeme zabývat naopak otázkou, jak se realizovaný čin, tedy ona 

změna ve vnějším světě, promítá do vnitřního světa jednajícího. Význam činu se totiž 

v životě jednajícího projevuje také zpětně, je součástí jeho minulosti a jeho identitu tak 

sám dotváří. Adekvátní vysvětlení jednání tedy musí učinit zadost i vztahu člověka k jeho 

minulému činu. Tento vztah se opět jedinečným způsobem osvětluje a vyhrocuje 
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v případech morálně relevantních činů, především v případě morálního selhání či 

provinění. Podaří-li se nám tedy dostatečně objasnit dvě zmíněná témata obecného pojetí 

jednání, osvětlí se nám zároveň dva důležité aspekty viny – jednak ten, že vina 

předpokládá zavinění, tedy vnitřní chybu, jednak ten, že vina je zároveň škodou ve 

vnějším světě a stává se jako minulý čin součástí minulosti viníka.  

 

Hlavním tématem této kapitoly tedy bude vyjasnit, co to znamená být zodpovědným za 

vykonaný čin, a zdůraznit autoritu, již realizovaný čin má pro život člověka a jeho 

identitu. Řekli jsme však, že tato autorita se nejvíce ukazuje nikoli v případě neutrálního 

jednání, ale v případě viny. Než se proto k hlavnímu tématu dostaneme, nastíníme v první 

části význam, jenž má pro etiku teorie jednání, a poukážeme na specifické otázky, které si 

může klást v souvislosti s morálním hodnocením a s problémem morálního selhání. 

V druhé části se již přesuneme k hlavnímu tématu této kapitoly. Jejím úkolem bude na 

základě dvou kontrastů (neúspěšný pokus a neúmyslné provinění) ukázat, že vina musí 

obsahovat obě složky: jak vnitřní chybu jednajícího, tak vnější složku – realizaci činu. 

Tyto dvě složky viny se jedinečným způsobem odrážejí v retrospektivních reakcích 

jednajícího. Abychom vyjasnili souvislost těchto složek v jednotlivém jednání, obrátíme 

se ve třetí části k analýze emocí, jimiž se k vlastní uznané vině obracíme, tedy k analýze 

pocitu viny, studu a výčitek svědomí. Analýza těchto emocí však ponechá otevřenou 

otázku, co je pravým terčem reakce na vinu. Vyčítáme si čin jako událost ve světě, nebo 

to, jací jsme byli? Ve čtvrté části se pokusíme na základě analýzy příkladu Dmitrije 

Karamazova ukázat, jakým způsobem se v konkrétní vině snoubí oba dva aspekty, a proč 

nelze v plnokrevném pojetí viny ani od jednoho abstrahovat. Pokusíme se tak čelit 

paradoxnímu vztahu konkrétního činu a charakteru člověka, který se v tomto činu jednak 

ukazuje, jednak se jím ale zároveň dotváří.  

 1 Teorie jednání a teorie viny 

V minulé kapitole jsme se věnovali problému definice dobrovolného a úmyslného 

jednání, což jsou pojmy, které spadají do teorie jednání. Než se proto pustíme do 

zkoumání viny, zamyslíme se nad vztahem teorie jednání a etiky. Protože teorie jednání 

se primárně nezabývá hodnocením, má poněkud jiný záběr než etika. Klíčovým pojmem 

etiky je totiž pojem zodpovědnosti, který je čistou teorií jednání vyčerpán jen z části. 

Teorie jednání, jak se chápe v současné anglosaské filosofii, se totiž omezuje pouze na 

autorství a dobrovolnost. Pojem zodpovědnosti však dobrovolnost přesahuje: v této 

kapitole budeme mluvit o tom, že a v jakém smyslu se můžeme cítit zodpovědní za to, co 

zaviníme neúmyslně. V části 3 druhé kapitoly jsme dále mluvili o tom, že za škodu 

způsobenou z nedbalosti jsme zodpovědní, přestože jsme ji přímo nezamýšleli. 

Zodpovědnost můžeme přejímat dokonce i za čin vykonaný někým jiným, kde otázka 

našeho autorství vůbec nevyvstává. 

 

Teorie jednání má však zároveň v etice důležitou pozici, která není vždy náležitě 

doceňována. Jak jsme již několikrát zdůraznili, Anscombe považovala rozpracování 

teorie jednání jakožto součásti filosofické psychologie za nezbytný předpoklad jakéhokoli 

postupu v morální filosofii. Způsob chápání pojmů týkajících se lidského jednání totiž 

výrazně strukturuje možnosti, s nimiž může etika pracovat. V minulé kapitole jsme 

například viděli, že šíře pojmu jednání omezuje rozsah příkladů a jejich relativní 
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významnost – považujeme-li za skutečně dobrovolné jen rozvážené jednání, příklady 

spontánního morálního jednání z etického spektra buď úplně vypadnou, nebo se dostanou 

na jeho okraj.  

 

Filosofie jednání také výrazně nastavuje možnosti chápání charakteru a mysli jednajícího: 

Odpoutáme-li se od vědomých aspektů jednání (úmyslu a důvodu) a začneme-li pracovat 

s motivy a pohnutkami, musíme řešit problém skrytých a potlačených motivů, který je 

ovšem možné uchopit jen při netriviálním chápání lidského charakteru. V neposlední řadě 

filosofie jednání nastavuje možnosti pro etiku ve způsobu, jakým chápe vnímání situace 

a motivaci. Uznání, že součástí vnímání situace už může být určitá hodnota, implikuje 

zcela jinou perspektivu v morální filosofii než tvrzení, že hodnota vstupuje do jednání až 

se soudem a rozhodnutím. V následující části se podíváme detailněji na některé body, 

v nichž se prolíná filosofie jednání s morální filosofií a filosofií viny.  

 1.1 Teorie jednání a etika  

Obecná teorie jednání se jednak snaží vysvětlit způsob, jakým lidská mysl realizuje 

změny ve vnějším světě, jednak se snaží vyjasnit pojem samotného (úmyslného) jednání 

tím, že jej odliší od neúmyslného pohybu nebo od jiných popisů, které dané jednání 

identifikují. Způsob, jakým zkoumáme jednání v etice, je však veden poněkud jinými 

otázkami. V etice nás totiž navíc zajímá charakter (kvalita) jednání, čímž se do hry 

dostává hodnota a hodnocení a speciálně morální hodnota a morální hodnocení. 

Hodnocení může být jak pozitivní, kdy například někoho obdivujeme a uznáváme za to, 

jak odvážně se zachoval, tak negativní, jako když někoho odsoudíme za nízkost, které se 

dopustil ze zbabělosti.  

 

Již zde si však můžeme povšimnout několika rozlišení: na jedné straně se náš soud týká 

samotného činu, který hodnotíme jako odvážný nebo nízký, na druhé straně ale skrze tyto 

činy soudíme i samotného jednajícího jako odvážného či nízkého, nebo obecněji jako 

morálně obdivuhodného či morálně opovrženíhodného. Právě k jednajícímu pak také 

směřuje reakce, která se na soudu o jeho vině zakládá – uznáme-li, že byl za onen 

odvážný či nízký čin zodpovědný, můžeme ho chválit či hanět, vyčítat mu jej. Zároveň se 

také může změnit naše smýšlení o daném člověku a náš vztah k němu.
1
  

 

Problém hodnocení teorii jednání komplikuje ve více směrech. Čisté teorie jednání se 

nejvíce týká otázka, jaký je adekvátní důvod, motiv či popis morálního či nemorálního 

jednání, tedy to, co bychom mohli nazvat teorie (ne)morálního jednání – ukazuje se totiž, 

že konkrétní podoba jednání silně ovlivňuje naše hodnocení tohoto jednání. Jak jsme 

viděli v části 2.2 první kapitoly, v souvislosti s kritikou kantianismu a utilitarismu se 

v 70. letech otevřela rozsáhlá diskuse o motivech morálního jednání, v rámci níž byly 

mimo jiné rehabilitovány „empirické“ motivy soucitu, lásky apod.  

 

Pro nás zde však bude zajímavější opačný pól morálního hodnocení – jednání nemorální. 

Právě u něj totiž zpravidla mluvíme o problému zodpovědnosti, který má v etice ústřední 

místo. Pojem zodpovědnosti vede k poněkud jiným otázkám než pojem dobrovolnosti 

                                                           
1 O tom, jak se soud činu v případě dobrovolného jednání přenáší na soud o jednajícím, jsme detailně mluvili 

v části 1.1 druhé kapitoly. 
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zpracovávaný v teorii jednání. Dobrovolnost předně vyjadřuje jen jednu z podmínek, 

abychom někoho mohli činit zodpovědným, resp. nedobrovolnost je jen jednou 

z možných omluv, na jejímž základě můžeme přestat činit člověka zodpovědným. 

U zkoumání dobrovolnosti či nedobrovolnosti jednání navíc není nutné zaměřit se na 

určitý pól morálního hodnocení, často mluvíme i o morálně neutrálních případech. Oproti 

tomu v u zodpovědnosti nás typicky a primárně zajímá zodpovědnost za nějakou škodu, 

nějaké zlo, které jednáním postihlo druhé. Do hry tak vstupuje otázka, jsem-li také 

zodpovědná za chybu, která toto zlo způsobila.
2
  

 

I když však na straně jednajícího chyba není, můžeme mluvit o zodpovědnosti za něco, co 

způsobil. Jak uvidíme v této kapitole, pojem zodpovědnosti se netýká jen úmyslu nebo 

vnitřní chyby jednajícího, ale především také vykonaného činu, za nějž je jednající činěn 

zodpovědným. Jak ukážeme později, jen realizovaný čin může založit vinu v pravém 

smyslu. A právě jen na realizovaný čin se také zpravidla vztahují negativní reakce, po 

nichž vina volá – výčitky, trest, narušení vztahu, a to jak z perspektivy třetí osoby, tak 

v určitém smyslu i z perspektivy osoby první. Jak jsme naznačili výše, odbočíme-li od 

otázky zodpovědnosti za konkrétní jednání, můžeme také mluvit o zodpovědnosti za čin 

někoho jiného nebo obecně o zodpovědnosti za tuto osobu jako takovou. V těchto všech 

smyslech pojem zodpovědnosti překračuje ústřední pojmy teorie jednání: dobrovolnost 

a autorství.  

 1.2 Různé podoby provinění 

Pojmy teorie jednání však jsou zároveň morální filosofii velmi nápomocné. Učiní-li 

například někdo něco morálně nepřístojného, je na místě se ptát, v jakém smyslu bylo 

toto morální posouzení součástí jeho popisu jednání, tj. jestli si jej uvědomoval, a jak 

tento fakt ovlivní naše posouzení onoho činu. Známe situace slabé vůle, kdy si jednající 

uvědomuje, že dělá něco nesprávného, a přesto to činí, i když přirozeně nikoli proto, že je 

to nesprávné – například když ve slavném Platónově příkladu akrasie Leontius neovládne 

svou zvědavost a jde ke katovně podívat se na mrtvoly.
3
 Známe také situace, kdy 

jednající neví, že dělá něco nesprávného, protože jednání vykonává pod jiným, morálně 

neutrálním popisem a úmyslně dělá něco jiného – například Oidipús, který se ožení 

s královnou Théb, ale neví, že ve skutečnosti se dopouští incestu, protože si bere vlastní 

matku. Klíčovou otázkou zde stejně jako v teorii jednání bude, co člověk dělá a proč – 

o co mu v jednání jde.  

 

Nejdůležitější v našem pojednání viny pro nás však budou případy, kdy si jednající 

neuvědomuje morální problematičnost svého jednání, protože si příslušný popis před 

sebou zastírá a upadá do sebeklamu. V šesté kapitole budeme detailně rozebírat příklad 

bankéře Bulstrodea, který v kritické chvíli porušuje lékařovy příkazy a vyhýbá se 

poznání, že tímto jednáním napomáhá smrti pacienta, svého hosta, kterého se chce zbavit, 

protože jej vydírá kvůli nečestnému způsobu, jakým Bulstrode v minulosti přišel 

k penězům. Uvidíme, že klíčem pro připsání viny zde bude komplikovaná úvaha o tom, 

proč jednající dělá to, co dělá, kde bude nutné důkladně rozlišit mezi předmětem jednání, 

                                                           
2 K rozdvojení otázky zodpovědnosti za čin a za chybu jednajícího viz část 1.2 druhé kapitoly. 
3 Resp. IV, 439e–440a; viz část 2.2 páté kapitoly. 
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důvodem a motivem. V úzce chápané teorii jednání, vůči které se vymezuje např. 

Anscombe, by případy sebeklamného provinění nebyly vůbec uchopitelné. 

 

Naše hodnocení jednání a vůbec vysvětlení viny ovlivňuje také povaha daného činu 

a způsobené škody. Jednou z hlavních myšlenek tohoto textu je zpochybnit příliš 

optimistickou představu o roli rozumu a vůle v morálním jednání. Tato představa se 

projevuje také tím, že veškerá pozornost je soustředěna na aktivní aspekt jednání, zatímco 

různé formy pasivity nebo nejednání jsou zcela přehlíženy jako eticky irelevantní. My 

budeme naopak zkoumat i ty typy lidské činnosti, které mají tuto aktivitu jaksi 

umenšenou a kde vina nevzniká přímým úmyslem. Z hlediska psychologie viny je tedy 

třeba za prvé rozlišovat, zda v provinění šlo o úmyslné (pozitivní) jednání, nebo 

o „pouhé“ zanedbání či upuštění od jednání (omission). O zanedbání ve smyslu omission, 

nikoli o pouhém nejednání, mluvíme v případě, že není uděláno něco, co uděláno být 

mělo, bylo to potřeba nebo to bylo od dotyčného očekáváno.
4
 Bulstrode například 

nenapraví své špatné instrukce paní Abelové o tom, kolik opia má dávat pacientovi, 

přestože špatné dávky mohou pacientův stav zhoršit. Protože instrukce napravit měl, 

můžeme říci, že se proviňuje, i když jeho provinění nemá povahu činu, ale nečinnosti.
5
  

 

Povahu viny ovlivňuje také to, zda byl zlý čin přímo zamýšlen. Předně je nutné odlišit 

úmyslně způsobenou škodu od případu, kdy škoda byla předvídatelným vedlejším 

účinkem jiného úmyslu, jako například když se nemocnému dají vysoké dávky utišujících 

léků s vědomím rizika, že mohou uspíšit smrt, v kontrastu s případem, kdy léky 

podáváme s nadějí, že smrt způsobí.
6
 Anscombe tvrdí, že tento vedlejší důsledek, i když 

není úmyslný, je dobrovolný.
7
 Existují však i případy, kdy člověk způsobí zlo 

nedobrovolně, ale přesto za ně v nějakém smyslu nese zodpovědnost. Tak tomu je 

především v případech nedbalosti, kdy předchozím pochybením vzniká nějaká škoda. 

Avšak i v případech, kdy člověk způsobí nějakou škodu bez jakékoli chyby či zavinění na 

své straně, může se za ni v určitém smyslu cítit zodpovědný. O tomto případu jsme 

mluvili v druhé kapitole v souvislosti s problémem morální nahodilosti a vrátíme se 

k němu hned v části 2.1 této kapitoly. 

 

Důkladný popis charakteru jednání a povahy provinění je tedy velmi důležitý pro 

pochopení psychologie viny. Toto bude platit především pro pochopení psychologie 

sebeklamného provinění, které je charakteristické právě absencí úmyslu a umenšenou 

aktivitou na straně jednajícího. Na příkladu bankéře Bulstrodea uvidíme, že jeho 

provinění se nejprve jaksi připravuje dvojím zanedbáním a ani jeho konečný čin nelze 

charakterizovat jako úmyslné zabití. V sebeklamném jednání hraje velkou roli 

systematická nedbalost a otupení pozornosti. Tato nepozornost a nedbalost se pak musí 

realizovat v delším časovém úseku, takže čin nakonec nemá podobu jednorázového 

selhání, ale spíše jakéhosi postupného pádu. 

                                                           
4 Srov. Anscombe (2005b), str. 272. 
5 Srov. část 1.3 šesté kapitoly. 
6 Srov. část 2.1 šesté kapitoly. 
7 Srov. část 5.3 třetí kapitoly; Anscombe dodává, že o celkové vině rozhoduje blízkost a míra 

pravděpodobnosti onoho účinku (Anscombe 2005b, str. 275).  
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 1.3 Vina jako projev identity a charakteru 

Řekli jsme, že teorie jednání vede k poněkud jinému typu tázání, začne-li do hry 

vstupovat hodnocení a posuzování tak, jak se tomu děje v etice a morální filosofii. Toto 

hodnocení však nekomplikuje jen problém popisu jednání a jeho důvodů a motivů, 

o kterých jsme mluvili v předchozích odstavcích. Mnohem důležitějším bodem, který 

obecná teorie jednání nepojednává, je fakt, že morálně odsouzeníhodné jednání, za něž 

jednajícího můžeme činit zodpovědným, zakládá vinu. Vina však je možná jen díky tomu, 

že existuje vztah mezi hodnocením jednání a hodnocením jeho autora, že totiž morální 

soud můžeme jakýmsi způsobem přenést na jednajícího: Odsuzujeme-li čin, v němž 

někdo dobrovolně uspíší smrt člověka, který ho vydírá, budeme odsuzovat Bulstrodea, 

pokud právě toto provedl. Budeme ho odsuzovat proto a za to, že něco takového udělal. 

Protože v jeho pochybném činu se projevuje jeho pochybný charakter, bude právě tento 

čin zpětně vrhat světlo na svého autora, kterého za něj budeme vinit. A protože charakter 

je částí lidské identity – toho, kým člověk je –, můžeme mluvit o tom, že identita 

jednajícího se vyjadřuje v jeho jednání. Smyslem zkoumání dobrovolnosti jednání 

v předchozí kapitole bylo především zjistit, zda můžeme odsouzení činu přenést i na jeho 

autora a jeho charakter. 

 

Tento přenos hodnocení je do jisté míry možný i v případech, kdy chybou jednajícího 

není přímo jeho zlý motiv či úmysl, ale nějaká předchozí nedbalost. I když způsobené zlo 

nezamýšlel, můžeme za něj jednajícího odsuzovat a trestat, protože jej zavinil. Takový 

příklad jsme viděli části 3.1 druhé kapitoly – řidiče, který kvůli opilosti nebo kvůli tomu, 

že nenechal zkontrolovat brzdy, zabije dítě, budeme za to, co způsobil, odsuzovat. 

Terčem naší výčitky zde však přesto bude něco jiného než v případě, kdy by dítě zabít 

chtěl (např. z důvodu pomsty apod.): v prvním případě mu budeme vyčítat jeho nedbalost 

a nezodpovědnost, ale ne špatnost jeho charakteru jako takového. Nebudeme jej tedy 

moci odsoudit jako člověka, což, jak jsme řekli hned v části 1.1 druhé kapitoly, je 

základní charakteristika, kterou zpravidla přisuzujeme morálnímu hodnocení. Protože 

kvůli chybějícímu zlému úmyslu (a obecněji motivu) zde nemůžeme odsouzení přenést na 

jednajícího v takto plném a absolutním smyslu, zůstává otázkou, zda nedbalost je 

skutečně morální chybou. 

 

Určitým hraničním případem, kdy odsuzujeme čin, ale nemůžeme přenést soud na 

jednajícího, jsou situace neúmyslného zavinění. Řidič, který se nedopustí žádné 

nedbalosti, podobně jako Oidipús přes absenci chyby na své straně způsobují zlo. 

Přestože my je nemůžeme ani odsoudit, ani vinit, oni sami se vinit mohou, protože 

zůstává pravdou, že ono zlo bylo jejich činem, byť neúmyslným. Tyto retrospektivní 

reakce ukazují význam, který pro ně onen čin má. Pocity lítosti a viny jsou obecně 

projevem toho, že jsme si vědomi vlastní zodpovědnosti za škodu, kterou jsme způsobili. 

Jak však ukážeme v této kapitole, zmíněné pocity neodkazují jen k pouhému aktu vůle či 

k autorství daného činu. Odkazují také k činu jako události ve světě, kterou jednající 

způsobil a za niž je zodpovědný – lítost člověka, který jen zamýšlel něco zlého, je zcela 

jiná než lítost toho, kdo zlo skutečně spáchal či zavinil. Pojem zodpovědnosti v tomto 

pojetí tak není pouze teoretickým předpokladem pro morální hodnocení a připsání viny, 

ale vyjadřuje zároveň dopad minulého činu na život člověka. Vyjadřuje-li pojem 

zodpovědnosti v případě jednání to, co je „můj“ čin a s čím se identifikuji, pak tato 
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identifikace může být založena kromě toho, že jsem čin provedla dobrovolně, také na 

tom, že tento čin je součástí mé minulosti. Podobně, jak uvidíme dále v této kapitole, není 

pojem viny vyčerpán jen zaviněním, „vnitřním“ aspektem, ale obsahuje i „vnější“ aspekt 

realizace činu a jeho dopadu. 

 

Jak je vidět, na negativní soud, tedy případy provinění či zla, jsme se zaměřili úmyslně. 

Morální selhání se totiž do života člověka promítá daleko závažnějším způsobem než to, 

co bychom mohli nazvat „morální úspěch“ či „zásluha“. V tom je pojem zodpovědnosti, 

jak ho prvně uvádí Aristotelés s odkazem na rozdělování „poct a trestů“ na začátku III. 

knihy Etiky Nikomachovy poněkud zavádějící. Problém morálního jednání a morálního 

selhání totiž není symetrický, a mluvíme-li o pojmu zodpovědnosti v rámci etiky, ve 

valné většině případů máme na mysli zodpovědnost za nějakou vinu, kterou můžeme 

jednajícímu vyčítat a z níž se takto zpětně „zodpovídá“. Morální selhání je asymetrickým 

protějškem morálního jednání proto, že za člověkem zůstává vina, zlo, zlý čin, které se do 

jeho života promítají zcela jiným způsobem než morální jednání nebo morální zásluha. 

S vinou se musí jak jednající, tak jeho okolí vyrovnávat, je to něco, co narušuje vztahy 

a co volá po sankci, reparaci, nápravě. Vina také na rozdíl od morálního či záslužného 

jednání zasahuje hluboko do identity jednajícího, jehož ve výčitkách svědomí a lítosti 

pronásleduje.  

 

Právě u vysvětlení zodpovědnosti za morální selhání a u vysvětlení viny se tak ukazuje 

jako nezbytné překročit úzký kontext činu jako epizody a pohlížet na jednání v širším 

kontextu lidského života (tj. času před a po jednání) a lidského charakteru a psychologie. 

Řekli jsme, že Elizabeth Anscombe, Bernard Williams, Peter Winch a několik dalších 

myslitelů volali po takovém vysvětlení lidského jednání, které by tento kontext bralo 

vážně a které by díky tomu uspokojivě vysvětlilo vztah jednajícího k jeho činu, aniž by 

jej redukovalo na pouhý akt vůle. V minulé kapitole jsme analyzovali jeden směr tohoto 

vztahu, totiž otázku, jakým způsobem se identita jednajícího vyjadřuje v jednání, je-li 

toto dobrovolné. V této kapitole se naopak budeme snažit ukázat, že k propojení činu 

a identity dochází i ve směru opačném, totiž že minulý čin se stává součástí identity 

jednajícího a tímto ji spoluutváří.  

 2 Dva aspekty zodpovědnosti za provinění  

V předchozí části jsme ukázali, že čin samotný a jeho realizace v obecné teorii jednání, 

jíž se věnovala Anscombe, nevystupuje s takovou naléhavostí, protože nezanechává tak 

výraznou stopu v identitě jednajícího a sám o sobě nevolá po reakci. Věnujeme-li se ale 

teorii nemorálního jednání, tedy teorii provinění, aspekt realizace činu ve světě zde 

vystupuje s větší naléhavostí a to se projevuje v našem vnímání zodpovědnosti: Jinak se 

vztahujeme k situaci, kdy jsme něco špatného pouze zamýšleli, ale nepodařilo se to 

vykonat, a jinak k situaci, kdy jsme skutečně něco špatného udělali. Zde vstupuje do 

otázky zodpovědnosti další rozlišení: rozlišení mezi pouhým pokusem a mezi skutečně 

dokončeným jednáním.  

 

Vztah jednajícího k činu se tedy neomezuje jen na to, že v činu se nějakým způsobem 

vyjadřuje osoba autora v tom smyslu, že čin je chtěný a dobrovolný, a proto je za něj 

jednající zodpovědný, jak jsme o tom mluvili v předchozí kapitole. Na tento vztah 
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musíme pohlížet i z druhé strany, z hlediska času uskutečnění jednání a retrospektivního 

pohledu na něj. Teorie jednání, která neredukuje jednání na pouhý akt vůle a snaží se plně 

vysvětlit jednání člověka v kontextu jeho života, tak nesmí ignorovat ani fakt, že jednání 

je díky dobrovolnosti projevem člověka a jeho „vnitřního světa“, ani fakt, že jednání se 

odehrává ve vnějším světě a způsobuje jeho změnu (a případnou škodu), kterou jednající 

zapříčiňuje. Tento podvojný aspekt jednání (a tedy i viny a provinění) výstižně shrnul 

Bernard Williams: „jednání stojí mezi vnitřním světem dispozice, citu a rozhodnutí 

a vnějším světem škody a křivdy. To, co jsem udělal, ukazuje v jednom směru k tomu, co 

se stalo druhým, v druhém směru k tomu, co jsem já.“
8 

Uspokojivý výklad jednání 

a provinění tak musí obsahovat obě tyto složky. 

 

V otázkách po zodpovědnosti za jednání je proto velmi poučné uvážit dva extrémní 

případy, v nichž právě jedna z těchto složek chybí, a pozorovat, jaký dopad má tato 

absence na naše chápání viny a zodpovědnosti. Prvním případem je neúmyslné jednání, 

kterému chybí vnitřní složka, ale zato je přítomna ona vnější. Neúmyslnému zavinění se 

budeme věnovat v první části a v druhé části rozvineme pojetí identity, k němuž jeho 

reflexe vede. Druhý případ má opačné nastavení – obsahuje úmysl, tedy vnitřní složku 

jednání, ale k činu nedojde, a tedy není naplněna ona vnější složka. Tomuto případu se 

budeme věnovat v části třetí. Výsledkem těchto dvou větví zkoumání bude integrující 

pojetí viny a zodpovědnosti, které bude představeno ve čtvrté části.  

 2.1 Neúmyslné zavinění 

Williamsovo pojednání neúmyslného zavinění a jeho pojem agent-regret (lítost 

jednajícího) jsme již zmiňovali v několika různých souvislostech. Předně v druhé kapitole 

(v části 3.1), kde měl tento pojem demonstrovat fakt, že do našeho pocitu zodpovědnosti 

se promítají i ty aspekty jednání, které nejsou v naší moci. Zmiňovali jsme zde 

Williamsův příklad řidiče dodávky, který bez vlastního zavinění způsobí smrt dítěte. 

Přestože neštěstí bylo zcela věcí náhody, řidič se cítí zodpovědným (a to je správné), 

čehož vyjádřením je speciální typ lítosti, kterou Williams nazývá právě lítost jednajícího 

(agent-regret). Podobným příkladem je i v tomto kontextu často zmiňovaný Oidipús, 

který z nevědomosti nešťastnou hrou osudu způsobí tragické zlo.
9
 V druhé kapitole jsme 

probírali různé modifikace těchto příkladů, kde jsme přidávali míru úmyslu a pozorovali, 

jak se reakce pozorovatele mění od úvodního soucitu po odsouzení a výčitku tam, kde zlo 

jednající zamýšlel.  

 

Ve třetí kapitole jsme se k Williamsově pojetí lítosti vrátili v souvislosti s Aristotelovým 

pojednáním o jednání z nevědomosti (část 2.3). Aristotelés totiž tvrdil, že jednání 

z nevědomosti je skutečně nedobrovolné, a tudíž omluvitelné, pouze v případě, že 

jednající cítí lítost. Spolu s Williamsem jsme rozlišili dva typy lítosti – lítost obecnou, 

kterou cítí pozorovatel dění, a lítost jednajícího, která jediná by měla být z hlediska této 

Aristotelovy podmínky relevantní. Oba typy lítosti vyjádřené podle Williamse 

                                                           
8 „As always, the action stands between the inner world of disposition, feeling, and decision and an outer 

world of harm and wrong. What I have done points in one direction towards what has happened to others, in 

another direction to what I am.“ (Williams 1993, str. 92). 
9 Oidipův čin a následné pocity viny se staly již klasickým příkladem neúmyslného zavinění a jeho důsledků. 

Viz např. Williams (1981b), str. 30, pozn. 2; Williams (1993), 3, str. 58, 68; Gaita (2006), str. 44; Winch 

(1972c), str. 184. 
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myšlenkou: „oč by bylo lepší, kdyby tomu bylo jinak,“ obsahují distanci od toho, co se 

stalo, a uznání, že to byla zlá, špatná věc. Lítost jednajícího se navíc vyjadřuje přáním: 

„Kéž bych byla jednala jinak,“ „kéž bych to byla neudělala,“ „kéž bych tomu bývala 

mohla zabránit.“ Kromě této distance od aktuálního jednání však pouze tato lítost 

vyjadřuje zároveň přijetí zodpovědnosti za to, co jednající (byť neúmyslně) způsobil: já 

jsem to udělala, je na mně nést následky a odčinit to.  

 

Williams ale tvrdí, že i touha nahradit či kompenzovat škodu je slučitelná s externí lítostí, 

s lítostí pozorovatele, která nevyjadřuje zodpovědnost.
10

 Abychom zjistili míru 

identifikace jednajícího s tím, co způsobil, nabízí Williams zajímavý test: pokud jednající 

připustí, že škodu by stejně dobře mohla pokrýt pojistka, jedná se o tuto externí lítost. 

Jedná-li se o lítost jednajícího, pak jeho potřebu vypořádat se s následky svých činů nijak 

neuklidní, když je vyřeší někdo jiný či něco jiného. Podmínkou této lítosti je tedy navíc 

„myšlenka, že cena za [škodu], ke které došlo, může být za daných okolností spravedlivě 

přičtena na jeho účet.“
11

 Chápe-li jednající čin jako svůj, přijímá také důsledky, které 

z něj plynou, v tomto případě nutnost vypořádat se s tím, je-li jednání nakonec dobré či 

špatné. 

 

Tím jsme se ovšem dostali k tématu této kapitoly: Co je to za zodpovědnost, o níž zde 

mluvíme? Williamsovo pojednání pojmu lítosti jednajícího (agent-regret) bychom totiž 

mohli číst jako pokus o ukázání speciální a neopakovatelné perspektivy, kterou má 

jednající vzhledem ke svému jednání. Jednající má ke svému jednání zcela zvláštní vztah, 

a to i v případě, že toto jeho jednání je neúmyslné, a tudíž žádným způsobem nevyjadřuje 

jeho charakter v tom smyslu, jak jsme o tom mluvili v předchozí kapitole v souvislosti 

s dobrovolností. Williams tvrdí a ukazuje, že tento zvláštní vztah máme k výsledkům 

a důsledkům svého jednání proto, že jsme jejich příčinou: to, co způsobíme, ale 

nezaviníme, spadá do oblasti toho, co nazývá kauzální zodpovědnost (causal 

responsibility). Podobně jako můžeme mluvit o tom, že opakované střídání mrazu a tání 

je zodpovědné za to, že se rozbije silnice, v tom smyslu, že toto rozbití zapříčinilo,
12

 

můžeme mluvit i o tom, že člověk je zodpovědný za své výsledné činy nehledě na to, zda 

je zamýšlel, nebo ne: „skutečnost, že jste jednali neúmyslně, od vás sama o sobě ono 

jednání neodděluje“.
13

  

 

Ve třetí kapitole knihy Shame and Necessity Williams argumentuje, že právě idea 

kauzality byla jádrem pojetí zodpovědnosti ve starém Řecku, stejně jako je jí i u nás, 

přestaneme-li se soustředit výhradně na trestní právo, kde hraje klíčovou roli pojem 

úmyslu. V právu občanském, stejně jako v běžném životě přijímáme zodpovědnost za to, 

co jsme způsobili. „Ve většině oblastí našeho života řízených představou zodpovědnosti 

vztahuje hlavní pravidlo reakci k příčině: cílem je, aby reakce byla uplatněna na osobě, 

                                                           
10 Williams (1981b), str. 28. 
11 „…the thought that the cost of its happening can in the circumstances fairly be allocated to one’s account.“ 

(Tamtéž). 
12 Tento příklad používá Winch, když kontrastuje toto běžné užití pojmu zodpovědnosti založené na kauzalitě 

se zodpovědností ve smyslu viny či „blameworthiness“, která předpokládá chybu jednajícího. (Winch 1972b, 

str. 135). 
13 “…the fact that you acted unintentionally does not, in itself, dissociate that action from yourself.“(Williams 

1993, str. 54). 
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jejíž jednání bylo příčinou škody.“
14

 Jaká je ona reakce či odpověď (response) na škodu, 

závisí na povaze činu, nicméně jak jsme ukázali, i v případě neúmyslného zavinění je 

vyjádřením přijetí zodpovědnosti lítost a potřeba způsobenou škodu nějak nahradit.  

 

Williams tedy ukazuje, že lítost či pocit viny v tomto případě nejsou projevem 

iracionality, naopak jsou patřičným projevem vědomí, že jsme způsobili někomu škodu či 

zlo, za něž se cítíme zodpovědní. Řidiče dodávky, který by se neobviňoval, či Oidipa, 

který by nad konečným odhalením jen mávl rukou, bychom považovali za pochybné 

charaktery.
15

 Důležité ovšem je, že nikdo jiný je za jejich činy vinit nemůže, ani po nich 

nemůže vymáhat příslušné reakce. Vinit se a vyčítat si ono jednání může právě jen 

jednající. Winch navíc poukazuje na to, že pro tento speciální typ výčitek máme 

i speciální pojmy: pocit viny, výčitky svědomí (v angličtině remorse).
16

 Projevem těchto 

výčitek jsou myšlenky typu „kdybych býval udělal něco jiného, mohl jsem tomu neštěstí 

zabránit“, které opět může mít jen někdo, kdo byl příčinou neštěstí a kdo tedy ono zlo 

skutečně učinil. Ke způsobenému neštěstí má jednající zcela speciální vztah (perspektiva 

první osoby), který je odlišný od postoje pozorovatele (perspektiva třetí osoby): není to 

pro něj pouhá událost, je to něco, co udělal.  

 

Tyto různé perspektivy jsou pak základem svébytných reakcí nejen u jednajícího 

samotného, ale i u pozorovatele. Reakce, kterou v nás evokuje Oidipův příběh, je soucit 

či lítost (pity). Winch však poukazuje na to, že i tato lítost je speciálního typu: Oidipa 

nelitujeme jen kvůli strašným důsledkům jeho činu a kvůli jeho nešťastnému osudu 

(slepota, exil). Lítost, kterou bychom cítili vůči někomu, kdo byl stižen podobným 

neštěstím, aniž by bylo důsledkem jeho jednání, by byla zcela jiná. Podle Winche Oidipa 

litujeme právě proto, že neštěstí spočívá v jeho činech samotných – nahlížíme, že 

otcovraždu a incest, kterých se nevědomky dopustil, si nemůže nevyčítat. Podle Winche 

bychom Oidipa litovali stejně, i kdyby tyto činy žádné bolestné důsledky neměly.
17

  

 2.2 Identita a význam činu 

Williams se snaží ukázat, že snaha moderní etiky vyloučit náhodu z oblasti toho, za co 

jsme zodpovědní, a odloučit od jednajícího vše, co nebylo v jeho moci, je zcela 

nepatřičná a narušuje naši identitu jednajících bytostí. „[P]okud člověk přikládá důležitost 

tomu, kým je, ve smyslu toho, co udělal a za co je ve světě zodpovědný, musí přijmout 

mnoho věcí, které si na tento smysl činí nárok čistě díky tomu, že se prostě staly.“
18

 

Williams zde vyjadřuje velmi důležitou myšlenku: identita člověka je kromě jeho 

dispozic a charakteru tvořena také jeho konkrétní minulostí. Nedílnou součástí této 

minulosti jsou všechna jednání, která člověk úmyslně vykonal nebo se pro ně rozhodl, ale 

také to, co učinil neúmyslně nebo co jen způsobil. Naši minulost si tedy neurčujeme 

výhradně sami, ale zasahuje do ní velkou měrou náhoda a vnější události. Naši identitu – 

                                                           
14 „But in most spheres of our life regulated by ideas of responsibility, the governing rule relates response to 

cause: the aim is that the response should be applied to a person whose action was the cause of the harm.“ 

(Tamtéž, str. 57). 
15 Williams (1981b), str. 28. 
16 Winch (1972c), str. 184. 
17 Tamtéž, str. 185; srov. též Williams (1993), str. 71. 
18 “[I]f one attaches importance to the sense of what one is in terms of what one has done and what in the 

world one is responsible for, one must accept much that makes its claim on that sense solely in virtue of its 

being actual.“ (Tamtéž, str. 29). 
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to, kým jsme –, tedy podle Williamse určuje i to, co se prostě stane bez naší vůle, včetně 

toho, co bez vlastní vůle způsobíme.
19

 

 

Do jaké míry takové zlo člověk přijme jako svůj čin a jak se s ním identifikuje jako se 

součástí své minulosti, záleží podle Williamse na konkrétním charakteru tohoto člověka. 

Tuto míru ovšem můžeme posoudit podle dopadu, který má daná událost na jeho další 

život. Výsostným způsobem je vyjádřen v jeho emočních reakcích (lítost, pocit viny, 

výčitky svědomí) a v tom, k čemu jej motivují: v pokusech odčinit, nahradit či jiným 

způsobem kompenzovat to, co způsobil. Jako jedinečný znak zodpovědnosti se nám zde 

ukazuje retrospektivní pohled na vykonaný čin a jeho dopad na další život jednajícího. 

Williams tento důležitý aspekt jednání demonstruje na postavě Oidipa, jehož život se 

zásadně změní poté, co odhalí, že on sám byl příčinou miasmatu, které stihlo Théby: jeho 

slepota, exil a způsob, jak k němu lidé přistupují v tragédii Oidipús na Kolónu, jsou 

bezprostřední důsledky toho, co udělal (zabil svého otce), ale co zároveň neudělal (zabil 

jej v nevědomosti).
20

  

 

Williams Oidipův postoj k jeho dávno minulému činu více rozvádí ve třetí kapitole 

Shame and Necessity. Ukazuje, že Oidipús časem získal větší nadhled a uznává, že činy, 

za něž se oslepil, vlastně neučinil („vždyť jsem při činech se spíše trpným nežli činným 

ukázal“
21

) a že jeho reakce byla snad přehnaná. Oidipova meditace v Oidipovi na Kolónu 

má podle Williamse důležitý smysl: Oidipús se snaží „vyrovnat s tím, co jeho skutky 

(erga) znamenaly pro jeho život“.
22

 Tyto skutky totiž bezpochyby byly hrůzné a Williams 

klade velmi pertinentní otázku: „Co má asi člověk udělat, když zjistí, že nejen 

v představách, ale ve skutečném životě zavraždil svého otce a oženil se s vlastní 

matkou?“
23

 Jelikož to neučinil úmyslně, má reagovat, jako by se nic nestalo, nebo jako by 

to bylo pouze nějaké dění, nikoli jeho jednání? Podle Williamse chápeme hrůzu, kterou 

Oidipús při svém strašném odhalení zažívá, stejně jako nezbytnost jeho reakce, protože 

„víme, že v příběhu lidského života existuje autorita uplatňovaná tím, co člověk udělal, 

a nikoli pouze tím, co udělal úmyslně.“
24

 

 

Tato autorita se podle Williamse projevuje právě v závažnosti důsledků, které mělo 

Oidipovo strašné odhalení pro jeho život: předně jsou zde „objektivní“ změny, které 

odhalení přináší: jeho život se od základů změní – z úspěšného a oslavovaného vládce 

Théb se stává slepec potřísněný vinou a vydaný na milost příbuzným. Odhalením své 

viny si zničil život a přišel o vše, co mu bylo drahé, včetně manželky a dětí. Kromě této 

roviny však ukazuje Williams i rovinu „subjektivní“, rovinu postoje Oidipa k vlastnímu 

životu, do níž se promítá fakt, že toto vše se mu stalo díky tomu, co on sám učinil.
25

 To, 

jak chápe sám sebe a to, kým je, se de facto odvozuje od jeho činu: i když otcovražda 

                                                           
19 Srov. tamtéž, str. 30. 
20 Williams zde v pozn. 2 cituje část řeči starého Oidipa z tragédie Oidipús na Kolónu (539): „já jsem to 

neudělal“. 
21 Sofoklés 1975, 266–267; „τά γ᾽ ἔργα μου πεπονθότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα“ – citováno ve Williams 

(1993), str. 68.  
22 Williams (1993), str. 68. 
23 Tamtéž. 
24 „[B]ecause we know that in the story of one’s life there is an authority exercised by what one has done, and 

not merely by what one has intentionally done“ (Williams 1993, str. 69). 
25 Williams (1993), str. 70. 
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a incest s matkou jsou již dávno minulostí, stále o něm platí, že „je tou osobou, která ty 

věci učinila“.
26

 Jeho identita je už nadále tvořena tím, co udělal. Čin, byť neúmyslný, tedy 

může mít takový význam, že změní nejen následný život jednajícího, ale i jeho identitu. 

 

Případy neúmyslného zavinění ukazují, jak je zavádějící držet se kantovské představy, že 

vina se odvíjí pouze od úmyslu: od škody způsobené ve světě nelze v otázkách viny 

abstrahovat. Tyto případy však zároveň ukazují druhý pól jednání: protože jednající 

škodu nezavinil, neprovinil se dobrovolně, a tedy v důležitém smyslu zlo zároveň 

neudělal, nemůže dojít k přenosu soudu, o němž jsme mluvili v předchozí kapitole. 

I když byl Oidipús příčinou neštěstí či zla (a proto také cítí lítost a pocity viny), 

nemůžeme ho za to odsoudit, vinit ho, ani mu nic vyčítat, můžeme s ním nanejvýš 

soucítit. Vinu v plném smyslu totiž může založit pouze dobrovolný čin, který skrze 

autorství vyjadřuje charakter jednajícího. V následující části však zároveň uvidíme, že 

i dobrovolně vykonané zlo se promítá do identity jednajícího způsobem, o němž jsme 

mluvili v této části.  

 2.3 Neúspěšný pokus 

V předchozí části jsme mluvili o tom, že vykonaný čin nehledě na to, zda byl úmyslný, či 

ne, může od základů změnit identitu člověka a jeho život. Abychom ještě jednou 

poukázali na důležitost jednání jako reálné události ve světě, vrátíme se v této části ke 

srovnání úspěšně vykonaného zločinu s pouhým nepovedeným pokusem, které jsme 

uvedli v části 3.2 druhé kapitoly. Tam jsme předvedli Nagelovu kritiku kantovského 

pojetí provinění, která abstrahuje od realizace činu, již považuje za nahodilou. Přesto, že 

do realizace činu může zasáhnout náhoda, Nagel tvrdil, že je důležitou součástí našeho 

morálního hodnocení, jak je vidět na různých trestech, které jsou vyměřeny za pokus 

o vraždu a vraždu jako takovou.  

 

Zde se podíváme na to, jaké filosofické důsledky ze srovnání pouhého pokusu 

s realizovanou vraždou vyvozuje Peter Winch ve svém článku „Trying“, v němž jako 

i v dalších článcích jeho sbírky Ethics and Action upozorňuje na jedinečnou perspektivu, 

kterou má jednající k vlastním činům, a na význam, jež pro člověka jeho jednání může 

mít.
27

 Winch ukazuje, že tento význam lze vysvětlit pouze tehdy, chápeme-li jednajícího 

jako součást světa, v němž jedná a v němž se jeho jednání stává součástí jeho života 

a jeho samotného. Podobně jako Anscombe navazuje Winch v tomto ohledu na novou 

teorii jednání u pozdního Wittgensteina.
28

 

 

Winchova motivace se projevuje hned na začátku pojednání pokusu o vraždu, když si 

klade otázku, co je možné říci o činu (vraždě) a co je možné říci o jednajícím. Závažnost 

vraždy se oproti různým drobnějším proviněním ukazuje na slovníku, který pro ni 

používáme: vražda je „hrozná“, „šokující“ věc. Oproti zemětřesení, o němž také říkáme, 

že bylo „hrozné“ či „strašné“, se však u vraždy podle Winche neodvíjí její děsivost pouze 

                                                           
26 Tamtéž, str. 71. 
27 Srov. shrnutí z úvodu sbírky: „In the series of essays beginning with No. 6 I am mainly concerned with 

questions about the kind of moral significance which a man can attach to his own acts, as distinct from the 

significance to him of other men's acts.“ (Winch 1972, Introduction, str. 5). 
28 Viz především Wittgenstein (1993), § 611–623. 
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od strašných důsledků, ale především od faktu, že onen čin sám o sobě je takový: někdo 

úmyslně zabil druhého člověka.
29

 Zde se začíná ukazovat rozdíl Winchovy perspektivy od 

perspektivy Williamsovy: ačkoli Williams má stejnou motivaci a používá podobný 

slovník (také říká, že Oidipův čin je „hrozný“), neuznává svébytnou realitu viny a zla, 

a proto nemůže mluvit o tom, že čin je hrozný či nemorální sám o sobě, nehledě na škodu 

a důsledky, které způsobí. Winchovo stanovisko je pro nás nyní užitečnější, protože bere 

vážně fakt dobrovolnosti a zavinění. Dopad činu na život jednajícího se tudíž podle 

Winche neodvíjí pouze od psychologických účinků nebo důsledků činu jako u Williamse, 

ale především od toho, že čin jako takový byl zlý či hrozný. Je-li však čin nemorální sám 

o sobě, je součástí jeho hrůznosti fakt, že jeho hodnocení můžeme přenést na jeho autora: 

vražda je hrozná proto, že někdo úmyslně vraždil, a je tudíž vrahem. Jak říká Winch, 

hodnocení činu se odráží na hodnocení jednajícího.
30

 Právě tato komplexní souvislost 

hodnocení činu a hodnocení jednajícího se ukáže jako klíčová v jeho vysvětlení rozdílu 

mezi pouhým pokusem a vykonaným činem. 

 

Kdybychom na tento přenos hodnocení pohlíželi pouze z hlediska úmyslu, zdálo by se, že 

ten, kdo se o vraždu pokusí, se proviňuje stejně, jako ten, kdo uspěje, pouze s tou 

výhradou, že u pouhého pokusu je tato souvislost hodnocení činu a jeho autora 

bezprostřednější.
31

 Podle Winche se však nesmíme nechat zlákat touto konfúzní otázkou 

a musíme se ptát, co lze říci o pouhém neúspěšném pokusu o vraždu v kontrastu 

s vykonanou vraždou. Winch odpovídá, že většina vyjádření bude platná pouze 

derivativně od toho, co platí o dokonaném činu: pokus o vraždu je hrozný, protože vražda 

je hrozná.
32

 I když pokus o vraždu člověka také „poskvrňuje“, neposkvrňuje jej tím 

samým způsobem – to, co udělal, bylo něco jiného. V případě dokonané vraždy viník 

ukončil něčí život. Pokud se pouze pokusil, ale selhal a později se vnitřně změní, může si 

podle Winche říct: „Díky Bohu, že se mi to nepodařilo!“
33

 Situace by zjevně byla jiná pro 

někoho, kdo se vraždy dopustil. V čem se ale tak zásadně liší? 

 

V odpovědi na tuto otázku využívá Winch jinou, ale klíčovou souvislost hodnocení činu 

a hodnocení jednajícího: člověk, který vykonal vraždu, se stal vrahem. Winch zdůrazňuje, 

že mezi těmito dvěma tvrzeními je úzká pojmová souvislost: vykonat vraždu znamená 

stát se vrahem. Podle Winche totiž neexistuje žádné reálné rozlišení mezi „spáchat 

vraždu“ a „stát se vrahem“. Pokud viník „cítí výčitky svědomí za vraždu, které se 

dopustil, odsuzuje se za to, že je vrahem.“
34

 Odsoudit provinění neznamená tedy jen 

odsoudit zlý úmysl a tím i charakter člověka, jehož projevem tento úmysl byl. Znamená 

to také odsoudit čin jako takový a skrze něj to, čím je člověk poté, co čin vykonal. 

U neúspěšného pokusu o vraždu tato důležitá část viny odpadá: protože jednající ve svém 

pokusu selhal a čin nakonec nerealizoval, nestal se vrahem. Později si přirozeně může 

vyčítat, že chtěl někoho zabít, stejně jako mu to mohou vyčítat druzí, ale nemůže si 

vyčítat to, že se stal vrahem. Vrátíme-li se k formulaci z minulého odstavce, může 

„děkovat Bohu“, že se nestal vrahem.  

                                                           
29 Winch (1972b), str. 139. 
30 Tamtéž, str. 143. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž, str. 141. 
33 Tamtéž, str. 144. 
34 Tamtéž, str. 146. 
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Raimond Gaita navazuje na Winchovu úvahu a zdůrazňuje roli zavražděné oběti 

v případě úspěšné vraždy. Vrah je podle něj ve výčitkách svědomí „pronásledován svou 

obětí“. Dochází mu, že konkrétní člověk, který byl dříve živý, již nežije, byl zabit, a to 

právě jeho rukou.
35

 Gaita kritizuje kantianismus za to, že nedovede učinit zadost 

závažnosti viny, a především závažnosti toho, jak je křivdou zasažena druhá lidská bytost. 

Na příkladu Raskolnikova ukazuje, jak viník postupně ve výčitkách svědomí zjišťuje, „co 

to znamená být vrahem a co to znamená, že jiný člověk je druhá lidská bytost“
36

 a on 

život této konkrétní lidské bytosti ukončil. Taková úvaha je ovšem vyloučena v případě, 

že se viník o vraždu pouze pokusí, ale oběť nakonec zůstane naživu. 

 

Ukazuje se nám zde, že čin je mnohem víc než samotný úmysl a vina je mnohem víc než 

samotné zavinění. Jednosměrné soustředění se na čas před jednáním a na způsob, jakým 

se v činu odráží charakter člověka, má tendenci tento fakt zastírat. Winch jej dále 

objasňuje analýzou dvou typů reakcí na vinu, a to jednak reakcí z perspektivy 

pozorovatele (třetí osoby), jednak reakcí z perspektivy jednajícího (první osoby). Využívá 

zde opět poznatek, který jsme viděli už u Williamse: totiž že perspektiva jednajícího na 

vykonaný čin je zcela specifická a nepřenositelná díky zvláštnímu vztahu, který má 

člověk k sobě samému a ke svému životu.  

 

Winch opět vychází z onoho komplexního vztahu mezi odsouzením činu a odsouzením 

jeho autora a postupně cituje dva známé výroky, které z této dichotomie vycházejí: 

předně Augustinovo „odsuzuj hřích, ale nikoli hříšníka“
37

 a později obdobnou formulaci, 

kterou nacházíme v Lukášově evangeliu: „Nesuďte a nebudete souzeni.“
38

 Aniž by chtěl 

tvrdit, že toto jsou ty správné reakce na provinění, ukazuje na nich určitý možný postoj 

k viníkovi, který se posléze projevuje jak v činech, tak ve vztahu k viníkovi: můžeme 

totiž odsoudit a potrestat jeho zlý čin, ale k němu samému zaujmout postoj soucitu. Tento 

soucit je zaměřen nejen na bolestné důsledky jeho provinění, ale především na poznání, 

čím se dotyčný stal tím, že spáchal to, co spáchal.
39

 Jedná se o láskyplnou reakci na rozdíl 

od hněvu, rozhořčení a zavržení, v něž ústí prosté odsouzení viníka, o kterém jsme 

mluvili v 1. části druhé kapitoly.  

 

Přestože zde Winch toto srovnání nečiní, je na místě se zeptat, v čem se soucit s viníkem 

liší od soucitu, kterým jsme reagovali na neúmyslné Oidipovy činy, protože i tam byl 

zaměřen na to, jak vykonaný čin změnil identitu jednajícího. Rozdíl je zde poměrně 

intuitivní: Oidipovy činy na rozdíl od činu vraha neodhalují Oidipa jako zlého člověka, 

ale jako člověka stiženého neštěstím. Náš soucit je přirozený, protože Oidipús zlo „více 

trpí, než že by ho činil“ a jeho lítost a utrpení jsou zjevné. Vražda na druhé straně 

odhaluje hrozný charakter vraha. Pokud tento viník nemá výčitky svědomí, není vůbec 

jasné, k čemu by náš soucit měl směřovat, protože není jasné, zda vůbec trpí nebo trpět 

                                                           
35 Gaita (2006), str. 117, 148. 
36 „His (intermittent) remorse was a discovery of what it was to be a murderer and of what it was for another 

to be a fellow human being.“ (Tamtéž, str. 35). Srov. též Gaita (2002), str. 33. Srov. též části 3.3 a 4.3 této 

kapitoly. 
37 Tamtéž, str. 139. 
38 „judge not and you will not be judged“ (Tamtéž, str. 143), citováno z Lk 6,37. 
39 Tamtéž, str. 145. 
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bude.
40

 Přirozenou reakcí je zde naopak právě odsouzení viníka, rozhořčení a hostilita 

k člověku, který byl schopen zavraždit druhého člověka. „Svatá“ reakce soucitu 

s viníkem tedy předpokládá určitou představu o zlu, které člověka stihne, když na sebe 

uvalí vinu.
41

  

 

Winch ovšem tuto myšlenku soucitu dále nerozvíjí a přesouvá se k důležitému rozdílu: ve 

vztahu k provinění druhého člověka je tato reakce možná, zatímco ve vztahu k vlastnímu 

provinění se vždy jedná o druh sebelítosti, jež je nekompatibilní s odsouzením činu 

a s výčitkami svědomí (remorse).
42

 Asymetrie je vidět i na otázce vztahu k viníkovi: 

otázka, jak s ním můžeme udržovat vztah či jak s ním můžeme žít vzhledem k tomu, co 

udělal, je bezpochyby závažná, ovšem nikoli principiálně bezvýchodná. Předně je zde 

vždy možnost, že s druhým člověkem je možné nežít – vztahy můžeme přerušit. Je-li 

však možné na provinění druhého reagovat soucitem, a tedy ne-hostilní reakcí, existuje 

zároveň v principu myslitelná cesta, jak vztah udržet, protože u druhého člověka 

odsouzení činu neimplikuje jeho zavržení. 

 

Nazře-li však viník sám hrůznou povahu svého činu a začne si jej vyčítat, jeho výčitky 

podle Winche často ústí do otázky „Jak se sebou můžu teď žít vzhledem k tomu, čím 

jsem se stal vykonáním toho činu?“
43

 Řekli jsme, že ve vztahu k sobě samému reakce 

soucitu, která by nezlehčovala vinu, není možná, a proto v první osobě odsouzení činu 

znamená vždy odsouzení jeho autora. Otázka, jak má viník sám se sebou žít, je proto 

zjevně netriviální. Vina narušuje vztah člověka k sobě samému často fatálním způsobem. 

Winch podotýká, že hněv, výčitky a zavržení, pokud je přeneseme na reakci v první 

osobě (nenávist k sobě samému, sebetrýznění, …), často vedou k určité rezignaci na život 

a mohou vést až k sebevraždě. To platí především u činů, kde není možná náprava nebo 

odčinění, k nimž za normálních okolností vedou správně pociťované výčitky svědomí 

(remorse).
44

 

 

Zde bychom mohli opět případ zaviněného zla srovnat s příkladem Oidipa. Je u něj na 

místě otázka, již jsme citovali výše, zda a jak se sebou může žít? Zpochybňují jeho 

odhalené činy vztahy, které mají k Oidipovi druzí i on sám? Oidipús odchází z Théb, ale 

nikoli proto, že by ho spoluobčané vyštvali či vyhostili, ale proto, aby město zbavil 

kletby. Jak se ukazuje v tragédii Oidipús na Kolónu, ti, kteří znají jeho osud, ho nemohou 

odsoudit a zavrhnout. Jak je to však s jeho vztahem k sobě samému? Mají jeho výčitky 

onu fatální povahu, kterou můžeme pozorovat u výčitek, kterými trpí člověk, který se 

skutečně provinil, a které ho uvrhují do „radikální singularity“, jak o ní bude mluvit 

                                                           
40 Gaita ve velmi krátké poznámce naznačuje, že právě když viník nelituje svého činu a jedná se o někoho, 

kdo je nám blízký (např. naše děti), rmoutíme se o to více (Gaita 2006, str. 63). Přestože tento zármutek nad 

charakterem a činy blízkých je velmi pochopitelný, není snadné tuto reakci vysvětlit.  
41 Tuto představu slavně prezentuje Sókratés v dialogu Gorgias, když tvrdí, že je lepší zlo snášet než zlo činit. 

Toto tvrzení rozebírá i Gaita v kapitole „The Repudiation of Morality“ v Gaita (2006). Tato představa 

předpokládá určité pojetí provinění a zla, které vždy vychází z určitého rozpolcení charakteru a z určitého 

typu pomýlení či sebeklamu. Vykonáním zla si tak člověk poškozuje duši, která nemůže dosáhnout jednoty 

a celistvosti. Srov. též Buber (1994) a Buber (1958). 
42 Tamtéž, str. 146. Mohli bychom podotknout, že podobně není možné odpustit sám sobě. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž, str. 147; srov. též Gaita (2006), str. 52. 
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Gaita?
45

 Může sám sebe skutečně odsoudit a zavrhnout za něco, co nebyla jeho chyba, 

aniž by toto zavržení bylo projevem sebelítosti či pocitu ponížení a pošpinění před svými 

spoluobčany? 

 

Domnívám se, že toto možné není. Williams ukazuje na příkladu Sofoklova Aiáse, že 

k takovému fatálnímu důsledku může vést stud – Aiás ponížení z toho, do čeho byl 

zavlečen nezávisle na své vůli, neunese a zabije se.
46

 Příčinou jeho sebedestrukce však 

nejsou výčitky svědomí, a už vůbec ne škoda, kterou svým činem způsobil (která tak jako 

tak nebyla velká). Oidipús se oslepí, rezignuje na svůj dosavadní život a odchází, ale toto 

vše je reakce na hrůzný čin, který provedl, nikoli na odsouzení svého charakteru, který by 

se v jeho činu projevoval. Součástí oné radikální singularity, do níž se kající viník 

dostává, je totiž právě onen vnitřní rozpor v jeho samotném charakteru: jeho čin ukazuje, 

že je někým, jehož charakter nemůže schválit. Jak tento rozpor formuluje Buber, 

„viníkem otřásá vědomí identity vlastní osoby: já, který jsem se změnil, zůstávám stále 

týž.“
47

 – Viník, který již je schopen nahlédnout trestuhodnost svého předchozího 

počínání, zároveň nahlíží, že to byl on sám, kdo takto jednal a kdo byl takový, že takto 

jednat mohl.  

 

U činu, který obsahuje obě složky viny – zavinění i realizovaný čin, tak dochází 

k zvláštnímu souběhu vnitřního a vnějšího: to, kým člověk je (jeho charakter), kulminuje 

v činu, ale tento čin zároveň dotváří to, kým člověk je. To je dobře vidět na některých 

výrazech, jimiž můžeme viníka popsat, například když říkáme, že někdo je vrah, zrádce 

nebo zloděj. Jsou to výrazy, které nepopisují nějakou charakterovou vlastnost, ale odvíjejí 

se od charakteru činu. Co však znamená, když o někom řekneme, že je vrah? Znamená to, 

že je schopen vraždit (tj. že má takový charakter či dispozice), nebo že vykonal vraždu? 

Stává se vrahem člověk až poté, co vraždu dokoná, nebo je to něco, co má v sobě a co 

umožňuje onen čin? Těžko však můžeme o někom říci, že je vrah, zrádce či zloděj, aniž 

by dané činy provedl. K čemu v jeho identitě tedy odkazují tyto popisy? 

 

Problém je v tom, že tyto popisy se odvozují od popisů činu (vražda, zrada, krádež, lež, 

incest), nikoli od popisů charakteru jednajícího, jako například zbabělost, nepoctivost, 

sobectví, hrabivost apod. Protože u nich vztah k jednajícímu není primární, je možné je 

užívat i tam, kde jednání nebylo úmyslné. Williamsův řidič dodávky si může říkat „jsem 

vrah“ a Oidipús se může vinit za to, že se stal otcovrahem, protože otcovražda je platný 

popis toho, co udělal. Přestože tedy tyto popisy můžeme užívat i tam, kde chybí ona 

„vnitřní“ složka jednání, nelze je použít tam, kde čin nebyl dokonán. Můžeme-li však 

použít popis „stal se vrahem“ i v případě neúmyslného jednání, vyvstává otázka, jestli se 

takový popis identity nějak zásadně liší v případech úmyslného i neúmyslného činu. Stále 

totiž platí, že velkou část hrůzy, kterou vnímáme na činu vraždy, tvoří fakt, že vražda 

odhaluje hrozný charakter vraha. Může však tento charakter odhalit, aniž by k činu došlo?  

 

Určité vodítko pro pochopení vztahu charakteru a viny naznačuje Winch, když 

v závěrečném odstavci svého článku odpovídá na svou výše položenou otázku, za co 

                                                           
45 Srov. Gaita (2006), str. 52; viz část 3.3 této kapitoly.  
46 Srov. Williams (1993), str. 72 n. 
47 Buber (1990), str. 169. 
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děkuje Bohu člověk, jemuž se nepodařilo vraždu uskutečnit: „Děkuje tedy Bohu za to, že 

se nestal tím, co v sobě měl, a čím byl hotov se stát. Co bylo ‚v něm‘ nebylo 

uskutečněno.“
48

 Uskutečněný čin je ve Winchově pojetí jakýmsi přechodem od 

potenciální identity k identitě skutečné, od dispozice k jejímu uskutečnění. Dokud čin 

nebyl dokonán, vždy je možná cesta zpátky – člověk ještě není vrahem, a to ani v případě, 

že vyvinul veškeré úsilí, aby zavraždil, a toto úsilí je zmařeno pouhým zásahem vnější 

náhody. Buber tuto autoritu uskutečněného komentuje takto: „Působí zde účinná 

zkušenost neopakovatelnosti výchozí situace a nezměnitelnosti toho, co se stalo.“
49

 

 

Narážíme zde na velmi komplexní vztah identity člověka a jeho činu. Tento vztah, nebo 

přinejmenším jeho komplexnost, se pokusíme poněkud osvětlit ve třetí části této kapitoly, 

kde si položíme otázku, co je vlastním předmětem odsouzení ve výčitkách svědomí. 

Právě zde budeme balancovat mezi dvěma kandidáty – osobou jednajícího a jeho činem.  

 2.4 Pojem viny 

V předchozí části jsme viděli, že kdybychom jednání redukovali na pouhý úmysl, případy 

neúspěšného pokusu a vykonaného činu by byly z hlediska hodnocení stejné. My jsme 

však ukázali, že je v nich zásadní rozdíl – vyústěním prvního je (zůstaneme-li u příkladu 

zabití) mrtvý člověk, který zemřel násilnou smrtí, zatímco v druhém případě plánovaná 

oběť žije. V prvním případě se jednající stává vrahem, v druhém ne. Srovnáme-li tedy 

jednání s pouhým pokusem, vidíme, že uspokojivá koncepce jednání, zodpovědnosti 

a viny musí obsahovat i onu druhou složku – čin jako událost ve světě, jejímž původcem 

je jednající a která něčemu nebo někomu může prospět, nebo také uškodit a způsobit 

újmu. Zároveň jsme ukázali, že je-li tato škoda způsobena neúmyslně, tedy chybí-li ona 

vnitřní složka viny (chyba a zavinění), můžeme mluvit o vině jen v derivativním smyslu, 

protože v ní chybí důležitá součást: odsouzení charakteru viníka.  

 

Pojmy, které užíváme v etice, odkazují různým způsobem do vnitřní či vnější sféry 

a zdůrazňují tak různým způsobem vnější či vnitřní aspekt jednání. Mluvíme-li o škodě, 

zranění, újmě (nebo i o zlu), zdůrazňujeme vnější důsledky jednání bez ohledu na 

autorství, vůli či úmysl. Pojmy jako rozhodnutí, vůle, úmysl, chtění a charakter naopak 

zdůrazňují vnitřní svět jednání. V češtině máme oproti angličtině tu výhodu, že se běžně 

používá pojem „vina“ („guilt“), a nikoli jen „vinit“ („to blame“), které je v angličtině 

mnohem častější. Pojem viny totiž výhodně integruje oba aspekty: předně předpokládá, 

že jednající věc zavinil a můžeme ho za jeho chybu vinit. Kromě tohoto čistě vnitřního 

významu však „vina“ znamená zároveň i zlý čin samotný jako to, co způsobil jednající ve 

vnějším světě. Vina je tak vždy zároveň něco, co si s sebou viník nese poté, co se 

provinil. Říkáme, že je „obtížen vinou“ nebo že na sebe „uvalil vinu“. Mluvíme tak 

                                                           
48 „What he is then thanking God for is that he did not become what he had it in him, and was ready, to 

become. What was ‚within him‘ was not realized.“ (Winch 1972b, str. 150).  
49 Buber (1990), str. 169; srov. též Buber (1958), str. 709: „Hier waltet die eine durchdringende oder zu 

durchdringen befähigte Einsicht in die Unwiederbringlichkeit der Ausgangsposition und die Irreparabilität der 

gelebten Zeit, einen Sachverhalt, der sich in der stärksten aller menschlichen Perspektiven, der auf den 

eigenen Tod, eindeutig dokumentiert. Von keinem Punkte aus ist die Zeit so als Sturz zu verspüren wie von 

der Selbstschau der Schuld aus. In diesem Sturz mitstürzend, wird der Träger der Schuld von dem Schauder 

des Identischseins mit sich selbst heimgesucht. Ich, bekommt er zu wissen, der ich ein anderer geworden bin, 

bin derselbe.“ 
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o vině jako o určitém břemeni, které nehledě na to, zda si jej jednající připouští, či ne, se 

stává součástí jeho následného života.
50

  

 

Pojem viny tak integruje všechny tři významy zodpovědnosti, které jsme v předchozích 

kapitolách identifikovali. Nejdříve jsme v druhé kapitole (v části 1.2) rozlišili 

zodpovědnost za (vnitřní) chybu, která vedla k provinění, a zodpovědnost za provinění 

samotné. Zde jsme viděli, že bez zavinění, tedy bez této vnitřní chyby jednajícího, o vině 

v čistém smyslu mluvit nemůžeme. Dále jsme v úvodu třetí kapitoly a v 1. části této 

kapitoly rozdělili dvojí smysl zodpovědnosti za provinění jako čin. Nejdříve jsme hovořili 

o dobrovolnosti, tedy podmínce, za které jednajícího můžeme činit zodpovědným za jeho 

čin. Výše jsme tuto dobrovolnost identifikovali jako součást „vnitřního“ aspektu viny. 

V této kapitole jsme pak mluvili o jiném smyslu zodpovědnosti, který vyjadřuje přijetí či 

odmítnutí již vykonaného činu jako změny ve vnějším světě, kterou jsme zapříčinili. Tu 

jsme posléze identifikovali jako „vnější“ aspekt viny.  

 

V první kapitole jsme kritizovali „legalistická“ pojetí etiky (především kantianismus 

a utilitarismus) za redukci, které se dopouštějí na naší morální zkušenosti tím, že se po 

vzoru práva zaměřují pouze na epizodické jednání. V  následujících kapitolách jsme 

několikrát ukázali, že tato redukce neumožňuje adekvátně vysvětlit pojmy zodpovědnosti 

a viny, protože abstrahuje jednak od časového kontextu života jednajícího, jednak od jeho 

identity a charakteru. Ve světle předchozích odstavců se však dále ukazuje, že abstrakce 

od tohoto kontextu vytváří nepřemostitelnou bariéru mezi vnitřním a vnějším aspektem 

viny, a tedy neumožňuje vytvořit její jednotnou koncepci: zatímco kantianismus veškerou 

vinu lokalizuje v úmyslu, a tedy ve vnitřní sféře, utilitarismus a konsekvencialismus 

naopak ve škodě ve světě, a tedy ve sféře vnější. 

 

Rozkol je způsoben omezením možností, kam dotyčná teorie může umísťovat hodnotu. 

Protože tuto hodnotu nemohou nacházet ve vnějším světě, jsou tyto teorie nuceny ji 

umísťovat do subjektu a jeho vůle. U vůle se můžeme soustředit na její aspekt vnitřní – 

rozhodování, rozhodnutí a úmysl, nebo na její aspekt vnější – předmět vůle, tedy žádaná 

změna ve světě, kterou tato vůle zapříčiňuje.
51

 Podle toho také můžeme umísťovat 

morální hodnotu. První možností je, že hodnota je přítomna v úmyslu: vůle je dobrá či 

špatná podle toho, jestli je dobrý či špatný úmysl jednajícího. Kvalita úmyslu se odvozuje 

například od toho, zda je, či není v souladu s objektivně platným morálním zákonem. 

Takto svou etiku konstruuje Kant, který se explicitně na několika místech vymezuje proti 

jakékoli tendenci odvozovat morální kvalitu z důsledků jednání a tedy také z čehokoli, co 

jednání může způsobit ve světě.
52

 

 

Druhou možností, kam je možné lokalizovat morální hodnotu, je předmět vůle, kterým je 

v epizodickém chápání jednání určitá změna ve světě. Právě to činí utilitarismus (či 

obecněji konsekvencialismus), když hodnotu jednání odvozuje od kvality jeho výsledků 

                                                           
50 Protože v angličtině nelze o vině v tomto smyslu mluvit, hovoří se v tomto kontextu častěji 

o zodpovědnosti (responsibility), která už ale na rozdíl od viny nese možnou reakci okolí. Situaci také 

komplikuje fakt, že anglické „guilt“ může zároveň znamenat i „pocit viny“ a někdy je tento význam dokonce 

chápán jako primární. Takto psychologizovaný pojem pak v našem kontextu vůbec nelze použít. 
51 Srov. Barabas (1999), str. 158, 163. 
52 Srov. především části 1.2 a 1.3 první kapitoly a části 1.3 a 3.2 druhé kapitoly. 
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a důsledků. Utilitarismus se tak zaměřuje na „vnější“ svět jednání a vzhledem k němu 

odvozuje i chybu jednajícího (neudělal to, co by přineslo nejlepší důsledky). Utilitarismus 

naopak často čelí kritice, že není schopen učinit zadost vnitřnímu aspektu jednání 

(například rozlišit mezi pozitivní a negativní zodpovědností) a problému autorství.
53

 Obě 

větve etiky jsou tak vystaveny kritice, že nečiní zadost druhému pólu jednání a nejsou 

schopny vysvětlit rozdíl mezi pouhým pokusem a realizací v prvním případě a mezi 

dobrovolným jednáním a neúmyslným zaviněním v případě druhém.  

 3 Předmět výčitek svědomí 

V předchozí části jsme ukázali, že pojem viny musí obsahovat obě složky jednání – 

jednak vnitřní zavinění, jednak realizaci činu jako zla ve světě. Tato vina je zároveň 

projevem identity člověka, když jedná dobrovolně, zároveň se ale součástí identity stává, 

je-li provinění dokonáno. Ukázali jsme, že vztah konkrétního činu k identitě člověka je 

velmi komplexní: V činu se ukazuje charakter člověka, zároveň však tento čin charakter 

pozměňuje. Mezi vnitřním a vnějším světem jednání se tedy odehrává jakési obousměrné 

a vzájemné ovlivňování.  

 

V předchozích částech se také ukázalo, že jednání má smysl zkoumat v kontextu širšího 

časového horizontu života jednajícího, a to zvláště toho úseku, který následuje po 

provinění. Povaha samotné viny se totiž odráží v charakteristických reakcích, jimiž na ni 

reaguje jednající i jeho okolí. Zkoumání těchto reakcí proto může pomoci při zkoumání 

samotné viny. Abychom v této části vyjasnili komplexní vztah mezi vnitřním a vnějším 

aspektem viny, a tedy onu zvláštní podvojnou povahu jednání, budeme zkoumat způsoby, 

jimiž jednající reaguje poté, co nahlédl svou vinu. U těchto reakcí budeme především 

zkoumat, co je jejich předmětem, zda čin, nebo jednající sám. Zároveň však budeme 

sledovat, k jakému typu jednání či aktivity vedou a jaké nám dávají vodítko pro 

vyrovnání se s vlastní vinou.  

 

Protože ve vysvětlení provinění a také v tom, jakým způsobem na vlastní provinění 

reagujeme, musí být přítomny oba aspekty jednání, vnitřní i vnější, nosné pojetí emoční 

reakce na nahlédnutou vinu musí obsahovat vyvážený důraz na oba. V následujícím textu 

se budeme zabývat dvěma pokusy o vypracování reakce na vlastní vinu, Williamsovým 

a Gaitovým, z nichž každé staví na jednom ze zmíněných aspektů – Williams na 

vnitřním, když předkládá emoci studu, Gaita na vnějším, když zkoumá výčitky svědomí. 

Ukážeme, že jejich kolísání bude do velké míry závislé na nedostatečné pozornosti, 

kterou při analýze lítosti věnovali fenoménu viny, tj. odsouzeníhodného dobrovolného 

činu, který integruje oba aspekty jednání. Ve čtvrté části této kapitoly se pokusíme na 

analýze příkladu Dmitrije Karamazova ukázat vzájemnou souvislost obou aspektů, která 

je vyjádřena formulací „čím se člověk stal“. 

 3.1 Bernard Williams o pocitu viny 

Věnujme se nejdříve Bernardu Williamsovi, jehož primárním zájmem je vysvětlení 

„vnitřního aspektu“ viny. Reakce na vinu Williams rozpracovává ve 4. kapitole své knihy 

                                                           
53 Srov. především Williams (1998), jehož pojednání problému jsme se částečně dotkli v části 3.1 první 

kapitoly. 
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Shame and Necessity, jejímž hlavním cílem je rehabilitovat stud jako morální emoci 

a ukázat, že řeckou kulturu, byť byla „kulturou studu“, nelze chápat jako morálně 

zaostalou. Williams svou argumentaci staví na kritice novověkého chápání viny, které je 

podle něj omezené a ve svých důsledcích znemožňuje pochopit roli, kterou provinění 

hraje v životě viníka. Správné pochopení této role je podle něj možné pouze tehdy, když 

budeme mít na zřeteli, že reakce na vinu zároveň obsahuje i reakci na charakter viníka.  

 

Williams ve své stručné kritice novověkého pojetí této problematiky poukazuje na 

několik zajímavých charakteristik pocitu viny. Především zdůrazňuje, že jeho předmětem 

(podobně jako v případě lítosti jednajícího – agent-regret) je čin (vyčítám si, co jsem 

vykonala). To jej odlišuje od studu, jehož předmětem je podle Williamse vlastní já, a tedy 

celý člověk a jeho charakter (stydím se za sebe). Podle Williamse se tedy pocit viny 

zaměřuje výhradně na „vnější“ svět, který je činem poškozen, a na lidi činem postižené. 

Korelátem pocitů viny jsou „splácející“ reakce na čin: trestající reakce hněvu nebo 

výčitky, pokus o odčinění zla, náhrada škody, odpuštění.
54

 Můžeme si povšimnout, že 

toto je výsostný pohled liberálního trestního práva, které ponechává zcela stranou reakce 

na vnitřní aspekty viny. Trestní právo se však podobně jako „legalistické“ etické teorie 

soustřeďuje pouze na dobrovolné provinění. Protože Williamsovo pojetí pocitu viny, 

stejně jako jeho pojem lítosti jednajícího (agent-regret), o němž jsme mluvili v části 2.1, 

chybu a zavinění nutně nepředpokládají, vnitřní aspekt viny do jeho obecné 

charakteristiky vstupovat ani nemůže. Uvidíme, že na podobný problém narazíme 

u Gaitova pojetí výčitek svědomí (remorse).  

 

V Dodatku 1 Williams s implicitním odkazem k Freudovi dodává určitou psychologickou 

interpretaci primární struktury pocitu viny. Tato struktura se podle něj odvíjí od 

internalizované postavy poškozeného člověka či oběti, jejíž hněv a touha oplácet a trestat 

vyvolává ve viníkovi strach.
55

 Williams tuto primitivní strukturu pocitu viny považuje za 

důležitou, protože díky ní je pozornost upřena k oběti provinění a ke škodě, která na ní 

byla napáchána. A tak podobně jako výčitky svědomí, jak jim rozumí Gaita, je i pocit 

viny ve Williamsově podání vždy reakcí vzhledem k někomu – člověku postiženému 

mým jednáním.
56

 Williams ovšem podotýká, že v méně primitivním pojmu pocitu viny, 

jak s ním pracují novověké koncepce morálky, už se tento odkaz k oběti ztrácí a bolest je 

vykládána jako vnitřní trest za překročení morálního zákona, což mu připadá 

psychologicky podezřelé.
57

  

 

Jak jsme viděli, pocity viny se tedy podle Williamse zaměřují pouze na „vnější“ aspekt 

provinění – na škodu, kterou utrpěly oběti a poškození. Protože nijak nereflektují „vnitřní 

svět jednání“ – dispozice, city a rozhodnutí, nemohou poskytnout vodítko pro otázku, jak 

se má viník vnitřně vyrovnat se svou vinou: pocit viny „nemůže sám od sebe člověku 

pomoci pochopit jeho vztahy k oněm událostem nebo znovuvybudovat já, které tyto věci 

vykonalo, a svět, v němž toto já má žít. To může udělat pouze stud, protože zahrnuje 

                                                           
54 Williams (1993), str. 89. 
55 Tamtéž, str. 219. 
56 Protože však Williams nemá pojem viny sui generis, může zde mluvit pouze o škodě či poškození obětí, 

nikoli o zlu, které se jim stalo. 
57 Williams (1993), str. 93, 222. 
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pojetí toho, kým člověk je a jak se vztahuje k druhým.“
58

 Důležitou součást vyrovnání se 

s vinou tvoří tedy podle Williamse nutnost vyrovnat se s oním minulým já, které svou 

chybou provinění způsobilo. Jinými slovy je třeba se vyrovnat se svou minulou etickou 

identitou, která provinění umožnila. Mluvíme-li totiž o dobrovolném činu, je tento 

„vnitřní“ aspekt jednání tím, co poskytuje odpověď na otázku, „jaké druhy selhání 

a neschopnosti jsou zdrojem těchto škod.“
59

 Stydíme-li se za nějaký svůj čin, pak si podle 

Williamse zároveň vyčítáme, jací jsme tehdy byli, a naše výčitky se projevují nejen 

v touze napravit a odčinit onen čin, ale také napravit sami sebe.
60

  

 

Podle Williamse novověké koncepce morálky (založené na „právním“ či „legalistickém“ 

paradigmatu) uchopují tyto zdroje selhání a chyby neadekvátním způsobem, a tím 

konstruují zavádějící představu morálního života, „podle níž je vpravdě morální já bez 

charakteru.“
61

 Jak jsme viděli v první kapitole, „legalistické“ etické teorie, jako například 

kantianismus a utilitarismus, se omezovaly na epizodu jednání, a tak veškeré zdroje 

provinění a chyby lokalizovaly v selhání vůle a ve špatném rozhodnutí bezprostředně 

před jednáním. Protože stálé vlastnosti charakteru byly z morální sféry vyloučeny, nemá 

jednající žádnou morální identitu kromě té, která je tvořena jeho vůlí. Já, které je za 

provinění zodpovědné, je v této koncepci viny pouze rozhodovací a volní jednotkou. 

V lítosti a výčitkách svědomí se proto mohu obracet jen izolovaně ke svému rozhodnutí 

či epizodickému činu a zbytek vlastní představy mého já a mého charakteru zůstává 

mimo jejich dosah.
62

  

 

Williams dále poukazuje na to, že pocity viny ani jakákoli reakce, která se zaměřuje 

pouze na „vnější“ aspekt činu a na poškozené oběti, nemohou poskytnout vodítko pro 

pochopení role druhých lidí a vztahů v morálním životě.
63

 Nemohou totiž vysvětlit, jaký 

má na tyto vztahy dopad odsouzení jednajícího, jeho charakter či změna tohoto 

charakteru. Vztah jednání k identitě jednajícího se dá podle Williamse daleko lépe 

vysvětlit pomocí pojmu studu, který je komplexnější a zahrnuje v sobě oba směry reakce, 

jak odsouzení činu, tak odsouzení charakteru. Protože odsouzení charakteru je u studu 

vždy intersubjektivní, poskytuje zároveň způsob, jak znovu vybudovat svou identitu, což 

zároveň znamená obnovit vztahy, které byly proviněním narušeny. Williams tvrdí, že na 

rozdíl od značně omezeného pocitu viny lze pomocí pojmu studu uchopit oba aspekty 

viny, jak vnitřní, tak vnější, a vysvětlit tak reakce směřující jak k činu, tak k osobě 

jednajícího.
64

 

 3.2 Bernard Williams o studu a sebeúctě 

Williams své pojetí studu rozvíjí postupně od nejprimitivnější zkušenosti studu týkající se 

nahoty až po nejsložitější situace studu za nějaké morální provinění. „Základní zkušenost 

spojená se studem je být viděn nevhodně, nesprávnými lidmi, v nesprávných 

                                                           
58 „But it cannot by itself help one to understand one's relations to those happenings, or to rebuild the self that 

has done these things and the world in which that self has to live. Only shame can do that, because it 

embodies conceptions of what one is and of how one is related to others.“ (Williams 1993, str. 94).  
59 Williams (1993), str. 94.  
60 Tamtéž, str. 90. 
61 Tamtéž, str. 94. 
62 Tamtéž, str. 93. 
63 Tamtéž, str. 95. 
64 Tamtéž, str. 93. 
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podmínkách. Je přímo spojena s nahotou, zvláště v sexuálních souvislostech. (…) 

Reagujeme zakrytím nebo skrytím se (…).“
65

 Tuto prvotní charakteristiku Williams 

postupně zobecňuje, až dospívá ke dvěma základním podmínkám studu. Zaprvé je pro 

reakci studu nutné nějaké odhalení, ukázání, které pojmově vyžaduje osobu pozorovatele. 

Williams však tvrdí, že pouze v nejprimitivnějších formách studu musí jít o reálnou 

osobu a že pro vyšší formy studu (týkající se především morálních selhání) tuto roli 

zastává „internalizovaná postava“, jakýsi vnitřní pozorovatel. Pro tyto formy studu tak 

stačí, že onen předmět studu byl odhalen mně jako subjektu a za některé věci se tedy 

mohu stydět jen sama před sebou.
66

 Této zkušenosti odpovídají i některé verbální projevy 

studu: „Nemůžu se na sebe ani podívat.“  

 

Stud však podle Williamse není reakcí na odhalení libovolné, nýbrž pouze na odhalení 

nějakého selhání, chyby, nedostatku či nedokonalosti vzhledem k hodnotám uznávaným 

v dané společnosti a vzhledem k představě o úspěšném členu této společnosti.
 67

 Je-li 

například v dané společnosti vysoce ceněna síla a moc, bude stud často vázán na situace, 

kde se projevuje slabost a bezmocnost. Přitom je ale důležité, jak podotýká Williams, že 

stud není omezen na situace morálně problematického jednání či nejednání. Jeho 

podnětem nemusí být vůbec žádný čin, ale např. jen myšlenka, touha či dispozice (má či 

někoho „mého“) a zmíněné selhání či nedostatek, vada či chyba nemusí porušovat 

hodnoty morální ani etické.
68

 Mohli bychom doplnit, že široká oblast studu se týká 

i hodnot společensko-estetických – např. pravidla společenského chování, elegance, toho, 

co je vhodné. Zároveň se tato oblast dotýká i nedostatků a nedokonalostí druhých, kteří 

ke mně nějak patří, například přátel nebo příbuzných. Stud je tedy vázán na něco, co 

chápu jako součást sebe sama a toho, co je mé.  

 

Tato navázanost studu na mou identitu, na to, kdo jsem já, je ovšem pro Williamse 

klíčovým bodem, v němž se stud liší od pocitu viny: zatímco pocit viny je primárně 

odsuzující reakcí na jednotlivý čin, předmětem odsouzení či pohoršení při studu je celý 

člověk – na základě oné odhalené nedokonalosti či selhání. Stydím-li se za své selhání, 

zaměřuji se ve svém pohoršení na to, co o mně tento čin odhalil a jakou jsem se ukázala 

být. Stud však od odsouzení jednotlivých aspektů naší identity přímo přeskakuje 

k posouzení celého člověka a zahrnuje tak myšlenku poměřování jeho hodnoty.  

 

To se jasně ukazuje tam, kde Williams srovnává pocit viny i stud s reakcemi na tentýž 

podnět z perspektivy druhé osoby. Tvrdí, že zatímco pocit viny je reakcí vůči sobě 

samému strukturně příbuznou s hněvem a rozhořčením vůči druhým, je stud takto 

příbuzný s „pohrdáním, posměchem a vyhýbáním se“, tedy reakcemi, kterými druzí lidé 

reagují odmítavě na celou osobu.
69

 Tyto reakce obsahují buď myšlenku relativního 

společenského postavení, nebo jsou to přímo reakce, které druhého ponižují, a tím jeho 

společenskou hodnotu umenšují. Podobně je stud podle Williamse spojen se 

                                                           
65 Tamtéž, str. 78. 
66 Tamtéž, str. 82 a 84. 
67 Williams zdroj studu váže na ztrátu moci či schopnosti (loss of power) v co možná nejobecnějším smyslu; 

srov. Williams (1993), str. 220. 
68 Tamtéž, str. 93. 
69 Tamtéž, str. 89 n. 
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společenským umenšením a s pocitem ponížení a pokoření.
70

 Stud za nějakou chybu či 

selhání morální i mimo-morální tak může být přímo pociťován jako ponížení a pokles 

sebeúcty: „Podobně jako Řekové můžeme být i my stejně zahanbeni či zostuzeni 

selháním v dovednosti či vychytralosti, jako selháním ve velkorysosti či loajalitě.“
71

 

 

Zde však můžeme upozornit na první problém studu jako reakce na vinu. Protože se 

neomezuje jen na morální selhání či chybu, ale může být reakcí na libovolné osobní 

nedostatky včetně těch, za něž nemůžeme, není v rámci tohoto pojmu možné zachytit 

odlišnost reakce na vinu od reakce na neúspěch či osobní nedostatek. Není možné 

zkoumat vinu na základě emoce, jež není schopna rozlišit zakopnutí od zrady. Opakovaně 

jsme mluvili o tom, že morální odsouzení implikuje odsouzení jednajícího jako člověka. 

Odsuzujeme-li však někoho, kdo zradil či vraždil, jako hanebného a špatného člověka, je 

toto odsouzení zcela jiného charakteru, než když někoho „odsoudíme“ za to, že neobratně 

zakopl na večírku. Problém je v tom, že stud se zakládá na naší společenské či veřejné 

identitě a našem postavení ve společnosti, a nikoli na identitě morální.  

 

Podobně nemůže být morální reakce na vinu navázána na pojem ponížení a sebeúcty tak, 

jak to dělá Williams. Vztah k sobě a k vlastní hodnotě je nějakým způsobem narušen jak 

ve studu, tak i v lítosti a výčitkách svědomí, ale u morálního selhání je tento vztah 

narušen jiným způsobem. Když jsme v části 2.3 mluvili o tom, že jasné nahlédnutí toho, 

že se stal vrahem, může viníka dovést až k sebevraždě, nevysvětlovali jsme narušení jeho 

identity jako sebe-ponižování či ztrátu sebeúcty. Podobně nelze vysvětlovat reakci 

druhých lidí na jeho čin v pojmech společenské hierarchie jako pohrdání či přehlížení. 

Proviněním není narušen primárně společenský status člověka, a tedy to, čím se poměřuje 

s druhými. Jak říká Gaita, správné „bolestné rozeznání vlastní viny“ u výčitek svědomí je 

specifické tím, že člověka zcela vyděluje ze společenství. Byla by chyba toto radikální 

vydělení chápat jako extrémní umenšení oné osobní a společenské hodnoty, a tedy jako 

ztrátu sebeúcty (ústící v nenávist k sobě samému).
72

 Vinu tak podle Gaity doprovází jiný 

typ vnitřního utrpení, který je třeba chápat mimo řád sebeúcty. Tento typ je nerozlučně 

spjatý s morální dimenzí provinění a s charakterem onoho konkrétního zla.  

 

Pojem sebeúcty může v kontextu výčitek svědomí představovat jen nějakou formu 

ješitnosti či sebestřednosti, a tedy nějakým způsobem deformovaného vztahu k sobě 

samému. Jak uvidíme na příkladu bankéře Bulstrodea, touha po morální dokonalosti 

a závislost na úspěchu v této oblasti je jen obrácenou stranou touhy po cti, společenském 

úspěchu a ocenění. Nakolik se tedy člověk stydí za svou minulou vinu nebo se odhalením 

svého dávného provinění cítí zahanben či ponížen, jeho emoce se soustřeďují na jeho 

vlastní společenskou či osobní hodnotu, a pozornost je tedy nasměrována nesprávným 

směrem. Stud může někdy pravé lítosti dokonce bránit, jak se tomu děje právě u bankéře 

                                                           
70 „This may equally be an act or omission, but it need not be: it may be some failing or defect. It will lower 

the agent's self-respect and diminish him in his own eyes. His reaction, as we just saw, is a wish to hide or 

disappear, and this is one thing that links shame as, minimally, embarrassment with shame as social or 

personal reduction.“ (Williams 1993, str. 90). 
71 „We, like the Greeks, can be as mortified or disgraced by a failure in prowess or cunning as by a failure of 

generosity or loyalty.“ (Williams 1993, str. 89). 
72 Srov. Gaita (2006), str. 47 n. 
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Bulstrodea, který se až do konce není schopen přenést přes vnitřní ponížení, přiznat si 

svou chybu a skutečně svých činů litovat.  

 3.3 Raimond Gaita a výčitky svědomí 

Raimond Gaita ve svém článku „Is Religion an Infantile Morality?“ kritizuje tendenci 

zaměřovat se při zkoumání lítosti a viny primárně na charakter a zcela tak zavrhuje stud 

jako reakci na odhalení nedostatku charakteru. Gaita tvrdí, že takový přístup plyne 

z neochoty chápat morální hodnoty jako hodnoty sui generis, tedy podstatně odlišné 

a odlišitelné od hodnot jiných.
73

 Zvlášť zřetelně se to projevuje při výkladu morálních 

selhání, jako je zlo nebo křivda. Jak jsme již viděli výše, bez takto chápaných morálních 

hodnot není možné vysvětlit závažnost morálního provinění a jedinečný typ lítosti 

a výčitek svědomí, které viníka postihují.  

 

Výčitky svědomí (remorse)
74

 se podle Gaity vyjadřují bolestným tázáním „Co jsem to 

udělal?“, „Jak jsem to mohl udělat?“, v němž se projevuje otřes a šok viníka nad tím, co 

spáchal. Jsou spojeny s nahlédnutím významu a závažnosti vlastního činu. Gaita někdy 

mluví o hrůze a zděšení člověka, když si uvědomí, jakou strašnou věc udělal. Morální 

charakter výčitek svědomí se tedy odvíjí od zla ve světě, které viník způsobil. Proto podle 

Gaity může autentické výčitky svědomí (remorse) cítit i Oidipús, který se otcovraždy 

a incestu dopustil neúmyslně.
75

 Nahlédnutím významu činu však Gaita nemíní jen pouhý 

popis činu, ale hluboké pochopení jeho závažnosti a nahlédnutí závažnosti utrpení, které 

způsobilo. V tomto pochopení je zároveň podle Gaity obsaženo prohloubené a zjitřené 

uvědomění si „reality druhých“ skrze jejich utrpení a skrze šok z křivdy, které se na nich 

člověk dopustil.
76

 

 

Pojetí výčitek svědomí u Gaity úzce souvisí s jeho pojetím etiky: základní morální 

východisko podle Gaity tvoří poznatek, že každá lidská bytost nehledě na svou identitu 

má nezcizitelnou absolutní hodnotu – Gaita používá pojmy jako „drahocenná“, „vzácná“ 

(„precious“).
77

 Být schopen vidět tuto hodnotu znamená uvědomovat si realitu člověka. 

Zvláštní povaha morální hodnoty je u Gaity vázána na tento „posvátný“ charakter 

lidských bytostí a na meze, jež staví vůči vůli a chtění druhých. Právě překročením těchto 

mezí vzniká podle něj křivda a zlo sui generis.
78

 Tato mez je překračována tehdy, když 

                                                           
73 Gaita (1996), str. 5. 
74 Není snadné najít v češtině vhodný ekvivalent k výrazu „remorse“. Významem je blízký „pocitům viny“ 

nebo „hryzání svědomí“, má však oproti nim výrazně závažnější charakter a jasně morální konotace. Proto 

zde nebudeme používat ani výraz „lítost“ (ten odpovídá spíše anglickému „regret“), ale budeme pro překlad 

používat asi nejbližší „výčitky svědomí“, i když tento výraz v češtině navozuje spíše představu činnosti než 

emoce.  
75 Gaita (2006), str. 44; Gaita (2002) podobně uvádí problém výčitek svědomí na příkladu člověka, který 

neúmyslně zabije otravujícího žebráka, když ho od sebe odstrčí a žebrák spadne pod auto (str. 30 nn.). 
76 Gaita (2006), str. 49; „remorse is an awakened sense of the reality of another“ (str. 51); „remorse is the 

recognition of the reality of another through the shock of wronging her“ (str. 52); „remorse is a disciplined 

remembrance of the moral significance of what we did“ (str. 59); „realization of the significance of what one 

has done, a shocked remembrance of the fact that something could have that kind of significance.“ (Gaita 

1996, str. 6). 
77 Gaita (2006), 1. kap.; Gaita (2002), 1. kap. 
78 Gaita zde přímo navazuje na myšlení křesťanské platoničky Simone Weil, která používá pojem „posvátný“ 

(„sacré“), a na myšlení Iris Murdoch, která – inspirována Simone Weil – rozpracovala své pojetí lásky jako 

nahlížení reality člověka. Srov. Weil (1957a); Murdoch (1970b); Winch (1987a). 
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konkrétní člověk ztrácí v očích agresora svou lidskost a je degradován na úroveň věci, jež 

stojí jako překážka pro jeho cíle.
79

 

 

Autentické výčitky svědomí podle Gaity člověka zcela zvláštním způsobem vyčleňují ze 

společenství. Charakterizuje je „radikální singularita“, která se podle něj projevuje 

především tím, že není možné je utěšit způsoby, jimiž utěšujeme a zmírňujeme jiné druhy 

utrpení. Pro výčitky svědomí, jež nebyly pokřiveny, nemá žádnou relevanci úvaha o tom, 

že „chybovat je lidské“ nebo že druzí lidé se také proviňují. Gaita zdůrazňuje, že na rozdíl 

například od smutku nad ztrátou druhého člověka nemohou být výčitky utěšeny pocitem 

sounáležitosti.
80

 Podobně podle něj nemůže utrpení výčitek svědomí vyléčit čas. Toto vše 

ale platí pouze o výčitkách svědomí, které správně zaměřují pozornost na utrpení 

poškozených obětí, a nikoli na osobu viníka. Gaita v návaznosti na Iris Murdoch totiž 

zdůrazňuje, že právě sebestřednost tuto reakci často pokřivuje. Viník, místo aby se 

disciplinovaně a s jasnou myslí („lucidly“) soustředil na to, co provedl druhým, a litoval 

toho, je pohlcen sám sebou a lituje sám sebe.
81

  

 

Gaita v žádném případě nepopírá, že vina, lítost a výčitky svědomí hluboce zasahují do 

naší identity a do našeho vnitřního života ani že se často zaměřují na nějakou naši neřest. 

Naopak, právě tímto vnitřním aspektem vysvětluje hloubku utrpení, které vyvolávají. 

Tvrdí jen, že způsob, jakým provinění vrhá nepříznivé světlo na naši identitu, není 

primárně ten, že se v provinění ukazuje naše špatné já, ale naopak že toto provinění naše 

já proměňuje: „O charakteru člověka nemusí být řečeno nic podstatnějšího, než že se stal 

činitelem (doer) skutku určitého typu, že je například zrádcem.“
82

 Jak vidíme, přejímá 

zde Gaita myšlenku, kterou jsme v části 2.3 probírali již u Winche, když jsme ukazovali 

důležitý rozdíl mezi neúspěšným pokusem a vykonaným činem: Lítost a výčitky svědomí 

provází bolestné „poznání, čím se člověk stal“ tím, co udělal. Člověk se stal zrádcem, 

lhářem, vrahem, někým, kdo zničil rodinu apod. Není náhoda, že všechny tyto popisy 

jsou více či méně odvozené od konkrétního provinění, kterého se člověk dopustil. Jeho 

identita je totiž proměněna právě oním skutkem, který udělal, přesněji konkrétním zlem, 

které spáchal. Právě tato reálná událost, za níž je zodpovědný, a lidé, jimž bylo ublíženo, 

vstupují do toho, kým je, jako neodvolatelný bod v jeho minulosti.  

 

U Winche jsme viděli, že vztah mezi činem a proměnou identity jednajícího chápal jako 

velmi těsný: vykonat vraždu podle něj znamená stát se vrahem. Podobně je u Gaity 

hrůzyplné zjištění, kým se člověk stal, jen druhou stranou poznání závažnosti a významu 

toho, co udělal. Je to způsob, jak se vykonané zlo promítá do života viníka. Protože však 

podle Gaity konkrétní zlo či křivda v provinění vždy spočívají z ublížení konkrétním 

lidem, jsou lítost a výčitky svědomí vždy prvotně směřovány na utrpení těchto 

postižených. Ve výčitkách svědomí se tak spojují v jedno tři aspekty: hluboké nahlédnutí 

                                                           
79 Srov. Gaita (1996), str. 17, kde Gaita interpretuje pasáž z Iliady (znovu pak v Gaita 2002, str. 45, 51). 

Navazuje zde na Weil (2005), kde se nachází pozoruhodná interpretace toho, jak válka narušuje realitu 

lidských bytostí. 
80 Gaita (2006), str. 47. 
81 Srov. tamtéž, str. 51. 
82 „There may be nothing more substantial to be said about one's character or personality than that one has 

become the doer of a deed of such and such a kind, that one is a traitor, for example.“ (Gaita 1996, str. 7).  
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významu činu, pochopení, čím se člověk stal, a poznání, co utrpěli lidé poškození 

činem.
83

  

 

Gaita, podobně jako Williams tvrdí, že emoční reakce pocitů viny a výčitek svědomí se 

správně zaměřují pouze na čin a nejsou tedy nutně spojeny se zaviněním a možností 

vyčítat (blame), ale s širším významem zodpovědnosti, který jsme v části 2.1 nazvali 

kauzální zodpovědností a studovali jej na Williamsově pojmu lítosti jednajícího (agent-

regret). Podle Gaity tedy nejsou omezené na situace, kdy můžeme jednajícímu vyčítat 

nějakou chybu či selhání, a tedy nemusí nutně obsahovat odsouzení „vnitřního“ aspektu 

viny a charakteru jednajícího.
84

 Hrůza výčitek svědomí je podle něj „konzistentní s tím, 

že v osobě, na niž se [výčitky svědomí] vztahují, není nic – žádné touhy ani dispozice –, 

co by bylo vhodným způsobem předmětem jeho či jejího odporu.“
85

 Existují tedy podle 

něj typy provinění, a tedy případy výčitek svědomí, které ani nemohou být předmětem 

studu, protože se v nich neukazuje žádná chyba v charakteru či osobnosti jednající osoby.  

 

Protože však výčitky svědomí nutně nepředpokládají chybu jednajícího, nevstupuje do 

nich onen „vnitřní“ aspekt odsouzení, o němž jsme mluvili. Podle Gaity může autentické 

výčitky svědomí cítit i Oidipús, který spáchal zlo neúmyslně, ale může je cítit i člověk, 

který byl donucen způsobit zlo okolnostmi a jehož čin je tedy ospravedlnitelný.
86

 

Podobně může tyto pocity zažívat někdo, kdo sice pochybil a tím způsobil zlo, ale jeho 

chyba nebyla morálního charakteru – buď šlo o nedbalost, nebo o chybu v úsudku, 

nerozumnost, nedůslednost, naivitu apod.
87

 Bolestné poznání charakteru zla, které 

jednající zavinil, a utrpení, které vlastním jednáním způsobil, tak mají podle Gaity cele 

vysvětlit bolest výčitek svědomí nehledě na to, jestli je způsobila chyba jednajícího.  

 

Zdá se tedy, že Gaitův pojem výčitek svědomí (remorse) má podobný rozsah jako pocity 

viny a agent-regret u Williamse. Přestože se Gaita snaží odlišit morální zlo jako zlo sui 

generis od ostatních druhů pochybení, můžeme Williamsovu kritiku pocitů viny uplatnit 

i na Gaitův pojem výčitkek svědomí: jsou to reakce pouze na čin, nikoli na osobu 

jednajícího. Gaita se sice tyto dva směry odsuzující reakce snaží propojit, ale jeho pojetí 

toho, čím se člověk stal, je nakonec stejné pro případy zaviněného i nezaviněného zla, 

a proto de facto onen vnitřní aspekt viny, na nějž upozorňuje Williams, není schopen 

zachytit. Již dříve jsme však ukázali, že provinění, které je morální chybou, má speciální 

charakter a že až u něj můžeme mluvit o vině v plném smyslu. Potřebujeme tedy takové 

pojetí výčitek svědomí, které bude obsahovat i reakci na odsouzení charakteru a umožní 

tedy rozlišit lítost, kterou cítíme za něco, co jsme jen způsobili, a lítost za to, co jsme 

navíc i zavinili. 

 

                                                           
83 Srov. Gaita (1996), str. 7: „Remorse is the perspective in which a deepened appreciation of the meaning of 

what one has done, of what one has become through doing it, and of what one's victim has suffered, are 

inseparable.“ 
84 Srov. Gaita (2006), str. 44. 
85 „The horror of that is consistent with there being nothing within the person to whom it applies – no desires 

or dispositions – which would appropriately be an object of his or her loathing.“ (Gaita 1996, str.12); srov. též 

Gaita (2002), kap. 2: „Evil beyond Vice“. 
86 Srov. Gaitův příklad Holanďanky, která aby neprozradila komplot proti Hitlerovi, je nucena neposkytnout 

útočiště několika židům, kteří jsou v důsledku toho brzy dopadeni a zabiti. (Gaita 2006, str. 43). 
87 O těchto případech chyby jsme mluvili detailněji v druhé kapitole. 



Kapitola 4: Dvojí aspekt viny 

 

124 

 

Nutnost takového pojetí můžeme ukázat mimo jiné na následující úvaze: Je nevhodné 

a morálně podezřelé, když něčí výčitky svědomí nemají tento vnitřní aspekt v případě, 

kdy se skutečně jedná o jeho vlastní morální chybu. U zaviněného zla by měl viník 

zároveň litovat toho, že je či byl takovým člověkem, který mohl chtít a udělat onu věc, 

protože jinak by to znamenalo, že v sobě nenachází chybu. Výčitky svědomí a pocity 

viny spojené s dobrovolným proviněním jsou tak bolestivé mimo jiné proto, že se týkají 

vlastního charakteru člověka (viz zvolání „Co jsem to za člověka?“). Pojetí výčitek 

svědomí, které tomuto nevěnuje pozornost, nemůže poskytnout kompletní vysvětlení 

daného utrpení. Zároveň také nemůže plně vysvětlit, jak výčitky svědomí v těchto 

případech uzdravit, protože se jedná o ten jejich aspekt, který nemůže být uzdraven 

náhradou či péčí o poškozené oběti. 

 

Gaitovo pojetí tedy neuchopuje onu důležitou a zároveň velmi komplexní souvislost mezi 

hodnocením činu a hodnocením jednajícího, kterou jsme viděli u Winche, když jsme 

analyzovali jeho větu, že člověk, který vykonal vraždu, se stal vrahem. Již v části 2.3 

jsme viděli, že hodnocení činu se nepřenáší na viníka stejně u úmyslného jako 

u neúmyslného činu: Oidipa neodsuzujeme jako otcovraha, i když je pravda, že v určitém 

smyslu otcovrahem je. Plné odsouzení jednajícího je možné pouze v případech, kdy čin 

odhaluje odsouzeníhodný charakter jeho jako člověka: „Je to vrah,“ můžeme v plném 

slova smyslu říci jen o člověku, který vraždil úmyslně.  

 

Dále jsme ukázali, že pouze u zaviněného činu, který implikuje odsouzení jednajícího, 

dochází k narušení vztahů, a to jak vztahů druhých k viníkovi, tak jeho vztahu k sobě 

samému. Jen u viny dává dobrý smysl otázka, „jak se sebou můžu teď žít poté, co jsem 

učinil?“ právě proto, že je zároveň zpochybněn a odsouzen charakter jednajícího tak, jak 

byl odhalen jeho činem. U viny tak dochází k onomu komplexnímu souběhu vnitřního 

a vnějšího: to, čím člověk je (jeho charakter) kulminuje v činu, ale tento čin zároveň mění 

to, čím člověk je. Čin na jednu stranu ukazuje, odhaluje identitu a charakter, ale zároveň 

je přetváří a mění: vražda odhaluje vražedný charakter viníka, ale zároveň se až tímto 

činem viník stává vrahem. Toto je Winchův a Gaitův hluboký postřeh o charakteru viny. 

Je ovšem třeba se ptát, jaký je charakter oné proměny, jíž čin ovlivňuje identitu člověka, 

a jestli hraje roli to, že čin byl chybou, či ne. Je to jen vnější popis identity de facto 

zaměnitelný s popisem činu jako u Oidipa (že se stal otcovrahem, zde znamená totéž, 

jako že zavraždil svého otce), nebo jde zároveň o vnitřní proměnu této identity? Co to 

znamená, že se člověk stal vrahem?  

 

V následující části se pokusíme ukázat, že tyto úvahy plynou z velmi křehkého vztahu 

mezi charakterem člověka, tedy (vždy obecným) popisem, kdo a jaký člověk je, a mezi 

jeho projevem v dobrovolném (a svobodném) jednání, které je vždy konkrétní a je vždy 

výsledkem komplexní interakce mezi situací, charakterem člověka a jeho svobodnou vůlí. 

I když provinění má svůj zdroj v morálním selhání, vždy bude přesahovat cokoli, co lze 

vymezit jako obecnou vlastnost charakteru, ctnost či neřest, tedy cokoli, co může spadat 

pod popis toho, jaký je člověk, který se provinil. Ukážeme, že charakter a identita člověka 

je dynamičtější, než se obvykle modeluje v etice ctností, a obsahuje značnou 

neukotvenost a neurčitost. Díky této neurčitosti nemůžeme jednotlivé činy, zvlášť pokud 

jsou závažné, považovat pouze za projev charakteru. Můžeme totiž zároveň vidět, že 
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tento charakter se v interakci s takovými činy utváří a proměňuje. Konkrétní uskutečněný 

čin může mít rozhodující autoritu vzhledem k identitě a charakteru člověka.  

 4 Vztah viny a identity 

V dosavadních úvahách jsme v návaznosti na Williamse implicitně smýšleli o charakteru 

a identitě člověka jako o něčem, co je koherentní a co v dané situaci určuje jednoznačnou 

reakci. Důležité typy nemorálních činů – sebeklamný a akratický čin – jsou však 

charakteristické tím, že jejich viník má rozpolcený charakter: jsou v něm přítomny různé 

protichůdné tendence a síly, které způsobují vnitřní boj a konflikt. To, co dotyčný chce, 

netvoří konzistentní, harmonický a jednotný systém. V obou těchto typech provinění je 

základním nastavením charakteru silný morální ideál (morální vědomí) na jedné straně 

a silné protichůdné, neřestné tendence na straně druhé. V obou případech tedy dochází ke 

konfliktu nemorálního sklonu jednajícího a jeho vědomého odsouzení tohoto sklonu 

a tento konflikt pak provází i konkrétní provinění.  

 

Takový neucelený, nehotový charakter obsahující touhy a sklony protichůdné k vlastním 

ideálům a zažívající silné vnitřní konflikty je však také velmi nestabilní a konkrétní 

jednání ho může výrazně změnit k horšímu či k lepšímu. Tím ovšem znovu narážíme na 

dynamickou složku charakteru: charakter je tím, co se na jedné straně nějak vyjadřuje 

v konkrétním jednání, ale zároveň tím, co se tímto jednáním může změnit. Uskutečněné 

jednání má tedy jistou autoritu vzhledem k charakteru a k životu jednajícího. Jak jsme 

však již viděli v předchozích částech a především v druhé kapitole, to, co jednající 

nakonec vykoná, může kromě jeho charakteru a vůle výrazně spoluurčovat náhoda 

a příznivé či nepříznivé okolnosti. Dopady konkrétního činu na identitu člověka, jedná-li 

se o čin závažný, pak mají různou povahu: především ovlivňují jeho následný život svými 

významnými důsledky jak vnějšími, tak vnitřními, jak jsme viděli na příkladu Oidipa 

v části 2.2. V části 2.3 jsme dále ukázali, že závažné provinění se navíc promítá do 

samotné identity jednajícího a do toho, jak se sám chápe: ten, kdo zavraždil, se stává 

vrahem.  

 

Jak se však pokusíme ukázat v této části, může jednotlivý čin a to, kým se tímto činem 

jednající stane, zároveň způsobit i změnu vnitřní, změnu charakteru člověka. Tuto změnu, 

stejně jako změnu identity, však nemusí způsobit nic mimo tento čin. Nabídneme zde 

tedy určitou odpověď na otázku, již jsme položili v závěru části 2.3: Co to znamená, že se 

někdo stal vrahem, zrádcem apod.? Byl vrahem, už když pojal úmysl vraždit, nebo se jím 

stal až dokonáním tohoto činu? Opět budeme pracovat s tím, že identita člověka má tuto 

podvojnou roli, která komplikuje vysvětlení viny. Abychom ukázali obousměrný vztah 

charakteru a jednání, vezmeme si za příklad právě postavu s rozpolceným, neuceleným 

charakterem a podíváme se na její jednání v okamžiku největší životní zkoušky. 

 4.1 Příklad: pokušení Dmitrije Karamazova 

Problematický vztah mezi charakterem člověka a jeho jednáním budeme ilustrovat na 

příkladu Dmitrije Karamazova z Dostojevského románu Bratři Karamazovi. Tato postava 

se v přelomové části románu dostává do situace velkého pokušení zabít svého 

nenáviděného otce. Soudě podle jeho charakterových vlastností, jak jsou v románu 

ukázány, má Dmitrij všechny dispozice k tomu, aby otce zabil. V klíčové scéně, kdy 
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k tomu má příležitost, to však navzdory obrovskému pokušení neudělá. Jediný rozdíl od 

situace, kdy by ho skutečně zabil, který bychom byli schopni udat v termínech 

charakteru, by však bylo, že to neudělal. Do jeho počínání tedy muselo vstoupit něco, co 

působilo právě jen v okamžiku jednání nezávisle na dosavadních obecných dispozicích 

charakteru. Podívejme se na příklad podrobněji:  

 

Dmitrij Fjodorovič je nejstarší ze tří synů Fjodora Pavloviče, svého otce však od tří let 

neviděl. Přijíždí ve svých 28 letech, aby s ním vyřešil finanční záležitosti, protože se chce 

oženit se šlechtičnou Kateřinou Ivanovnou. Od otce potřebuje získat zpět peníze, které 

zdědil po matce, první manželce Fjodora Pavloviče, a o které ho Fjodor Pavlovič 

poněkud nečestným způsobem připravil. Během zdlouhavého jednání s otcem se Dmitrij 

seznámí s  objektem otcovy touhy, Grušeňkou, ženou pochybné pověsti, která ho však 

také omámí a Dmitrij se do ní zamiluje s bezuzdností sobě vlastní. V marné snaze si ji 

naklonit zcizí Kateřině Ivanovně tři tisíce rublů, za což se pak hluboce stydí. V prvních 

dvou třetinách románu se tak Dmitrij až obsesívně zabývá pouze dvěma věcmi: Jednak se 

urputně snaží sehnat peníze, aby je mohl vrátit své bývalé snoubence a získat alespoň 

zčásti zpátky svou čest. Za druhé s podobnou zavilostí hlídá, aby Grušeňka nešla k jeho 

otci, který se ji snaží nalákat na tři tisíce rublů uložených v obálce. V kombinaci 

s bezuzdným hýřením mu obě tyto jeho posedlosti způsobují velké podráždění. Jak 

Dmitrije při pozdějším soudním přelíčení charakterizuje bratr Aljoša, „byl za posledních 

dnů pro vášeň ke Grušeňce a pro soupeřství se svým otcem v neudržitelném stavu.“
88

 

 

Jak je vidět už z předchozího, není Dmitrij Fjodorovič v žádném smyslu člověk 

rozumový, rozumný či spořádaný. Žije naopak velmi nespoutaně a bezuzdně, neustále 

hýří a většinu první části románu je opilý. Jak sám s určitým patosem později prohlašuje 

během přelíčení, je „vinen opilstvím a prostopášností“, „leností a zhýralstvím.“ 

V osobních vztazích je navíc „od přírody dráždivý“, popudlivý a výbušný, což souvisí 

s až chorobnou intenzitou jeho osobních citů, pozitivních (láska ke Grušeňce a oddanost 

ke Kateřině Ivanovně) i negativních (odpor k otci).
89

 Na rozdíl od svého otce je však 

i v této bezuzdnosti Dmitrij zároveň člověk čestný, zbožný a až naivně upřímný 

a otevřený a ke všem svým hanebnostem se pokorně a s lítostí přiznává.
90

 Aljoša během 

přelíčení líčí bratra jako „člověka, možná rozervaného a zmítaného vášněmi, ale zároveň 

i šlechetného, hrdého a velkomyslného, ochotného dokonce k oběti, kdyby to bylo od 

něho žádáno.“
91

 

 

Zatímco Dmitrije i v jeho bezuzdnosti charakterizuje určitá velikost a smysl pro čest, jsou 

choutky a vášně otce Karamazova nízké a sprosté. Fjodor Pavlovič je v románu zobrazen 

jako osoba beze zbytku odporná a opovrženíhodná, a to jak po stránce duševní, tak po 

stránce fyzické. Je to člověk, kterému není nic svaté a který by pošpinil cokoli, kdyby mu 

to přineslo zábavu či požitek. V románu nenajdeme snad jedinou jeho kladnou 

charakteristiku. Kromě Aljoši ho nemá rád nikdo a Dmitrijovi se až fyzicky hnusí, 

k čemuž se ještě přidává zuřivá žárlivost na Grušeňku a pocit, že ho okradl o dědictví. Od 

                                                           
88 Dostojevský (1929) IV, 12, 4, str. 69. 
89 Tamtéž I, 1, 1, str. 110. 
90 Viz například Dmitrijova „zpověď“ tamtéž I, 3, 3–5. 
91 Tamtéž IV, 12, 4, str. 69. 
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chvíle, co otec vyvolá scénu na smírčí schůzce v klášteře, jíž se děj románu v druhé knize 

otevírá, už Dmitrij tuto svou zuřivost není schopen ovládat. Ve třetí knize na konci 

rozhovoru s Aljošou prohlásí, že když Grušeňka k otci přijde, vpadne tam a otce zabije. 

Když si několik hodin poté vezme do hlavy, že tam opravdu šla, vtrhne k otci a skutečně 

ho v záchvatu zuřivosti zbije a poté surově skope. Od vážnější škody ochrání otce jen 

přítomnost obou dalších synů. 

 

Osudné noci, jejíž děj zabírá osmou knihu románu, jsou však oba Dmitrijovi bratři pryč – 

Aljoša nocuje u zesnulého starce a Ivan na základě podivného doporučení sluhy 

Smerďakova odjel do Čermašně a odtud do Moskvy. Je také obecně známo, že sluha 

Grigorij si tu noc léčí bolavá záda a Smerďakov leží se záchvatem padoucnice (který 

ovšem, jak se dozvídáme později, pouze předstírá). Dmitrij se snaží najít Grušeňku, která 

tajně utekla do nedaleké vesnice Mokrého za svým „bývalým“. Když ji nenajde v jejím 

domě, pojme nesmyslné podezření, že nakonec přece jen šla k jeho otci, který ji stále láká 

na tři tisíce uložené v obálce. Běží k domu otce, přeleze do zahrady a netrpělivě nakukuje 

oknem do osvětlené ložnice Fjodora Pavloviče, aby zjistil, zda tam Grušeňka je. Přesto, 

že ji nikde nevidí, týrá ho nejistota, a proto zaklepe na okno smluveným znamením, které 

mu vyzradil Smerďakov a které oznamuje, že Grušeňka přišla. 

 

Když slyší znamení, vrhne se Fjodor Pavlovič k oknu, otevře ho a vykloněný ven 

dychtivě volá Grušeňku. Nevidí ovšem Dmitrije, který stojí ve tmě vedle okna a lačnícího 

starce pozoruje se vzrůstajícím odporem:  

 

A stařec div nevylezl z okna, jak se díval napravo, směrem, kde by byly dveře do zahrady, a jak se 

snažil ji poznat v tmě. Za vteřinu by byl zcela určitě běžel otevřít dveře, ani nevyčkav odpovědi 

Grušeňčiny. Míťa se díval na něho se strany a ani se nepohnul. Celý profil staříka, profil, který mu byl 

tak protivný, jeho vyvstávající ohryzek, hrbatý nos, obličej, šklebící se ve vášnivém očekávání, jeho rty, 

všechno to bylo jasně ozářeno šikmými paprsky lampy zleva v pokoji. Strašná, zuřivá zlost zaplála 

pojednou v Míťově srdci:  

„Tohle, tohle je můj soupeř, můj trapič, trapič mého života!“ Byl to příliv téže náhlé, mstivé a 

zuřivé zlosti, o které, jako by ji byl tušil, vyprávěl Aljošovi, když s ním před čtyřmi dny rozmlouval 

v besídce a když odpověděl na otázku Aljošovu, jak může říkat, že zabije otce: „Vždyť nevím, nevím,“ 

– řekl tenkrát, – „snad ho nezabiji a snad ho zabiji. Bojím se, že ho budu nenávidět pojednou „pro jeho 

tvář v onom okamžiku“. Nenávidím jeho ohryzek, jeho nos, jeho oči, jeho nestydatý úsměšek. Cítím 

k němu osobní ošklivost. Právě toho se bojím, že se neudržím“... 

Osobní ošklivost vzrůstala v něm nesnesitelně. Míťa už se nepamatoval, pojednou vytáhl měděnou 

paličku z kapsy… 

 
„Bůh,“ jak později vyprávěl sám Míťa, „mne tenkrát ostříhal.“92 

 

V tu chvíli je v textu skok: ocitáme se v přístěnku, kde se právě vzbudil sluha Grigorij. 

Přes velké bolesti se jde podívat, co se děje, a vidí ve tmě Míťu, který se odtrhl od okna 

a běží ke zdi. Grigorij mu nadběhne a se zuřivým výkřikem „otcovrahu!“ se mu pověsí na 

nohu, právě když přelézá zeď. Míťa se po něm ožene paličkou, kterou stále drží v ruce. 

Když Grigorij upadne, Míťa seskočí zpět do zahrady, zmateně otírá Grigorijovu 

krvácející hlavu šátkem, a když ke svému zděšení a lítosti (unáhleně) usoudí, že je 

Grigorij mrtev, přeleze zeď a běží pryč. Jak se dozvídáme mnohem později, v tuto chvíli 

                                                           
92 Tamtéž III, 8, 4, str. 11. 
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vstane Smerďakov, který záchvat padoucnice jen plánovitě předstíral, zabije Fjodora 

Pavloviče, ukradne mu peníze a vrátí se na lože, načež ovšem dostane záchvat skutečný. 

 4.2 Interpretace příkladu: dvojí role lidské tváře 

Celá scéna s Dmitrijem a jeho otcem u okna je vystavěna tak, aby co nejpůsobivěji 

čtenáři zprostředkovala Dmitrijův fyzický odpor a nenávist k otci na jedné straně, na 

straně druhé ale také nejistotu, zda tato nenávist povede, či nepovede k vraždě. Popis 

Dmitrijovy vzrůstající zloby při pohledu na otcův obličej je v citovaném úryvku podán 

hned dvakrát, a to pokaždé z jiné perspektivy – poprvé je jeho zloba popsána tak, jak ji 

právě prožívá tváří v tvář fyzicky přítomnému otci, podruhé je podána prostřednictvím 

odkazu k době před několika dny, kdy tuto zlobu Dmitrij sám popisoval bratru Aljošovi 

chvíli předtím, než otce v zlosti zbil.
93

 V tomto druhém podání je připojena i Dmitrijova 

krátká reflexe a jeho postoj k těmto emocím, v nichž vyjadřuje vlastní nejistotu a obavu, 

že se neovládne. Za nimi následuje jen velmi krátký vypravěčův komentář, grafická 

cézura v textu a jednovětný retrospektivní dovětek, díky němuž jedinému se dozvídáme 

pointu – „Tenkrát nade mnou bděl Bůh“ ve Voskovcově překladu – značící, že Dmitrij 

z pokušení vyvázl.  

 

Tato klíčová scéna románu je tak poskládána z Dmitrijových komentářů z dvou odlišných 

časových perspektiv – jeho stav těsně před rozhodujícím momentem je popsán skrze jeho 

předchozí doznání Aljošovi, rozhodující moment je naopak podán v retrospektivě tak, jak 

na něj Dmitrij později vzpomíná. Tato dvojí perspektiva je zároveň perspektivou osobní – 

v každé se zároveň dozvídáme Dmitrijův postoj – jednak jeho nejistotu a obavu, zda bude 

schopen svou nenávist k otci ovládnout, jednak jeho vděčnost nad tím, že se mu to 

podařilo. Na druhé straně však do vědomí Dmitrije právě stojícího u okna náhled nemáme 

– víme jen, že v něm narůstá touha otce zabít a že v kapse sevře měděnou paličku. 

Rozhodující okamžik je tak v textu ponechán bez jakéhokoli komentáře a je jen naznačen 

oddělením textu.  

 

Co se týče samotné situace u okna, je třeba si povšimnout, že se vyznačuje naprostou 

otevřeností a jasností, v níž klíčovou roli hraje fyzická přítomnost obou zúčastněných:
94

 

Dmitrij pozoruje odpornou otcovu tvář přítomnou na dosah ruky a vzrůstá v něm vlna 

nenávisti a hnusu. Jsou to pocity osobní, které reagují bezprostředně na fyzickou 

přítomnost otce: „Tohle, tohle je můj soupeř, můj trapič, trapič mého života!“ V dané 

situaci je však jasné, že tato nenávist se nepromění jen v touhu otci ublížit, nýbrž že jde 

o to, otce zlikvidovat. Celá situace je situací vraždy: Dmitrij stojí vedle okna, jeho otec 

nic netuší, a tudíž by se ani nemohl bránit. Dmitrij svírá v ruce kovovou paličku, 

a protože je velmi fyzicky zdatný, víme my i on, že pokud bude jednat, otce zabije. Je ale 

pouze na něm, jestli jednat bude, nebo ne – nešlo by o bezprostřední reakci (jako 

u pozdějšího konfliktu s Grigorijem), Dmitrij má dost času a klid na to, aby si v plné 

hloubce uvědomil, že o co tady jde, je vražda.  

 

                                                           
93 Tamtéž I, 3, 5, str. 196 n. 
94 V tom je tento příklad zcela opačný k příkladu Bulstrodea, který budeme rozebírat v šesté kapitole. 

V provinění v sebeklamu totiž hraje důležitou roli skrytost, nezjevnost a nepřímost činu.  
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Vše toto leží před Dmitrijem zcela otevřeně a je to zprostředkováno i čtenáři. Velkou roli 

v této explicitnosti hraje i otcův obličej – obličej budoucí oběti, kdyby se Dmitrij rozhodl 

jednat – ta část těla, která z člověka nejvíc pro druhé reprezentuje lidskou bytost. Tento 

otcův obličej pozoruje Dmitrij z těsné blízkosti tak, jak jej ve tmě osvětluje lampa 

z pokoje. Takto nasvícený otec se ale zároveň nachází v tom nejodpornějším stavu – 

lačně vyhlíží a chtivě volá Grušeňku, do níž je Dmitrij vášnivě zamilovaný. Navíc jí 

nabízí peníze, o nichž je Dmitrij přesvědčen, že náležejí jemu. Dmitrij tohoto svého 

rozněžněného soka – chlípného starce a zároveň otce – vidí z profilu, kde vyvstávají 

navíc jeho nenáviděné rysy, jejichž výčet je nám v úryvku podán hned dvakrát. Tvář 

Fjodora Pavloviče tak ve scéně integruje dvojí roli – jednak představuje zosobnění 

Dmitrijova odporu, zároveň je však tím, co výsostně reprezentuje lidskost. 

 4.3 Vztah charakteru a činu 

V předchozích částech jsme se snažili ukázat, že v provinění se skrze autorství musí 

vyjadřovat viníkovo já a v tomto já také můžeme hledat zdroje viny. Williams pro to 

použil slova „vnitřní svět dispozice, citů a rozhodnutí“. Představme si však, že Dmitrij by 

v naší scéně otce skutečně zabil. Čím by se pak lišil popis jeho předchozího já? Pokusím 

se ukázat, že tento rozdíl nelze najít v jeho dosavadním charakteru, s kterým vstupuje do 

situace onoho vnitřního konfliktu. Jediný rozdíl od druhé varianty je v tom, že skutečný 

Dmitrij to neudělal. Jakkoli nevázaný byl jeho charakter, jakkoli otce zoufale nenáviděl 

a vyhrožoval mu zabitím, tváří v tvář situaci to neudělal, a tím byla jeho neřesti dána mez. 

Jediný způsob, jak vyjádřit tento fakt v pojmech charakteru, je odkázat se právě k onomu 

konkrétnímu činu: „není schopen vraždy“, „není vrah“. Toto se však rozhodlo až tehdy, 

když byl v pokušení zavraždit, tj. právě až v okamžiku činu. 

 

Problém je v tom, že nic z Dmitrijova dosavadního charakteru neurčuje, jestli v klíčovém 

momentě ovládne svou nenávist, nebo ne. Text románu před scénou u okna je postaven 

tak, že nikdo včetně vypravěče a čtenáře neví, co se stane – Dmitrijův charakter je 

nejednoznačný. Neví to ani Dmitrij sám, jak je dokonce ocitováno v naší pasáži. 

Překvapivější je, že to neví ani Aljoša, který se k tomu přiznává během pozdější svědecké 

výpovědi.
95

 Aljoša však v románu vždy ohlašuje důležité skutečnosti, k nimž má 

výsostný přístup. Pokud ani on před činem podle své znalosti Dmitrijovy povahy nemohl 

poznat, zda otce zabije, či ne, znamená to, že z Dmitrijova dosavadního charakteru jeho 

jednání v klíčovou chvíli nemohlo vyplynout.  

 

Taková nejednoznačnost je možná především proto, že Dmitrij je člověk nesmírně vnitřně 

rozpolcený. Na jednu stranu je, jak jsme řekli, až bezuzdně neuměřený, vzteklý a vášnivý, 

na stranu druhou však je také člověkem zbožným, se silným morálním ideálem 

a smyslem pro čest. Pokud provádí nějakou hanebnost, hluboce jí lituje a vyčítá si ji. 

V jeho charakteru je tak přítomný neustálý rozkol toho, co chce dělat, a toho, co ví, že by 

dělat měl. Avšak neucelenost charakteru je jen jakýmsi nutným předpokladem toho, aby 

vnitřní konflikt mohl nastat a aby s Dmitrijovým charakterem byla kompatibilní jedna 

                                                           
95 Na otázku, zda Aljoša věřil Dmitrijovi, když mu říkal, že se bojí, že by otce mohl zabít, Aljoša odpovídá: 

„Obávám se, že musím říci, že jsem tomu věřil. Avšak byl jsem vždy přesvědčen, že jakýsi vyšší cit ho vždy 

zachrání v osudném okamžiku, jako že ho zachránil, protože nezabil mého otce.“ (Dostojevský 1929 IV, 12, 

4, str. 70). 
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i druhá varianta jednání – že se udrží i že se neudrží. I v tomto vnitřním konfliktu by totiž 

bylo možné říci, že nakonec ta síla, která Dmitrije vedla k tomu, aby se ovládl, byla 

mocnější, a situace tedy byla už předem rozhodnuta jeho dosavadní dispozicí.  

 

Domnívám se však, že takové tvrzení je nepodložené proto, že vychází ze špatného 

pochopení toho, co to je mít určitou praktickou dispozici: pokud Dmitrij nikdy v žádné 

podobné situaci nebyl, není jasné, jak se tato dispozice bude extrapolovat na novou, 

závažnou situaci. V nové situaci je to stejnou měrou on sám, kdo dotváří svou dispozici 

právě tím, jak se zachová. To je charakteristika vědomé lidské aktivity. Žádná obecná 

vlastnost člověka – dispozice k reakci v konkrétních situacích – totiž nemůže obsahovat 

(„kódovat“) způsob, jak reagovat na všechny konkrétní situace, se kterými se tento člověk 

setká.
96

 Z ničeho, co Dmitrij udělal a podle čeho usuzujeme na jeho bezuzdný a násilný 

charakter, nelze jednoznačně určit, jak se zachová a jak bude reagovat v této zcela nové 

a jedinečné situaci: jeho dosavadní půtky, dokonce ani situace, kdy zběsile zbil otce, 

nejsou závažností a charakterem srovnatelné s jasným pokušením k vraždě, s nímž se 

setkává nyní. A skutečně je to situace výjimečná, nesmírně závažná, klíčová pro jeho 

život – Dmitrij je vystaven zkoušce a v té zkoušce obstojí: je násilník, ale není vrah – 

jeho neřesti je dána mez.  

 

Popis vlastností charakteru tím, že se vztahuje obecně na typ, nemůže odrážet rozdílnou 

závažnost situací, do nichž se člověk s daným charakterem může dostat. Dmitrijova 

bezuzdnost, nespořádanost, násilnictví by nebyly tak nebezpečné, kdyby jeho otec byl 

                                                           
96 Tato úvaha o vztahu obecné dispozice (k nějaké aktivitě) a realizace této dispozice v konkrétní situaci se 

opírá o Wittgensteinovy úvahy ve Filozofických zkoumáních, v nichž Wittgenstein vztah pochopení 

(obecného) významu slova a jeho konkrétního užití vykládá jako řízení se určitým pravidlem (Wittgenstein 

1993, § 185–243). Toto pravidlo však podle Wittgensteina není takové povahy, že když jej člověk pochopí, 

už jeho konkrétní užití jen mechanicky odvozuje. Pravidlo, podle nějž se řídí vědomá lidská aktivita, nelze 

explicitně formulovat, protože nemůže „kódovat“ dopředu všechna svá užití. Má naopak podobu dispoziční, 

jejíž extrapolace na novou situaci je vždy spoluurčována touto situací a reakcí člověka na tuto situaci (srov. 

výklad v McDowell 2002a a 2002b). Wittgenstein dokonce sám říká (§ 186), že „je v každém bodě nutné 

nové rozhodnutí“ – mluvčí tedy v konkrétních případech pravidlo sám aktivně dotváří a nově jej interpretuje 

v duchu předchozích užití.  

     Problém vzájemného ovlivňování jednotlivého jednání a ctnosti jako dispozice k jednání se také řeší 

v souvislosti s interpretací Aristotelovy rozumové ctnosti fronésis, jejímž úkolem je posoudit v konkrétní 

situaci, co je dobré učinit, a to vzhledem k obecné představě, již má ctnostný člověk o eudaimonii. John 

McDowell (2002a) a (2002b) se snaží tuto rozumovou ctnost interpretovat za pomoci právě zmíněné 

Wittgensteinovy koncepce toho, co znamená řídit se pravidlem. Klíčovou roli v McDowellově pojetí hraje 

fakt, že rozumný člověk je schopen bezprostředně vnímat požadavek v konkrétní situaci (o vnímání situace 

jako součásti morálního jednání srov. část 2.4 první kapitoly a části 2.3 a 5.1 třetí kapitoly). 

     Podobnou myšlenku o vzájemném ovlivňování obecného a konkrétního v praktické oblasti vyjadřuje při 

interpretaci Aristotelovy rozumové ctnosti fronésis i Gadamer (1994). Přirovnává zde Aristotelovo pojetí 

praktického vědění a role rozumu v jednání ke svému pojetí historického vědění. Podobně jako historické 

vědění je v každé dějinné situaci uchopeno odlišně, tak i totéž praktické (či „etické“) vědění konkrétního 

člověka je v každé konkrétní situaci interpretováno odlišně. Aplikace obecného vědění tak není logická 

aplikace obecného na konkrétní případ, nýbrž aplikace hermeneutická, v níž aplikací na konkrétní případ 

dochází zároveň k modifikaci obecného (srov. Gadamer 1994, str. 31). „Proto už nemá žádný smysl 

rozlišovat mezi věděním a zkušeností, neboť etické vědění samo je už jistým druhem zkušenosti.“ (Tamtéž, 

str. 38). Etického vědění nabýváme učením, v němž poznáváme „prostředky“ k dobrému životu, 

k eudaimonii. Na rozdíl od technického vědění však zde tyto prostředky nejsou přesně určené, protože ani 

cíle – eudaimonie a to, co ji konstituuje – nejsou přesně určené (tamtéž). Rozvažování o tom, co je správné či 

dobré učinit v konkrétní situaci, tak může zároveň vést k přehodnocení a změně dosavadního chápání 

obecného obsahu mé blaženosti, toho, co pro mě znamená žít dobrý život. Jednotlivé rozhodnutí tak může 

předpokládat velice obecnou rozvahu o celkové koncepci života jednajícího, ale zároveň může tuto koncepci 

zásadně pozměnit. 
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běžným měšťákem a Dmitrij tak nebyl vystaven onomu hroznému pokušení ho zabít. 

Dostal-li se však do tak extrémní situace, pak to, jak se zachová, nemůže být určeno 

vlastností, která se zároveň týká běžných prohřešků. Dmitrijovo hýření, výtržnosti, ba 

i vzteklé násilí na otci jsou svou závažností zcela jiného druhu, než pokušení k vraždě, jak 

jsme ho sledovali v naší scéně. Pro činy tohoto druhu nemáme charakterové dispozice: 

nikdo nemůže být vrah svou povahou, vrahem se člověk stává až činem. Otázka mezí, 

které jsou dány neřestem – co ještě je člověk schopen udělat –, se klade nezávisle na 

těchto neřestech, jaksi v jiném směru.  

 

Charakterové vlastnosti, které popisují, jaký člověk je, totiž vystihují stálé a obecné 

tendence jednat určitým způsobem. Říkáme-li o někom, že je sebestředný, zbabělý, 

bezuzdný či násilnický, máme tím na mysli jeho obecnou vlastnost tak, jak jsme ji 

vysledovali z jeho činů. Protože však jsou obecnými dispozicemi, nemohou tyto 

vlastnosti odrážet charakter a závažnost jednotlivého činu, k němuž vedou: sebestřednost 

se může projevit jak ignorováním potřeb druhého u každodenních starostí, tak závažným 

činem, jako je zrada, zpronevěra, nevěra či vražda. Zde již však začínáme používat popisy 

povahy a závažnosti činu, a člověka, který se něčeho takového dopustil, budeme spíše 

označovat za „zrádce“ či „defraudanta“ než (jen) za někoho, kdo je „sebestředný“, 

„zbabělý“ či „hrabivý“.
97

 Tyto popisy odkazují více k motivům a zdrojům jeho provinění. 

 

Poukaz k neřesti tak nikdy nebude moci tvořit úplné vysvětlení zdroje viny, protože 

nakolik je provinění dobrovolné, tento konkrétní čin bude vždy onu neřest přesahovat. 

Protože Dmitrij přes silný afekt ví, co dělá, může sám v dané situaci dotvořit svůj 

charakter tím, jak danou situaci v duchu svých předchozích vlastností a zkušeností 

zpracuje. V tomto smyslu není člověk svými charakterovými vlastnostmi determinován, 

naopak je zároveň konkrétním činem dotváří. Nedotváří je však nutně vědomým 

rozhodnutím v dané situaci, ale prostě tím, jak se zachová. V Dmitrijově případě toto 

dotváření můžeme vidět na tom, že on sám si svým jednáním stanoví mez toho, co už 

není schopen udělat.
98

 Toto omezení vůle je spjato se závažností konkrétního činu, což je 

právě něco, co nemůže být obsaženo v neřesti jako obecné vlastnosti jednajícího. Proto 

také v případech velké závažnosti nemůže k vyjádření zdroje provinění stačit 

charakterový popis: to, že se Dmitrij nedokáže ovládat nebo že je člověk výbušný 

a násilný, by bylo neadekvátním vysvětlením v případě, že by z nenávisti zavraždil svého 

otce. Ne proto, že by to jako vysvětlení bylo irelevantní, ale proto, že v situaci takového 

charakteru vstupuje do hry ještě něco navíc, co je pevně spojeno s povahou a závažností 

činu jako takového. 

 

Mez, kterou člověk není schopen v jednání překročit, může být ale v konkrétní situaci 

stanovena zcela nově: člověk může až tváří v tvář konkrétní výzvě či pokušení více či 

méně uvědoměle nahlédnout a poznat, že vlastně toto už udělat nemůže. Domnívám se, 

že takto je třeba interpretovat případ Dmitrije. Přirozeně již dříve věděl a věřil, že je zcela 

hanebné a bezbožné zabít vlastního otce, jakkoli ho nenávidí – ostatně o tom vypovídá 

i odkaz v naší pasáži, kde se Dmitrij „bojí“, že se neudrží a otce zabije. V kantovské 

                                                           
97 Viz též část 2.3 této kapitoly. 
98 Mezi autory, kteří interpretují morální nutnost jako určitou mez pro naši vůli, viz např. Weil (1957b), 

str. 46 n.; Winch (1972c), str. 172; Barabas (1999), str. 166; Barabas (2004).  
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terminologii bychom mohli říci, že věřil v určitý morální princip. Způsob, jakým v něj 

„věřil“, se však při konfrontaci s konkrétní situací zásadně změnil: Až ve chvíli, kdy stál 

s mosaznou paličkou v ruce na dosah svému otci, kdy byl tento před ním fyzicky 

přítomen, nahlédl, co to ve skutečnosti znamená někoho zabít. Právě proto, že ona situace 

byla tak jasná a otevřená a Dmitrij mohl dobře vidět obličej své potenciální oběti, 

uvědomil si, co to znamená zabít lidskou bytost a že to on udělat nemůže.  

 

O podobném nahlédnutí jsme mluvili v částech 2.3 a 3.3, když jsme zmiňovali Gaitovu 

interpretaci Raskolnikovova zločinu. Gaita zdůrazňuje, že ve výčitkách svědomí, v nichž 

je vrah pronásledován svou obětí, si čím dál víc uvědomuje, „co to znamená být vrahem a 

co to znamená, že jiný člověk je druhá lidská bytost.“99 Kajícník tak podle Gaity postupně 

dochází k poznání reality druhého člověka. Přestává na něj hledět jako na odpornou či 

podřadnou věc či překážku vlastních cílů, ale poznává druhého jako bytost právě takovou, 

jako je on sám. Toto poznání bylo Dmitrijovi dáno ještě včas, než se na této bytosti stačil 

provinit. Domnívám se, že toto nahlédnutí, které by nebylo možné mimo onu konkrétní 

situaci, bylo právě tím, co v oné chvíli zadrželo Dmitrijovi ruku a co zároveň dotvořilo 

jeho charakter. To, že z pokušení vyvázl a vrahem se nestal, je však zároveň do velké 

míry závislé na náhodě: kdyby se Dmitrij ve své zuřivosti dostal s otcem do přímé 

konfrontace a reagoval spontánně tak, jako později při potyčce s Grigorijem, zřejmě by 

k vraždě došlo. Jen díky tomu, že měl možnost otce u okna pozorovat jako bezbrannou 

oběť, mohlo dojít k onomu nahlédnutí, díky němuž se Dmitrij nestal vrahem.
100

 

 

Toto uvědomění a pochopení však samozřejmě nemohlo být přítomné v žádné předchozí 

dispozici, protože to je něco, co se událo právě díky oné konkrétní situaci, s níž byl 

Dmitrij konfrontován. Tato konkrétní zkušenost však způsobí zásadní zlom ve vývoji 

jeho charakteru.
101

 Právě díky propojení charakteru s vědomím a chápáním může být 

tento něčím dynamickým, co je dotvářeno a ovlivňováno konkrétní zkušeností. Součástí 

Dmitrijova charakteru je totiž také význam, jaký pro něj má lidská bytost a co pro něj 

znamená ji zabít. Toto pochopení však může být hlubší či povrchnější a toto není něco 

stálého na způsob dispozice, obecné touhy nebo obecného principu, ale něco, co se mění 

v závislosti na konkrétní zkušenosti. Smýšlení člověka je třeba také chápat jako 

neoddělitelnou součást jeho charakteru.
102

 

 

Dmitrijovo pokušení a následné ovládnutí se tedy nelze vysvětlit jako něco, co je 

výsledkem jeho obecné charakterové dispozice (bezuzdnosti a vznětlivosti, omezené 

nakonec Dmitrijovou lidskostí a smyslem pro čest). Zároveň jej však nelze vysvětlit ani 

uplatněním nějakého obecného morálního principu, díky němuž by se Dmitrij silou vůle 

ovládl. Jak jsme řekli, obecné morální principy byly součástí jeho charakteru již předtím, 

a přesto nemohly určit, zda se podle nich zachová, či ne. Tvrdili jsme však, že až když byl 

Dmitrij konfrontován s konkrétní situací, tento princip se mu zpřítomnil v celém svém 

významu: až tehdy si uvědomil, co to znamená zabít, a toto plné uvědomění zároveň 

                                                           
99 „His (intermittent) remorse was a discovery of what it was to be a murderer and of what it was for another 

to be a fellow human being.“ (Tamtéž, str. 35.). 
100 Podobnou závislost na vnějších okolnostech a náhodě uvidíme i v šesté kapitole na příkladu provinění 

bankéře Bulstrodea. Srov. též části 1.3 a 3.3 druhé kapitoly. 
101 Viz např. Dostojevský (1928), část IV, 11, 4. 
102 Srov. Herman (1993b). 



Kapitola 4: Dvojí aspekt viny 

 

133 

 

způsobilo, že to udělat nemohl. Mohli bychom říci, že tento princip se až tehdy stal pro 

Dmitrije niterným a určujícím – ovšem nikoli proto, že by nahlédl autoritu tohoto 

principu, jak by tuto niternost vysvětloval Kant, ale proto, že nahlédl jeho plný 

význam.
103

  

 

Tuto část jsme otevřeli otázkou, co si člověk vyčítá, dopustí-li se provinění, například 

vraždy. Jako určitou odpověď jsme nabídli, že si vyčítá to, čím se svým činem stal, např. 

že se stal vrahem. Při interpretaci otázky, co znamená, že je někdo vrah, jsme však 

narazili na problém: znamená to, že tímto popisem odsuzujeme charakter člověka, který 

vedl k vraždě, nebo spíše čin samotný, jehož se dobrovolně dopustil? Co to vlastně 

znamená odsoudit člověka za nějaký čin? Jak tento čin odhaluje charakter člověka? 

V předchozích odstavcích jsme se snažili ukázat, že část tohoto odsouzení se sice 

vztahuje k předchozím dispozicím a neřestem člověka, ale tyto obecné popisy nemohou 

u konkrétního činu vyčerpat všechny zdroje viny. Konkrétní čin je totiž výsledkem 

interakce charakteru člověka s konkrétní a jedinečnou situací, a jako takový nemůže být 

obsažen a předpověděn z obecných rysů charakteru, protože tento charakter je touto 

situací zároveň dotvářen.  

 

To, co se z lidského já ukazuje v provinění, tedy nemohou být jenom jeho předchozí 

charakterové dispozice. Je to zároveň jeho charakter tak, jak byl právě tímto konkrétním 

jednáním dotvořen. Význam a závažnost konkrétního činu, konkrétního zla, se tak 

v lítosti a výčitkách svědomí znovu dostává do hry: ovšem nikoli jen jako reálná událost 

zahrnující lidi postižené mým jednáním, jak jsme viděli u Gaity v části 3.3. Mnou 

vykonané zlo se dostává do hry i jako něco, co jsem já byla schopna vykonat. Právě až 

v následné lítosti si totiž viník plně uvědomuje to, co si Dmitrij uvědomil ještě včas: co to 

vlastně znamená provést věc takového významu. 

 Závěr 

Hlavním tématem této práce je pojem viny, který zkoumáme jakožto konkrétní jednání 

v kontextu života a charakteru člověka. Až do této kapitoly jsme k pojmu viny 

přistupovali přes pojem zodpovědnosti: v druhé kapitole jsme formulovali předpoklad, že 

viněni můžeme být pouze za to, co je naše chyba a za co jsme zodpovědní. Abychom za 

čin mohli být zodpovědní a mohl být nazván vinou, musel být spáchán dobrovolně 

a vykonán „zodpovědným“ činitelem. Tyto pojmy jsme zkoumali ve třetí kapitole. V této 

kapitole jsme však viděli, že pojem zodpovědnosti za nějakou vinu se zdaleka 

nevyčerpává jen podmínkami, za nichž můžeme někoho činit zodpovědným. 

Soustředíme-li se na perspektivu první osoby, tj. na to, kdy se jednající člověk cítí být 

zodpovědným, zjišťujeme, že se může identifikovat i s činy, které pouze nedobrovolně 

způsobil, ale přesto je chápe jako součást své minulosti a své identity. Přestože jsme tyto 

činy jako nezaviněné odmítli nazývat „vinou“, tento pojem zodpovědnosti nám ukázal 

důležitý aspekt viny: totiž ten, že jsme-li zodpovědní za nějaké zlo, a toto zlo přijímáme 

za své tím, že za něj přebíráme zodpovědnost, stává se tento čin uskutečněný ve světě 

                                                           
103 Důležitá kritika pojetí, podle nějž je morální jednání vedeno morálním principem, je obsažena ve Winch 

(1972a). 
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(a tato vina) součástí naší minulosti a naší identity. Pojem viny tedy zahrnuje dva 

aspekty: vnitřní (zavinění) a vnější (čin ve světě). 

 

V této kapitole jsme se věnovali druhému aspektu – vině jako minulému činu, který za 

sebou viník zanechává. V druhé polovině této kapitoly jsme se pak obrátili k otázce, jaký 

je vztah mezi oním vnitřním aspektem viny, který je spojen s charakterem a identitou 

člověka, a tímto vnějším aspektem viny. Jako vhodný prostředek zkoumání tohoto vztahu 

se ukázaly emoční reakce, jimiž se viník vztahuje ke své minulé vině. Viděli jsme, že 

různé emoce se vztahovaly k různým aspektům – stud k vnitřnímu, výčitky svědomí 

a pocit viny spíše k vnějšímu. Toto radikální rozdělení jsme kritizovali a v závěrečné části 

se pokusili v duchu této kritiky vyjasnit, co to znamená, když člověk lituje, čím se stal 

tím, že se provinil. Snažili jsme se ukázat, že toto vyjádření právě nese oba aspekty, jak 

vnitřní, protože odkazuje ke zdrojům v charakteru, tak vnější, protože tyto zdroje jsou 

potvrzeny a dotvořeny až konkrétním činem.  

 

V následujících kapitolách opustíme zkoumání viny skrze pojem zodpovědnosti a otázku 

vztahu člověka a jeho činu a způsobů, jakými se s vinou on či jeho okolí vyrovnává. Na 

pojem viny se znovu podíváme z hlediska teorie jednání, ale tentokrát se budeme tázat, 

jakým způsobem může k provinění docházet a jak se chyby, díky nimž člověk morálně 

selhává, projevují v konkrétním jednání. Budou nás tedy zajímat podoby provinění 

a jejich detailní analýza vzhledem k povaze jednání a vzhledem k charakteru jednajícího. 

V předchozích kapitolách jsme při zkoumání viny a zodpovědnosti často chápali 

charakter člověka jako něco kompaktního a neproblematického. Při zkoumání podob viny 

naopak budeme zvláštní pozornost věnovat rozpolceným a nekoherentním charakterům. 

Takové charaktery, které jsou zvlášť u morálních selhání velmi časté, se totiž projevují 

rozpolcenými a nekoherentními motivy a důvody. Jak jsme viděli u Dmitrije 

Karamazova, takové motivy vyžadují zvláštní pozornost k mechanismům, skrze něž se 

navzdory rozumovému soudu uplatňují v jednání. Právě tyto mechanismy a jejich zdroje 

budeme studovat u akrasie a sebeklamu a morálních selhání, která způsobují. 
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V předchozích kapitolách jsme studovali problém viny skrze problém zodpovědnosti. 

Viděli jsme, že díky rozšíření předmětu etiky a zpochybnění příliš racionalistických 

modelů morálního jednání od 60. let 20. století došlo k narušení standardního pojetí 

zodpovědnosti a viny. Proto jsme nejdříve studovali v druhé kapitole otázku, jakým 

způsobem může být jednající zodpovědný za chyby, jimž v okamžiku jednání již nemohl 

zabránit, načež jsme se ve třetí a čtvrté kapitole obrátili k důležitému problému 

zodpovědnosti za jednotlivé jednání. Předně jsme se ptali po podmínkách, za nichž 

můžeme člověka činit zodpovědným za jednání, následně jsme však změnili perspektivu 

a zaměřili se na podmínky, kdy se člověk sám cítí zodpovědným za své jednání, 

především pak za své provinění a vinu. Skrze tento osobní pohled jednajícího se nám 

podařilo začlenit jeho vinu do kontextu jeho života a především do kontextu jeho identity 

a charakteru.  

 

V minulé kapitole jsme uzavřeli zkoumání zodpovědnosti, a tedy zkoumání problému 

viny, za pomoci otázky, jak se vina jako jednotlivý čin vztahuje k osobě jednajícího, a to 

jednak v autorství činu a v chybě, která vinu způsobí, jednak v důsledcích, které 

z takového činu pro osobu jednajícího plynou. Od této kapitoly ponecháme stranou 

obecný pojem zodpovědnosti a přesuneme se ke zkoumání podob viny a provinění.  Na 

pojem viny se tedy znovu podíváme z hlediska teorie jednání, motivované v posledních 

desetiletích prohloubeným zájmem o psychologicky věrné vystižení morální zkušenosti. 

Ruku v ruce s tímto trendem se ovšem znovu vynořuje potřeba důkladně vysvětlit 

mechanismy morálního selhání a zla. Proto se v této kapitole podíváme na způsoby, 

jakými může docházet k provinění a jak se chyby, kvůli nimž člověk morálně selhává, 

projevují v konkrétním jednání. Budou nás tedy zajímat podoby provinění a jejich 

detailní analýza vzhledem k povaze jednání a vzhledem k charakteru jednajícího. 

 

Tomuto tématu dosud mnoho pozornosti věnováno nebylo, a pokud ano, byla soustředěna 

téměř výhradně na dva modely provinění: prvním je jednání amorálního člověka, který si 

sice uvědomuje morální nároky dané situace, ale jsou mu lhostejné. Druhým modelem je 

jednání člověka se slabou vůlí, který se sice cítí vázán těmito morálními nároky, ale nemá 

dostatečnou vůli podle nich jednat. Zatímco provinilec v prvním modelu necítí lítost ani 

výčitky svědomí, selhání ze slabé vůle je lítostí a výčitkami doprovázeno nutně, protože 

jednající si skutečnost, že činí něco nesprávného, dobře uvědomuje a není mu lhostejná. 

Ať už je příčinou provinění fakt, že provinilci na morálce nezáleží, nebo jeho slabá vůle, 

v obou případech jednající morální nárok rozeznává, ví, že jedná nesprávně, a tudíž činí 

zlo vědomě. 

 

Jak ale vysvětlit ony časté případy, kdy viník nelituje svého činu nikoli proto, že by byl 

lhostejný k morálním nárokům dané situace, ale proto, že neuznává, že těmto nárokům 

svým jednáním nedostál? Tento člověk ani v dané situaci ani ve zpětném pohledu 

nechápe své jednání jako nesprávné. To ovšem znamená, že zlo nečinil úmyslně, čímž se 

vymyká oběma zmíněným modelům. Přesto však jednal dobrovolně a my jej běžně za 

takové jednání činíme zodpovědným, a to navzdory tomu, že mu chyběl explicitní zlý 

úmysl. V následujícím textu se budeme soustředit právě na tento typ provinění, který je 
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v současné etice zpravidla opomíjen, přestože tvoří nedílnou součást naší běžné 

zkušenosti.
1
  

 

V první části se podíváme na typy provinění, s nimiž mohou pracovat legalistické etické 

teorie v rámci epizodického přístupu k jednání, a ukážeme, že provinění ze sebeklamu je 

v mnoha směrech blízké akratickému jednání. Ukážeme však také, že sebeklamný čin 

v mnoha směrech překračuje jejich omezený pojmový rámec. V druhé části se zaměříme 

na pojem akrasie a slabé vůle a na její pojednání v díle Platóna a Aristotela, kteří často 

implicitně při akratickém jednání předpokládají působení sebeklamu. V závěrečné části se 

obrátíme k pojmu sebeklamu, jeho definici v rámci filosofie mysli a k jeho specifickému 

významu v rámci viny a provinění. Kapitolu uzavřeme stručným historickým přehledem 

pojednání sebeklamu v etice.  

 1 Typy provinění v etice činu a v etice ctností 

V první kapitole jsme zevrubně charakterizovali teorie (především kantianismus 

a utilitarismus), které přebírají právní perspektivu na morální jednání a jeho hodnocení. 

Tyto teorie se po vzoru trestního práva zaměřují na epizodické jednání a abstrahují jak od 

ostatního kontextu života jednajícího, tak od jeho specifické identity a individuálního 

charakteru. Ukázali jsme, že tato abstrakce je nutná v případě, že je třeba zachovat 

univerzalistický charakter těchto teorií, tj. požadavek, aby morální jednání bylo stejně 

přístupné každému a aby tak morální hodnocení bylo spravedlivé a nikoli závislé na 

náhodě a štěstí. Protože veškeré individuální nastavení charakterových dispozic 

a emočních struktur se z tohoto hlediska jeví jako nahodilé, bylo nutné omezit se na to, co 

spadá pod rozumovou a volní kontrolu, a morální jednání se tak omezilo na jednání 

z povinnosti. Právě tato motivace je jako jediná plně v naší moci a dostupná každému, 

protože je výsledkem vědomého rozhodnutí. Ukázali jsme tedy, že v důsledku onoho 

univerzalistického nároku jsou tyto teorie nuceny pracovat s velmi silným pojetím 

zodpovědnosti, omezujícím se na vědomé aspekty jednání, které jsou v dané situaci pod 

přímou kontrolou jednajícího: úmysl, důvod a rozhodnutí.  

 

Díky tomuto velkému důrazu na vědomé a racionální složky jednání umožňuje 

legalistický přístup v etice jen omezený počet typů provinění. Jsou to právě ty typy, 

u nichž chyba jednajícího spočívá v nedostatečném respektování morálního příkazu, 

a tudíž v selhání motivu povinnosti, jak to můžeme vidět u amorálního jednání či 

u akrasie. V rámci tohoto paradigmatu však nelze vysvětlit ty typy, u nichž je součástí 

provinění rozumová chyba či pomýlený soud, jak je tomu například u sebeklamu. Poté, 

co v první části probereme zmíněné typy provinění, ukážeme, že toto omezení je 

důsledkem faktu, že legalistické teorie chápou morální jednání a morální selhání jako 

symetrické. Provinění v sebeklamu má však specifickou podobu, která v mnoha směrech 

narušuje představu o tom, jakým způsobem jsme zodpovědní za své chyby, jak se 

pokusíme ukázat ve třetí části. 

                                                           
1 Světlou výjimku tvoří Martin (1986) a nedávno publikovaná kniha Beier (2010). 
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 1.1 Typy provinění 

V rámci dosavadních etických teorií můžeme rozlišit překvapivě malé množství způsobů, 

jak člověk může morálně selhat. Prvním a nejčastěji zmiňovaným typem provinění je 

jednání amorálního člověka, tj. člověka, pro nějž morální důvody mají malou či mizivou 

závaznost, nebo jemuž je morálka lhostejná. Příklady takového typu bývají kontroverzní, 

ale snad bychom mohli uvést Fjodora Pavloviče a Smerďakova z Bratrů Karamazových, 

Pierra z Běsů, Grandcourta či jeho přítele Lushe z Daniela Derondy apod. Zvláštním 

a zřejmě častějším případem tohoto typu je člověk, který postrádá smysl pouze pro určitý 

výsek morálních hodnot, například pro poctivé jednání v otázkách financí, ale v ostatních 

oblastech se chová slušně.  

 

Další dva typy provinění jsou problematičtější a opakovaně vyvolávají otázku, jestli a jak 

jsou vůbec možné. Přestože totiž u nich člověk ví, jak by z morálního hlediska měl jednat 

a tento důvod je pro něj závazný, v jednání selhává, protože u něj převládne silná 

inklinace tímto důvodem se neřídit. Jelikož zde nejedná podle svého nejsilnějšího 

důvodu, často se o těchto případech mluví jako o případech iracionality. To je společný 

popis jak případu akrasie či slabé vůle, tak případu provinění v sebeklamu. Alfred Mele 

o obou typech mluví jako o „motivované iracionalitě“, protože za selháním rozumného 

důvodu stojí síla určité touhy či jiného sklonu, která toto selhání motivuje.
2
 Tyto dva typy 

se však liší v tom, co je touhou motivováno. V případě akrasie či „neovládnutí se“ je 

nemorální touhou motivováno jednání přímo: Touha převáží soud a člověk učiní to, 

k čemu má inklinaci, i když ví, že to není správné. Tak Dmitrij Karamazov například 

v zuřivosti zbije otci či v touze zalíbit se Grušeňce zpronevěří peníze své snoubenky, 

i když ví, že obojí je hanebné.   

 

V případě sebeklamu je situace složitější, protože tam zlá touha nemotivuje přímo 

jednání, ale motivuje to, co si jednající myslí. Tato touha pokřivuje jeho vnímání situace, 

jeho chápání motivu a celkově jeho smýšlení tak, že se jednající přesvědčí o tom, že 

vlastně nedělá nic špatného. Ještě před činem si tak vymyslí falešné výmluvy 

a ospravedlnění, aby od činu nemusel upustit. Právě tyto falešné výmluvy a pokřivené 

vnímání toho, co dělá, jsou spolu s vlastním činem motivovány jeho špatnou touhou, 

která s sebou „strhává“ i jeho soud.
3
 Ivan Karamazov například tajně touží po smrti svého 

otce, a tato touha jej vede k tomu, že napůl nevědomě přistoupí na Smerďakovův plán, 

jak se otce zbavit. Jak uvidíme v příští kapitole, podobně Bankéř Bulstrode způsobí smrt 

Rafflese, přičemž zároveň sám sebe přesvědčí, že nedělá nic špatného.   

 

Probrané dva typy provinění – z akrasie a sebeklamu – mají kromě toho, že jsou shodně 

motivovány touhou navzdory rozumu, společný ještě další rys. Když si představujeme 

člověka zcela amorálního, nijak se této představě nepříčí, když jeho touhy a obavy jsou 

ve vzájemném souladu, tj. když má charakter zcela konzistentní a harmonický. Je sice 

otázka, zda je něco takového možné, tj. zda touhy, které nejsou dobré, mohou tvořit 

konzistentní celek, případně zda vůbec může existovat člověk s pouze nemorálními 

touhami, ale z hlediska jednotlivého jednání v rámci omezeného času můžeme 

                                                           
2 Viz např. Mele (1987) nebo Pears (1984). 
3 Srov. část 2.2 druhé kapitoly, kde jsme mluvili o tom, jak Aristotelés vysvětluje špatné jednání pokřiveným 

soudem o tom, co je dobré. 
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předpokládat, že tyto amorální touhy tvoří integrální celek, a tudíž že provinění tohoto 

člověka je vyjádřením takového jednotného a jednomyslného charakteru.
4
  

 

Případy akrasie a sebeklamu se v tomto výrazně liší, protože konflikt samy inherentně 

obsahují: postava viníka, který jedná akratickým či sebeklamným způsobem, je postava 

především morálně nejednoznačná, jejíž charakter je rozporuplný a nejednotný. Na jedné 

straně mu určitým způsobem záleží na morálce a na vlastním morálním charakteru, na 

straně druhé však tomuto nároku není schopen dostát, protože má nemorální touhy 

a sklony.
5
 Konfliktní charakter samotný však samozřejmě není postačující podmínkou 

k nemorálnímu jednání – koneckonců celá kantovská etika a obecně etika povinnosti 

pracuje s případem konfliktu touhy a morálního nároku; morální jednání v tomto 

paradigmatu poté spočívá právě v ovládnutí této touhy. Člověk, který podléhá akrasii či 

sebeklamu však navíc není své zlé a nemorální sklony schopen kontrolovat a podléhá jim. 

Tyto dva typy provinění se pak liší ve způsobu, jakým zlému sklonu viník podlehne: 

zatímco při akrasii si je ve chvíli podlehnutí vědom svého selhání a lituje jej, sebeklam 

navíc způsobuje, že se viník vyhýbá poznání své viny – sám se klame co do charakteru 

svého činu. Dále v textu se budeme snažit ukázat, že těmto dvěma typům také odpovídá 

jiné charakterové nastavení viníka a zodpovídají za ně jiné charakterové neřesti. 

 

Na závěr bychom měli pro úplnost zmínit pojetí nemorálního jednání, které převažuje 

v Platónově a Aristotelově etice a které bychom mohli umístit někam mezi amorálnost 

a sebeklam. Takové provinění spočívá v tom, že člověk není schopen správně posoudit to, 

co je dobré, a proviňuje se tedy proto, že jeho neřest způsobuje špatný soud.
6
 Jak uvidíme 

podrobněji v části 2.3, Aristotelés tyto případy považuje za případy skutečné špatnosti 

(κακία), na rozdíl od akrasie, která je pro něj méně neřestnou variantou. Tyto případy 

nemůžeme považovat za sebeklam v pravém smyslu, protože ten předpokládá rozpolcení 

a vnitřní konflikt, tj. fakt, že si jednající na nějaké rovině uvědomuje nemorálnost svého 

počínání. Zároveň je nemůžeme považovat ani za případy amorálního jednání, protože 

zde neplatí, že by jednajícímu byly morální nároky lhostejné. On se „jen“ mýlí v tom, co 

je dobré a co špatné. Toto pojetí provinění, které v epizodickém chápání jednání 

a provinění nelze zachytit, je umožněno tím, že jak Platónovo, tak Aristotelovo pojetí 

charakteru integruje vždy rozumovou ctnost, jejímž selháním je právě selhání 

v posouzení toho, co má člověk činit. Snahu vysvětlit tento typ provinění můžeme dále 

najít u britských moralistů, jimž se budeme krátce věnovat v části 4.1. Ti jej řadí pod 

jednání ze sebeklamu, chápané ovšem v širším smyslu jako typ zaujatého souzení. 

 

Vidíme tedy, že při zkoumání provinění je třeba přihlížet k tomu, jaký lidský charakter 

odpovídá danému typu provinění, případně jestli a jak je takové provinění vůbec 

psychologicky možné. Právě na pozadí celkového charakteru je také jedině možné 

                                                           
4 Navzdory této naší novověké intuici se např. Platón a Aristotelés shodují na tom, že nemorální člověk právě 

harmonický charakter nikdy mít nemůže, protože jeho nemorální touhy (např. po potěšení, moci, postavení či 

majetku) mají neomezenou povahu a jejich uspokojení vede jen k další honbě po dalších věcech.    
5 Komplexnost či dokonce nekonzistenci charakteru sebeklamných viníků zdůrazňuje Butler u svého příkladu 

Bileáma. Viz Butler (1914a), str. 112. 
6 O těchto případech jsme mluvili především v souvislosti s Aristotelovým pojetím volby a rozumové ctnosti 

v částech 2.2 druhé kapitoly a 3.3 a 4.2 kapitoly třetí. V této kapitole se k nim vrátíme v části 2.2 v souvislosti 

s Platónovým pojednáním akrasie.   
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vysvětlit zmiňované „iracionální typy“ provinění. Není proto divu, že největší pozornosti 

se této otázce dostalo v antice, kde došlo k slavné diskusi o možnosti akrasie. Jak Platón, 

tak Aristotelés se v této diskusi snaží vypořádat právě s problémem konfliktního, tj. 

přechodového charakteru, který buď jedná nedokonale ctnostně (enkrateia u Aristotela), 

nebo jedná nedokonale neřestně (akrasie). Spor o existenci a povahu akrasie můžeme 

interpretovat jako spor o vysvětlení těchto případů, jež vede k otázce po povaze 

morálního vědění, ztělesněném v konkrétní situaci morálním soudem. Kandidátem, který 

je po ruce ve chvíli, kdy popřeme existenci akrasie v tomto kontextu, je pak právě 

sebeklam nebo jeho slabší forma představená v předchozím odstavci: jak uvidíme v části 

2.2, Sókratovu tezi, že nikdo nečiní zlo vědomě, můžeme interpretovat tak, že viník se 

mýlí v tom, co je dobré, nebo sám sebe klame o tom, co činí.  

 

V určitých pojetích tedy akrasii můžeme interpretovat jako typ sebeklamu. Problém 

akrasie a sebeklamu je však těsně propojený i v opačném směru: v akratickém pochybení 

dochází k tomu, že motivace jednání je stržena či převážena silou špatné touhy či sklonu. 

Sebeklam oproti tomu vzniká ve chvíli, kdy je silou špatné touhy či sklonu stržen či 

ovlivněn proces myšlení a rozvažování. Proto vzniká otázka, zda sebeklam není jen 

speciálním případem akrasie, tzv. akrasií v myšlení. V této kapitole se mimo jiné 

pokusíme ukázat, že případ sebeklamu, který se týká provinění a viny, je třeba od 

klasické akrasie odlišovat. Je tomu tak zaprvé proto, že analýza akratického 

a sebeklamného jednání je velmi zásadním způsobem odlišná, protože u sebeklamu 

jednající nejedná zle úmyslně. Za druhé pak je odlišná i analýza zdrojů viny a následného 

vyrovnání se s ní: sebeklamné provinění se vyznačuje tím, že na rozdíl od akratického 

provinění viník svého činu nelituje. Je v něm obsažen určitý druh zaslepení, a proto 

i příslušná charakterová vada musí souviset s „kognitivní“ schopností dobře posuzovat 

vlastní touhy a emoce. Zde se budeme znovu přibližovat sókratovské tezi o jednotné 

ctnosti, která spočívá ve vědění.
7
 

 1.2 Symetrické vysvětlení provinění 

V předchozí části jsme vesměs probrali společné charakteristiky akratického 

a sebeklamného provinění. Akrasie má však jednu důležitou podobnost s jednáním 

amorálním: Jejich zdroj je lokalizován ve vůli, která přikládá v prvním případě žádnou, 

v druhém případě nedostatečnou váhu morálnímu důvodu. Tento morální důvod je však 

v obou případech viníkovi známý a on sám podle něj vědomě nejedná – v prvním případě 

jednání nelituje, protože je tento důvod lhostejný, v druhém případě lituje, protože mu na 

něm záleží, ale nemá sílu se jím řídit. Obě tato vysvětlení tedy lokalizují selhání do vůle 

jednajícího a do jeho rozhodnutí, a pracují tak s epizodickým pojetím jednání, vůči 

němuž jsme se kriticky vymezovali v předchozích kapitolách. Toto pojetí, které 

zodpovědnost zakládá na rozhodnutí či úmyslu, je charakteristické tím, že vysvětluje 

morální a nemorální jednání symetricky: Před jednajícím leží dvě alternativy jednání, 

z nichž jednající jednu nahlíží jako morálně správnou a druhou jako nesprávnou, 

a rozhodne se buď pro tu, či pro onu, a tu, kterou si jako úmysl zvolí, pak realizuje. 

                                                           
7 Postoj, že je vhodné tyto dva jevy analyzovat odděleně, zaujímá např. Mele (1987). 
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U akrasie je rozdíl jen v tom, že příklon k nesprávné alternativě se vysvětluje její 

přitažlivou silou.
8
  

 

Oba typy však předpokládají jasné vědomí morálního požadavku v dané chvíli a existenci 

zlé touhy, o níž jednající ví a uvědomuje si také, že je morálně problematická. Ve chvíli, 

kdy tuto touhu realizuje, a kdy tedy dochází k provinění, ví, že se proviňuje, jako 

například Dmitrij, když ze vzteku zbije otce, přičemž si je vědom jak vzteku, svého 

motivu, tak toho, že by podle tohoto motivu jednat neměl. Jednající činí tedy zlo 

dobrovolně a vědomě, a případně i úmyslně tam, kde explicitně chce páchat zlo či škodu, 

jako u motivů vzteku, pomsty, žárlivosti, závisti, iritace, krutosti apod.
9
 Protože viník se 

proviňuje vědomě, nevzniká problém s jeho zodpovědností: mohl se přece ve chvíli 

jednání rozhodnout udělat správnou věc, morální alternativa byla v jeho moci, protože 

poznával jasně a pravdivě jak své touhy, tak morální charakteristiky situace. Jak amorální 

typ provinění, tak akrasie tedy předpokládají jistou transparentnost mysli 

a transparentnost situace, jež umožňují činit viníka zodpovědným v neproblematickém 

smyslu.  

 

V některých důležitých případech toto vysvětlení ale není adekvátní, protože výrazně 

přeceňuje racionalitu a vědomé složky jednání.
10

 Jedná se o morální selhání, u něhož si 

člověk ve chvíli jednání neuvědomuje, že dělá něco nesprávného, resp. u něhož je 

přesvědčen, že nedělá nic špatného. V tom případě mu chybí úmysl, o němž by věděl, že 

je špatný, a který by se ve chvíli jednání mohl rozhodnout jako špatný také zavrhnout. 

Takový člověk pak činí zlo nevědomě, v jakési zaslepenosti. V dalším textu se budeme 

snažit ukázat, že k této zaslepenosti v důležitých případech dochází v důsledku působení 

sebeklamu, v němž se pokřivuje schopnost posoudit jak vlastní motivy, tak situaci 

samotnou. Důležité však je, že takové provinění uvádí v pochybnost samotnou možnost 

činit viníka za jeho přečin zodpovědným. Pokud ve chvíli jednání nevěděl či nenahlížel, 

co má dělat, případně co dělat nemá, nemohl se také pro to rozhodnout. Sebeklamné 

provinění tak otevírá zásadní otázku, zda za něj jednající může být činěn zodpovědným. 

Této otázce se budeme věnovat v příští kapitole, kde zároveň na příkladu bankéře 

Bulstrodea detailně ukážeme, jak je vůbec provinění bez zlého úmyslu možné.  

 

Důležitým aspektem sebeklamného provinění, který jej odlišuje od akrasie a naopak 

přibližuje k amorálnímu jednání, je, že viník svého činu nelituje. Protože sám sebe buď 

během jednání, nebo po něm přesvědčí o tom, že nedělá nic nesprávného, své jednání 

jasně neodsoudí a neuzná svou chybu. Protože odsouzení je konstitutivní podmínkou 

lítosti, výčitek svědomí i studu, není viník těchto reakcí schopen, a zároveň tak ztrácí 

možnost se se svou vinou jak vnitřně, tak navenek vyrovnat. Sebeklam je tedy zároveň 

něčím, co viníkovi zabraňuje uznat svou vinu. Na rozdíl od člověka amorálního, který 

nelituje spíše proto, že mu na vině nezáleží, než proto, že by ji neviděl, náš viník nelituje 

proto, že vinu odmítá vidět a odsouzení v sobě potlačuje, zlehčuje, nebo vymýšlí různé 

                                                           
8 Rozpracovanější pojetí zla jako něčeho bytostně asymetrického k dobru můžeme najít v Buber (1994); dále 

viz např. Weil (2009), str. 76 nn. 
9 Za upozornění na existenci těchto případů, kdy člověk činí zlo jakožto zlo, vděčím Marině Barabas.  
10 Na tento fakt jsme opakovaně upozorňovali v části 2.4 první kapitoly, v částech 1.2 a 2.2 druhé kapitoly, 

v částech 2.2 a 2.3, 4.3 a 5.3 třetí kapitoly a v částech 1.1 a 1.2 kapitoly čtvrté. 
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výmluvy a vytáčky, které ho ze soudu vyvazují. Protože si zároveň toto nalhává, zároveň 

však nějakým způsobem zná pravdu, dostává se viník do určitého vnitřního zkratu, což 

u těžkých provinění může vést až k patologickým projevům, které se pojí s komplexem 

viny.
11

  

 

Zkoumáním sebeklamu ohledně viny se tak pokusíme uchopit velmi rozšířenou zkušenost 

se situací, kdy někdo něco provede, ale nechce svou chybu či vinu uznat a provinění 

nelituje. Přestože se jedná o velmi častý případ, v současné etice je mu věnováno 

překvapivě málo prostoru. Hlavním důvodem této nedostatečné pozornosti je především 

to, že provinění v sebeklamu nezapadá do standardní analýzy jednání jednak proto, že 

neobsahuje rozhodnutí a zlý úmysl, jednak proto, že je charakteristické umenšenou 

aktivitou a postupným vývojem, který není možné uchopit v rámci epizodického jednání. 

V následujících dvou kapitolách se proto budeme snažit detailně popsat mechanismy, jak 

k takovému provinění dochází, a pokusíme se vypořádat se s některými teoretickými 

problémy, na něž toto pojetí provinění naráží. Naším cílem nebude ukázat, že všechna 

morální selhání jsou nutně tohoto typu, ale pouze analyzovat tento poněkud opomíjený 

typ a ukázat jeho četnost a význam v běžné morální zkušenosti.  

 

Jak už jsme částečně naznačili výše, typy provinění je třeba vždy zkoumat s ohledem na 

typ charakteru viníka, protože způsob, jakým jednající morálně selhává, má svůj zdroj 

v nastavení jeho charakteru. Zajímavou ilustrací tohoto postoje mohou být postavy bratrů 

z Dostojevského románu Bratři Karamazovi, jak jsme je již zmiňovali v textu. 

Smerďakov odpovídá typu amorálního viníka, který chladnokrevně připraví a uskuteční 

vraždu. Dmitrij je člověk hněvu, který se nedovede ovládat a jeho chyby mají povahu 

akrasie, již ovšem v klíčovém momentu překoná, jak jsme viděli v závěrečné části 

předchozí kapitoly. Ivan je člověk racionální a ješitný, který se v rámci složitého 

sebeklamu neúmyslně zaplete do vraždy svého otce, a následné pocity viny jej málem 

zabijí. Dmitrij i Ivan jsou postavy nekoherentní a nedokonalé, oba v určitých momentech 

selhávají, ale oběma zároveň velmi záleží na morálce a zbožnosti – oba mají silný 

morální ideál, kterému nedostačují. Avšak způsob, jakým jim na morálce záleží, je v obou 

případech pokřivený. Pokaždé je však pokřivený jinak, což je vidět v odlišné podobě 

jejich poklesků.  

 1.3 Provinění v sebeklamu 

Jak jsme již naznačili výše, provinění ze sebeklamu je v etice často neprávem opomíjeno, 

a to především proto, že v několika bodech vyžaduje ke svému uchopení a vysvětlení 

bohatší pojetí jednání a pojetí mysli, než které poskytuje epizodická analýza jednání. 

Právě ve vysvětlení sebeklamného provinění tak využijeme všechna rozšíření etické 

teorie, která jsme probrali v 1. kapitole: komplexnější pojetí zodpovědnosti, integraci 

jednání do celku života a práci s psychologickými a charakterovými aspekty jednání. 

Podívejme se nyní konkrétně na body, v nichž tento typ provinění zpochybňuje 

epizodické pojetí jednání legalistických teorií. 

                                                           
11 Nutnost léčit nejen tyto projevy viny, ale také vinu samotnou, zcela jedinečným způsobem hájí Martin 

Buber v článku Buber (1990). Na příkladu Stavrogina z Dostojevského Běsů Buber ukazuje, jak nedostatečně 

pokorné poznání vlastní viny způsobené sebeklamem a zaslepeností zabraňuje účinnému vyrovnání se s touto 

vinou.    
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V provinění, které je důsledkem sebeklamu, typicky dochází k narušení a pokřivení 

vědomých aspektů jednání, takže jednající se může mýlit o tom, co dělá a nemít jasný 

úmysl. Pokud je toto provinění výsledkem rozvažování, toto rozvažování je často 

pokřivené a netransparentní. Protože u jednání chybí jasně uchopený úmysl, který by 

jednající mohl odmítnout či přijmout, můžeme se ptát, v jakém smyslu je jednající za 

dané jednání zodpovědný. V části 2.1 následující kapitoly ukážeme, že přestože dané 

jednání viník nemusí činit úmyslně, vykonává jej dobrovolně, protože má příslušný 

motiv, byť zakrytý sebeklamným mechanismem. Odkážeme tak na analýzu 

dobrovolnosti, kterou jsme vypracovali v částech 3 a 5.3 třetí kapitoly.  

 

Absence úmyslu v sebeklamném provinění však vyžaduje speciální podobu jednání. 

Kdyby měl totiž čin podobu jednorázového rozhodnutí, těžko by bylo možné zlý motiv 

sebeklamem zakrýt. Proto je provinění často rozložené do delšího časového úseku 

a jednající upadá do sebeklamu postupně, skrytě a po malých krůčcích, aniž by si toho 

byl sám vědom. Toto provinění je tak charakteristické určitou umenšeností jednání 

a pasivitou. Není jednorázovým aktem vůle, ale vyvíjí se v čase právě mimo vůli 

jednajícího tak, že je postupně touhou ohýbáno a narušováno smýšlení a rozvažování 

jednajícího i jeho vnímání a interpretace faktů. Sebeklam navíc nevzniká najednou, ale 

většinou k němu již má podobně jako u akrasie člověk nějakou dispozici. 

 

Protože sebeklam v jednání není kvůli umenšené aktivitě alespoň zčásti v moci 

jednajícího, musíme tuto vadu vysvětlovat s odkazem k charakteru jednajícího. 

Vysvětlení charakterové vady, která je za sebeklam zodpovědná, je však opět poměrně 

komplexní. Jak už jsme řekli výše, sebeklamné provinění předně předpokládá značně 

nekonzistentní charakter, v němž jsou v konfliktu morální ambice na straně jedné 

a nemorální touhy a motivy na straně druhé. Za druhé vysvětlení této charakterové vady 

na rozdíl od akrasie předpokládá, že člověku hluboce záleží na vlastním morálním profilu 

a že má určitý základní zájem na tom, aby byl dobrým člověkem. Není-li tento zájem 

naplněn a dotyčný nabude přesvědčení, že je člověkem zlým, hrozí mu narušení vztahu 

k sobě samému, jak jsme to popsali v předchozí kapitole v souvislosti s výčitkami 

svědomí. V sebeklamu pak dochází k jakémusi pokřivení této o sobě chvályhodné touhy 

– aby se člověk vyhnul velmi bolestnému zjištění, že učinil něco nemorálního, sám sebe 

začne o charakteru svého činu klamat. Abychom tento proces vysvětlili, potřebujeme 

pochopit důležitost, jakou má pro člověka představa sebe sama, jeho vztah k sobě 

samému a jakou roli v tom hraje jeho morální ideál a to, jak se člověk chce vidět.
12

 

 

Kromě této nesnáze představuje charakterová vada zodpovědná za sebeklam ještě jednu 

výzvu: Zatímco klasické neřesti, které rozpracovává například aristotelská etika ctností, 

se týkají jednání, sebeklam se primárně neprojevuje v jednání, ale v myšlení a v ostatních 

kognitivních aktivitách, jako je vnímání, souzení, představování, vzpomínání, 

rozvažování apod. K této chybě tak dochází ještě předtím, než vůbec dojde k jednání, a to 

                                                           
12 Tento vztah k sobě sama a fakt, že tento vztah vytváří určité prisma, skrze které vnímáme realitu, tvoří 

ústřední body současné platónské etiky ctností. Viz především Murdoch (1970), nebo Gaita (2006). Právě pro 

platónské chápání charakteru a charakterových ctností a neřestí je také typická integrace motivačních 

a kognitivních aspektů člověka. 
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tak, že zavržená touha pokřivuje či vychyluje tyto kognitivní aktivity ve svůj prospěch. 

Ve chvíli jednání už tak jednající často v důsledku tohoto pokřivení nejedná pod 

správným popisem, a nemá tedy již možnost své jednání pod pravdivým popisem 

kontrolovat a zavrhnout. Fakt, že při sebeklamu dochází k vychýlení našich přesvědčení 

působením touhy, však představuje zásadní problém pro současnou filosofii mysli. 

Otázce, jak k tomu dochází, se budeme detailně věnovat v části 3.3.  

 

Uznáme-li tedy, že sebeklam může tvořit význačnou formu provinění, bude třeba se 

důkladně zaměřit nejen na ctnosti, které se týkají dobrého či špatného jednání, ale také na 

ctnosti spojené s pravdivým a adekvátním poznáváním světa kolem nás: pravdivost, 

opravdovost, upřímnost, poctivost, a to především vzhledem k sobě a k morálnímu 

hodnocení vlastního jednání. Nedílnou součást těchto ctností pak bude tvořit schopnost 

sebekritiky a sebereflexe. Na druhé straně bude třeba rozpracovat neřesti spojené 

s kognitivními aktivitami, jako je například pýcha, ješitnost, domýšlivost, vnitřní 

nepoctivost, pokrytectví, neupřímnost, ambice, touha po obdivu nebo uznání, 

sebestřednost, sobectví, egoismus a různé formy lenosti, pohodlnosti či zbabělosti.  

 

Fakt, že se sebeklam jako charakterová vada projevuje pokřivením poznávacích 

schopností, však představuje zásadní problém pro současnou filosofii mysli, která pracuje 

se striktním rozdělením přesvědčení (belief) a touhy (desire), a tedy kognitivní 

a motivační stránky. Pro vysvětlení sebeklamu je však třeba myšlení, souzení a poznávání 

chápat jako procesy a aktivity, které nejsou řízeny pouze pravdivostí a nepravdivostí, ale 

do nichž mohou zasahovat různé motivy. Důležitou roli v této aktivitě hraje pozornost 

a představivost, které můžeme řídit a ovlivňovat. Další bod, v němž sebeklam narušuje 

klasickou definici základních pojmů přesvědčení a touhy je v tom, že předpokládá 

možnost, že jak přesvědčení, tak touha mohou být nevědomé, a tedy skryté, potlačené 

a potlačitelné. Abychom vysvětlili zkušenost sebeklamu, musíme tak předpokládat, že 

lidská mysl není transparentní. Oběma těmto kritikám, které vystupují proti příliš 

rigidním pojmům filosofie mysli a teorie jednání a proti jejich příliš zjednodušené 

představě mysli a lidské motivace, se budeme detailněji věnovat v části 3.2.  

2 Akrasie a slabá vůle   

V předchozí části jsme mluvili o akrasii a sebeklamu souhrnně jako o „motivované 

iracionalitě“ a řekli jsme, že u obou dochází k pokřivení nějakým iracionálním motivem: 

v akrasii je pokřiveno jednání navzdory rozumovému důvodu, v sebeklamu se vychyluje 

myšlení a jiné poznávací procesy. Akrasie i sebeklam v jednání jsou tedy formy 

provinění, které mají podobnou strukturu: charakter jednajícího je rozpolcen 

protichůdnými silami, které se odrážejí v jeho jednání: na straně jedné má jednající určité 

zavrženíhodné sklony, na straně druhé však není lhostejný k morálním hodnotám a ví, že 

by podle těchto sklonů neměl jednat. Jak jsme řekli, rozdíl mezi akratickým 

a sebeklamným jednáním je v tuto chvíli v tom, že zatímco akratik si toto vědomí podrží 

i během toho (nebo minimálně poté), co pokušení podlehne, člověk se sklony 

k sebeklamu pozmění své smýšlení a soudy tak, že nakonec odpovídají tomu, co chce 

udělat. Na rozdíl od akratika tedy jednání nelituje.  
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Díky společné struktuře a volnější definici akrasie se zvláště v antice pod hlavičkou 

„akrasie“ pojednávaly oba tyto případy. Proto naše zkoumání otevřeme definicí akrasie 

a prozkoumáním jejích typů. Poté v druhé a třetí části přejdeme k nejznámějším antickým 

pojednáním o akrasii. Nejprve se ve druhé části podíváme na sókratovské popření akrasie. 

Zvážíme, zda když Sókratés tvrdí, že zdrojem těchto pochybení je nevědomost, nemá na 

mysli určitý typ sebeklamu, jak jeho tezi interpretují Kierkegaard a Gaita. Mimo jiné 

i krátce zmíníme posun v Platónově chápání akrasie, jak jej nalézáme ve čtvrté 

knize Ústavy. V poslední části se obrátíme k Aristotelovu soustavnému pojednání akrasie 

v sedmé knize Etiky Nikomachovy, k jeho rozlišení typů akrasie a k jeho analýze 

praktického vědění, jíž završuje zkoumání sókratovské teze, že akrasie je typ 

nevědomosti.  

 2.1 Pojem akrasie 

Řecký výraz „ἀκρασία“ je odvozen od slovesa „κρατέω, κρατεῖν“ – „vládnout“ 

a znamená tedy selhání či absenci sebevlády či sebekontroly. V češtině se v tomto 

kontextu užívá výraz „slabá vůle“ a zde jej také vesměs budeme používat synonymně, 

i když mezi těmito výrazy existuje určitý rozdíl: akrasie evokuje situaci, kdy jednající má 

nějaký nesprávný sklon či touhu, které se mu nepodaří ovládnout, zatímco o slabé vůli 

mluvíme spíše v opačném směru: jednajícímu se nepodaří donutit udělat něco, co by 

udělat měl. U ryzích případů slabé vůle tedy nemluvíme o nedostatku sebeovládání, ale 

spíše o nedostatku či slabosti motivace. V obou případech – při selhání kontroly i selhání 

vůle – však jednající podléhá určitému pokušení a oba případy také splňují základní 

definici akrasie, totiž že člověk dobrovolně jedná navzdory svému soudu o tom, co je 

nejlepší udělat.
13

 V prvním případě jedná ve směru své touhy, přestože ví, že to není 

dobré, v druhém případě se nedonutí učinit to, o čem ví, že to je dobré.  

 

Podmínka, že toto jednání navzdory soudu musí být dobrovolné či úmyslné, je zde 

důležitá: akratické jednání je formou selhání, za něž běžně činíme člověka zodpovědným 

– ve chvíli jednání totiž ví, co dělá, a zároveň si je vědom toho, že jedná proti svému 

soudu, který jasně nahlíží a který mu ukazuje alternativu pro jeho jednání. Je proto třeba 

akrasii jako nedostatek sebevlády odlišit od ztráty sebekontroly a sebeovládání, jak je 

vidíme např. u jednání v afektu, kdy jsou soud a spolu s ním i rozumové a volní 

schopnosti oslabeny či zcela vyřazeny, člověk nad sebou ztrácí kontrolu a alternativu de 

facto nemá: zde říkáme, že „neví, co dělá“, „není mocen sám sebe“, což jsou okolnosti, 

které snižují jeho zodpovědnost za čin. Podobně uvažujeme i o činech člověka opilého, 

krajně vystresovaného či vyčerpaného nebo i o činech duševně nemocných lidí. 

U akratického činu naopak člověk ví, co dělá, když neovládne své pokušení jednat 

nesprávně. Někteří autoři dokonce silněji tvrdí, že člověk „volí“ tuto nesprávnou 

alternativu.
14

 Jak uvidíme později, ti, kdo možnost takto plně vědomého selhání při plné 

                                                           
13 Srov. např. Davidsonova definice nezdrženlivého jednání x: jednající (a) koná x úmyslně, (b) věří, že pro 

jeho jednání existuje alternativa y a (c) soudí, že po uvážení všech okolností (all things considered) by bylo 

lepší učinit y než x (Davidson 2001b, str. 27). 
14 Davidson (2001b) na str. 27 zdůrazňuje, že akratické jednání je svobodné a musí být úmyslné. Wiggins 

(1980b) hned v prvním přiblížení slabé vůle říká, že člověk „úmyslně volí“ to, co považuje za špatné. Oproti 

tomu Aristotelés bude právě akratické jednání považovat za to, které nepochází z volby (prohairésis), ale 

pouze ze žádosti (epithumia), či v odvozeném smyslu z hněvu (thumos) – viz níže část 2.3.  
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kontrole naopak popírají, mají tendenci přibližovat akratický čin právě k jednání v afektu, 

opilosti apod., kdy člověk jedná z nějakého vnitřního nutkání, a tudíž ne plně svobodně.  

 

Soud, vůči kterému se akratický člověk prohřešuje, nemusí být vždy soudem morálním. 

Snad nejčastěji se s případy akrasie setkáváme tam, kdy podlehneme nějakému pokušení, 

přestože dobře víme, že to není v našem dlouhodobém zájmu: neodoláme pozvání na 

skleničku, přestože víme, že vztah s dotyčným nikam nevede, nedonutíme se každé ráno 

cvičit, přestože máme problémy se zády, apod. V těchto selháních rozumnosti či 

prozíravosti upřednostníme bezprostřední příjemnost před dlouhodobějším, ale zároveň 

vzdálenějším dobrem v budoucnosti. Přestože např. Platónův Sókratés konstruuje svůj 

argument proti akrasii právě v tomto mimo-morálním kontextu, jsou takové případy pro 

etiku relevantní spíše okrajově, protože soud, který je motivem převážen, není soudem 

morálním. V případě morálního soudu jednající podlehne pokušení navzdory tomu, že 

toto jednání považuje za nesprávné, nespravedlivé, nepoctivé nebo konkrétněji např. za 

lež, zradu apod., nebo naopak neudělá to, co nahlíží jako správné, spravedlivé, čestné 

nebo konkrétněji jako pomoc příteli v nouzi, podporu apod. Ve všech těchto případech si 

jednající své selhání vyčítá – vědomí chyby a lítost je také důležitým průvodním jevem 

akrasie. 

 

Motivy akrasie mohou být velmi různorodé. Platón i Aristotelés se zřejmě striktněji drželi 

výše zmíněné etymologie a akrasii definovali jako situaci, v níž je člověk navzdory 

rozumu ovládnut silnou touhou či vášní. Tohoto vymezení jsme se drželi i my 

v předchozích částech, když jsme za příklad akratika dávali Dmitrije Karamazova, který 

v hněvu zbije otce. Někteří současní autoři však poukazují na to, že motivy a podoby 

akrasie jsou mnohem různorodější a že ne všechny situace, kdy jednáme proti svému 

úsudku, jsou situacemi, kdy ztrácíme vládu nad nějakou intenzívní touhou. Austin tak 

dává příklad milovníka zmrzliny, který u večeře, kde je pro každého určena jedna porce, 

neodolá a naloží si o jednu porci navíc, aniž by s ním očividně cloumala nějaká vášeň – 

jak říká, „často podlehneme pokušení s klidem, nebo dokonce s finesou.“
15

  

 

Davidson jde ještě dál a ukazuje, že existují případy jednání proti nejlepšímu úsudku, 

které se však nedají popsat ani jako podlehnutí pokušení. Proto ve svém slavném článku 

„How Is Weakness of Will Possible?“ navzdory názvu nemluví o „slabosti vůle“, ale 

analyzuje raději širší pojem nezdrženlivosti (incontinence), který naší definici akrasie 

odpovídá lépe. Případy nezdrženlivosti se totiž neomezují jen na situace, kdy podlehneme 

libosti. Davidson naopak uvádí příklad, kdy je bezprostřední libost převážena principem a 

pocitem povinnosti, přestože člověk ví, že by měl volit libost: Unaven po celém dni 

ulehne ke spánku, když tu si vzpomene, že si zapomněl vyčistit zuby. Uváží, že vstát by 

znamenalo narušení spánku a vzhledem k dobrému stavu jeho zubů tudíž bude lepší, když 

vstávat nebude. Přesto mu však pocit povinnosti nedá a zuby si vyčistit jde.
16

 

 

Podobně Amelia Rorty upozorňuje na to, že s úsudkem nemusí být v konfliktu jen touhy, 

potřeby a přání, ale i hluboce zakořeněný zvyk nebo různé typy závazků, vzorů chování, 

                                                           
15 Austin (1961), str. 146, pozn. pod čarou 1. 
16 Davidson (2001b), str. 34. 
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ale i navyklé vzory vnímání a interpretace, které činí „akratickou“ alternativu snazší.
17

 

Přitažlivost akratické alternativy však může být podle Rorty ovlivněna i jinými 

okolnostmi. Přitažlivěji působí například ta alternativa, která má schopnost ovládnout 

pozornost jednajícího – ta, která je bezprostředně přítomná, ovládá vizuální pole, je 

intenzívní, vzrušující či pohlcující, nabízí živé detaily či vysoký stupeň určitosti. Za 

druhé na přitažlivosti také přidává fakt, že jde o známý, navyklý a snadný způsob jednání. 

Tam, kde se jedná o návyk či rutinu, nepotřebuje jednající žádnou další motivaci k činu. 

Třetí ohled, který má podle Rorty vliv na atraktivitu pokušení, je společenský tlak – 

máme sklon přidávat se k davu, následovat charismatického vůdce, přejímat přesvědčení 

a touhy druhých. Na všech těchto příkladech motivace akrasie se podle Rorty ukazuje, jak 

zavádějící je chápat akrasii pouze v pojmech touhy.
18

 

 

Filosofie mysli a filosofie jednání se ovšem většinou nezaměřuje ani tak na motivy 

akrasie, jako na charakter soudu či úsudku, který je v akratickém jednání přemáhán. Jak 

je vůbec možné, že člověk, který je přesvědčen o tom, že určitá alternativa jednání je 

správná, přesto dobrovolně učiní něco jiného? Nevyplývá z jeho jednání, že ve 

skutečnosti o tom přesvědčen nebyl a že jeho soud nakonec nebyl úsudkem o tom, co 

považoval v dané situaci za nejlepší a správné? Tato otázka nabývá na naléhavosti 

především v případě morální slabosti. Neznamená fakt, že člověk jednal proti svému 

přesvědčení o tom, co je správné (spravedlivé apod.), že toto jeho morální přesvědčení 

nebylo dost hluboké či upřímné?  

 

Položíme-li otázku takto, bude akratické jednání zpochybňovat sílu a hloubku celkové 

morální citlivosti jednajícího. V případě Dmitrije bychom jeho jednání v tomto duchu 

interpretovali tak, že jeho morální charakter se jen zdá být upřímným a hlubokým, ale 

protože v konkrétních situacích nepůsobí jako dostatečný závazek a nemotivuje ho, ve 

skutečnosti takovým není. Jeho morální principy jako by zůstávaly na rovině slov, ale 

nedosahují do roviny přesvědčení. Aristotelés bude tento případ přirovnávat k herci či 

opilci, který jen pronáší slova, aniž by jim skutečně věřil.
19

 Podobně bude Hare tento typ 

neupřímného soudu či přesvědčení nazývat „soud v uvozovkách“. V tomto případě si 

podle něj člověk myslí nebo říká, že by něco měl dělat, jen proto, že se to obecně má za 

vhodné či správné a považuje takový případ za pokrytectví.
20

 

 

Autoři, kteří jsou skeptičtí vůči existenci skutečné akrasie, tak buď na straně jedné 

vysvětlují (zdánlivě) akratické jednání slabostí a neupřímností přesvědčení či 

nedostatkem v hodnotovém soudu, nebo na straně druhé již zmíněnou absencí 

dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí. Kromě známého sókratovského popření akrasie, 

jemuž se budeme detailněji věnovat v následující části, je za nejvýznačnějšího skeptika 

v anglosaské literatuře považován preskriptivista Richard Hare. Hareovo popření akrasie 

souvisí s jeho pojetím hodnotových soudů jako implicitních příkazů k určitému jednání. 

Pokud někdo podle Harea soudí, že by měl udělat to a to, významem tohoto soudu je, že 

se pro toto jednání rozhodne a vykoná jej. Je-li však znakem hodnotového přesvědčení 

                                                           
17 Rorty (1985), str. 121. 
18 Tamtéž, str. 123 n.; jednotlivé strategie akrasie Rorty rozebírá už v Rorty (1980a), str. 209 n.  
19 Aristotelés, Eth. Nic. VII, 5, 1146a25. 
20 Hare (1952), str. 120, 124–126. 
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jednání, jsou v tomto pojetí ryzí případy akrasie vyloučené: podle Harea není možné, aby 

jednající skutečně věděl, že něco má učinit, ale následně jednal proti tomuto přesvědčení. 

 

Hare tedy vysvětluje tyto situace dvěma alternativními způsoby. První řešení jsme již 

probrali výše: akratik má jen povrchní a neupřímné přesvědčení o tom, co by měl dělat. 

Druhé řešení jde cestou popření dobrovolnosti akratického jednání. Hare tvrdí, že 

jednající je psychologicky neschopen jednat podle svého úsudku. Cituje v této souvislosti 

příběh Médey a její neovladatelné vášně pro Jásona, jak ji líčí Ovidius,
21

 a známou pasáž 

Svatého Pavla z listu Římanům, kde Pavel popisuje svou neschopnost dostát požadavkům 

zákona a vyvarovat se hříchu.
22

 Hare poukazuje na bezmoc, jež je v obou textech 

zdůrazňována a tvrdí, že přestože v těchto dvou případech dotyční vědí, co by měli dělat, 

nejsou toho psychologicky schopni. Jsou to situace, kdy platí „měla bych“ („ought“), ale 

„nemohu“ (can’t).
23

  

 

Davidson představuje jistý protipól k Hareovu řešení. Uznává, že i když některé činy 

zdánlivé akrasie lze vysvětlit jako výsledek vnitřního nutkání („compulsion“) či afektu, 

nebo na druhé straně nejasného či neplnohodnotného soudu, existují případy skutečné 

akrasie, kdy s jasným vědomím dobrovolně jednáme proti svému pevnému soudu o tom, 

co je v dané situaci lepší učinit.
24

 Davidson řeší zdánlivý paradox akratického jednání 

analýzou tohoto vnitřního přesvědčení či hodnotového soudu: Tento soud o tom, co je 

lepší učinit, je podle Davidsona výsledkem „uvážení všech okolností“ („all things 

considered“), a je tedy v jeho terminologii podmíněný či relativní vůči všem dostupným 

důvodům, jichž si je jednající vědom. Akratik však ve skutečnosti jedná podle 

nepodmíněného soudu, že akratická alternativa je lepší, a tedy ve skutečnosti dává 

přednost této alternativě. Podle Davidsonova chápání důvodů k jednání má jednající 

důvod jednat tímto způsobem, a jeho jednání je tedy úmyslné, ale nejedná přitom podle 

nejlepšího důvodu, čímž se proviňuje proti principu racionality.
25

    

                                                           
21 Hare na str. 78 cituje pasáž z Ovidiových Proměn VII, 20:  

„Médeia, králova dcera, však mezitím vzplanula mocně  

láskou a po dlouhém boji, když vášeň nemohla zdolat  

rozumem, praví k sobě: „Ach, Médeio, marně se vzpíráš, 

nějaký bůh ti brání; a div by byl, není-li toto,  

nebo cos tomuto podobné tím, co jmenují láskou.  

Proč se mi zdá ten otcův příkaz nadmíru krutým?  

Je též nadmíru krutý! A proč se já bojím, že zhyne 

ten, jehož teprve teď jsem spatřila? Odkud ta bázeň?  

Vyhlaď z panenské hrudi, ty nešťastná, možno-li oheň,  

který tam vzplál! Jen moci, a měla bych zdravější rozum! 

Nová však síla mě vleče, ač vzdoruji; jinak mi radí 

touha a jinak rozum: sic vidím a schvaluji lepší,  

vésti se však dám horším!“ (citováno z překladu F. Stiebitze) 
22 Ro 7. 
23 Hare (1965), str. 80. 
24 „Does it never happen that I have an unclouded, unwavering judgement that my action is not for the best, 

all things considered, and yet where the action I do perform has no hint of compulsion or of the compulsive? 

There is no proving such actions exist; but it seems to me absolutely certain that they do.“ (Davidson 2001b, 

str. 32); v poznámce pod čarou pak Davidson cituje z Dostojevského Zápisků z podzemí: „Ó, řekněte, kdo 

prvý vynalezl, kdo prvý prohlásil, že člověk jediné proto páše ničemnosti, že nezná pravých svých zájmů…? 

Co počít s miliony faktů svědčících o tom, že lidé vědomě, tj. plně chápajíce svoje skutečné výhody, 

nechávali jich stranou a vrhali se jinou cestou … nikým a ničím nejsouce k tomu nuceni…?“ (Dostojevský 

1926, kap. 7, str. 187, v překladu J. Pelíška). 
25 Tamtéž, II, str. 42 n. 
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Jak jsme viděli, diskuse v rámci současné filosofie mysli a filosofie jednání chápe akrasii 

jako jednání navzdory úsudku, který si člověk tvoří ve chvíli rozhodnutí, a který alespoň 

částečně zastává i během jednání. V takové definici je akratické jednání zásadně odlišné 

od provinění v sebeklamu, protože – jak ještě upřesníme v 3. části – provinění 

v sebeklamu předpokládá navíc sebeklamný mechanismus, kvůli němuž jednající ve 

chvíli jednání již nemá příslušný soud či přesvědčení.
26

 Jak však tvrdí Martin, akrasii je 

možné chápat i poněkud volněji, a právě v těchto širších pojetích již není se sebeklamným 

proviněním nekompatibilní, ale může jej sama zahrnout. Klíčové zde je, jak se chápe 

onen úsudek o tom, co je správné či dobré. Martin rozlišuje oproti právě probrané další 

dvě možnosti, jak tento úsudek v morálním kontextu chápat. První možností je obecná 

schopnost vytvářet správný morální názor, kterou ovšem člověk v konkrétní situaci 

z morální slabosti nesprávně aplikuje (jedná se mimochodem o jedno z Aristotelových 

vysvětlení akrasie, jak uvidíme níže). V tomto smyslu může být akrasie někdy vysvětlena 

sebeklamem v širším smyslu, pokud je pokřivený morální soud v dané situaci výsledkem 

zaujatosti, manipulace s fakty či desinterpretace. Takto chápe pojem sebeklamu i Butler 

se Smithem, jak uvidíme v části 4.1.
27

 

 

Druhou možností, kterou Martin zmiňuje, je chápat onen úsudek v definici akrasie jako 

konkrétní soud o tom, co se má činit, ale utvořený někdy v čase před samotným 

jednáním, který již v momentě rozhodování a jednání samotného jednající zastávat 

nemusí. I takto chápaná akrasie je kompatibilní se sebeklamem, jak uvidíme např. v šesté 

kapitole na příkladu Bankéře Bulstrodea: Den předtím, než se Bulstrode dopouští svého 

zločinu, si plně uvědomuje, že je v pokušení urychlit smrt Rafflese, zároveň však tuto 

alternativu rozhodně zavrhuje. Uvědomuje si tedy svůj konflikt a dočasně jej řeší tím, že 

pokušení ovládne. Během dalšího dne však se vzrůstající únavou vzrůstá i pokušení 

a Bulstrode se mu postupně poddává, jak můžeme vidět jednak z jeho chování (neodjede 

například z místa pokušení), jednak z jeho smýšlení (ospravedlňuje drobné ústupky ve 

směru pokušení). V průběhu dne u něj dochází k procesu sebeklamu, díky němuž ve 

chvíli, kdy selhává, již nejedná navzdory svému úsudku, protože ten byl tímto 

sebeklamem pokřiven. Původní náhled jednajícího se působením času zakaluje a dochází 

k racionalizaci ve prospěch původně zamítnutého motivu.
28

  

 

Vidíme tedy, že akrasie při určitém chápání může zahrnovat i jednání ze sebeklamu. 

Záleží na tom, jak pojímáme konflikt, který jednání musí obsahovat – zda mluvíme 

o aktuálním konfliktu úsudku a motivu, jehož si je jednající v dané chvíli vědom, nebo 

zda mluvíme o obecném konfliktu obecných hodnot a závazků jednajícího a jeho motivů, 

který se ovšem nemusí projevit v aktuálním konfliktu, protože konkrétní soud může být 

právě pokřiven působením zaujatosti či sebeklamu. Toto spektrum možných významů 

akrasie budeme mít na paměti při výkladu historických pojednání akrasie a sebeklamu, 

jejichž autoři často pracují s širšími definicemi, než jaké používáme dnes.          

                                                           
26 Srov. např. Martin (1986), str. 51. 
27 Tamtéž, str. 49. 
28 Tamtéž. 
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 2.2 Platónovo pojetí akrasie 

Platón i Aristotelés věnují velkou pozornost vysvětlení způsobů provinění a jejich 

psychologie. Vysvětlení akrasie má přitom v jejich etice důležité místo, protože tvoří 

jeden z prubířských kamenů jejich teorie. Dobré jednání a dobrý život jsou u obou autorů 

výsledkem ctnosti, která vždy zahrnuje i ctnost rozumovou. Ctnostný člověk tak správně 

soudí o tom, co je dobré. Na druhé straně paradigmatickým případem špatnosti je kakia, 

o níž jsme mluvili v části 1.1 – špatný člověk nejenže chce činit špatné věci, ale zároveň 

si myslí, že jsou dobré, a tedy špatně soudí. Součástí selhání je tedy vždy i selhání 

rozumové ctnosti. Jak však v rámci takových teorií ctnosti a neřesti vysvětlit jakýsi 

přechodový stav, kdy člověk sice správně soudí o tom, co je dobré, ale podle tohoto 

soudu nejedná? Je to vůbec možné? A nenarušilo by uznání těchto případů pojetí ctnosti, 

které vždy integruje ctnost rozumovou? Uvidíme, že Platóna tato úvaha vede k popření 

možnosti akrasie a k redukci těchto případů na kakii. Aristotelés nevolí takto radikální 

stanovisko, věnuje však mnoho prostoru jednak odlišení akrasie a kakie, jednak 

vyjasňování vztahu mezi rozumovou ctností a akrasií. Oba autoři pak zasazují diskusi 

akrasie do rámce své teorie jednání. Jelikož oba sdílejí předpoklad, že každé jednání 

vykonáváme jakožto nějak dobré, musí vysvětlit, jak je s touto pozicí kompatibilní 

zkušenost akrasie, v níž člověk vědomě a dobrovolně činí něco zlého.  

 

Předtím, než přistoupíme k Platónovu či Sókratovu reduktivnímu pojetí akrasie, je třeba 

učinit jednu poznámku, abychom se vyhnuli námitce, že v době Platónova mládí ještě 

fenomén akrasie nebyl jasně identifikován. Kahn poukazuje na to, že řecká společnost se 

totiž již s psychologickým popisem akrasie setkala, a to v oblasti básnictví.
29

 Euripidés 

v letech 431 a 428 uvedl dvě tragédie, v nichž je akrasie nejen zobrazena, ale i samotnými 

hrdinkami reflektována. Médea je zmítána hněvem a těsně předtím, než jako pomstu 

Iásonovi zabije své děti, popisuje vnitřní boj hněvu a rozumu, který se v ní odehrává.
30

 

Faidra v tragédii Hippolytos pak uvažuje nad slabostí lidské vůle uprostřed svého boje 

s vášní k nevlastnímu synovi Hippolytovi.
31

 Můžeme se odůvodněně domnívat, jak 

ukazuje Kahn, že Platónův Sókratés se v Prótagorovi při svém popírání akrasie odkazuje 

právě na tyto dva případy, kdy je člověk domněle přemáhán vznětlivostí či láskou.
32

 

 

Platónův stejně slavný jako problematický „sókratovský paradox“, že nikdo nečiní zlo 

dobrovolně, nacházíme v jeho raných dialozích ze „sókratovského“ období. Podle této 

teze je veškeré zlo výsledkem určitého typu nevědomosti a veškerá ctnost spočívá ve 

vědění a moudrosti. Ctnost je tedy podle Platónova Sókrata nakonec jen jedna a veškeré 

                                                           
29 Kahn 1996, str. 227. 
30 „však silnější je vášeň než hlas rozumu,  

ach, vášeň, kořen hříchu, bídy na světě.“  

„θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς.“ (Médeia, 1178–1180) 
31 „A nemyslím, že lidé hůře jednají  

snad z podstaty své mysli – mnozí z nich jsou přec 

i velmi rozumní – spíš tak se má ta věc:  

My víme, co je správné, poznáváme to,  

však nekonáme to! Snad jedni z lenosti,  

a jiní před dobrem že přednost dávají  

jen rozkoši.“ (Hippolytos, 377nn.). 
32 Kahn 1996, str. 228; srov. Prót. 352b. 
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jednotlivé ctnosti jako například odvaha a uměřenost jsou jen jejími určitými formami.
33

 

Právě tato diskuse o ctnostech jako různých formách jednotné ctnosti moudrosti tvoří 

rámec dialogu Prótagoras, v jehož poslední části nacházíme již zmíněnou tezi, že nikdo 

nečiní zlo dobrovolně. Tato teze je prvně zmíněna bez většího komentáře v Sókratově 

interpretaci Simonidovy básně: „Já totiž s jakousi jistotou myslím, že žádný z moudrých 

mužů nesoudí, že by někdo z lidí úmyslně chyboval nebo že by úmyslně dělal věci 

ošklivé a zlé, nýbrž dobře vědí, že všichni, kdo činí věci ošklivé a zlé, činí tak 

neúmyslně.“
34

 Podruhé je pak formulována jako vyústění a důsledek argumentu o akrasii: 

„Je tomu nepochybně tak, pravil jsem já, že zlé věci nikdo úmyslně nepodstupuje, ani ty, 

o kterých se domnívá, že jsou zlé; není to, jak se podobá, v přirozenosti člověka, aby 

chtěl podstupovat ty věci, které jsou podle jeho mínění zlé, místo dobrých; a kdykoli je 

přinucen vybírat si jedno ze dvou zel, nikdo si nevybere větší, je-li možno si vybrat 

menší.“
35

   

  

Kdykoli se tedy někdo dopouští nějaké špatnosti, například když škodí lidem, lže či 

klame (příklady z Hip. Min.), nečiní to podle Sókrata úmyslně či dobrovolně (ἑκὼν). Do 

paradoxu ústí jedno možné čtení této teze, totiž že kdykoli člověk činí zlo, je to 

nedobrovolné jednání z nevědomosti. Protože jednající neví, co dělá, nemůžeme jej za to 

činit zodpovědným, podobně jako když například někdo řekne nějakou nepravdu, aniž by 

věděl, že se jedná o nepravdu. Pak by ovšem každé nemorální jednání bylo nedobrovolné, 

a tudíž bychom jej nemohli jako nemorální ani odsoudit, ani trestat.
36

  

 

Příslovce „dobrovolně“ či „úmyslně“ (ἑκὼν) v Sókratově tezi však můžeme chápat 

i jinak: Nemusí se týkat činu jako takového, ale zlého činu, chyby, provinění: když se 

člověk dopouští klamu či lži, říká sice nepravdu úmyslně a vědomě, ale lže, klame či 

obecně páchá zlo neúmyslně (ἄκων) – například proto, že neví, že to je špatné, nebo si 

v dané situaci např. lhaní ospravedlní, vůbec jej nenazve lhaním apod. Vždy totiž, když 

něco chceme a činíme, musíme to podle Sókrata činit pro nějaké dobro; proto zlo či 

špatnost jako takové nemohou být nikdy naším vědomým cílem či úmyslem. Podle 

Sókrata stejně jako podle Aristotela není tedy možné klamat a škodit proto, aby člověk 

napáchal co největší zlo například ze závisti, žárlivosti, nenávisti či krutosti, jak to 

například vidíme u Shakespearova Iaga. 

 

Řecké „ἑκὼν“ však neimplikuje vědomý úmysl tak silně, jako české „úmyslně“. Ve třetí 

kapitole jsme toto slovo u Aristotela dokonce překládali jako „dobrovolně“. 

Přeformulujeme-li Sókratovu tezi jako „nikdo nečiní zlo dobrovolně“, nebo dokonce 

                                                           
33 Viz především Prót. 352a–362a (ctnost, speciálně odvaha je vědění); Lach. 192a–194c, 197e–200a  

(odvaha je vědění); Charm. 158e–160d, 166e–175a (uměřenost je vědění). 
34 „ἐγὼ γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, ὅτι οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἡγεῖται οὐδένα ἀνθρώπων ἑκόντα 

ἐξαμαρτάνειν οὐδὲ αἰσχρά τε καὶ κακὰ ἑκόντα ἐργάζεσθαι, ἀλλ᾽ εὖ ἴσασιν ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ 

κακὰ ποιοῦντες ἄκοντες ποιοῦσιν:“ (Prót. 345d). 
35 „ἄλλο τι οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο, 

ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἰέναι ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν: ὅταν τε ἀναγκασθῇ 

δυοῖν κακοῖν τὸ ἕτερον αἱρεῖσθαι, οὐδεὶς τὸ μεῖζον αἱρήσεται ἐξὸν τὸ ἔλαττον;“ (Prót. 358c); srov. též 

Gorg. 468: vše děláme pro nějaký účel, kterým je dobro: „Dobré věci totiž chceme, jak ty tvrdíš, ale těch, 

které nejsou ani dobré ani zlé, nechceme, ani těch, které jsou zlé, že ano?“; Men. 77b–78b: všichni touží jen 

po dobrých věcech.  
36 Viz např. Kahn, str. 254. 
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„nikdo nečiní zlo vědomě“, můžeme dostat ještě silnější tvrzení: nejen že zlo není nikdy 

úmyslem a cílem, tj. že člověk nemůže dělat něco proto, že to je zlé (jako v případě Iaga), 

ale dokonce není ani možné, aby člověk činil zlo a zároveň věděl a soudil, že to, co dělá, 

je zlé (aniž by toto činil proto, že je to zlé). Jak jsme viděli v druhé formulaci 

sókratovského paradoxu z Prótagory, člověk nečiní „ani ty (skutky), o kterých se 

domnívá, že jsou zlé“.
37

 Když například někdo škodí či klame, nemůže podle Sókrata 

zároveň soudit, že to, co činí, je špatné, podobně jako se nemůže rozhodnout pro jednání, 

o němž ví, že je horší. Člověk, který lže či krade, musí vždy tyto činy vykonávat jakožto 

dobré – např. proto, že mu přinesou nějaké dobro nebo proto, že se mýlí v tom, co je 

dobré.  

 

Není-li však možné činit zlo a zároveň jasně soudit, že se jedná o zlo, je Sókratova teze 

v přímém rozporu s možností akrasie, kterou jsme výše definovali jako situaci, kdy 

člověk dobrovolně jedná proti svému soudu o tom, co je nejlepší udělat, a tedy kdy 

dobrovolně dělá něco horšího či špatného. Proto diskuse v Prótagorovi kulminuje ve 

slavné pasáži 352b-357e, kde Sókratés popírá možnost akrasie a tvrdí, že není možné, aby 

člověk věděl, že to je špatné, a přesto danou věc kvůli příslibu nějaké libosti činil; jinými 

slovy není možné, aby vědění bylo ovládnuto libostí. Sókratův argument je zde však 

zároveň velmi podivný: Protože je to argument namířený proti mínění „většiny lidí“, 

které Sókratés spolu s Prótagorou vyvracejí, není zřejmé, co přesně si myslí sám 

Sókratés, a jaká je přesně role tohoto argumentu v rámci celkové struktury dialogu 

Prótagoras.
38

  

 

Otázky interpretace však prozatím ponecháme stranou a podíváme se na konkrétní 

argument, v němž Sókratés „popírá akrasii“. Spor o možnost akrasie Sókratés formuluje 

jako otázku, zda je možné, aby vědění (ἐπιστήμη) nemělo vždy v člověku vládu, mohlo 

být ovládnuto vášněmi, strachem apod., tedy zda je možné, aby člověk nechtěl podle 

vědění jednat a podlehl namísto toho libosti. Jestliže to možné není, jak bude Sókratés 

ukazovat, je v dobrém jednání „moudrost (φρόνησις) dostatečnou pomocnicí člověku“ 

(352c). Bude tvrdit, že situace domnělé akrasie nelze nazývat „podléhání libosti“, protože 

ve skutečnosti jde o určitý druh nevědomosti.  

 

Sókratés otevírá svůj argument následovně: Když lidé soudí, že jsou ovládáni špatnou 

věcí, například přítomnou libostí, spočívá tato špatnost v tom, že dané jednání 

v budoucnosti přinese nelibost a útrapy. Podobně když podstupujeme něco nelibého či 

útrapného, nazýváme to dobrým proto, že v budoucnosti to přinese libost a odvrátí 

                                                           
37 Srov. Segvic (2010), str. 25 n.; jak jsme viděli v části 5.3 třetí kapitoly, jako dobrovolný podle Anscombe 

můžeme označit i vedlejší účinek jednání, o němž jednající ví, ale který přímo nezamýšlí. V případě akrasie, 

kdy člověk činí něco špatného, ví, že je to špatné, ale zamýšlí to kvůli nějakému dobru, které mu to přinese, 

můžeme díky Anscombeové definici říci, že činí špatnost dobrovolně. 
38 Tato otázka je relevantní hlavně proto, že etické implikace Sókratova argumentu jsou velmi nesókratovské. 

Sókratés se totiž v diskusi akrasie zaměřuje výhradně na situace nerozumnosti – na situace, kdy se necháváme 

strhnout touhou či libostí, přestože víme, že to není pro naše dobro. V celé pasáži mluví o dobrém a špatném 

tak, jako by zcela opomíjel morální kontext, a v klíčovém momentě přijímá tvrzení, že dobré a špatné není nic 

jiného než libost a nelibost. Tato podivná pasáž proto vyprovokovala velkou diskusi, zda zde Sókratés 

nezastává určitou formu hedonismu. Kahn například tvrdí, že Sókratův argument má pouze pragmatickou 

funkci přesvědčit Prótagoru o pravdivosti teze, že nikdo nečiní zlo (a konkrétně že nikdo nejedná zbaběle) 

dobrovolně, a širší důsledky o Sókratově pojetí hodnot z něj vyvozovat nelze (Kahn 1996, str. 234 nn.). 
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nelibost. Každá libost je zde tedy podle Sókrata jakýmsi dobrem, každá nelibost pak 

jakýmsi zlem. Aby se však nemohlo stát, že by vědění bylo založeno na jiném typu dobra 

či zla, které by mohlo být ovládnuto libostí, dovede Sókratés své imaginární oponenty 

k silnějšímu tvrzení, totiž že dobro není nic jiného než libost a zlo nic jiného než nelibost 

či útrapa (355a). 

 

Je-li však veškeré dobro a zlo redukováno na libost či nelibost buď v přítomném 

okamžiku, nebo v budoucnosti, je pro Sókrata snadné ukázat, že v situacích, kdy se nám 

zdá, že jsme přemáháni libostí k něčemu špatnému, ve skutečnosti jen špatně poměřujeme 

přítomné a budoucí libosti a nelibosti. Jsou-li dobra a zla druhem jednotná, můžeme je 

totiž snadno poměřovat podle intenzity a kvantity, totiž intenzity a kvantity zúčastněných 

libostí a nelibostí. Sókratés dokonce toto poměřování přirovnává k vážení, při němž 

libosti a nelibosti přítomných alternativ klademe na pomyslnou váhu, a podle výsledku 

volíme, co budeme konat. Při správném rozhodnutí volíme přirozeně tu alternativu, v níž 

je obsaženo nejvíce libosti nebo nejméně nelibosti.  

 

K chybě v rozhodování a jednání může podle Sókrata dojít kvůli tomu, že vzdálenější 

libosti a bolesti se nám mylně jeví slabší a menší, a proto je na pomyslné váze nesprávně 

oceňujeme. Takových chyb se dopouští člověk, kterému se nedostává toho, co Sókratés 

nazývá „měřickým uměním“. Protože toto umění je určitým typem vědění, je podle 

Sókrata akrasie způsobena nedostatkem vědění, nikoli podléháním libosti: „ti, kteří 

chybují, chybují z nedostatku vědění o volbě libostí a nelibostí“ (357d), a tedy „podléhat 

sám sobě není nic jiného než nevědomost a být silnější sebe nic jiného než moudrost“ 

(358c). 

 

Kdybychom tento závěr aplikovali na úvodní případ, pak člověk, který ví, že dělá něco 

špatného a nechává se strhnout libostí, ve skutečnosti podle Sókrata volí tuto libost, 

protože mylně soudí, že je to celkově lepší varianta: bezprostřední libost se zdá větší než 

ta ve vzdálenější budoucnosti. Člověk stržený libostí však jedná podle svého soudu 

o tom, co je nejlepší – tato libost –, a tedy jedná pro dobro. Tento soud a přesvědčení je 

však implicitní v jeho jednání. Explicitní soud, že jedná celkově špatně, když se nechává 

unést libostí, se tedy jen zdá být celkovým soudem, ve skutečnosti však jím je onen soud 

implicitní. Toto řešení zjevně inspirovalo Davidsona, který tento explicitní soud nazývá 

podmíněným, kdežto onen implicitní, podle něhož jednající skutečně jedná, nazývá 

nepodmíněným.
39

 

 

Soud, podle kterého akratik jedná, tedy podle Sókratovy interpretace není ten, který je 

přítomen v jeho vědomí, protože soudy, přesvědčení a vědění, které nemají motivační 

sílu, nejsou skutečnými soudy a věděním.
40

 Jsou jakýmisi nepravými soudy 

a přesvědčeními, pouhým „mluvením“, jak je nazve Aristotelés, nebo soudy 

neupřímnými, které dokonce můžeme považovat spolu s Harem za pokrytectví. Na konci 

této části uvidíme, že Kierkegaard a Gaita interpretují toto nepravé vědění v morálním 

kontextu dokonce jako typ sebeklamu. Není-li soud o tom, co má člověk dělat, skutečným 

a upřímným soudem, ukazuje se jako neupřímné i vědomí vnitřního konfliktu touhy 

                                                           
39 Viz stručný výklad Davidsonovy pozice v části 2.1 této kapitoly. 
40 Srov. Segvic (2010), X. 
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a odsuzujícího soudu, jímž jsme případy akrasie charakterizovali. Heda Segvic dokonce 

naznačuje, že akratik zde sám sebe klame, a tudíž je pomýlen nejen co do dobrého 

a špatného, ale také co do vlastního vědění.
41

 

 

Toto je čtení Sókratova argumentu, podle něhož Sókratés pouze nově interpretuje 

zkušenost akrasie, aniž by ji zcela popíral. Někteří autoři v čele s Vlastosem však Sókrata 

kritizují za to, že existenci akrasie zcela popírá, a tím popírá i naši každodenní 

zkušenost.
42

 Těmto čtením nahrává fakt, že onen explicitní (a vlastně pravdivý) soud 

jednajícího, že jednání podle libosti je špatné, nehraje v Sókratově vysvětlení žádnou roli. 

Jednání by totiž bylo Sókratem vysvětleno stejně, i kdyby jednající volil variantu libosti 

vědomě jako nejlepší variantu, jak je tomu v případě špatnosti (kakia). Přestože zde je 

chyba způsobena chybným (explicitním) posouzením dobra a kromě jednání je tedy 

stržen i soud jednajícího, zdá se, že tento případ v Sókratově interpretaci s případem 

akrasie splývá. Protože mezi těmito dvěma případy nerozlišuje, Sókratovo řešení 

přinejmenším nevysvětluje onen specifický druh konfliktu mezi touhou po libosti 

a soudem, který nastává, když člověk vědomě dělá něco, co odsuzuje, a jehož důsledkem 

je následná lítost.
43

 

 

Sókratův argument o akrasii z raného dialogu Prótagoras se zdá být v určitém napětí 

s pozdějšími Platónovými spisy, především pak s centrálním argumentem v Ústavě. Zde 

Platón rozlišuje tři části duše právě podle toho, jakým způsobem mohou být vzájemně 

v konfliktu. První částí je složka žádostivá, která může být v konfliktu se složkou 

rozumnou (438c-d), jako když člověk lační a žízní, ale je mu v tom rozumem bráněno. 

V konfliktu s žádostí však může být i další složka, vznětlivost, která často (ovšem ne 

nutně vždy) bojuje na straně rozumu. Tento konflikt ilustruje Sókratés na známém 

příběhu Leontia, který podléhá touze jít se podívat na mrtvoly u katovny, přestože se 

kvůli tomu na sebe hněvá.
44

 Vznětlivost ovšem, přestože jako zde často pomáhá a bojuje 

na straně rozumu, není podle Sókrata totéž co rozum, protože i s tímto může být 

v konfliktu, jak to vidíme u dětí a zvířat, a proto je třeba ji považovat za další složku 

duše.  

 

Platónův Sókratés v Ústavě pak v každé z částí duše nalézá specifickou ctnost – postupně 

uměřenost, statečnost a moudrost. Spravedlnost pak spočívá v tom, že každá složka „koná 

své, jak co do řízení, tak co do podřízenosti“ (443b) – rozumová složka má vládnout, 

vznětlivá poslouchat, a pomáhat rozumové hlídat složku žádavou, aby si nepodmanila 

dvě ostatní (441e). Spravedlnost duše je pak zajištěna tímto harmonickým fungováním, 

při němž duše vystupuje jako sladěný, jednotný celek.
45

 Nespravedlnost naopak nastává, 

když některá složka duše povstane proti vládě rozumu a chce se sama chopit vlády, čímž 

                                                           
41 Segvic (2010), str. 52 n., 59. 
42 Viz Vlastos (1980), Introduction.  
43 Kahn tvrdí, že Platóna rozpracování tohoto rozdílu jednoduše nezajímá, protože zde sleduje jiný cíl (Kahn 

1996, str. 255 n.).  
44 „Leontios, syn Aglaiónův, vraceje se z Peiraiea po vnější straně severní zdi a zpozorovav, že tam u kata 

leží několik mrtvol, měl chuť se na ně podívati, ale na druhé straně současně cítil odpor a odvracel sám sebe 

od toho; chvíli prý s sebou bojoval a zahaloval si obličej, ale konečně, přemožen žádostivostí, rozevřel si 

násilně oči a přiběhnuv k mrtvolám zvolal: ‘Tu máte, zatracenci, nasyťte se toho krásného divadla!‘“ 

(Resp. IV, 439e). 
45 „ve všem se stane jedním, rozumným a souladným“ (Resp. IV, 443e). 
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způsobí v duši „rozruch a zmatek“ (444b). Taková vnitřně rozpolcená duše je jako duše 

nemocná (444e). 

 

Přestože zde Platón explicitně neanalyzuje případy akrasie, způsob, jak popisuje zlo 

a nespravedlnost, je popisem akrasie: v člověku, který páchá zlo, se žádostivá (či 

vznětlivá) složka duše vzbouřila proti rozumu a chopila se vlády, čímž způsobila v duši 

rozkol: tento člověk tedy jedná podle žádosti navzdory rozumu, který velí jednat jiným 

způsobem. Je v jakémsi „sváru“ či konfliktu, a přestože vítězí strana žádostivá, strana 

rozumu se „hněvá“ a člověk „spílá sám sobě“ (440b). Přestože zde ve čtvrté knize Ústavy 

mluví Platón o případech akrasie, v knihách VIII-IX opět při popisu neřesti mluví 

o neřesti nikoli jako o revoltě nižší složky duše, ale jako o již ustavené vládě nižší složky, 

která trvale pokřivila rozumový soud.
46

 V Ústavě tedy Platón pracuje se dvěma odlišnými 

psychologiemi neřesti, mezi nimiž systematicky nerozlišuje. K uznání svébytné akrasie 

a jasnějšímu rozlišení mezi akrasií a špatností (kakia) dospívá až v pozdních dialozích.
47

 

 

 

Na závěr se ještě vrátíme ke dvěma interpretacím Sókratova paradoxu a Sókratova 

popření akrasie, Kierkegaardově a Gaitově. Obě tyto interpretace vyvozují ze Sókratovy 

teze velmi zajímavé důsledky pro povahu morálního vědění a obě zároveň interpretují 

případy domnělé akrasie jako typ provinění v sebeklamu. Kierkegaard se Sókratovou tezí 

zabývá v druhé kapitole druhého dílu Nemoci k smrti, kde na základě její analýzy dospívá 

ke své interpretaci křesťanského pojetí hříchu, kterému se zde ovšem věnovat nebudeme. 

Kierkegaard si klade otázku, jak by bylo možné vědět a chápat, co je správné, ale zároveň 

to nečinit. Dospívá k tomu, že je třeba rozlišovat dva významy slova „rozumět“ či 

„chápat“. Ti, kdo říkají, že chápou, co je správné, ale přesto to nečiní, podle Kierkegaarda 

„nepochopili vůbec nic, protože kdyby vpravdě pochopili, vyjadřoval by to také jejich 

život a jednali by podle toho, jak pochopili.“
48

 Člověk, který nejedná podle toho, jak říká, 

že by jednat měl, nemá tedy pravé vědění a ve skutečnosti nechápe nárok, jež se na něj 

klade. Skutečné morální vědění a chápání dosahuje tedy u Kierkegaarda hloubky, která 

vylučuje, aby člověk měl toto vědění a zároveň podle něj nejednal. 

 

Podle Kierkegaarda je zdání paradoxu umocněno teoretickou, „ideální“ formulací 

problému, která nebere v úvahu časový aspekt jednání. „Ve světě skutečna, kde jde 

o jednotlivého člověka, se tento nepatrný přechůdek z pochopení k činu neděje vždy cito, 

citissime.“
49

 Pokud totiž člověk skutečně nahlíží, co je dobré udělat, musí to udělat hned. 

Není-li však jeho vůle s poznáním zajedno, začne zpravidla s uskutečněním otálet, 

protahovat jej a původní poznání „začne vychládat“. „A když se potom poznání patřičně 

zamlží, může si s vůlí lépe rozumět, a nakonec se úplně shodnou; poznání už zatím přešlo 

na stranu vůle a zdá se mu, že se nyní děje podle jeho.“ Takto podle Kierkegaarda 

                                                           
46 Kahn (1996), str. 255. 
47 Viz Leg. V, 734b; Soph. 228a–e. Akrasia je např. v Zákonech jasně popsána na několika místech: V Leg. 

III, 689a1–c3 Platón popisuje lidi, kteří nenávidí to, co se jim zdá krásné, a označuje to za největší 

nevědomost a nerozumnost; později v desáté knize mluví o lidech, kteří „vědí, že je lépe dělat jiné věci, než 

dělají“, protože podléhají slastem nebo strázním (Leg. X, 902a6–b2). 
48 Kierkegaard (1993), II, 2, str. 189. 
49 Tamtéž, str. 192. 
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dochází k postupnému zatemňování etického poznání.
50

 Pravá akrasie podle Kierkegaarda 

tedy není možná proto, že vědění a soud, proti němuž se člověk prohřešuje, nejsou 

případem skutečného vědění a skutečného rozumění dobru, jak si to jednající namlouvá. 

Proces, kterým ke zdánlivě akratickému jednání dochází, pak v Kierkegaardově chápání 

často obsahuje i proces upadání do sebeklamu. Zlá touha či pokušení s sebou strhává 

soud a slabá vůle je tak vlastně typem sebeklamu.  

 

V podobném duchu si Gaita v diskusi Sókratovy teze klade otázku, co to znamená plně 

vědět a plně rozumět tomu, co člověk dělá, když podléhá pokušení a koná zlo. Tvrdí, že 

toto porozumění by muselo zároveň obsahovat nahlédnutí zla, které by člověk uvrhl také 

na sebe: nahlédnutí toho, čím se takovým činem stane. Člověk, který se stal zločincem 

a je si plně a jasně vědom zla, které učinil, cítí výčitky svědomí a lituje svého činu.
51

 

Součástí skutečných výčitek svědomí je tedy zapuzení toho, co člověk udělal a co skrze 

zlo získal. Protože toto vše by muselo být součástí plného nahlédnutí toho, co člověk činí, 

když podléhá pokušení, tvrdí Gaita, že takový čin není možný. Akratický čin je tedy 

možný jen v alespoň částečné zaslepenosti a sebeklamu.
52

 Podobně jako u Kierkegaarda, 

i zde vidíme, že nevědomost v Sókratově tezi nemusí znamenat jen to, že si člověk není 

„vědom“ morálního nároku, ale může odrážet i nedostatečnou hloubku a upřímnost 

morálního přesvědčení. Protože tento nárok člověk zlehčuje a trivializuje v důsledku své 

touhy, ale navzdory evidenci, a to navíc typickými strategiemi (odvracení pozornosti, 

otálení apod.), mohli bychom říci, že takováto interpretace akratického jednání jej 

přibližuje jednání v sebeklamu. 

 2.3 Aristotelovo pojetí akrasie 

Aristotelés se na rozdíl od Platóna nezabývá pouze akrasií, ale vždy zároveň i jejím 

protějškem, enkrateiou, tj. sebevládou.
53

 Byť Aristotelovo vysvětlení akrasie jde v mnoha 

směrech v raně Platónových stopách, na rozdíl od raného Platóna popis akrasie jako 

„přemáhání od libosti“ Aristotelés beze zbytku přijímá: „Zdrženlivý člověk jest totéž co 

člověk vytrvalý v soudném myšlení a nezdrženlivý člověk totéž co člověk ze soudného 

myšlení vybočující. A nezdrženlivý člověk, ač ví, že koná něco špatného, koná to z citu, 

zdrženlivý člověk však proto, že ví, že žádosti jsou špatné, nenásleduje jich z rozumové 

úvahy.“
54

 Tato definice se de facto objevuje již v Etice Eudémově, kde však Aristotelés 

explicitněji definuje akratika jako motivovaného žádostí (epithumia): „akratés je takový 

člověk, který jedná podle žádosti navzdory rozumové úvaze.“
55

 Protože u Aristotela vždy 

žádosti či citu odpovídá nějaká libost či nelibost, můžeme říci, že jeho definice odpovídá 

té, již zavrhuje Sókratés v Prótagorovi. Aristotelés však nejenže přijímá popis akrasie, 

navíc takto definovaný jev podrobuje v VII. knize Etiky Nikomachovy detailnímu 

                                                           
50 Tamtéž, str. 193; v příští kapitole uvidíme, že tento popis přesně vystihuje provinění bankéře Bulstrodea. 
51 Srov. část 3.3 čtvrté kapitoly, kde jsme probírali Gaitovo pojetí výčitek svědomí. 
52 Gaita 2006, str. 231 n. 
53 Přestože se v češtině pro enkrateiu/akrasii zavedl překlad zdrženlivost/nezdrženlivost, budu pro větší 

přehlednost používat řecké pojmy. S. Synek tuto dvojici pojmů poměrně zdařile překládá jako (nedostatek) 

sebevlády – viz Synek (2011), str. 190, pozn. 7. 
54 „καὶ ὁ αὐτὸς ἐγκρατὴς καὶ ἐμμενετικὸς τῷ λογισμῷ, καὶ ἀκρατὴς καὶ ἐκστατικὸς τοῦ λογισμοῦ. καὶ ὁ μὲν 

ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλα πράττει διὰ πάθος, ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλαι αἱ ἐπιθυμίαι οὐκ ἀκολουθεῖ διὰ 

τὸν λόγον.“ (Eth. Nic. VII, 2,1145b11). 
55 „ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ὁ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν παρὰ τὸν λογισμὸν οἷος πράττειν“ (Eth. Eud. II, 7, 1225a35). 
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zkoumání – analyzuje jeho motivy, typy, vztahy k jiným druhům špatnosti a v neposlední 

řadě se pokouší o jeho teoretické uchopení. 

 

Kromě samostatného rozpracování v VII. knize se otázka sebeovládání v Aristotelově 

etice vynořuje ještě dříve ve dvou kontextech: předně v souvislosti s Aristotelovým 

pojetím etické ctnosti, jemuž jsme se věnovali v části 2.2 druhé kapitoly, kde jsme si 

kladli otázku, zda není etická ctnost totéž co sebeovládání, enkrateia. Důležitějším 

kontextem, v němž Aristotelés otázku akrasie a enkrateie otevírá, je však diskuse 

dobrovolnosti (ἑκούσιον) a volby (προαίρεσις), jimž jsme se věnovali v částech 3.3 a 4.2 

třetí kapitoly. Již tam jsme se setkali se základním Aristotelovým tvrzením, že akratik 

jedná dobrovolně, protože počátek je v něm (konec části 3.3), ale nejedná podle volby 

(prohairésis), protože jedná proti logu, rozumovému důvodu (část 4.2). Enkratés na 

druhou stranu jedná podle volby, ale nikoli z touhy.
56

 

 

Tuto tezi detailněji rozpracovávají kapitoly 7 a 8 druhé knihy Etiky Eudémovy, kde 

Aristotelés na rozdíl od Etiky Nikomachovy zkoumá pojem dobrovolnosti explicitně na 

jevu akrasie a enkrateie. Nejprve v 7. kapitole ukazuje, že v obou těchto případech jde 

o konflikt nějakých tužeb (orexeis): u akrasie člověk jedná podle žádosti (epithumia) 

nebo vznětlivosti (thumos), ale proti bulésis (vůle, chtění), zatímco u enkrateie je tomu 

právě naopak.
57

 Každá touha (orexis) je však podle Aristotela spojena s nějakou libostí 

a protože akratické stejně jako enkratické jednání se jeví jako bolestné, je na místě 

otázka, jestli se v těchto případech nejedná o nějaké donucení (τὸ βίᾳ, ἡ βία) či nutnost 

(ἡ ἀνάγκη) – říká se totiž prý, že „enkratés jedná z donucení, když se odtahuje od libosti, 

jíž si žádá (neboť cítí bolest, když se odtahuje přes odpor touhy), zatímco akratik jedná 

z donucení, když jedná navzdory rozumu.“
58

 Aristotelés se zde chce vyrovnat s běžným 

míněním: když musíme ovládnout nějaké pokušení, i my často říkáme, že se musíme 

„donutit“ jednat správným způsobem, zatímco jak jsme viděli v části 2.1 výše, 

o akratickém člověku někdy říkáme, že „si nemohl pomoci“ a přirovnáváme jeho jednání 

k jednání v afektu či z vášně.  

 

Aristotelés však rychle odpovídá, že tyto případy se donucení pouze podobají, protože 

o donucení můžeme mluvit jen v případě, že příčina je vně (1224b1). U obou tedy člověk 

jedná dobrovolně – akratés proto, že jedná podle žádosti, enkratés proto, že jedná podle 

rozumového přesvědčení (πειθώ – 1224a35). V obou případech má jednající podle 

Aristotela dva protichůdné impulsy (ὁρμή), oba jsou však vnitřní (1224b10). Akratés 

i enkratés tak oba zažívají jak libost, tak nelibost. Enkratés „se rmoutí, když jedná 

navzdory žádosti, ale zároveň je rád, že může očekávat libost.“ Naopak akratés „je rád, 

protože nedostatkem sebevlády získal, po čem toužil, ale zároveň se rmoutí z očekávání 

nelibosti, protože ví, že dělá špatnou věc“
59

 – později v Etice Nikomachově tuto nelibost 

                                                           
56 Eth. Nic. III, 4, 1111b15. 
57 Eth. Eud. II, 7, 1123b5; k Aristotelovu pojetí motivace a rozdělení druhů tužeb (orexeis) viz část 3.1 třetí 

kapitoly. 
58 „ὥσθ᾽ ὅ τ᾽ ἐγκρατὴς βίᾳ, φασίν, ἀφέλκει αὑτὸν ἀπὸ τῶν ἡδέων ἐπιθυμιῶν (ἀλγεῖ γὰρ ἀφέλκων πρὸς 

ἀντιτείνουσαν τὴν ὄρεξιν), ὅ τ᾽ ἀκρατὴς βίᾳ παρὰ τὸν λογισμόν.“ (Eth. Eud. II, 8, 1224a34). 
59 „ὁ ἐγκρατευόμενος λυπεῖται παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν πράττων ἤδη, καὶ χαίρει τὴν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἡδονήν“; „καὶ 

ὁ ἀκρατὴς χαίρει μὲν τυγχάνων ἀκρατευόμενος οὗ ἐπιθυμεῖ, λυπεῖται δὲ τὴν ἀπ᾽ ἐλπίδος λύπην, οἴεται γὰρ 

κακὸν πράττειν.“ (Eth. Eud. II, 8, 1224b15). 
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nazve Aristotelés „lítostí“. Jak uvidíme, i tam má libost a nelibost důležitou roli při 

rozlišení špatnosti (kakia) a akrasie na jedné straně a ctnosti a enkrateie na straně druhé. 

Jak zde, tak v Etice Nikomachově však Aristotelés nakonec neučiní jasné rozlišení mezi 

jednáním v afektu či z vášně a jednáním akratickým, jehož podmínkou – jak jsme 

zdůraznili v předchozích částech – je, že je dobrovolné a jednající za něj může být činěn 

zodpovědným.
60

  

 

Problému akrasie (nezdrženlivosti) a enkrateie (zdrženlivosti) se Aristotelés systematicky 

věnuje v prvních jedenácti kapitolách sedmé knihy Etiky Nikomachovy.
61

 V první 

polovině textu (kapitoly 1-5) se zaměřuje na definici akrasie a na problém jejího 

teoretického uchopení v návaznosti na Sókratův argument. To kulminuje v páté kapitole 

Aristotelovým argumentem, že nevědomost v akrasii se týká dolní premisy syllogismu, 

k němuž se dostaneme na konci této části. Druhá polovina Aristotelova pojednání 

o akrasii je pak věnována taxonomii a diskuzi vzájemných vztahů akrasie a enkrateie 

s ctnostmi uměřeností a rozumností. Tyto dvě ctnosti otevírají v souvislosti s akrasií 

a enkrateiou důležité otázky: týká-li se ctnost jednání a citů, nespočívá ctnostné jednání 

(specificky jednání uměřené) v ovládání těchto citů, a tedy v enkrateii? Další problém se 

týká povahy rozumnosti: může rozumný člověk, tj. ten, který správně soudí (má orthos 

logos) o tom, co je dobré, navzdory soudu podlehnout touze a libosti, a tedy být zároveň 

akratický? Jak uvidíme, na obě otázky bude Aristotelés odpovídat negativně. 

 

V první kapitole Aristotelés problém akrasie uvádí souběžně s dvěma dalšími typy 

nemorálnosti: špatností (κακία) a divokostí (θηριότης). Divokostí či zvířeckostí nazývá 

úchylky způsobené „nemocí či zrůdností“ (1145a35) nebo „šílenstvím“ (1148b20), které 

bychom v současnosti nejspíše nazývali případy psychopatie. Tyto případy sice jsou 

podle Aristotela hrozné, zdá se ale, že takové lidi nepovažuje za morálně zodpovědné – 

přirovnává je ke zvířatům, která sice páchají divokosti, ale nemají rozum, a proto je 

nemůžeme nazývat nevázanými či akratickými (1149b30). Proto také je divokost nakonec 

podle Aristotela lepší než špatnost: „méně škodlivá jest totiž vždy špatnost toho, kdo 

nemá v sobě jejího počátku, počátkem pak jest rozum.“ Zatímco tedy ze špatnosti páchá 

člověk zlo záměrně a na základě volby, činy z divokosti podle Aristotela nemůžeme 

chápat jako záměrné, a tudíž se zdá, že jejich autorům nepřisuzuje plnou zodpovědnost.
62

 

 

Zajímavější, byť náročnější, je srovnání akrasie se špatností (kakia), resp. se špatností 

týkající se konkrétní oblasti žádostí a libostí – s nevázaností (ἀκολασία). Akrasie 

a nevázanost mají totiž stejný předmět – „libosti a nelibosti, žádání a odpírání co do 

hmatu a chuti“,
63

 v každé však podle Aristotela člověk selhává jiným způsobem. „Jeden 

jest totiž veden volbou, poněvadž míní, že vždy jest nutno oddávati se libému; druhý sice 

                                                           
60 Protože za akratické jednání nejsme zodpovědní na základě volby, vztahují se na něj námitky formulované 

v Irwin (1980), str. 124 n. a str. 136 n. 
61 Budu zde používat číslování z českého vydání v anglickém je kapitola 1 a 2 sloučena a číslování posunuto. 
62 K detailnímu výkladu podmínek zodpovědnosti srov. část 2.1 třetí kapitoly. 
63 Eth. Nic. VII, 8, 1150a; srov. Aristotelovo pojednání o uměřenosti a nevázanosti z kapitol 13–15 třetí 

knihy, kde uměřenost definuje jako střednost co do tělesných libostí, které se týkají chuti, ale především 

hmatu a „požívání“ jako při jídle, pití a „věcech pohlavních“ (Eth. Nic. III, 13, 1118a35). Nevázanost spočívá 

v překračování míry v těchto žádostech a libostech. 
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takové mínění nemá, přece se však libému oddává.“
64

 Jak jsme již viděli, absence volby 

(prohairésis) u akratického jednání je pro Aristotela jeho klíčovou charakteristikou: 

člověk vyhledává libost, přestože ví, že by neměl, a takovéto jednání nezvolil jako lepší.
65

 

Zatímco akratický člověk se tedy oddává libosti proti správnému úsudku a správné volbě, 

špatný a nevázaný člověk soudí, že koná při takovémto jednání správně, a jedná podle 

volby.
66

 Rozdíl mezi člověkem nevázaným a akratickým Aristotelés v závěru instruktivně 

přirovnává k obci: člověk akratický je jako obec, která si dá dobré zákony, ale neřídí se 

jimi, zatímco člověk špatný je jako obec dobře se řídící špatnými zákony.
67

 

 

Protože tedy špatnost podle Aristotela zasahuje i „počátek“, tj. rozum a úsudek, je 

nakonec horší než akrasie. Člověk akratický má „počátek“, tj. soud a volbu, dobrý, 

a proto je podle Aristotela jen „pološpatný“.
68

 Tento závěr je v deváté kapitole podpořen 

dvěma důležitými postřehy: předně tím, že špatnosti si člověk není vědom, zatímco 

akrasie ano (1150b35). Navíc člověk, který ví, že jedná nesprávně, také svého jednání 

lituje, na rozdíl od člověka nevázaného, který „nemá lítosti“ (μεταμελητικός – 

8, 1150a23; 9, 1150b30). Díky tomu, že akratik lituje svých činů, může se napravit, a to 

na rozdíl od člověka nevázaného, jehož neřest již je stálá a „nevyléčitelná“ (tamtéž).  

  

Většinu druhé poloviny textu o akrasii zabírá diskuse o různých typech akrasie. 

V kapitolách 6 a 7 Aristotelés předně rozlišuje akrasii v pravém smyslu (ἁπλῶς) a akrasii 

částečnou, jejímž nejdůležitějším případem je akrasie týkající se nikoli apetitivní části 

duše, ale vznětlivosti (thumos). To, co člověk neovládá, zde není žádost, ale hněv, a to 

hněv týkající se cti, bohatství, zisku a peněz. Podle Aristotela je tento druh akrasie lepší 

než akrasie co do žádosti, protože na rozdíl od této se „hněv poněkud řídí rozumem“ 

(7, 1149b1), pouze vykoná jeho příkaz příliš rychle, horlivě a prudce.  

 

V kapitole osmé se Aristotelés konečně dostává k rozlišení na jedné straně akrasie 

a enkrateie, které se obě týkají přemáhání libosti, a na druhé straně změkčilosti (μαλακία) 

a otužilosti (καρτερία), které naopak spočívají v odolávání bolesti či nelibosti. Podle 

Aristotela se enkrateia od otužilosti liší podobně, jako se liší vítězit a nepodlehnout. První 

tak zřejmě podle této analogie spočívá v ovládnutí pozitivní a aktivní touhy, kterou 

člověk zakouší, v druhé člověk ovládá strach či impuls vyhnout se něčemu nelibému. 

Opaku otužilosti – změkčilosti – Aristotelés v této kapitole podřazuje ještě rozmazlenost 

(τρυφή – nedostatečnost v tom, čeho si většina dovede odpírati) a rozpustilost (παιδιώδης 

– překračování míry v zábavě).  

 

V závěru Aristotelés provádí ještě jedno zajímavé rozlišení akrasie. Při unáhlenosti 

(προπέτεια) člověk jedná z vášně a lituje až po činu, jako lidé prudcí a zuřiví, kteří 

                                                           
64 „ὃ μὲν γὰρ ἄγεται προαιρούμενος, νομίζων ἀεὶ δεῖν τὸ παρὸν ἡδὺ διώκειν: ὃ δ᾽ οὐκ οἴεται μέν, διώκει δέ.“ 

(Eth. Nic. VII, 4, 1146b23). 
65 „προαιρέω“ znamená jednak „volit“ či „rozhodnout se“, také však „dávat přednost“ a „zamýšlet“. 
66 Srov. Eth. Nic. III, 4, 1111b14: akratik nejedná podle volby, viz část 4.2 třetí kapitoly. Další formulace této 

teze ze VII. knihy: akratik jedná „nezávisle na volbě a myšlení“ (ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν διάνοιαν 

6, 1148a9); „jedni se chovají úmyslně, druzí nikoli“ („οἳ μὲν προαιροῦνται οἳ δ᾽ οὐ προαιροῦνται“ 6, 

1148a17) „ten, kdo usiluje o nadbytek příjemností a příliš, činí-li tak úmyslně a nemá při tom jiného cíle než 

libost samu, jest nevázaný“ (8, 1150a20). 
67 Eth. Nic. VII, 11, 1152a20. 
68 Eth. Nic. VII, 9, 1151a25; 11, 1152a15. 
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„nedopřejí času rozumové úvaze“ (8, 1150b25). Opakem unáhlené akrasie je pak slabost 

(ἀσθένεια), při níž lidé rozvažují a volí, ale kvůli citu „nesetrvají v tom, co rozvážili“.
69

 

Případ člověka unáhleného je zajímavý, protože ve chvíli činu je „v emocích“, a tudíž to 

není tak, že by jednal proti svému vědomému soudu a zažíval v dané chvíli vnitřní 

konflikt, který byl součástí definice akrasie. Tento člověk však ví, že takové jednání je 

nesprávné, jen je toto vědomí v dané chvíli zatemněné silou emoce. Konflikt se soudem 

v něm tedy je přítomen jaksi latentně a projeví se až tehdy, když dotyčný „zchladne“ 

a uvědomí si, co udělal. V části 4.1 uvidíme, že Smith tento případ dokonce považuje za 

typ sebeklamu či zaujatosti, protože ve chvíli jednání je soud emocí zatemněný, a tudíž ve 

striktním smyslu nesplňuje definici akrasie. Níže však uvidíme, že tento případ bere 

Aristotelés do jisté míry jako paradigmatický případ akrasie. 

 

Ve zbytku této části se podíváme na argument, jímž Aristotelés vysvětluje možnost 

akrasie, a především na jeho analýzu praktického vědění a soudu, které jsou v akrasii 

přemáhány. Diskusi otevírá ve třetí kapitole kritikou Sókratova názoru, že „nikdo nejedná 

vědomě proti tomu, co je nejlepší, nýbrž jenom z nevědomosti.“
70

 Podle Aristotela tento 

názor odporuje „jevům“, a je tedy třeba prozkoumat povahu toho zvláštního druhu 

nevědomosti při akrasii. Poté, co zavrhne jako neužitečné vysvětlení, že v akrasii jde 

o pouhé mínění (doxa), nikoli o vědění (epistémé), se v páté kapitole obrací ke komplexní 

analýze praktického vědění a praktického úsudku (syllogismu), na základě něhož dospívá 

k závěru, že akratik „ví, ale zároveň neví“, že dělá něco špatného. 

 

Celý Aristotelův argument je rámován rozlišením dvojího způsobu, jakým člověk něco 

může prakticky vědět. Jednak může mít vědění a užívat ho (χρώμενος), jednak jej může 

mít, ale neužívat ho (οὐ χρώμενος – 5, 1146b35). Právě poznání akratika je podle 

Aristotela tohoto druhého druhu: ví, co má dělat, ale neužívá toto vědění. Jak to je možné, 

vysvětluje Aristotelés poměrně komplikovaně analýzou praktického vědění. To podle 

Aristotela totiž sestává z dvou částí odpovídajícím premisám praktického syllogismu – 

obecného vědění (např. „všechno sladké je příjemné“, nebo „je třeba se vyvarovat tomu, 

co je sladké“), kterého nabýváme díky rozumu, a konkrétního soudu („tato věc určité 

vlastnosti je suchá“, „tato věc je sladká“), kterého nabýváme smyslovou zkušeností. 

Akratik podle Aristotela poznává a „užívá“ onu obecnou premisu, „neužívá“ však onu 

premisu konkrétní, a proto tento obecný princip neaplikuje na konkrétní situaci. Proto 

také nevyvodí praktický důsledek, že se té věci má vyvarovat.
71

  

 

Sparshott vysvětluje tuto Aristotelovu zvláštní teorii poukazem na pojetí obecného 

vědění, jak je obsaženo v Aristotelově rozumové ctnosti fronésis. Člověk rozumný má 

v každém okamžiku obsáhlé vědění, kterého nabyl předchozí zkušeností a učením; toto 

vědění však není té povahy, že by bylo přímo přítomné v jeho mysli. Je proto možné, že 

se jeho nejhlubší přesvědčení v dané situaci neuplatní, protože mu kvůli působení touhy 

nepřijdou na mysl nebo protože si je s přítomnou situací nespojí. Aristotelés tedy podle 

                                                           
69 „οἳ μὲν γὰρ βουλευσάμενοι οὐκ ἐμμένουσιν οἷς ἐβουλεύσαντο διὰ τὸ πάθος“ (8, 1150b20) 
70 „οὐθένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον, ἀλλὰ δι᾽ ἄγνοιαν.“ (Eth. Nic. VII, 3, 1145b30 – 

upravený překlad). 
71 S. Broadie tvrdí, že právě obecná premisa reprezentuje výsledek volby (prohairésis), navzdory níž člověk 

jedná (Broadie 1991, str. 298 nn.).  
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Sparshotta chce říci, že vědění není „vláčeno“, jak to formuluje Sókratés, ale pouze 

„obejito“ („bypassed“). Akratik tak díky působení touhy nevnímá v danou chvíli 

konkrétní situaci jako případ obecných zásad dobrého a zlého, které zastává, a proto ani 

nevyvodí praktický důsledek o tom, že je jeho jednání špatné.
72

 

 

Této interpretaci nahrává i Aristotelovo „fyziologické“ vysvětlení, jak je takové nevědění 

při akrasii možné. Aristotelés přirovnává lidi, kteří jsou „v emocích“ („ἐν τοῖς πάθεσιν“), 

k lidem spícím, zběsilým (μαινόμενον) či opilým, protože jejich tělo je vyvedeno 

z rovnováhy a mohou být dohnáni až k šílenství (μανία – 5, 1147a10). Soudy, které 

„pocházejí z vědění“ (λόγους τοὺς ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης) odříkávají pak podle Aristotela 

právě jako lidé opilí či náměsíční tak, že „to neznamená vědění, nýbrž pouze mluvení“.
73

 

Toto „neužité“ vědění přirovnává Aristotelés k řečem studentů nebo herců, kteří se jen 

naučili slova, ale nemají skutečné vědění. 

 

Protože je toto neefektivní vědění způsobené tělesnou změnou, uvědomí si, co skutečně 

udělali, podle Sparshotta až poté, co tato změna odezní – podobně, jako když se člověk 

„probere“ ze spánku nebo když vystřízliví.
74

 Podle Sparshotta však Aristotelovo řešení 

není dostatečné. Předně je takové vysvětlení příliš restriktivní: ne všechny Aristotelem 

výše zmiňované typy akrasie mají totiž povahu intenzívní emoce. Podléháme-li například 

pokušení moci či majetku, podléháme s chladnou hlavou, a tedy nikoli „unáhleně“.
75

 Za 

druhé pak tímto řešením podle Sparshota Aristotelés nevysvětluje zkušenost morálního 

zápasu („moral struggle“). Akratik lituje, až když přijde k sobě, ale ve chvíli selhání 

k explicitnímu vnitřnímu konfliktu nedochází, protože vědomí jednajícího je emocí 

zatemněné, a jednající tak nenahlíží jasně požadavek na jednání.
76

 Případy akrasie jsme 

však výše definovali právě tak, že jednající si je ve chvíli jednání vědom jak soudu, tak 

tohoto vnitřního konfliktu. 

 

Proti interpretaci, že akrasie je u Aristotela určitý druh zaslepenosti nebo dokonce 

sebeklamu, se vymezuje Sarah Broadie.
77

 Poukazuje na to, že Aristotelés v analýze typů 

akrasie pracuje i s případy akrasie s jasnou hlavou („clearheaded incontinence“) – akratik 

je například schopen složitě plánovat získání zakázané libosti –, stejně jako často 

zmiňuje, že akratik je sám se sebou v konfliktu (str. 281 n). Podle Broadie totiž pasáž 

přirovnávající akratikovo vědění k pouhému mluvení studenta či herce nemá dále 

vysvětlovat jednání „v emocích“ podobné člověku opilému či zběsilému, ale naopak 

rozvinout tento druhý případ, kdy jednající dělá něco s jasným vědomím, že je to špatné: 

je schopen říci, co má dělat, ale význam tohoto vědění pro něj není dostatečně aktivní 

(str. 296). „Neužívání“ vědění je proto podle Broadie třeba odlišit od zaslepenosti (str. 

301 n): vědění nemusí být nutně „obcházeno“ v tom smyslu, že akratik ve chvíli jednání 

vůbec nevyvodí závěr, že co dělá, je špatné. Tohoto závěru si může být vědom, ovšem ne 

plně, takže toto vědění v něm není aktivní a nevede k příslušnému jednání – je to tedy 

zároveň i určité nevědění. 

                                                           
72 Sparshott (1994), str. 245, 248. 
73 „ἢ οὕτως ἔχει ὡς οὐκ ἦν τὸ ἔχειν ἐπίστασθαι ἀλλὰ λέγειν“ (Eth. Nic. VII, 5, 1147b8). 
74 Sparshott (1994), str. 249. 
75 Tamtéž. Jak jsme viděli výše v části 2.1, podobné kritice podrobili Aristotela i Austin s Davidsonem. 
76 Tamtéž, str. 246. 
77 Broadie (1991), str. 283. 
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Je-li to však tak, že podle Aristotela akratik ve skutečnosti ví, že jeho jednání je špatné, 

a jeho dočasná zaslepenost nebo jeho oslabené vědění je způsobené (motivované) touhou, 

opět se nám otevírá prostor interpretovat jeho řešení jako případ sebeklamu. Předpokládá-

li totiž akrasie, jak jsme jí definovali výše v části 2.1, jasné a nezkalené vědomí 

morálního nároku, včetně vědomí jeho závaznosti, pak Aristotelovo řešení (podobně jako 

řešení Sókratovo) tuto podmínku nesplňuje. Opět se tedy nastoluje otázka, zda touha, 

která v těchto případech strhává jednání, s sebou zároveň vždy alespoň částečně nestrhne 

i soud, a tedy zda akrasie vždy neobsahuje určitý sebeklam. Tento případ se také 

přibližuje případu špatnosti (kakie), kdy je soud s touhou v souladu. Ani Aristotelés, ani 

Platón ovšem ještě tyto dva typy nerozlišují, protože pojem sebeklamu se začíná plně 

studovat až v novověku. Nám prostředky pro rozlišení mezi špatností (kakií) a jednáním 

v sebeklamu poskytne následující část, v níž se mimo jiné budeme věnovat definici 

sebeklamu a jeho odlišení od jiných typů pokřiveného soudu.  

 3 Sebeklam 

Problém sebeklamu se stejně jako problém slabé vůle zdaleka neomezuje jen na jednání, 

vinu či morální problematiku. K sebeklamu může obecně docházet kdykoli, kdy existuje 

silná motivace myslet či nemyslet si nějakou věc. Typicky se člověk může vyhýbat 

nepříjemnému zjištění, nebo se naopak přiklonit k přesvědčení příjemnému či 

lichotivému. Při sebeklamu však nejde o pouhý omyl – člověk se mýlí navzdory evidenci, 

kterou má před sebou, protože ji nechce vidět. Nějaká touha či nevole ovlivňuje jeho 

vnímání, myšlení, přesvědčení, vzpomínky či představy a pokřivuje tak jeho poznávací 

schopnosti. Sebeklam je však třeba odlišit od pouhé zaujatosti a motivovaného 

přesvědčení; proto hned v první části probereme jeho definici.  

 

Problém sebeklamu je zpravidla zpracováván v rámci filosofie mysli. Protože jeho 

uspokojivé vysvětlení pro naše účely předpokládá určité netriviální pojetí mysli 

a přesvědčení, podíváme se v druhé části stručně na jeho metafyzické předpoklady. 

Zatímco klasické neřesti se týkají motivace či jednání, sebeklam způsobuje selhání 

poznávacích schopností. Tento fakt působí jisté nesnáze v rámci filosofie mysli a teorie 

jednání, na něž se podíváme ve třetí části. Na závěr se stručně podíváme na nejdůležitější 

historická pojednání role sebeklamu v morálním životě a na ctnosti a neřesti, které se 

s ním pojí: na upřímnost, poctivost a autenticitu na straně jedné a na zaujatost, 

pokrytectví, neupřímnost a nepoctivost na straně druhé. 

 3.1 Pojem sebeklamu 

Sebeklam se týká našich myšlenek a přesvědčení (belief), tj. toho, čemu věříme. Namísto 

aby však tato přesvědčení směřovala k pravdě, evidenci a poznání, vychylují se pod 

vlivem zaujatosti, touhy, přání či jiných motivů a člověk věří něčemu, co je nepravdivé, 

a je tedy pomýlený. Protože však nepravda vznikla působením nějaké pokřivující touhy, 

nejedná se o klasický omyl či chybu, ale o to, co se v širokém smyslu nazývá 

„motivované přesvědčení“ („motivated belief“): pokřivující touha byla motivem k tomu, 

abychom přijali dané přesvědčení. Ne všechna motivovaná přesvědčení jsou však 

případem sebeklamu – může se jednat i o pouhý zaujatý soud, sebenaplňující se proroctví 

nebo „wishful thinking“. Sebeklam vyžaduje silnější vymezení, protože tam na jedné 
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straně nahlížím evidenci, ale protože se tomuto nahlédnutí zároveň chci vyhnout, 

přesvědčím se o něčem jiném, co pravda není. V sebeklamu tedy na rozdíl od pouhého 

zaujatého soudu dochází k tomu, že mám zároveň dvě protichůdná přesvědčení. Samotná 

dvě protichůdná přesvědčení však na druhou stranu opět nejsou postačující podmínkou, 

protože sebeklam neznamená pouze, že se mýlím v tom, co si myslím, nebo že mám 

konfliktní přesvědčení. Při sebeklamu se člověk zároveň obelhává, klame. Jak výstižně 

shrnuje Rorty, sebeklam zahrnuje „klamání sebe sama, sebou samým, o sobě samém, 

kvůli sobě samému.“
78

 Jak uvidíme v příští kapitole, bankéř Bulstrode klame sám sebe 

ohledně motivu zabít Rafflese, aby si nemusel přiznat, že je vrahem.  

 

Sebeklam se zpravidla definuje na základě několika podmínek. Předně musí být člověk 

o něčem přesvědčen, ale zároveň nevěřit, že daná věc platí, nebo si myslet něco s danou 

věcí nekompatibilního. Jak ukazuje Rorty, přesvědčení dotyčného můžeme poznat nejen 

podle toho, co říká, ale také podle jeho chování a podle toho, jak usuzuje a co např. mlčky 

předpokládá. Přesvědčení tak může být neurčité, nezjevné nebo přinejmenším ne zcela 

vědomé. Dále dotyčný musí být racionální a nahlížet, že má nekompatibilní přesvědčení, 

jejichž nekompatibilitu však ignoruje. Věří totiž, že existuje strategie, která mu umožní je 

sladit. Rorty zdůrazňuje, že člověk podléhající sebeklamu se nejen klame ve svých 

přesvědčeních, ale klame se také v jejich povaze: popírá, že je mezi nimi nějaký konflikt, 

a tento omyl je způsoben nějakým jeho zájmem.
79

  

 

Tím se dostáváme k poslední a velmi důležité podmínce: člověk podléhající sebeklamu 

musí mít nějaký zájem na tom, abych udržoval zdání racionality obou svých 

nekompatibilních přesvědčení. Zpravidla je tento zájem spojen se „zachováním či 

změnou jeho identity, toho, jakým je člověkem a jak se sám chápe.“
80

 Mohli bychom říci, 

že je spojen s nějakým osobním ideálem a obrázkem sebe sama, který chce udržet, 

prosadit nebo realizovat. Toto je velmi dobře vidět na příkladu bankéře Bulstrodea: 

Bulstrode zároveň věří a zároveň nevěří, že napomáhá smrti Rafflese. Nechce a nemůže si 

přiznat pravdu, protože má velmi silný morální ideál. Aby se vyhnul nekompatibilitě, 

přesvědčí sám sebe, že opium a alkohol, které Rafflesovi nechal dát, mu ve skutečnosti 

neškodí, přestože lékař tvrdil pravý opak. Zájmem, který v posledku vede Bulstrodea 

k sebeklamu, je jeho pojetí sebe sama jako morálního člověka a jeho touha po morální 

neposkvrněnosti.
81

       

 

Způsob, jakým člověk harmonizuje svá přesvědčení a sám sebe uvádí v klam tak, aby 

mohl věřit tomu, čemu věřit chce, je analogický klasickému klamání a obelhávání 

druhého člověka: já jako ten, kdo oklamává, znám pravdu, a úmyslně klamaného 

přesvědčuji o nepravdě. Podobně jako klam i sebeklam obsahuje a používá určité 

strategie, jak u klamaného vyvolat a upevnit nepravdivé přesvědčení. Typicky využívá 

oblasti nejistoty a neurčitosti, které lze snadno interpretovat k vlastní potřebě, oblasti 

nepsaných pravidel a zákonů a morálních požadavků s nejasným ohraničením, u nichž 

                                                           
78 „… deception of the self by the self about the self for the sake of the self.“ (Rorty 1972, str. 393). 
79 Rorty (1972), str. 395. 
80 Tamtéž. 
81 Srov. šestá kapitola, část 1.1. 
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není evidentní, že došlo k přestupku.
82

 Další možností, jak se vyhnout nekompatibilitě, je 

„přepsat“ neurčité přesvědčení způsobem, který zakryje nekompatibilitu. Člověk 

podléhající sebeklamu může také popírat či zpochybňovat, že něco je dostačující důkaz 

evidence, nebo ignorovat nesoulad mezi tím, co říká, a tím, co dělá.
83

 Protože vyžaduje 

určitou míru nejasnosti a neurčitosti, a zároveň oblast, v níž se ukazuje já člověka, 

vyskytuje se sebeklam nejčastěji v oblasti mezilidských vztahů, ve vztazích osobních 

i společenských, a je často motivován úvahami o postavení ve společnosti, o oblíbenosti 

vlastní osoby, o tom, jak je respektována, o moci, jaké požívá, na jedné straně, na straně 

druhé pak může být motivována strachem ze ztráty lásky a ocenění nebo osobní 

zaujatostí, poutem či oddaností (příklad matky, která nechce vidět synovo zlé chování).  

 

Toto vše jsou případy jisté manipulace sebe sama v situacích, které zahrnují neurčitost.
84

 

Jedná se o jednu ze strategií, která využívá dvojznačnosti a nejasnosti a interpretuje ji ve 

svůj prospěch selektivní pozorností, neadekvátním zdůrazněním či naopak opomíjením či 

znevažováním nějakého faktu či důvodu. Ústí pak v lokální nevědomost, zaslepenost či 

krátkozrakost na jedné straně, na straně druhé v různé typy projekcí, fikcí, iluzí 

a falešných představ. V jiné ze strategií sebeklamu se člověk ze setrvačnosti brání tomu, 

aby se vzdal pevně zakořeněných přesvědčení, která nahlédl jako podezřelá či neplatná.
85

 

Může zlehčovat či ignorovat důvody a argumenty proti těmto přesvědčením a vyhýbá se 

uznání jejich důsledků, kvůli nimž by musel přehodnotit priority. Může také odsouvat či 

se vůbec bránit rozhodnutí, kterému by se rád vyhnul. Udržení sebeklamu často závisí 

také na fragmentaci a oddělení jednotlivých oblastí poznání, kdy člověk odmítá vyvodit 

důsledky něčeho, co nahlédl jako pravdivé v jiné oblasti.
86

 Toto vše jsou psychologické 

procesy, jejichž úspěch v sebeklamu závisí na tom, že si člověk není vědom, že je 

používá, a že se na ně nesoustředí. Mají charakter zvyku, díky němuž automaticky 

používáme určité vzory uvažování, a který je často součástí charakteru člověka. V tomto 

se sebeklam a sebeklamání liší od klasického klamu, kde klamající klame vědomě 

a úmyslně.  

 

Aby klamající dosáhl svého cíle, musí druhého určitým způsobem ke změně pohledu 

přesvědčovat. Proto je typickou, byť ne nutnou součástí sebeklamné strategie nadměrné 

rozvažování a přemýšlení, v rámci nichž člověk vymýšlí různé důvody a výmluvy, proč si 

něco nemyslet. Tak Bulstrode, aby ospravedlnil, proč nechá dát Rafflesovi opium 

a alkohol, přijme po dlouhé meditaci výmluvu (nepravdivou), že příkazy lékaře stejně 

nejsou jisté a spolehlivé. Jak na to poukazuje Butler, takovým pokřivením myšlení se 

u sebeklamu zcela mění směr a cíl rozvahy: namísto aby směřoval k nalezení správného 

                                                           
82 „It is to be observed then, that as there are express determinate acts of wickedness, such as murder, 

adultery, theft; so, on the other hand, there are numberless cases in which the vice and wickedness cannot be 

exactly defined, but consists ill a certain general temper and course of action, or in the neglect of some duty, 

suppose charity or any other, whose bounds and degrees are not fixed. This is the very province of self-deceit 

and self-partiality: Here it governs without check or control. For what commandment is there broken? Is there 

a transgression where there is no law? A vice which cannot be defined?“ (Butler 1914b, str. 156). 
83 Rorty (1972), str. 395; srov. též, jak komentuje Butler počiny Bileáma: „he seeks indulgences for plain 

wickedness; which not being able to obtain, he glosses over that same wickedness, dresses it up in a new 

form, in order to make it pass off more easily with himself.“ (Butler 1914a, str. 116). 
84 Rorty (1985), str. 125. 
85 Tamtéž, str. 126. 
86 Srov. tamtéž. 
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řešení a k pravdě, hledá člověk důvody a ospravedlnění pro to, čemu věřit chce: hledá 

důvody, jimiž by o tom sám sebe přesvědčil.
87

 Rétorická složka však není nutnou 

podmínkou sebeklamu – u iracionálnějších forem se sebeklam může objevit už 

v selektivním vnímání faktů a selektivní pozorností, jak to například můžeme vidět 

u Ivana Karamazova. 

 

Rétorická složka je typickým znakem jevu příbuzného sebeklamu, totiž racionalizace, 

která spočívá v tom, že si dotyčný vymýšlí nadbytečné důvody, aby podložil to, čemu 

chce věřit nebo už věří.
88

 Nejčastěji se racionalizace vyskytuje tam, kde člověk ze 

setrvačnosti nechce změnit názor (např. nějaký předsudek) nebo své chování. Sebeklam 

racionalizaci může obsahovat, ale jak jsme ukázali, jeho definice je užší: v sebeklamu 

musí mít člověk současně dvě protichůdná přesvědčení, byť na různých úrovních. 

Racionalizací pak překonává konflikt těchto přesvědčení. Na druhé straně je třeba 

sebeklam odlišit od tzv. „wishful thinking“ nebo motivovaného přesvědčení, tj. od toho, 

čemu v češtině nejspíš říkáme „přání otcem myšlenky“. Zde této myšlence či přesvědčení 

nutně nemusí předcházet žádná vyhýbavá strategie, ale může jít jen o spontánní 

zaslepenost. Podmínkou sebeklamu je však vyhýbavá strategie, jíž člověk obchází to, co 

ve skutečnosti ví. Sebeklam tedy obsahuje konflikt přesvědčení, který však dotyčný 

nenahlíží a snaží se jej obejít.
89

  

 3.2 Sebeklam ve filozofii mysli 

Obecný problém sebeklamu, stejně jako – byť v menší míře – problém akrasie, se nachází 

na pomezí několika disciplín. Kromě etiky, která řeší především jeho morální status 

a jeho roli v jednání, resp. v morálním selhání, má sebeklam své místo v obecné teorii 

jednání a ve filosofii mysli. Jak jsme řekli, ani sebeklam, ani akrasie se neomezují jen na 

situace, kdy člověk selhává v jednání z morálního důvodu. To, co je sebeklamem či 

akrasií obcházeno, je vždy obecně rozumový důvod a racionální motivace, neboli jak to 

vyjadřují analytičtí autoři, „one's better judgment“, rozumný soud. Obě formy iracionality 

tak naléhavě problematizují pojmy úmyslu, důvodu a úmyslného jednání, ústřední pojmy 

filosofie jednání.  

 

Sebeklam se však neomezuje jen na jednání. Jeho klasické případy se naopak zkoumají 

zpravidla v kontextu čistě kognitivních funkcí, a tedy v rámci filosofie mysli. Podobně 

jako akrasie nabourává klasické definice úmyslu, uvádí sebeklam v pochybnost klasické 

představy o pojmu přesvědčení (belief). Z hlediska teorie mysli má totiž zcela paradoxní 

podobu. Jednak vyžaduje, aby člověk měl zároveň dvě protichůdná přesvědčení, jednak je 

součástí většiny jeho definic podmínka, že si při sebeklamu klamné přesvědčení přivozuje 

člověk sám úmyslně. Velká část literatury k problému sebeklamu v rámci filosofie mysli 

se zabývá otázkou, zda a jak je toto možné.  

                                                           
87 „(...) and their deliberation concerning an action to be done, or reflection upon it afterwards, is not to see 

whether it be right, but to find out reasons to justify or palliate it.“ (Butler 1914b, str. 153). 
88 Na tuto zajímavou „ne-deklarativní“ funkci řečových aktů a tvrzení upozornila A. Rorty: při sebeklamu 

„Declarative sentences that normally convey beliefs and declarations that normally express operative 

intentions, are used to bring about some end other than “telling it like it is“.“ “Even when we lack good 

reasons for beliefs, we may have good reason to believe them. This area is a rich seed-bed for self-deception.“ 

(Rorty 1972, str. 390).  
89 Srov. též Rorty (1988), poznámka na str. 12.  
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My jsme v předchozí části naznačili, že dvě nekompatibilní přesvědčení obsažená 

v sebeklamu je možné chápat na různých úrovních vědomí a uvědomění. Abychom však 

toto mohli tvrdit, musíme pracovat s poněkud nestandardním pojetím přesvědčení. Podle 

takového pojetí si určitého přesvědčení člověk nemusí být vědom nebo se v něm dokonce 

může mýlit. Jak jsme již naznačili výše, známkou přesvědčení mohou být i reakce, 

chování či postoje člověka, jemuž přesvědčení připisujeme. Takto interpretuje pojem 

přesvědčení Rorty v článku „Belief and Self-deception“ a ukazuje, jak jeho zjednodušené 

chápání znemožňuje vysvětlení sebeklamu. Na konci téhož článku Rorty tvrdí, že toto její 

bohatší a komplexnější chápání přesvědčení vede k tomu, že lidskou mysl nemůžeme 

považovat za transparentní a lidský rozum za všemocný, jak předpokládá většina 

současné teorie mysli a teorie jednání. Otázka po povaze sebeklamu je tak bytostně 

spojena s otázkami po struktuře lidské mysli a role, kterou v ní má racionalita. 

 

Druhý problém, s nímž se potýká většina diskuze o sebeklamu v rámci filosofie mysli, 

plyne z toho, že sebeklam analogicky ke klamu zahrnuje strategie klamání 

a přesvědčování sebe sama, které jsou vědomé a úmyslné: jak jsme ukazovali výše, 

člověk dezinterpretuje fakta a vymýšlí různá ospravedlnění a výmluvy, aby si mohl 

myslet to, co si myslet chce. Tato vnitřní aktivita je tedy vědomá a úmyslná. Mnozí autoři 

si však kladou otázku, jak se vůbec člověk může úmyslně klamat, když přece pravdu zná: 

je-li si vědom úmyslu oklamat se, nemůže v tom přeci uspět.
90

 Připomeneme-li si však 

rozlišení z třetí kapitoly, zjistíme, že aktivita může být vědomá, dobrovolná a úmyslná 

pod určitým popisem, avšak nemusí taková být pod popisem jiným. Klame-li se člověk 

ohledně nějakého faktu, jako například Bulstrode ohledně svého motivu, jeho vnitřní 

aktivita (myšlení, uvažování, klamání se) je vědomá (nelze myslet/uvažovat nevědomě), 

avšak neprovádí ji pod popisem „klamat se“, ale například pod popisem „hledat nejlepší 

řešení“. Člověk praktikující některou ze sebeklamných strategií se tedy zároveň mýlí 

v tom, co dělá – jak jsme naznačili v minulé části, úspěch sebeklamu závisí na tom, že si 

dotyčný neuvědomuje, že jeho myšlení je vychylováno a pokřivováno. Zatímco tedy 

u klasického klamání může mít člověk jasný úmysl druhého oklamat, tedy vyvolat 

nepravdivé přesvědčení, u sebeklamu je toto vyloučeno.
91

     

 

Je-li problém sebeklamu zkoumán na poli filosofie mysli či filosofie jednání, jeho otázka 

se klade zpravidla jiným způsobem, než zde potřebujeme: autoři vycházejí z již dané 

představy mysli, v níž tyto typy iracionality představují určitý problém. Většina 

zkoumání se tak snaží buď skloubit pojetí sebeklamu a akrasie s touto představou, nebo 

ukázat, že tyto jevy vlastně v pravém smyslu neexistují, a řeší tedy jejich problém 

reduktivně. Je to dáno tím, že převažující teorie mysli a jednání se většinou snaží 

vysvětlit racionální jednání a dominantní roli přikládají rozumu a důvodům oproti 

motivům, touhám a emocím.
92

 Typickým příkladem takového přístupu je např. práce 

Donalda Davidsona, který ovlivnil celou řadu především amerických autorů.
93

  

                                                           
90 Srov. Mele (2001), str. 8. 
91 Domnívám se, že klamání druhého člověka úmysl nutně nepředpokládá – můžeme klamat nevědomě, 

instinktivně, „klamat tělem“. 
92 Srov. Mele (1987), str. vii, v předmluvě své vlivné knihy: „Part of the problem – a large part of it, I believe 

– is that philosophical models for the explanation of action and belief are typically designed specifically for 
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Ke zcela odlišnému přístupu naopak inklinují autoři přicházející s psychologickými, 

literárními či etickými zájmy, kteří chápou sebeklam či akrasii jako nezpochybnitelnou 

lidskou zkušenost. Jejich pokusy o vysvětlení této zkušenosti pak vedou často 

k zásadnímu zpochybnění převažujících představ o mysli, přesvědčení a jednání a mimo 

jiné ukazují, že mnoho badatelů se oddává přílišnému optimismu vzhledem k roli rozumu 

v poznávání a jednání. Výmluvně tento přístup ilustruje úvodní odstavec z článku „Self 

deception, akrasia and irrationality“ od Amelie Rorty: „Sebeklam a akrasie představují 

vážné problémy pro určité teorie racionálního jednání. Tyto problémy vyprovokovaly 

neuvěřitelný výkon ve filosofickém sebeklamu, při němž je tento jev popírán 

a přepisován ve snaze ochránit teorie, které ohrožuje.“
94

 

 

Rorty spolu s dalšími autory věnuje úsilí především popisu sebeklamu 

a psychologickému vysvětlení jeho mechanismů. Tento popis je nutný proto, že sebeklam 

je jev značně netriviální, jehož výskyt není snadné rozeznat: „Podobně jako akrasie nelze 

ani sebeklam rozeznat zběžným pohledem: musíme vědět, v jakém světle klamající 

zvažuje to, co říká a co dělá, a k tomu je třeba rekonstruovat rozsáhlou oblast jeho 

přesvědčení a úmyslů.“
95

 Navzdory tomu, že méně závažné případy tohoto typu jsou spíše 

běžné, není jednoduché uměle vytvořit věrohodný příklad. Sebeklam totiž funguje 

zpravidla nepřímo a nenápadně, závisí na jemné hře okolností v delším časovém 

horizontu a vyžaduje poměrně komplexní charakter jednajícího. Proto si autoři pro 

ilustraci sebeklamu často volí příklady z literatury.
96

 Důkladná analýza a interpretace 

konkrétního textu umožňuje prozkoumat detaily situace, sledovat rozvažování 

jednajícího, zvážit alternativní možnosti jeho jednání a případně odkázat k širšímu 

kontextu života a charakteru jednajícího. Jen tak lze dokumentovat strategii 

a mechanismus sebeklamu, který zakrývá evidenci a v případě jednání umožňuje 

působení skrytého motivu. Jak uvidíme v příští kapitole, můžeme na literárním příkladu 

díky jeho psychologické propracovanosti zároveň dobře nahlédnout zvláštní povahu 

jednání v sebeklamu, které se v mnoha směrech vymyká standardní představě 

o nemorálním jednání. K tomuto účelu nám poslouží příklad bankéře Bulstrodea 

z románu Middlemarch od George Eliot. 

 

Nás ovšem v tomto textu nebude zajímat sebeklam obecně tak, jak jej zpracovává 

filosofie mysli, ale budou nás zajímat pouze jeho etického aspekty. První etická otázka, 

                                                                                                                                                               
rational behavior. When irrational behaviors cannot be stretched or cut to fit a favored model, their very 

existence may be denied.“ 
93 Viz Davidson (2001). 
94

 „Self-deception and akrasia present severe problems for certain theories of rational agency, problems that 

have provoked an astonishing exercise of philosophic self-deception in denying the phenomena, redescribing 

them in ways that attempt to preserve the theories they jeopardize.“ (Rorty 1985, str.115). 
95 „Like akrasia, self-deception cannot be marked by a glance: we have to know in what light the deceiver 

considers what he says and does; this requires reconstructing a large range of his beliefs and intentions.“ 

(Rorty 1972, str. 396). 
96 Mezi klasickými příklady sebeklamu v krásné literatuře můžeme jmenovat například tyto: Ivan Karamazov, 

bankéř Bulstrode z Middlemarche (zmiňuje Wood 1988), Walter Faber z Frischova románu Homo Faber, 

Karenin (zmiňují Martin, str. 9–11, a Beier), Hjalmar Ekdal a Gregers Werle z hry Henrika Ibsena Divoká 

kachna (Beier), triptych Nedokončené vyznání (Škola žen, Robert, Jenovefa) André Gida (Beier), soudce 

Pyncheon z Hawthornova románu Dům se sedmi štíty (Martin, str. 46), postavy Henryho Jamese, Marcela 

Prousta, paní Bovaryová (zmiňuje Davidson 1998, str. 375–380); dále viz poznámka 27 v Beier (2010). 
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která se ohledně sebeklamu zpravidla klade, je, zda každý sebeklam musíme zavrhnout 

jako určitý typ lži, jak bude tvrdit například Kant a britští moralisté, nebo zda může být 

sebeklam někdy žádoucí, či dokonce morálně obhajitelný. Mnoho současných autorů 

tvrdí, že sebeklam nemusí být nutně negativní a poukazuje na to, že určitá míra 

sebeklamu může mít zvláště ve vztahu k sobě či ve vztahu k druhým i pozitivní roli. 

Může nám poskytnout určitý typ psychologické podpory, když si potřebujeme dodat 

odvahu či sebedůvěru tím, že sebe či druhé přesvědčujeme o tom, že něco zvládneme. 

Někteří autoři zároveň argumentují, že určitá míra sebeklamu je nutná pro dobře fungující 

láskyplné vztahy.97  

 

Toto však není ta etická otázka, jíž se zde v souvislosti se sebeklamem budeme zabývat. 

Jak jsme již naznačili v první části, nás bude zajímat speciální typ sebeklamu, totiž ten, 

kdy se člověk klame ohledně morální kvality svého jednání, charakteru, emocí, tužeb, 

myšlenek apod., a to navíc tehdy, kdy tento klam napomáhá provinění. Pojem sebeklamu 

(„self-deceit“) se ostatně i v klasických pojednáních o tomto tématu z 18. století chápal 

pouze v souvislosti s vlastní vinou, i když se obvykle pojímal poněkud šířeji, než jak jsme 

jej definovali v části 3.1. Adam Smith ve svém krátkém pojednání o sebeklamu rozlišuje 

dva důležité typy sebeklamu vzhledem k morálnímu hodnocení vlastního činu. Za prvé se 

člověk může klamat ohledně svého motivu jednání. Zde sebeklam působí, když se 

chystáme jednat, a to tak, že zastírá pravý motiv jednání, a tím se spolupodílí na jeho 

realizaci. Právě tento typ sebeklamu nás zde bude zajímat především, jak uvidíme v příští 

kapitole na příkladu bankéře Bulstrodea. Za druhé se podle Smithe člověk může klamat 

o své chybě či vině poté, co již jednal. Tím, že si vinu nepřipouští a zpětně si ji omlouvá, 

pak také svého činu nelituje.
98

 Sebeklam takto často vstupuje do hry, aby zmírnil či úplně 

odstranil pocity viny a výčitky svědomí. V obou případech si sebeklamem jednající 

zastírá morální pochybenost vlastního činu, charakteru, myšlenky, touhy, emoce apod. 

K motivům tohoto procesu se vrátíme v části 3.5. 

 

Sebeklam má ovšem v rámci morálních chyb velmi specifické místo. Na rozdíl od 

běžných neřestí, jako je např. zbabělost, neuměřenost či nepoctivost, totiž nepůsobí přímo 

na motiv jednání, ale již na smýšlení. U sebeklamu se totiž jedná o kognitivní chybu. 

Tuto skutečnost zdůrazňuje i Butler, když říká, že zatímco v „běžné a každodenní 

hanebnosti“ se neřest „vztahuje pouze, nebo hlavně na vznětlivost a vášně“, v sebeklamu 

„zasahuje do rozumu a ovlivňuje samotný soud“.
99

 Je podle něj o to nebezpečnější, 

protože ovlivňuje schopnost poznání a posouzení morální hodnoty.
100

 V části 2.4 první 

kapitoly jsme ukázali, že i soud a smýšlení jako celek mohou být morálně relevantní a že 

mohou být zavrženy jako morálně pokřivené či závadné. To můžeme považovat za první 

argument, proč můžeme kognitivní chybu způsobenou sebeklamem zavrhnout jako 

morálně problematickou. Na další argument se podíváme v následující části.   

                                                           
97

 Viz např. Rorty (1994); Martin (1986), kap. 6. 
98 Smith (2005), III, 4, str. 159. 
99 Butler (1914b), str. 155. 
100 Je na místě zde mluvit o „soudu“ či „posouzení“, spíše než o „vědění“ či „přesvědčení“, protože důležité 

na této chybě je, že akt či proces poznání není proveden správným způsobem: jev není posouzen správně. 

Protože sebeklam narušuje aktivitu poznávání, je vhodnější používat ty pojmy, které implikují aktivitu, na 

rozdíl od statického „přesvědčení“.  
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 3.3 Sebeklam jako kognitivní chyba 

Řekli jsme, že sebeklam na rozdíl od akrasie nezpůsobuje jen chybu v jednání, ale 

pokřivuje především myšlení. Sebeklam je tedy především kognitivní chybou – 

způsobuje nepravdivé či nepřesné přesvědčení, soud či úsudek. Ve filosofii mysli se však 

přesvědčení (belief), které se týká pravdy či nepravdy, chápe jako kategoricky odlišné a 

oddělitelné od touhy (desire), která se týká příjemného či bolestného. Jak je tedy vůbec 

možné, že v sebeklamu mohou být přesvědčení či soud motivovány nějakou touhou či 

jinou pohnutkou? Není přesvědčení výsledkem vnímání, rozumu a poznávání, které 

pracují nezávisle na motivačních zdrojích, a může být pomýlené pouze v důsledku chyby 

této činnosti či chyby jiné poznávací schopnosti (vnímání, představivost, paměť)? Co je 

pak tímto motivem, který přesvědčení pokřivuje, a co je tímto motivem v případech 

morálního soudu o mé osobě?  

 

Zde se opět vracíme k tématu, na nějž jsme již několikrát narazili: totiž že kognitivní 

schopnosti a procesy vnímání, interpretace, představivosti, paměti, soudu, myšlení 

a rozvažování mohou být ovlivněny působením emocí a zájmů, a je proto zavádějící je 

chápat jako nezávislé na schopnostech motivujících a afektivních. Vnímání a myšlení je 

podmíněno pozorností, rozvažování a myšlení zase představivostí. Jak jsme však ukázali 

v části 2.4 druhé kapitoly, obě tyto schopnosti jsou v relevantním smyslu v naší moci.
101

 

Když na druhou stranu budeme tvrdit, že kognitivní procesy mohou být do jisté míry 

ovlivnitelné impulzy, touhami, obavami, zájmy a preferencemi člověka, znamená to, že je 

mohou ovlivnit i jeho neřestné sklony. Máme proto další argument, proč kognitivní 

procesy chápat jako morální relevantní a jako možný předmět morálního soudu.  

 

Zde se však dostáváme k naší úvodní otázce: Uznáváme, že soud či úsudek může být 

pokřivený a že naše přesvědčení může být ovlivněno naší zaujatostí. Ale jak může být 

přesvědčení vůbec motivované? Co je na přesvědčení či soudu tím, co jej otevírá naším 

preferencím? Co na určitém poznání či soudu nás přiměje uznat jej či se mu vyhnout, 

kromě toho, že nahlížíme jeho pravdivost či správnost? Řekli jsme, že sebeklam zahrnuje 

přijetí přesvědčení, které je motivované něčím jiným než jen pravdivostí. Spektrum 

motivů je zde podobně široké jako spektrum motivů k ostatním věcem, nicméně existují 

dva zvláštní páry pojmů, kterým je zde třeba věnovat speciální pozornost – mimo jiné 

i proto, že budou hrát důležitou roli v našem pojednání o bankéři Bulstrodeovi. Prvním 

párem je příjemnost a bolest a druhým touha a odpor. Uvažme nyní, v jakém smyslu 

může být přijetí či vyhnutí se určitému přesvědčení příjemné nebo bolestné či žádoucí 

nebo nežádoucí.  

 

Předně si všimněme, že v mnoha oblastech života může být to, co zjišťujeme, 

poznáváme, vnímáme nebo si myslíme na jednu stranu bolestné, nepříjemné, trapné 

(politické novinky), neuspokojivé, frustrující, skličující, nebo na druhou stranu příjemné, 

radostné (úspěch blízkého), potěšující. Svět kolem nás nám není lhostejný a promítáme 

do něj své zájmy i tam, kde daná oblast není oblastí našeho možného jednání. Pokud je 

pro nás nějaká informace velmi bolestná, máme eo ipso důvod se vyhnout tomu, 

                                                           
101 Učení o odděleném chápání přesvědčení a touhy přesvědčivě kritizuje v souvislosti se sebeklamem Rorty 

(1980a), str. 121. Obecněji ke kritice rozdělení kognitivní a afektivní složky mysli viz též části 2.3 a 4.3 třetí 

kapitoly. 
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abychom jí uvěřili. Tak například mnoho lidí si jen velmi neochotně připouští, že je 

nějaká konkrétní osoba nemá ráda. Na druhou stranu často příliš rychle věříme v nějakou 

dobrou vlastnost člověka, kterého máme rádi, protože nás ta představa těší. Skutečnost, že 

tato přesvědčení nejsou neutrální, je způsobena tím, že nám na oněch věcech záleží: 

Člověku v prvním příkladu záleží na tom, jak je oblíbený ve společnosti, člověku 

v druhém příkladu záleží na charakteru jeho přátel. Některým lidem na těchto věcech 

nezáleží, a proto budou vzhledem k příslušným přesvědčením spíše lhostejní. Může-li být 

přesvědčení mimo to, že je pravdivé či nepravdivé, také příjemné nebo bolestné, 

automaticky se tím vytváří prostor pro zaujatost a pokřivení: výhled na příjemnost či 

bolest vždy přitahuje či odpuzuje a dává důvod ji chtít či se jí vyhnout.
102

 Disciplinovaná 

mysl ovšem této motivaci nepodléhá.   

 

Dosud jsme mluvili o příjemnosti a bolesti jako možných příčinách pokřivení poznání či 

přesvědčení. Podobný závěr však můžeme vyvodit, pokud se omezíme na příjemnost 

a bolest, které jsou výsledkem uspokojení nebo frustrace nějaké touhy či odporu – touha 

a strach hrají jako motivy historicky důležitou roli a budou pro nás mít také zvláštní 

význam při vysvětlení provinění bankéře Bulstrodea. Na první pohled by se mohlo zdát, 

že touhy nemohou pokřivit přesvědčení, protože pravdivá přesvědčení jsou nutná pro 

jejich realizaci v jednání. Tato představa však platí, pouze pokud mluvíme 

o nejjednodušších touhách, jejichž uspokojení je myslitelné právě pouze jednáním, jako 

například hlad a nasycení se.
103

 

 

Abychom ukázali, že tato představa není obecně správná, stačí opustit oblast tělesných 

tužeb a obav a zvážit komplikovanější společenské touhy, jako například touhu po moci 

a ovládání, ambice, touhu po uznání a přijetí, touhu po lásce a blízkosti, touhu být někým 

důležitým, vynikajícím, obdivovaným nebo naopak strach ze ztráty blízkého, strach ze 

selhání, strach z odmítnutí či zavržení apod. Takovéto touhy a obavy nejsou 

uspokojovány jednotlivým jednáním. Jejich uspokojení či neuspokojení závisí také na 

tom, co se subjektu stane (např. nejsem někam pozvána), na tom, co si druzí o něm myslí 

či co k němu cítí a jak se k němu chovají. Přesněji závisí na tom, jak dotyčný chápe 

a interpretuje to, co se mu stalo, co si o něm druzí myslí, co k němu cítí a jak se k němu 

chovají. Ve většině případů je toto přesvědčení klíčové pro uspokojení té touhy: osoba, 

která touží po uznání, se někdy může cítit nespokojena, i když ve skutečnosti je uznávána 

a respektována, ale ona tomu nevěří. Soustředíme-li se tedy na komplexnější typy tužeb 

a obav, je snadné ukázat, jak mohou být naše přesvědčení, soudy a myšlenky 

vychylovány v jejich prospěch. Jak jsme dále řekli, nebezpečí sebeklamu je větší 

v oblastech, které obsahují méně přímou evidenci, více neurčitosti a vyžadují interpretaci 

a výklad, což právě splňují zmíněné typy tužeb, které se týkají společenských 

                                                           
102 Pod bolestné, nelibé či nepříjemné zde můžeme zahrnout i věci, které jsou obtížné či namáhavé, přičemž 

jak upozorňuje Rorty, nepříjemné může být nejen přesvědčení, ale i změna přesvědčení, protože přesvědčení 

mají velkou setrvačnost. Rorty tak rozlišuje dva druhy sebeklamu – v prvním odmítnu změnit přesvědčení, 

o němž vím, že je nepravdivé, v druhém uvěřím něčemu, o čem vím, že je nepravdivé (Rorty 1985, str. 125 

nn.). Jak uvidíme v příští kapitole, toto je případ bankéře Bulstrodea. 
103 I zde však můžeme mluvit o určitém typu uspokojení, které nám mohou u tělesných tužeb poskytnout 

představy a fantazie. O morální relevanci představivosti jsme v této souvislosti mluvili v části 2.4 druhé 

kapitoly. Viz též Murdoch (1970b), str. 78 n. 
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a mezilidských vztahů. Tuto podmínku bezpochyby splňuje i oblast morální hodnoty, 

o níž nám zde jde především. 

 

Sebeklam týkající se vlastní viny má mezi ostatními případy sebeklamu zvláštní místo. 

Sebeklam v úzkém smyslu, jak jsme jej definovali v předchozích částech, obecně vzniká 

tam, kde člověk chce získat nějaké potěšení, nebo ještě častěji, když se chce vyhnout 

intenzívní bolesti a zklamání, a to typicky v oblasti mezilidských vztahů. Jak jsme již 

ukázali v předchozí kapitole, nahlédnutí a přijetí vlastní viny je spojené s bolestí 

speciálního druhu. Člověk, který tvrdí, že uznává svou chybu či vinu, ale netrápí se tím 

a nepociťuje výčitky svědomí, svou vinu neuznává plně nebo plně nechápe význam toho, 

co učinil. Pochopení viny je totiž vždy spojené s lítostí či jinou bolestnou emocí. Proto 

odpověď na otázku, co znamená pochopit vinu, bude propojena s otázkou, proč se jejímu 

uznání člověk vyhýbá.  

 

Bolest závažné viny a lítosti má navíc zvláštní pronikavou, rozvracející a všeprostupující 

povahu. Jak jsme viděli v minulé kapitole, mají totiž výčitky svědomí jakýsi základový 

charakter. Pociťuje-li člověk silné výčitky svědomí za vinu, kterou způsobil, vše ostatní 

pro něj ztrácí smysl a zaplavuje se také bolestí. Dotýkají se jakéhosi niterného jádra 

osobnosti a vztahu, který k sobě člověk má. Narušení tohoto vztahu pak narušuje vše 

ostatní. V části 3.1 jsme jako jednu podmínku sebeklamu uvedli, že sebeklam zachraňuje 

nebo podporuje představu, jakou o sobě člověk má a je takto spojen s osobním ideálem. 

Klíčovou roli v této představě sebe sama má právě přesvědčení o tom, že dotyčný 

naplňuje určité základní morální hodnoty. Narušení tohoto přesvědčení může vést 

u morálně citlivých lidí k onomu narušení vztahu k sobě sama, o němž jsme mluvili 

v souvislosti s výčitkami svědomí. Specifický druh bolesti, který je spojen s poznanou 

vinou, tak souvisí se zvláštním druhem důležitosti, který mají pro člověka morální 

hodnoty. Tato důležitost se často ukazuje právě tehdy, když ony hodnoty překročíme 

a toto překročení si nijak nezastíráme. Druhou stranou mince je ovšem fakt, že právě 

tento význam morálních hodnot a zvláštní bolest při jejich překročení vytváří důvod, proč 

si toto překročení nepřipouštět, a je tedy velmi dobrým motivem k sebeklamu.  

 4 Historický přehled sebeklamu v etice 

V předchozí části jsme ukázali, jak může být přesvědčení obecně motivované touhou, 

strachem či jiným motivem, a co nás může motivovat k tomu, abychom se vyhýbali 

poznání vlastní viny či zlého motivu v jednání. K takovému vyhýbání však zdaleka 

nedochází u všech lidí, kteří se něčím proviňují. Je proto na místě se ptát, jaké jsou další 

podmínky, a co je zdrojem tohoto pokřivení v charakteru člověka. Protože ucelených 

koncepcí sebeklamu týkajícího se viny je v současné literatuře pohříchu málo, věnujeme 

tuto část představení nejdůležitějších historických přístupů k otázce zdrojů sebeklamu. 

 

Kathi Beier ukazuje, že pojem sebeklamu v našem smyslu se vyskytuje poprvé až 

u Augustina, a cituje jeho výrok z první knihy Vyznání: „nechci klamati sama sebe, aby 

mě hřích můj nevinil ze lži“.
104

 Beier tuto skutečnost přičítá tomu, že v antické filosofii 

                                                           
104 Augustin (2006) I, V, str. 15. 
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chybělo teoretické uchopení sebe-vědomí a sebe-uvědomění.
105

 Mike W. Martin s tímto 

výrokem souhlasí, i když tvrdí, že Sókratés i Platón s pojmem sebeklamu již pracují 

alespoň implicitně. Na podporu tohoto tvrzení cituje Sókratův výrok z Kratyla: „Dobrý 

Kratyle, divím se i sám již dávno své vlastní moudrosti a nevěřím jí. Zdá se mi tedy, že 

by bylo potřebí znova prozkoumat, co říkám. Neboť býti klamán sám od sebe je ze všeho 

nejhorší; vždyť jak by to nebylo hrozné, když ten, který je hotov klamat, ani na malou 

chvíli od nás neodstupuje, nýbrž je stále přítomen?“
106

 I my jsme při zkoumání Sókratova 

popření akrasie v části 2.2 viděli, že s pojmem sebeklamu implicitně pracuje.  

 

V následujícím textu se budeme zabývat jen těmi autory, kteří se sebeklamem v etickém 

kontextu zabývali systematicky. Období, které se z našeho hlediska ke zkoumání 

sebeklamu jako zdroje provinění přibližovalo nejvíc, bylo 18. století v Británii, kde škola 

tzv. britských sentimentalistů, především Joseph Butler a Adam Smith, považovala 

pokřivení soudu v důsledku přílišné sebelásky za hlavní zdroj viny. V druhé části se 

podíváme na dva přístupy, které se soustřeďují na kognitivní aspekt sebeklamu a jeho 

zdroj hledají ve vnitřní lži a pokrytectví. Prvním autorem této linie je Immanuel Kant, 

druhým téměř o století později William Clifford. Poslední dvě části se budou věnovat 

autorům, kteří sice vztahují sebeklam k etickému kontextu, ale nesledují jeho působení 

v konkrétním jednání, ale v celém životě člověka a jeho hodnotových postojích. Nejdříve 

se podíváme na dva vlivné autory, kteří spojují sebeklam a pokřivení hodnot s tzv. 

resentimentem. Jedná se o Fridricha Nietzscheho a Maxe Schelera. V poslední části 

stručně přiblížíme roli, kterou sebeklam hraje v díle dvou existencialistických autorů, 

Kierkegaarda a Sartra, u nichž je spojen s absencí autentické volby. 

 4.1 Zaujatost a sebeláska: Butler a Smith 

Zlatým věkem studia sebeklamu bylo bezpochyby období britských sentimentalistů 17. 

a především 1. poloviny 18. století. Mike W. Martin zmiňuje jako první dílo zabývající se 

sebeklamem knihu reverenda Daniela Dykea The Mystery of Selfe-Deceiving, or 

a Discourse and Discovery of the Deceitfulness of Man’s Heart z roku 1633, v níž Dyke 

vychází z citace Jeremiáše 17:9: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. 

Kdopak je zná?“ a sám dodává: „Jak tajemná jsou naše srdce, jak hluboká a záhadná jsou 

jeho tajemství klamu“.
107

 Dyke ukazuje, jak sebeklam podporuje vinu a jak je těžké být 

sám k sobě upřímný a poctivý. Sebeklam pak Dyke považuje za klíč ke každému 

morálnímu provinění, protože umožňuje člověku prominout si vlastní hřích.
108

 

  

Významnější pojednání sebeklamu však nacházíme v dílech z 18. století, a to především 

u Josepha Butlera a Adama Smithe. Butler věnoval problému sebeklamu tři dlouhá 

kázání, která vyšla v rámci jeho Patnácti kázání v roce 1726 (jde o kázání VII, VIII a X). 

V kázání VII Butler detailně analyzuje příklad proroka Bileáma, který způsobí pád Izraele 

                                                           
105 Beier (2010), str. 7. 
106 Crat. 428d. 
107 „So mystical are these hearts of ours; so deep and abstruse are her mysteries of deceit.“ (Dyke 1633, str. 8, 

citováno z Martin 1986, str. 32). 
108 Martin (1986), str. 32; Darwall (1988) v poznámce 13 zmiňuje, že toto pojednání puritána Daniela Dykea 

ovlivnilo La Rochefoucaulda, jehož didaktické Réflexions ou sentences et maximes morales vyšly česky jako 

Maximy a úvahy morální. Mezi další díla z tohoto období týkající se sebeklamu řadí Darwall i Shaftesburyho 

Soliloquy.  
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(Nu 22-24), identifikuje v něm typické strategie a interpretuje jej tak jako příklad 

sebeklamu. Podobně v kázání X Butler interpretuje jako případ sebeklamu Davidovo 

cizoložství s Batšebou a následné zahubení jejího muže Uriáše (2S 11-12). V tomto 

kázání se Butler více zaměřuje na zdroje sebeklamu a zaujatosti v sebelásce a zájmu 

o sebe sama. Adam Smith explicitně věnuje sebeklamu pouze jednu kapitolu (III, 4) 

svého obsáhlého pojednání Teorie mravních citů z roku 1759, nicméně problém 

zaujatosti, který považuje za obecnější příčinu sebeklamu, hraje klíčovou roli v jeho teorii 

nestranného pozorovatele. Mike W. Martin zařazuje tyto dva autory spolu s Kantem do 

tradice, která hledá zdroje sebeklamu ve vnitřním pokrytectví.
109

 K této interpretaci 

se vrátíme poté, co vyložíme Butlerův a Smithův pojem zaujatosti a jejích zdrojů. 

 

Butler ve svém pojednání o sebeklamu popisuje jeho zdroje různými způsoby. Mezi 

popisy jako „sobectví“ nebo „sebeláska“ má ovšem zvláštní místo „zaujatost pro sebe 

sama“ či „stranění sobě sama“.
110

 Právě tato neřest totiž odkazuje nejen k činům člověka, 

ale také – a především – k jeho soudům a přesvědčením a k jejich zvláštnímu pokřivení: 

totiž ke skutečnosti, že soudy člověka byly vychýleny přílišnou váhou, kterou 

přikládá sobě samému – byl zaujatý pro sebe sama. Sebeklamné pokřivení je tak podobné 

tomu, co nazýváme „zaujaté posuzování“.  

 

Zaujatost má však poněkud jinou strukturu než sebeklam. Je-li soud zaujatý, neříká to nic 

o způsobu, jakým došlo k pokřivení, a především to nutně neimplikuje proces klamání, 

mechanismus či strategii, které překonávají skutečný konflikt přesvědčení, jak jsme 

definovali sebeklam my. Sebeklam může mít také tento širší význam, pokud se 

soustřeďujeme na jeho výsledek, tj. na pomýlené přesvědčení, které má člověk kvůli 

svému sebeklamu. Butler i Smith chápou pojem sebeklamu (self-deceit) v tomto širším 

smyslu. Tento pojem pak může zahrnovat i případy pokřiveného vnímání či bezprostřední 

desinterpretace faktů, zaujatosti, selektivní zaslepenosti, morální nedůslednosti 

a pohodlnosti či případy, kdy si jen systematicky věci vykládám ve svůj prospěch. Tyto 

případy se však nemusí pojit s hluboce nekonzistentním charakterem, jímž jsme 

charakterizovali pravý sebeklam. Mohou být také důsledkem morální povrchnosti, 

plytkosti, pohodlnosti, nesvědomitosti či absence sebekritiky. Pojmy zaujatosti 

a sebeklamu, jak je vykládají Smith a Butler, jsou proto spíše zajímavé pro vysvětlení 

motivace sebeklamu, než pro vysvětlení povahy této chyby samotné. 

 

Se zaujatostí jako kognitivní chybou vyvstává ještě jeden problém: její obvyklé užití totiž 

naznačuje, že pokřivení je způsobeno sympatiemi či antipatiemi ke konkrétní osobě, 

v jejíž prospěch či neprospěch je soud pokřiven (v našem kontextu je touto osobou člověk 

sám). V sebeklamu se však zdá, že pokřivení může být zapříčiněno širokou škálou 

motivů, nejen osobní náklonností. Především se lidé klamou kvůli nějaké své touze či 

přání, nebo proto, že se chtějí vyhnout nějakému bolestnému poznání, jako například 

Bulstrode, když odmítal vidět, že uspěšuje Rafflesovu smrt. Je toto rozdíl, který by byl 

v konfliktu s Butlerovým pojetím sebeklamu jako zaujatosti? Vyjasnit tento problém nám 

pomůže Smithovo rozlišení dvou základních motivů sebeklamu.  

 

                                                           
109 Viz Martin (1986), kap. 3. 
110 Viz např. Butler (1914b), str. 151. 
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Zaprvé může podle Smithe sebeklam způsobit samotná síla vášně, která je posléze 

realizována v jednání. Smith stejně jako Aristotelés (viz část 2.2 výše) poukazuje na to, že 

prudké a intenzívní vášně, touhy či naopak obavy často samy o sobě zkreslují soud, který 

je následně ospravedlňuje. Poté, co vášeň ustoupí a jednající „zchladne“, zchladne podle 

Smithe i jeho soud, jednající se stává více nezaujatým, a až v této chvíli často začíná 

litovat toho, že se nechal vášní strhnout. Smith tento postoj přirovnává k pozici 

pozorovatele, který jako by na naše jednání hleděl z větší dálky a viděl jej v jiném, 

neutrálním světle, zatímco pohled jednajícího je podle něj často zkreslený intenzitou 

vášně, již zažívá.
111

 

 

Druhý důležitý motiv sebeklamu, který Smith zmiňuje, funguje poněkud komplexněji a je 

zde pro nás důležitější. Je jím naše tendence zachovávat si o sobě pozitivní mínění 

a lichotivý obraz sebe sama. Smith podobně jako Butler poukazuje na jednoduchou 

zkušenost, že je nám nepříjemné přemýšlet o sobě nepěkně a dozvídat se o sobě 

nelichotivé věci. Vědomě proto odvracíme pozornost a snažíme se nevidět své chyby, a to 

jak chyby charakterové, tak chyby v jednání.
112

 Protože součástí pozitivního obrazu sebe 

sama je i náš morální profil, dochází v tomto typu sebeklamu k paradoxnímu důsledku: 

intenzívní touha být morálním člověkem se může stát motivem k sebeklamu, a tím 

umožnit, že se člověk dopustí zla. Právě tak tomu bude u bankéře Bulstrodea, jemuž 

velmi záleží na vlastní morální bezúhonnosti. Protože však postrádá schopnost 

sebekritiky, jeho ješitnost způsobí, že jasně neidentifikuje a nezavrhne svůj vražedný 

motiv. Podobně, i když méně jasně, je tomu u Ivana Karamazova.    

 

Tyto dva motivy sebeklamu, které se zdají nekompatibilními, je však možné vhodně 

usmířit, a to právě díky šíři pojmu zaujatosti. Můj sebeklam motivuje v prvním případě 

nějaká má touha, obava, zájem či přání. Toto je klíčové: osoba, která posuzuje, a osoba, 

která chce a touží, je táž – to je podmínka pokřivení ze sebeklamu či zaujatosti, v němž 

dochází k chybě kognitivních procesů. Zaujatost vzhledem k vlastnímu já, kterou jsme 

viděli v druhém případě, zahrnuje mimo jiné i zaujatost vzhledem k vlastním touhám, 

obavám, zájmům a přáním, ať už jde o jejich vyvyšování v případě (častější) pozitivní 

zaujatosti, nebo o jejich zanedbávání v případě zaujatosti negativní.  

 

Sebestřednost, sobectví či přehnaná sebeláska, o nichž mluví Butler jako o zdrojích 

sebeklamu, způsobují tedy zaujatost ve dvou smyslech: předně způsobují, že člověk je 

zaujatý pro své touhy a strachy a ospravedlňuje je na úkor toho, co chtějí či co si nárokují 

druzí. Za druhé je pak zaujatý pro svou vlastní osobu a její kvality, které posuzuje lépe 

než kvality druhých. Tento druhý typ vede podle Butlera k samolibosti a uspokojení nad 

svým charakterem, jež uspává morální svědomí a vede k tomu, že člověk zavírá oči před 

svými chybami. Takto zaujatý člověk od nich systematicky odvrací pozornost a vyhýbá 

se poctivému sebe-zkoumání a sebe-zpytování.
113

 Butler tak nakonec vidí zdroj 

sebeklamu v nedostatku sebekritiky a sebereflexe, které vnitřní klam a pokrytectví 

odhalují.  

 

                                                           
111 Smith (2005), III, 4, str. 159. 
112 Tamtéž. 
113 Butler (1914b), §§ 3,4. 
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Mike Martin ukazuje, že pojem sebeklamu, jak jej chápe tato tradice, odpovídá pojmu 

vnitřního pokrytectví. Pokrytec obecně podle Martina úmyslně předstírá, že je lepší, než 

ve skutečnosti je, a vytváří tak zdání ctnosti.
114

 Zatímco sebeklam se obecně může 

vyskytovat i mimo morální kontext, pokrytectví je vždy morálně zavrženíhodné. 

Zavrženíhodná je i jeho „vnitřní“ varianta, v níž pokrytec předstírá, že je lepším 

člověkem, sám před sebou. Martin však upozorňuje, že podobně jako u klamání, i u 

pokrytectví může být míra uvědomění velmi různá: pokrytec si může být svých zlých 

záměrů plně vědom a jen navenek hrát dobrého člověka, častější však je, že je ke svým 

chybám zcela slepý a dobrý charakter předstírá jak navenek, tak i vůči sobě.
115

 Právě zde 

nacházíme význam pokrytectví, který může vysvětlit sebeklamný charakter ve smyslu, 

v jakém o něm mluvili britští sentimentalisté.   

 4.2 Pravda, upřímnost a poctivost: Kant a Clifford 

Jistým protipólem autorů „morálního sentimentalismu“, jež jsme právě probírali, je Kant, 

který věnuje sebeklamu krátkou kapitolu ve svém pozdním díle Metafyzika morálky. Kant 

k problému sebeklamu nepřistupuje z hlediska zaujatosti a jejích zavrženíhodných 

motivů, ale zaměřuje se na to, že sebeklam je určitým typem lži a porušením 

pravdomluvnosti (sám vůbec výraz „sebeklam“ – „Selbst-täuchung“ – nepoužívá). 

Takovým vnitřním lhaním se člověk činí „ve vlastních očích opovrženíhodným 

a porušuje důstojnost lidství ve své vlastní osobě.“
116

 Kanta na rozdíl od předchozích 

autorů nezajímá jednání ze sebeklamu, provinění, ani vina. Soustředí se naopak na 

promluvy, v nichž člověk, který se klame, říká něco, čemu vlastně nevěří. Kant zde 

předznamenává budoucí vývoj v kontinentální tradici, když tvrdí, že takový člověk 

rezignuje na svou osobnost a „je pouze klamným zdáním člověka, nikoli člověkem 

samým.“
117

 

 

Podle Kanta je sebeklam způsoben nedostatkem těch ctností, které se nějak vztahují 

k pravdivosti či nepravdivosti našich promluv, slibů apod., a to nikoli vzhledem 

k druhým, ale vzhledem k sobě sama, tj. v jakési vnitřní variantě. Kant mluví na jedné 

straně o pravdomluvnosti, poctivosti a upřímnosti, zatímco vnitřní lež je podle něj 

způsobena nedostatkem svědomitosti (Gewissenhaftigkeit), kvůli níž člověk nečiní úplné 

a čisté přiznání před svým vnitřním soudcem.
118

 Zde Kant odkazuje ke svému pojetí 

svědomí jako vrozeného vnitřního soudu, v němž je člověk jak obžalovaným (tím, kdo se 

může provinit), tak soudcem (tím, kdo toto provinění odsuzuje). Tento soudce 

obžalovaného „sleduje jako jeho stín, když před ním zamýšlí uniknout.“
119

 Právě to se 

zřejmě děje při sebeklamu, kdy člověk sám před sebou nepřiznává svou vinu či pravý stav 

věcí. Kant v této souvislosti dává příklad muže, který si zastírá a nepřiznává si zjevné 

nedostatky své milované a nechává tak své přání ovlivnit své myšlenky. Kant v závěru 

                                                           
114 Martin (1986), str. 45. 
115 Tamtéž, str. 46 nn. 
116 „in seinen eigenen Augen [macht er sich] zum Gegenstande der Verachtung, und verletzt die Würde der 

Menschheit in seiner eigenen Person (Kant 1977, Nauka o ctnosti, § 9, str. 562). 
117 „eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch selbst.“ (Tamtéž). 
118 Tamtéž, str. 564. 
119 „Es folgt ihm wie sein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt.“ Tamtéž, § 13, str. 573.  
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tvrdí, že jakékoli podobné falši (Falschheit) je třeba se vyhýbat, protože má tendenci se 

šířit i do ostatních vztahů s druhými lidmi.
120

  

 

Již klasickým pojednáním brojícím proti sebeklamu a nepodloženému přesvědčení 

v širokém smyslu se stala slavná esej matematika Williama K. Clifforda „The Ethics of 

Belief“ vydaná v roce 1877. Clifford líčí příklad majitele značně poškozené zaoceánské 

lodi, která má právě vyplout se skupinou emigrantů. Přestože se tento majitel zprvu trápí 

nad jejím stavem a uvažuje, zda by ji neměl nechat opravit, postupně sám sebe přesvědčí, 

že se zbytečně strachuje a žádné nebezpečí nehrozí, a loď „s lehkým srdcem“ vyšle. Když 

se loď potopí, bez výčitek přijme pojistku. Podle Clifforda je jeho chyba v tom, že uvěřil 

v bezpečnost cesty na základě nedostatečné evidence. Každý člověk má podle něj 

povinnost poctivě prověřovat svá přesvědčení a trpělivě zjišťovat a zkoumat jejich 

důvody.
121

 

 

Podle Clifforda je tedy nesprávné věřit něčemu proto, že je to žádoucí, pohodlné, že se to 

člověku hodí, nebo prostě proto, že určité přesvědčení odněkud převzal. Máme 

„všeobecnou povinnost prověřovat vše, čemu věříme“. Právě nedostatek úcty k pravdě na 

straně jedné a důvěřivost na straně druhé šíří ve společnosti „husté mračno falše a iluze“. 

Podle Clifforda se proviňujeme vždy, když necháme nějaké přání ovlivnit to, čemu 

věříme, a na druhou stranu když nezměníme své přesvědčení poté, co se ukázalo jako 

nepodložené. Na závěr formuluje slavný „Cliffordův princip“ doxastické sebekázně: 

„Vždy, všude a pro každého je nesprávné věřit něčemu na základě nedostatečné 

evidence.“
122

 

 

Podobně jako Clifforda, zajímá i Williamse v knize Truth and Truthfulness závazek 

k pravdě a pravdivosti v oblasti přesvědčení, soustřeďuje se však na oblast teoretického 

zkoumání. Jak tvrdí, i v této oblasti existují určité vnější i vnitřní překážky, a proto také 

může existovat odpovídající ctnost. Protože upřímnost (říkání toho, co si člověk myslí) 

podle Williamse neobsahuje ve své definici pojem pravdy nezávislý na člověku, mluví 

v tomto kontextu raději o svědomitosti (accuracy). Tato ctnost obsahuje „zájem, 

spolehlivost apod. při objevování pravdy a přesvědčování se o ní,“
123

 navzdory různým 

pokušením podléhat osobní motivaci, sebeklamu a fantaziím, které člověka odchylují 

od reality.
124

 Williamsovo rozpracování ctnosti svědomitosti přenáší Kathi Beier do 

kontextu obecné otázky po zdrojích sebeklamu v charakteru člověka a v jeho jednání, 

které by vysvětlily, proč v téže obtížné situaci, kdy se jejich přání rozchází s realitou, jsou 

někteří lidé náchylní k sebeklamu, a jiní nikoli. Jako příčinu takového sebeklamu 

označuje právě nedostatek svědomitosti (accuracy, Gewissenhaftigkeit), kvůli němuž tito 

lidé necítí dostatečný závazek k hodnotě pravdy.
125

  

                                                           
120 Tamtéž, § 9, str. 564; srov. též Martin (1988), str. 41. 
121 Clifford (1877). 
122 Tamtéž. 
123 Williams (2002), str. 127. 
124 Tamtéž, str. 135. 
125 Beier (2010), kap. 7.2, „Der Versuchung erliegen: Die Wirklichkeit von Selbsttäuschung und der Mangel 

an accuracy“, str. 171. 
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 4.3 Resentiment a pokřivení hodnot: Nietzsche a Scheler 

V předchozí části jsme probrali autory, kteří pojem sebeklamu osamostatnili od kontextu 

morálního provinění a zkoumali tento jev obecně jako defekt myšlení a přesvědčení. 

V této linii budeme pokračovat, ale zaměříme se na jeden význačný druh tohoto defektu: 

na sebeklam způsobený resentimentem, který deformuje a pokřivuje hodnoty. Zde 

způsobuje nikoli jen jednorázové selhání, ale „systematické pokřivení morální 

citlivosti“.
126

 Pojem resentimentu používá Nietzsche ve své známé kritice křesťanských 

hodnot, systematičtěji jej však rozpracovává až Max Scheler. Poprvé byl pojem 

resentimentu (či zášti – „Misundelse“) použit Kierkegaardem v eseji „Současnost“ z roku 

1846. Kierkegaard v kritice své „současnosti“ tvrdí, že právě resentiment tvoří její 

negativní jednotící princip. Je plodem reflexe a jeho terčem jsou podle Kierkegaarda 

význační, kreativní, aktivní a nonkonformní jedinci, kteří jsou pasívními 

a bezcharakterními lidmi zesměšňováni, aby byli zneváženi, strženi na jejich úroveň 

a nivelizováni.
127

  

 

V Nietzscheho pojetí se resentimentu také oddávají průměrní lidé, Nietzsche je však 

charakterizuje spíše slabostí a neschopností, přičemž terčem resentimentu jsou spíše silní 

a mocní. Nietzsche tento pojem používá především ve svém pozdějším díle Genealogie 

morálky, kde jej aplikuje na svou kritiku křesťanské morálky. Tato „otrocká“ morálka 

podle něj vyrostla z otrocké mentality nižších vrstev a ze závisti a zášti vůči vládnoucí 

římské vrstvě a vůči jejím hodnotám. Zášť a zadržovaná nenávist se však u těchto slabých 

a nemohoucích nemůže projevit přímo v činu a dochází proto ke mstě pouze imaginární – 

přehodnocuje hodnoty. Nenávist tak ve své touze „zvítězit, ukořistit a svést“ plodí nové 

ideály, „resentiment sám se stává tvořivým a plodí hodnoty.“
128

 Tyto hodnoty však jsou 

falešné a uměle konstruované. Tím vzniká faleš i v samotném charakteru člověka: 

„Člověk resentimentu není ani upřímný, ani naivní, ani sám k sobě čestný a rovný. Jeho 

duše šilhá. Jeho duch miluje temná zákoutí, postranní cestičky a zadní vrátka…“
129

  

 

Scheler, přestože přejímá a rozpracovává tento Nietzscheho pojem resentimentu, 

považuje Nietzscheho kritiku křesťanství za jednostrannou. Kritizuje Nietzscheho, že 

nepochopil pozitivní hodnoty křesťanství, např. vnitřní sílu, k níž vede asketismus 

a pozitivní sílu lásky k bližnímu.
130

 Sám byl nicméně velmi ovlivněn Nietzscheho 

pojmem resentimentu a ve své knize Ressentiment im Aufbau der Moralen zkoumá jeho 

obecné struktury a mechanismy sebeklamu, do něhož resentiment ústí. Scheler ukazuje, 

jak tento motiv skryté zášti, zatrpklosti, potlačeného hněvu a pomstychtivosti může vést 

k narušení ryzích hodnot. K takovému pokřivení a sebeklamu podle Schelera dochází 

tehdy, když z různých důvodů – především ze strachu, slabosti či neschopnosti – tuto 

nenávist, zášť či závist není možné ventilovat přímo a spontánně, a proto musí být 

potlačena. Takto potlačená doutnající nenávist a pomstychtivost s určitým předmětem se 

transformuje v životní postoj charakterizovaný již nezacíleným negativismem a 

                                                           
126 Martin (1988), str. 35. 
127 Kierkegaard (1996), str. 46. 
128 Nietzsche (2002), str. 25. 
129 Tamtéž, str. 27. 
130 Srov. Scheler (1998), kap. III „Christian Morality and Ressentiment“. 
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zlomyslností a postupně se začne projevovat nepřímo, například formou zlomyslné 

kritičnosti a potměšilé krutosti.
131

 

 

Resentiment postupně způsobuje u svých nositelů zvláštní sebeklamné deformace hodnot. 

Projevem této deformace je tendence znevažovat původní hodnoty pod zástěrkou 

oceňování něčeho jiného. Tato tendence může podle Schelera ústit do dvou forem 

sebeklamu, které Martin ilustruje na známé bajce o lišce a hroznech.
132

 Předně je to 

sebeklamný úsudek, že něco, co je ve skutečnosti hodnotné, ale člověk to nemůže či není 

schopen získat, tuto hodnotu vlastně nemá. Toužíme-li například marně po něčí 

náklonnosti, máme přirozenou tendenci zveličovat chyby tohoto člověka, přestože ve 

skutečnosti si jej stále ceníme.
133

 Toto je sebeklam a zaujatý soud, o nichž jsme mluvili 

výše v části 3, pouze s tou výhradou, že Schelerův příklad počítá jen se speciálním typem 

motivace soudu – hněvem, zklamáním, zatrpklostí, které konstituují resentiment, zatímco 

my jsme častěji mluvili o morálně zavrženíhodných touhách a pokušení. 

  

Druhým typem sebeklamu, který Schelera zajímá více, je sebeklam, v němž dochází ke 

zpochybnění a deformaci hodnot samotných. Člověk, který není schopen dostát 

hodnotovým standardům, si z frustrace a resentimentu vykonstruuje iluzorní hierarchii 

hodnot.
134

 Tato hierarchie je však klamná: „pozitivní hodnoty jsou stále jako takové 

pociťovány, ale jsou zastíněny falešnými hodnotami a mohou skrze ně zářit pouze matně. 

Zkušenost resentimentu je vždy charakterizována touto „transparentní“ přítomností 

pravých a objektivních hodnot za těmi iluzorními – oním nezřetelným vědomím, že 

člověk žije ve falešném světě, jímž není schopen proniknout.“
135

 

 

Scheler probírá ve svém textu celou řadu příkladů, které identifikuje právě jako případy 

tohoto resentimentu a odpovídajícího pokřivení hodnot.
136

 Předně zmiňuje prudérní typy 

osobnosti, které se záští stíhají jakékoli projevy sexuality. Další případem je člověk, který 

odpadl od nějaké víry či zájmového spolku a zasvěcuje život tajné pomstě předchozím 

závazkům. Nejzajímavější, a zároveň nejkontroverznější případy, které Scheler probírá, 

jsou případy různých ideologií a filosofických perspektiv. Scheler například tvrdí, že 

humanitní ideál egalitarianismu je výsledkem resentimentu slabých, kteří chtějí ovládnout 

silné. Podobně subjektivismus v etice, který redukuje hodnoty na osobní vkus, je podle 

něj pokusem diskreditovat hodnoty, podle nichž je obtížné žít.
137

  

 4.4 Sebeklam a autenticita: Kierkegaard a Sartre 

V předchozí části jsme probírali, jak potlačovaná zášť a resentiment mohou způsobit 

sebeklam, který spočívá v celkové deformaci hodnot: člověk resentimentu si namlouvá, 

že nepovažuje za důležité něco, co ve skutečnosti za důležité považuje. Deformace 

hodnot pak způsobuje i deformaci osobnosti. Tím jsme se ovšem dotkli důležitého bodu, 

totiž že sebeklam se ve svých nejzapeklitějších formách týká toho, jak člověk chápe sám 

                                                           
131 Tamtéž, kap. I, str. 30 nn. 
132 Martin (1988), str. 35. 
133 Scheler (1998), kap. I, str. 40. 
134 Tamtéž, str. 41. 
135 Tamtéž, str. 42. 
136 Tamtéž, str. 42–57. 
137 Srov. Martin (1988), str. 36. 
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sebe a jak je schopen sám sebe přijmout. Právě takto k problému sebeklamu přistupují 

existencialističtí autoři, nejprve Kierkegaard, a později především Sartre, který pojem 

sebeklamu či „špatné víry“ („mauvaise foi“) proslavil. Sebeklam se zde opět netýká 

konkrétní situace a konkrétní motivace či přání, ale trvalého pokřivení představy sebe 

sama a toho, kým člověk je. Na jednu stranu se taková mauvaise foi týká nedostatku 

sebepoznání v běžném smyslu, na straně druhé však podle těchto autorů zároveň obsahuje 

mylné chápání toho, co vlastně znamená být duchem, osobností, či „bytím“, a zahrnuje 

tedy nesprávný vztah k době sama. Jak Kierkegaard, tak Sartre přicházejí navíc s určitou 

pozitivní představou, co to znamená být člověkem.  

 

U obou autorů hraje v této představě důležitou roli volba a svoboda. Právě touto základní 

volbou může člověk získat sebe sama a dospět k autentickému bytí. Pokud naopak člověk 

takovouto volbu neučiní a nepřijme tak svoji svobodu, zůstává v sebeklamu a je mu tak 

znemožněno „získat sám sebe“. Pojem volby a svobody přitom oba autoři chápou velmi 

specifickým způsobem, který se v následujícím textu pokusíme poněkud osvětlit. 

U Kierkegaarda je přitom volba jakousi branou k vyššímu a hlubšímu etickému stádiu 

bytí, u Sartra je branou k autenticitě. Nejprve se krátce podíváme na pojetí 

Kierkegaardovo, které v mnohém Sartrovo pojetí autenticity předznamenává, byť se 

v něm ještě pojem sebeklamu explicitně neobjevuje. Určitý typ sebeklamu je však vždy 

spojen se zoufalstvím, pojmem, který naopak v Kierkegaardově filosofii hraje klíčovou 

roli.  

 

V části „Rovnováha mezi estetickým a etickým při utváření osobnosti“ druhého dílu 

Kierkegaardovy obsáhlé knihy Buď – anebo nabádá pisatel B svého lehkovážného přítele 

A, aby nepromarnil svůj život a nezůstal v estetickém stádiu bytí. Pokud totiž nevykoná 

volbu a nechá svůj život určovat okolím nebo svými nevědomými sklony, „ztratí sebe 

sama“.
138

 Volba, o niž se jedná, není však běžné rozhodnutí mezi alternativami, ale jakýsi 

akt, v němž člověk od základů a s plnou energií ustaví a sjednotí sám sebe a svou 

osobnost. Taková volba musí být přitom podle Kierkegaarda vždy etická – a to nikoli 

v tom smyslu, že by si člověk volil dobro oproti zlu, ale ve smyslu, že přitaká realitě 

samotného rozlišení dobra a zla, volí absolutno (str. 668). Opakem této volby je 

indiference (str. 625), která je typická právě pro estetické stádium. Podle Kierkegaarda 

jen závazek k tomuto rozlišení a interpretace všech aspektů života ve světle vnitřní 

povinnosti (str. 708) umožňuje sjednocení osobnosti, zatímco estetická touha po slávě či 

bohatství člověka fragmentují. Podobně patří do estetického i např. filosof, který 

rezignuje na svobodu (str. 631), nebo mystik (str. 694). I pro ně platí Kierkegaardovo 

varování: „možná získáš celý svět, ale ztratíš sám sebe“ (str. 623). 

 

Člověk v estetickém stádiu, kterému se nepodařilo vnitřně sjednotit vzhledem k dobru, 

upadá do zoufalství. Pojem zoufalství a jeho podoby Kierkegaard systematičtěji 

rozpracovává ve svém díle Nemoc k smrti, kde se ovšem sjednocení osobnosti 

neodehrává pouze vzhledem k dobru a zlu (na rovině etické), ale navíc vzhledem k Bohu. 

Teprve tak může člověk vytvořit syntézu všech aspektů komplexního celku, který tvoří 

osobu. Protože jádrem osobnosti je „poměr sám k sobě“ – to, jak se člověk vztahuje sám 

k sobě a jak si sám sebe představuje, musí tato syntéza jednak zahrnovat přijetí sama sebe 
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a vlastní omezenosti, jednak ale zároveň správné pojetí sama sebe jako duchovní bytosti. 

Jen tak může být podle Kierkegaarda člověk sám sebou, zatímco „nebýt sám sebou je 

právě zoufalství“.
139

 Způsoby toho, jak může člověk sám sebe mylně pojímat, a tedy 

způsoby, jakými může být zoufalý, Kierkegaard v Nemoci k smrti přehledně 

rozpracovává, a to A) podle aspektu osoby, který byl nesprávně uchopen, a B) podle 

stupně vědomí vlastního zoufalství. 

 

A) Osoba se podle Kierkegaarda skládá z dvojí syntézy protikladných aspektů. 

Nepřiměřený důraz na jeden z aspektů pak vždy obnáší určitý sebeklam. Předně je podle 

Kierkegaarda já syntézou nekonečného (možnost růstu) a konečného (naše omezení). 

Z mylného potlačování jednoho z pólů vzniká „zoufalství nekonečna“ nebo „zoufalství 

konečna“. Člověk se může předně klamat tím, že je pouze nekonečný – pro zbytnělou 

fantazii mu pak chybí vztah ke skutečnosti (str. 137). Na druhé straně ovšem člověk může 

mylně sám sebe chápat jako konečného, když rezignuje na originalitu a kreativitu, je 

omezený a světský (str. 140). Druhou syntézou, která podle Kierkegaarda vytváří já 

člověka, je syntéza možnosti (skutečné alternativy volby) a nutnosti (determinace). 

Chápe-li se člověk jako čistá možnost, utápí se v nereálných fantaziích (str. 142). Chápe-

li se naopak člověk jako bez možnosti a východiska, propadá úzkosti (str. 144). Podobně 

fatalista, který věří na determinovanost všeho, dusí své já a ztrácí Boha (str. 144). 

 

B) Kierkegaard dále dělí typy zoufalství podle stupně, v němž si jej člověk uvědomuje. 

První možností jsou lidé, kteří si své skutečné zoufalství neuvědomují, protože jej 

zakrývají smyslovým životem a popírají svou duchovní existenci. Tato pomýlenost a 

zoufalství vyjde najevo, až když jejich život „zakolísá“ (str. 148). Druhou možností je 

člověk, který má do určité míry pravdivou představu o tom, co zoufalství je, a své 

zoufalství si částečně uvědomuje podle toho, jak pravdivě poznává sebe sama (str. 152). 

Takové zoufalství má dvě varianty, první je zoufalství slabosti, když člověk odmítá své 

já, nechce být sám sebou, a chce být někým jiným. Druhá varianta je aktivnější, v něm 

člověk naopak ze vzdoru zoufale sám sebou být chce (str. 170). I v tomto případě se však 

člověk míjí s tím, kým skutečně je.  

 

Jedním z vůbec prvních autorů, kteří se systematicky zabývali sebeklamem v moderním 

smyslu, je Jean-Paul Sartre v druhé kapitole „Mauvaise foi“ prvního dílu Bytí a nicoty.
140

 

V druhé části této kapitoly ukazuje mechanismy sebeklamu (mauvaise foi) na dvou 

slavných příkladech, příkladu sváděné mladé ženy a příkladu číšníka. V obou případech 

vede postoj sebeklamu k popření sebe sama tak, že člověk pomýleně redukuje své já – 

v prvním případě na pouhou transcendenci, přičemž opomíjí fakticitu a tělesnost, 

v druhém případě na pouhé „bytí pro druhé“ (na svůj obraz v očích druhých), přičemž 

opomíjí „bytí pro sebe“. V prvním příkladu je působení sebeklamu či mauvaise foi 

poněkud jasnější, protože se omezuje na konkrétní situaci a konkrétní čin: mladá žena je 

na schůzce s mužem, který o ni má zřejmý zájem. Ženě jeho úmysly nejsou proti mysli, 

                                                           
139 Kierkegaard (1993), str. 137. 
140 O. Kuba překládá pojem „mauvaise foi“ jako „neupřímnost“ či případně „špatná víra“. Vzhledem k tomu, 

že ve francouzštině neexistuje přímý ekvivalent pro „sebeklam“, domnívám se, že je lepší „mauvaise foi“ 

překládat takto. Neupřímnost má totiž příliš široký význam – jednak se neomezuje na vztah člověka k sobě 

samému, jednak neimplikuje klamání, viz část 3.1 výše. 
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zároveň však potřebuje zachovávat nejistotu ohledně úmyslů svých. Aby nemusela čelit 

rozhodnutí, popírá sama před sebou skutečný význam mužova jednání – soustředí se na 

konverzaci, přehlíží známky fyzického obdivu a sexuální touhy apod. Zároveň však by 

o jeho obdiv nestála, kdyby v něm tato touha přítomna nebyla. Tento její sebeklam 

vygraduje ve chvíli, kdy ji muž vezme za ruku, čímž situace začne vyžadovat její 

rozhodnutí. Aby před sebou udržela zdání, že o nic nejde, zcela tento jeho čin ignoruje, 

od své ruky se odlučuje a pokračuje v hovoru, jako by se nic nestalo.
141

  

 

Mauvaise foi zde podle Sartra spočívá v tom, že žena sebe i partnera redukuje na ducha, 

čistou transcendenci, a odlučuje je od těla a fakticity. Člověk je však syntézou obojího 

a musí být schopen tyto dva aspekty v sobě koordinovat, musí je přijmout takové, jaké 

jsou, jinak uniká sám sobě. Mauvaise foi se „snaží nastolit, že nejsem to, co jsem“ 

(str. 92): žena ze Sartrova příkladu žije v iluzi, že je pouhou duší, transcendencí, aby 

nemusela přijmout svou sexualitu, zatímco jiný člověk se může redukovat na 

determinovanou fakticitu proto, aby popřel svou zodpovědnost a mohl vygenerovat 

omluvy za své nezdary a slabosti (str. 99). V osobnosti člověka však podle Sartra existují 

ještě další syntézy, které člověk musí integrovat, a které zároveň dávají příležitost 

k unikání a sebeklamu. Jednou takovou dualitou je bytí pro sebe (můj pohled na mé 

chování) a bytí pro druhého (pohled druhých). Další dualita spočívá ve vztahu 

k minulosti: člověk si může mylně namlouvat, že je pouze „to, co byl“, když nepřipouští 

možnost, že se může časem změnit, nebo naopak může být přesvědčen, že „není to, co 

byl“, jako když se naopak zcela odlučuje od svého minulého já a zdůrazňuje svou 

svobodu a „možnost nového sebevytváření“ (str. 100). Toto vše jsou formy úniku od sebe 

sama a formy mauvaise foi.  

 

Proti mauvaise foi staví Sartre požadavek přímosti (upřímnosti – sincerité): „Je třeba, aby 

člověk nebyl sám pro sebe ničím jiným, než tím, čím je, stručně řečeno, aby byl plně 

a jedině tím, čím je.“
142

 Bytí člověka je ovšem něco úplně jiného než bytí věci, jejíž 

identita je jasně definovatelná. Člověk má vědomí sebe sama a součástí jeho identity je 

to, jak se sám k sobě vztahuje. Zároveň je člověk svobodný, může se rozhodovat a svou 

identitu sám utvářet. Proto podle Sartra člověk „není nutně tím, čím je, nýbrž může být 

tím, čím není“. Naše identita není daná, „musíme ze sebe učinit to, co jsme“.
143

 Aby se 

vyhnul mauvaise foi, musí se tedy člověk správným způsobem vztahovat k oběma pólům 

– ke svobodě i k určenosti. 

 

V rámci pojednání o mauvaise foi Sartre zajímavým způsobem analyzuje vztah 

charakteru a svobodného jednání, jemuž jsme se věnovali v poslední části čtvrté kapitoly. 

Tvrdí, že já člověka nelze nikdy ztotožnit s nějakou rolí či zaměstnáním (číšník), ale ani 

s žádným výčtem postojů či chování tohoto člověka.
144

 Tento hluboký poznatek Sartre 

zajímavým způsobem demonstruje na případech viny a odsouzení: Doznání „jsem 

viník/zlý člověk/zbabělec“ s sebou nese nebezpečí a pokušení, že nesprávně usoudíme 

z určitého chování na definitivní identitu člověka, jako by „jeho chyby byly jeho osudem“ 

                                                           
141 Sartre (2006), str. 97. 
142 Tamtéž, str. 100. 
143 Tamtéž. 
144 Tamtéž, str. 102, 107. 
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(str. 106). Tím z něj děláme věc a popíráme jeho svobodu změnit se a vytvořit jiné já. 

Člověk je tedy vždy něčím víc, než co by se dalo popsat na základě jeho stálých 

charakteristik. Činy člověka nikdy nutně neplynou z jeho dané esence (str. 107). Zároveň 

však autentické přiznání špatnosti tuto špatnost neutralizuje, protože je v něm obsaženo 

vědomí svobody nejednat špatným způsobem. Přímý člověk si svou špatnost přiznává 

proto, aby takovým nebyl, tj. s uznáním své svobody takovým nebýt.  

 

Jak jsme viděli, v Sartrově pojetí člověka – „bytí“ – hraje mauvaise foi klíčovou roli. 

Sartre však pod tento pojem zahrnuje více případů. Jednak nám na příkladu sváděné ženy 

ilustruje klasický mechanismus sebeklamu: za pomoci typických strategií dosahuje toho, 

že se člověk vyhne přesvědčení, které nechce mít či naopak uvěří v něco, čemu věřit 

chce. Je zde jasná motivace a jasný konflikt s vnitřními zásadami člověka, jako když si 

sváděná žena nechce připustit sexuální dimenzi svého a partnerova zájmu, protože ji tato 

dimenze ponižuje. Tento Sartrův popis vystihuje mnohé z toho, co bylo později zahrnuto 

do definice sebeklamu, jak jsme ji představili výše. Sartre však pojem mauvaise foi 

posléze používá v mnohem širším smyslu pro vysvětlení způsobů, jakými člověk sám 

sebe mylně chápe a sám sobě uniká. Tento význam, který je bližší Kierkegaardovi, však 

již přesahuje téma, které nás v tomto textu zajímá. 

 Závěr 

V této kapitole jsme se přesunuli od zkoumání zodpovědnosti a způsobů, jakými se 

člověk a jeho okolí vztahuje k jeho vině, ke zkoumání toho, jak k vině a provinění vůbec 

může docházet. Celkové rozšíření etiky (detailně popsané v 1. kapitole) nám přitom 

umožnilo identifikovat důležitý typ provinění, který v epizodickém kontextu 

„legalistických“ teorií nebylo možno uchopit: provinění v sebeklamu, u něhož dochází 

k pokřivení soudu jednajícího. Jak jsme ukázali v první části, je díky pokřivení soudu 

a absenci lítosti takové provinění blízké špatnosti, kakii, která tvořila paradigmatické 

vysvětlení morálního selhání v etice Platónově i Aristotelově. Kakie ovšem nutně 

neobsahuje vnitřní konflikt, který je podmínkou sebeklamu. Toto rozlišení však ani 

Platón, ani Aristotelés ještě nezavedli, na druhou stranu si však kladli otázku, zda je kakie 

jediným obecným modelem morálního selhání, nebo jestli existuje jiný svébytný typ, 

akrasie.  

 

Ve druhé části jsme definovali akrasii jako jednání navzdory soudu o tom, co je správné 

činit. Na pozadí této definice jsme pak probírali známý spor o možnost akrasie, vedenou 

mezi Platónovým Sókratem a Aristotelem. Oba autoři si kladou otázku, zda je vůbec 

možný takový vnitřní konflikt, při němž člověk plně nahlíží, že jeho jednání je špatné, ale 

přesto jej díky silné touze činí. Sókratovská pozice možnost takového konfliktu popírá a 

tvrdí, že jednání ze zdánlivé akrasie je ve skutečnosti případem nedokonalého vědění či 

nevědomosti. Naznačili jsme, že tito autoři vlastně případy akrasie považují za typ 

sebeklamu nebo kakie. Aristotelés se na druhé straně snažil učinit zadost naší zkušenosti 

akrasie a jako první tento pojem systematicky rozpracoval. Jak jsme však viděli, jeho 

vysvětlení, jak dochází k akratickému jednání, je v určité interpretaci také možné číst jako 

popření možnosti autentické akrasie, tj. popření možnosti, že jednající jasně a při plném 

vědomí nahlíží soud, proti němuž jedná. 
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V dalších částech jsme již opustili antická pojetí provinění a obrátili se ke zpracování 

pojmu sebeklamu, který se objevuje až v novověku. Nejprve jsme ve třetí části probrali 

definici tohoto pojmu v současné filosofii mysli a naznačili obtížnost jeho uchopení 

v rámci tradičních kategorií touhy a přesvědčení. V závěru této části jsme se proto 

detailněji podívali na otázku, jak může být přesvědčení motivované, neboli ovlivněné 

nějakou touhou či strachem, příjemností či nelibostí. Ukázali jsme, že když se odpoutáme 

od triviálních příkladů tužeb a pracujeme s komplexnějšími motivy, které se týkají lidské 

identity a jejího vztahu k druhým, můžeme lépe nahlédnout silné motivace a tendence 

myslet si jednu věc raději než jinou.  

 

Poslední část kapitoly jsme věnovali historickému přehledu nejdůležitějších přístupů 

k problému sebeklamu v etickém kontextu lidského jednání a žití. Ze čtyř tradic, které 

jsme představili, byl pak našemu záměru nejbližší přístup britských sentimentalistů, 

především J. Butlera. Tito autoři totiž zkoumali mechanismy sebestředné zaujatosti 

a sebeklamu, které přímo doprovázejí morální provinění a vinu. Zmíněné mechanismy, 

které jsme v této kapitole pouze nastínili, budeme detailně zkoumat v poslední kapitole na 

příkladu morálního selhání bankéře Bulstrodea. Jeho selhání však budeme analyzovat 

z hlediska pojmů současné teorie jednání a zodpovědnosti, jak jsme je rozpracovali 

v předchozích kapitolách. Nejprve detailně popíšeme svébytný charakter tohoto 

provinění, při němž kvůli sebeklamu jednající nepojme zlý úmysl. Na závěr pak ukážeme, 

že i přesto je jeho provinění dobrovolné a můžeme za něj Bulstrodea činit zodpovědným. 

Tento argument zároveň završí naše zkoumání sebeklamu a akrasie z této kapitoly, 

protože jeho klíčovým bodem bude vyjasnit způsob, jakým vědění a hodnotový soud 

vstupují do jednání, a vyjasnit relevantní význam nevědomosti v jednání. 
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Kapitola 6: Provinění v sebeklamu 
 

V předchozích kapitolách jsme sledovali, jaké nové možnosti dává pro zkoumání viny 

v etice překonání omezeného zaměření na čin a mohutný rozvoj etiky ctností a filosofické 

psychologie v posledních desetiletích. Jak jsme viděli ve čtvrté kapitole, tento vývoj 

umožňuje nově uchopit pojem zodpovědnosti a vyjasnit pojem viny skrze způsob, jakým 

se k provinění vztahuje sám viník. Rozšíření předmětu etiky však umožňuje obohatit 

pojetí viny ještě v dalším směru, a to ve zkoumání mechanismů morálního selhání a zla: 

poté, co byla zpochybněna výsadní role rozhodnutí a úmyslu v pojetí zodpovědnosti, 

mohli jsme v předchozí kapitole překročit omezené symetrické pojetí provinění, na něž se 

redukoval přístup „legalistických“ etických teorií – především kantianismu 

a konsekvencialismu –, a zaměřit se na dosud vesměs opomíjené důležité typy provinění: 

kakii (špatnost) a především provinění v sebeklamu. 

 

Jako o „symetrických“ jsme v části 1.2 předchozí kapitoly mluvili o těch pojetích 

provinění, která obsahují zlý úmysl, o němž jednající ví, že je špatný, ale přesto podle něj 

jedná. Toto platí o typu amorálního provinění, kdy je jednajícímu zavrženíhodnost jeho 

úmyslu lhostejná, ale i o provinění ze slabé vůle či akrasie, kdy pro jednajícího morální 

soud závazný je, ale nemá dostatečnou sílu se podle něj zachovat. Protože takto jedná 

vědomě nesprávně, svého činu lituje. V předchozí kapitole jsme však upozornili na dva 

důležité typy provinění, kdy jednající nečiní zlo úmyslně ani vědomě a jednání nelituje, 

ovšem nikoli proto, že mu jsou morální nároky lhostejné, ale proto, že své jednání 

považuje za ospravedlnitelné: jeho soud je v souladu s jeho jednáním. 

 

Prvním případem byla kakia (špatnost) – vysvětlení viny, na něž jsme narazili jak 

u Platóna, tak u Aristotela. Špatný člověk (kakos) nejenže jedná špatně, ale zároveň si 

myslí, že jedná dobře nebo alespoň ospravedlnitelně. Špatnost je tudíž jakýmsi spojením 

jak etické, tak rozumové neřesti – špatný člověk jednak chce špatné věci, jednak soudí 

špatně. My se zde ovšem budeme věnovat onomu druhému typu provinění, který se od 

kakie poněkud liší. Zatímco o špatném člověku můžeme říci, že neví, co je dobré, a že mu 

nezáleží na morálních hodnotách, o člověku, který je náchylný k sebeklamu, toto neplatí. 

Naopak to bývá člověk, kterému na morálních hodnotách záleží velmi, ale svými touhami 

a dispozicemi jim nedostává. Člověk, který se proviňuje v sebeklamu, je tedy podobně 

jako člověk akratický značně vnitřně rozpolcený. Vlastně ví, že jedná špatně, ale tomuto 

vědění se díky nenápadnému působení sebeklamu vyhýbá. Oproti tomu špatný člověk ani 

nenahlíží, že dělá něco špatného, takže jeho soud není třeba složitě obcházet.  

 

Zatímco špatnosti (kakii) se autoři přinejmenším v rámci aristotelských a platónských 

studií věnují, provinění v sebeklamu se od doby Butlera a Smithe ocitlo na samém okraji 

pozornosti. Jak jsme viděli v třetí části předchozí kapitoly, obecný problém sebeklamu 

jako určitého pokřivení myšlení se poměrně intenzívně zkoumá v současné filosofii 

mysli. V rámci etiky se však nanejvýš řeší otázka, jak máme tento sebeklam morálně 

hodnotit. Speciální případ působení sebeklamu během jednání a jeho role v provinění 
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a vině je ovšem téma zcela marginalizované, přestože právě zde nacházíme sebeklam 

v jeho morálně nejdestruktivnější roli.
1
  

 

Možným důvodem této marginalizace je komplikovaný mechanismus, jímž sebeklam 

vychyluje myšlení jednajícího tak, že nakonec učiní něco, co je vlastně proti jeho 

niternému přesvědčení, protože jeho sebeklam systematicky zakrývá a zamlžuje pravý 

význam jeho činu. Jak jsme již popisovali v části 3.2 páté kapitoly, tento mechanismus 

pracuje nenápadně, postupně a závisí na jemných detailech situace, které si jednající 

systematicky desinterpretuje ve svůj prospěch. Abychom mohli důkladně prozkoumat 

tento proces v kontextu života a charakteru jednajícího, budeme jej – jak je ostatně 

častým zvykem autorů píšících o sebeklamu – studovat na příkladu z literatury, konkrétně 

na postavě bankéře Bulstrodea z románu George Eliot Middlemarch.
2
 Tento výběr není 

náhodný – Eliot v tomto i ve svých jiných dílech systematicky zobrazuje a zkoumá různé 

podoby zaslepení a sebeklamu. Na základě interpretace konkrétní pasáže z románu 

Middlemarch jednak v první části ukážeme, jak je vůbec možné sebeklamné provinění 

bez úmyslu, jednak upozorníme na svébytnou povahu činu, s níž je realizace tohoto typu 

provinění spjata. 

 

Provinění, kterého viník nelituje, protože nepojal jasný úmysl učinit něco zlého, není 

však filosoficky zajímavé jen díky svému nezjevnému charakteru. Pojí se s ním totiž 

jeden zásadní problém: nebyl-li si ve chvíli jednání jednající vědom toho, že dělá něco 

nesprávného, neřkuli aby to zamýšlel, jak ho za to pak můžeme vinit? „Legalistické“ 

etické teorie s jejich silným pojetím zodpovědnosti totiž pracují s tím, že základem viny 

je zlý úmysl. Úmysl je vždy vědomý, a tudíž jej viník mohl svobodně posoudit a případně 

zavrhnout a jednat jinak. Jak ale můžeme činit někoho zodpovědným za provinění, 

v němž tento úmysl, a tudíž i možnost jej zavrhnout, chybí? Úkolem druhé hlavní části 

tohoto textu bude proto ukázat, že i když v sebeklamném provinění zlý úmysl chybí, činí 

přesto jednající zlo dobrovolně, a může být tedy volán k zodpovědnosti. I když totiž onu 

zlou věc vědomě nezamýšlí, může být přesto v jednání motivován touhou po ní. Budeme 

tvrdit, že na základě tohoto motivu můžeme jeho provinění prohlásit za dobrovolné, 

i když jakožto provinění není úmyslné. Abychom toto mohli tvrdit, bude třeba v této části 

vyjasnit pojem úmyslu a úmyslného jednání, a to v kontextu provinění, do něhož vstupuje 

i morální hodnocení. 

  

Jak jsme ukázali v části 1.3 předchozí kapitoly, sebeklamné provinění neunikalo 

pozornosti etických teorií náhodou: má totiž zcela zvláštní charakter, který se vymyká 

standardní analýze jednání jako epizodického činu vedeného vědomým důvodem 

a úmyslem. Jak jsme dále viděli v části 3.2 téže kapitoly, samotný sebeklam představuje 

problém i pro pojetí mysli, aktivity a racionality, jaké převažují v současné filosofii mysli 

a filosofii jednání. Ty se totiž soustřeďují téměř výhradně na vědomé aspekty jednání, 

touhy a přesvědčení a opomíjejí ty, které nejsou jednajícímu vždy transparentní. Uznáme-

li však, že mnohé z lidských přečinů naopak nespadají do tohoto rámce, jsme nuceni 

                                                           
1 Světlou výjimku zde tvoří některé kapitoly z Martin (1986) a Beier (2011). 
2 George Eliot je mužský umělecký pseudonym ženské autorky Mary Ann Evans. Přestože se v českém 

prostředí podobně jako u George Sandové vžilo poněkud nelogické přechýlení „George Eliotová“, budu 

v souladu s praxí ve zbytku textu tam, kde to půjde, mluvit o „George Eliot“, a to v ženském rodě. 



Kapitola 6: Provinění v sebeklamu 

 

185 

 

přehodnotit příliš optimistickou představu o síle lidského rozumu a vůle a přijmout fakt, 

že morální selhání nemusí být dílem jednoho špatného aktivního rozhodnutí, které je plně 

pod vědomou kontrolou jednajícího, ale může vznikat postupně a nenápadně pomalou, 

leč systematickou manipulací faktů. Zlo, které zde budeme studovat, bude mít podobu 

jakési plíživé pasivity.  

 1 Charakter sebeklamného provinění 

 1.1 Příklad: pád bankéře Bulstrodea
3
 

Abychom ukázali, jak je možné sebeklamné provinění bez úmyslu, budeme se věnovat 

postavě bankéře Bulstrodea z románu George Eliot Middlemarch. V tomto románu 

z viktoriánské doby Eliot líčí životy několika obyvatel malého města, jehož jméno 

figuruje v názvu knihy. Budeme sledovat jednu z hlavních dějových linií románu, která se 

vynořuje v jeho druhé polovině a kulminuje v 70. kapitole. Tato linie vypráví příběh 

staršího nábožensky založeného muže, který se stane obětí svého pokrytectví. 

 

Bankéř Bulstrode, ambivalentní postava pronásledovaná světskou i náboženskou ambicí, 

žije se svou ženou přísně nábožný život, v němž se snaží jít vzorem svým sousedům. 

Přestože své rozsáhlé statky a značný vliv ve městě investuje „pro slávu Boží” do 

různých dobročinných podniků, jedná ve skutečnosti často panovačně a egoisticky. 

Pravou povahu svého jednání si však nepřipouští, stejně jako si nepřipouští 

zavrženíhodnost svých minulých činů. Eliot Bulstrodea charakterizuje jako člověka, 

„jehož touhy byly silnější než jeho teoretická přesvědčení a jenž si postupně 

ospravedlňoval uspokojování svých tužeb, až byly dostatečně v souladu s jeho 

přesvědčením.“
4
 

 

Bulstrodeovo pokrytectví se nám postupně začne odhalovat, když se jednoho dne objeví 

jeho bývalý zaměstnanec Joshua Raffles a začne ho vydírat kvůli tomu, jakým způsobem 

Bulstrode před třiceti lety přišel k penězům. Ještě jako mladý bankovní úředník se totiž 

Bulstrode zapletl do výnosného, leč špinavého obchodu svého nadřízeného, který jej také 

uvedl do rodiny, a když nečekaně zemřel, Bulstrode se oženil s jeho vdovou. Její 

ztracenou dceru, kvůli níž se vdova velice trápila, vystopoval právě Bulstrodem najatý 

Raffles. Aby si však pojistil dědictví, zatajil Bulstrode před svou ženou nalezení její 

dcery, podplatil Rafflese a poslal ho do Ameriky. Přestože již tehdy nahlížel, že druhým 

by se toto jednání mohlo zdát nemorální, pro něj samotného se skládalo „z malých 

krůčků, z nichž každý se, když na něj došlo, dal ospravedlnit zdánlivě pádnými 

argumenty.“
5
 Uvidíme, že podobný mechanismus umožní i jeho poslední selhání. 

 

Když se nyní Raffles znovu objeví v Bulstrodeově novém, váženém životě, stává se pro 

Bulstrodea zdrojem neustálého napětí. Bulstrodeova hrůza z veřejné pohany je ještě 

zesílena představou, jak by takové odhalení zasáhlo jeho ženu, kterou hluboce miluje. Po 

dvou úspěšných návštěvách, kdy z vyděšeného Bulstrodea vymámil značnou částku, se 

                                                           
3 Tento příklad jako příklad sebeklamu prvně zmiňuje Wood (1988). Příklad velmi podobného charakteru volí 

při výkladu sebeklamu i Joseph Butler v Butler (1914a). 
4 Eliot (2006), kap. 61, str. 486 (upravený překlad). 
5 Tamtéž, kap. 61, str. 485.  
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však štěstí obrací a Raffles v důsledku svého nemírného pití vážně onemocní tělesně 

i duševně. Okradený a zubožený záchvaty paniky se vrací do Middlemarche hledat 

pomoc a je odvezen do Bulstrodeova venkovského domu. 

 

Od tohoto okamžiku až do rozhodující scény je Bulstrode vláčen prudkým vnitřním 

konfliktem. Přestože je Raffles nyní krotký a ujišťuje Bulstrodea o své mlčenlivosti, stále 

blouzní a jeho vědomí je narušené. Bulstrodeova hrůza z veřejného ponížení se tím nijak 

neumenšila a Bulstrode začíná toužit po tom, aby se Rafflesovi nemoc stala osudnou, 

a modlí se za toto vysvobození. Na druhé straně mu však jako nábožensky založenému 

člověku záleží nanejvýš palčivě na správnosti vlastních činů. Je si proto vědom, že je 

nesprávné si byť i jen přát Rafflesovu smrt, neřkuli jí napomáhat, a v duchu přísahá, že se 

bude řídit pokyny lékaře. Eliot popisuje a zároveň komentuje tento Bulstrodeův vnitřní 

boj ve dvou pasážích kapitoly 70, které tvoří jakési milníky Bulstrodeova postupného 

pádu. První pasáž popisuje sled Bulstrodeova myšlení v noci, kdy se stará o Rafflese, 

během níž pro sebe formuluje odhodlání důsledně dodržet pokyny lékaře. Druhá 

komentuje Bulstrodeovu velkorysou půjčku Lydgateovi během jeho návštěvy dalšího 

dne, jen pár hodin před finální scénou. 

 

V těchto pasážích je vidět, že Eliot konstruuje Bulstrodeův vnitřní konflikt jako boj dvou 

rovin – na jedné straně je rovina Bulstrodeova vědomého uvažování, rozhodování, vůle, 

vnitřní řeči a modlitby, na straně druhé rovina jeho tužeb a představ, do nichž se tyto 

touhy promítají. Přestože Bulstrode je schopen velmi dobře kontrolovat své vědomé 

úmysly, mylně se domnívá, že toto stačí, aby se vyvaroval nemorálnímu jednání, jak 

dobře vidíme v jeho úvaze z první pasáže: „Ale v otázkách dobra a zla je to nejhlavnější 

úmysl. A Bulstrode si umínil, že své úmysly nenechá nijak ovlivnit svou touhou. V duchu 

si řekl, že se bude držet toho, co mu bylo nakázáno.”
6
 Uniká mu však, že je třeba 

vykořenit i tuto touhu samotnou, protože může ovlivnit jednání i jinak než skrze úmysl, 

jednak právě skrze úlevné představy, které si v této pasáži právě ospravedlnil, jednak 

posunutím významu faktů a pokřivením myšlení. To ostatně nahlíží i sám Bulstrode 

v pokračování citované úvahy: „Proč vůbec začal uvažovat o tom, jestli jsou Lydgateovy 

příkazy správné? Byl to jen běžný úskok touhy, která využívá každého nepodloženého 

skepticismu, protože každá nejistota ohledně možných důsledků, každá nejasnost, jež 

vypadá jako absence řádu, jí poskytuje větší prostor k uplatnění.“ Bulstrode zde 

nevědomky předznamenává právě ten mechanismus vnitřního klamání, kterému podlehne 

následující večer.  

 

Bulstrodeovo pokušení zasáhnout narůstá během noci, kdy sedí u pacienta, a během 

dalšího dne vlivem postupující únavy a rozrušení. Doktor Lydgate, který další den 

přichází vyšetřit pacienta, jen zvýší Bulstrodeovu beznaděj: ujišťuje jej, že Raffles má 

silnou konstituci, která by měla vydržet nedostatek spánku a potravy. Lydgate tak 

opakovaně dává Rafflesovi naději za předpokladu, že se neobjeví další komplikace a že 

budou dodrženy jeho příkazy. Lydgate však dělá Bulstrodeovi starosti i z jiného důvodu: 

několik dní předtím mu Bulstrode odmítl vypomoci půjčkou z vážných finančních 

nesnází, čehož nyní zpětně začíná litovat, protože by rád měl Lydgatea na své straně, 

                                                           
6 Tamtéž, kap. 70, str. 551. 
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kdyby přeci jen Raffles něco prozradil. Proto při této jeho návštěvě Lydgateovi půjčku 

nabídne a Lydgate ji nic netuše s radostí přijme. Eliot v tomto činu opět vidí projev 

Bulstrodeovy skryté touhy: [Bulstrode] „nezkoumal, nakolik jeho touhu po Lydgateově 

přízni vyvolaly nečisté pohnutky, nicméně zde aktivně byly a působily jako dráždivý 

činitel v krvi. Člověk složí přísahu, a přece od sebe neodvrhne prostředek, kterým by ji 

mohl porušit. Znamená to, že ji jasně porušit chce? Vůbec ne – ale touhy, které k tomu 

tíhnou, v něm zastřeně působí, vtírají se do jeho představ a povolují jeho svaly právě ve 

chvílích, kdy si znovu a znovu připomíná důvody své přísahy.“
7
 Zatímco v první pasáži 

má Bulstrodeovo pokušení za následek jen ospravedlnění zlé touhy, zde ovlivňuje 

i jednání, a to opět způsobem, který se bude opakovat v Bulstrodeově finálním selhání 

o několik hodin později.
8
 

 

Nyní se podíváme na rozhodující scénu, v níž Bulstrode nakonec podléhá pokušení 

a poruší dva Lydgateovy příkazy týkající se léčby Rafflese: nejprve první pokyn, že malé 

dávky opia podávané proti nespavosti by měly po určitém čase ustat, poté druhý, že 

pacient za žádnou cenu nesmí dostat žádný alkohol. Eliot neponechává čtenáři žádnou 

pochybnost o tom, že tímto neuposlechnutím Bulstrode dobrovolně napomohl Rafflesově 

smrti navzdory tomu, že po celou dobu nepojal jasný úmysl Rafflese zabít. 

 

Těsně před rozhodující scénou Bulstrode sedí dole v salónu poté, co péči o nemocného 

Rafflese svěřil do rukou své hospodyně paní Abelové, která se o něj má starat přes noc. 

Bulstrode u něj seděl minulou noc, aby zmenšil riziko vyzrazení, ale během dne se 

Rafflesův stav tak zhoršil, že už toto nebezpečí pominulo: i když stále nespí, už jen 

nesouvisle mumlá, žadoní o brandy a vykřikuje, že se propadá pryč. Bulstrode je hluboce 

ponořený v myšlenkách a neurčitě uvažuje, jestli neposlat pro doktora Lydgatea, který by 

mohl potvrdit zhoršení pacientova stavu, a přinést tak Bulstrodeovi klid. 

 
(1)  Hodinu a půl seděl jen při světle ohně, zabraný do takových rozporuplných úvah, když tu si 

náhle vzpomněl na něco, co ho přimělo vstát a zapálit svíčku, kterou si s sebou přinesl seshora. Tou 

náhlou myšlenkou bylo, že zapomněl paní Abelové říct, kdy má s dávkami opia přestat.  

Uchopil svícen, ale dlouho stál dál nehybně. Možná už mu dala víc, než kolik povolil Lydgate. Jistě 

se ale dalo omluvit, že při svém nynějším vyčerpání zapomněl na část pokynů. Se svíčkou v ruce vyšel 

nahoru a nevěděl, má-li jít rovnou do svého pokoje a uložit se k spánku, nebo zahnout do pokoje 

nemocného a napravit své opomenutí. Zastavil se v chodbě s tváří obrácenou k Rafflesovu pokoji 

a slyšel, jak nemocný uvnitř sténá a cosi mumlá. Nespí tedy. Kdo může vědět, jestli by nebylo lepší 

Lydgateovy příkazy nevyplnit než vyplnit, když pacient pořád neusíná?  

(2)  Zašel do svého pokoje. Ještě než se stačil úplně svléct, zaklepala na dveře paní Abelová. 

Pootevřel je, aby ji slyšel mluvit i polohlasem.  

Ráčejí odpustit, pane, neměla bysem dostat krapet brandy nebo něčeho, co by se tomu chudačisku 

mohlo dát? Myslí si, že někam padá, a jináč nic nepolkne – aby ho to aspoň trošinku posílilo – jen to 

opium. A pořád častějc mi opakuje, že se propadá krz zem.“ 

K jejímu překvapení pan Bulstrode neodpověděl. V duchu bojoval sám se sebou. 

                                                           
7 Tamtéž, kap. 70, str. 553 (upravený překlad). 
8 Důležitou roli představ a představivosti v morálním myšlení a jednání v díle Eliotové detailně analyzuje 

P. Jones v části „Imagination and Egoism in Middlemarch“ v Jones (1975). Jak Jones ukazuje, jedna 

z nejdůležitějších rolí představivosti je právě jednak vymýšlení plánů jednání, ale také hledání důvodů, 

argumentů a ospravedlnění. Protože se v obojím jedná o aktivitu mysli, může se do ní promítat pokušení 

v podobě touhy a tuto aktivitu pokřivovat. Podle Jonese se Eliot v Middlemarchi právě snaží ilustrovat 

mechanismy tohoto působení (viz např. Jones 1975, str. 18). 
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„Podle mě musí umřít na to, že se ničím neposilní, jestli to s ním takhle bude dál. Když marodil náš 

chudák pán, pan Robisson, a já se o něj starala, musela jsem ho pořád častovat portským a brandy, 

vždycky celou velkou sklenici,“ dodala paní Abelová trochu vyčítavě.  

Pan Bulstrode ale ani tentokrát hned neodpověděl, a tak pokračovala: „Když má člověk smrt na 

jazyku, nemělo by se na něm šetřit, a to byste vy přeci taky nechtěl, pane, to vím jistě. Jináč bych mu už 

byla dala naši láhev rumu, co si doma schováváme. Ale když jste u něj tak vysedával a udělal jste 

všecko, co jste moh’ ...“ 

Nato se ve škvíře pootevřených dveří objevil klíč a bankéř chraplavě řekl: „To je klíč od komory, 

kde se chladí lahve. Tam najdete brandy, kolik budete chtít.“ 

(3)  Brzy ráno – asi tak v šest – pan Bulstrode vstal a strávil chvíli na modlitbách. Má snad někdo za 

to, že modlitba v soukromí je nutně upřímná – že nutně směřuje ke kořenům našeho jednání? Soukromá 

modlitba, to jsou neslyšná slova, a slova jsou obrazem skutečnosti. Kdo se dokáže zobrazit věrně podle 

pravdy, třeba jen ve svých vlastních myšlenkách? 

Bulstrode ještě ve svých myšlenkách nerozpletl zmatené pohnutky posledních čtyřiadvaceti hodin.9 

 

Po tomto závěru – snad proti očekávání čtenáře – kapitola pokračuje. Jakoby zbaven 

břemena, Bulstrode se jde projít do zahrady a pozoruje krásné ráno. Potom potkává paní 

Abelovou, která mu oznamuje, že Raffles konečně usnul. Když se Bulstrode vrací k jeho 

lůžku, rozeznává nicméně symptomy blížící se smrti. Odklidí téměř prázdnou lahvičku 

s opiem z dohledu a po cestě na snídani odnese láhev se zbývající brandy zpět do 

komory. Poté u Rafflesova lůžka s pocitem úlevy a uspokojení vyčkává příchod doktora 

Lydgatea. Lydgate přijede právě včas, aby byl svědkem Rafflesovy smrti. Je překvapený 

nečekaným zvratem Rafflesova stavu, ale odjíždí bez dalšího podezření. 

 1.2 Interpretace příkladu: zločin bez úmyslu 

Přejděme nyní k interpretaci příkladu, která nám bude sloužit jako podklad ke zkoumání 

charakteru Bulstrodeova jednání. Citovaná epizoda má dvě hlavní části a krátký dodatek, 

přičemž na konci každé části dojde k porušení jednoho z lékařových pokynů. V obou 

případech však neuposlechnutí předchází náročný vnitřní zápas ukazující, jak Bulstrode 

bolestně zvažuje obě alternativy a nevědomky se přiklání ke své touze po Rafflesově 

smrti. Každá část tak odhaluje vnitřní proces zaujatého rozhodování a rozhodnutí, díky 

němuž nakonec nemůžeme popsat Bulstrodeovo jednání jako vědomé neuposlechnutí 

s úmyslem uspíšit Rafflesovu smrt. V první části je tento myšlenkový proces explicitní 

v rozhovoru Bulstrodea se sebou samým, v druhé části jej pouze tušíme. 

 

(1) Na začátku první části si Bulstrode uvědomí, že zapomněl říct paní Abelové, kdy se 

má skončit s dávkami opia, a že už zřejmě dala Rafflesovi víc, než bylo předepsáno. Tím 

je porušena jedna část Lydgateových pokynů, které sám Lydgate výslovně zdůrazňoval. 

Během prvního zastavení na schodech si Bulstrode omluví toto opomenutí svým 

vyčerpaným stavem, aniž by se tím příliš znepokojoval. Neprojevuje žádnou starost 

o pacienta ani žádné výčitky za svou zapomnětlivost. 

 

Poněkud překvapivě začíná cestou do svého pokoje váhat, jestli by měl, či neměl napravit 

své opomenutí, jako by neměl velkou chuť tak učinit. Během tohoto váhání se strnule 

zastaví podruhé, tentokrát mezi svým a Rafflesovým pokojem. Když slyší Rafflesovo 

mumlání, zjišťuje, že navzdory již podanému opiu Raffles stále ještě nespí. Protože 

opium mělo pacientovi pomoci usnout, Bulstrode to přijme jako známku, že Lydgateovy 

                                                           
9 Tamtéž, kap. 70, str. 555 (ve 3. části upravený překlad). 
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příkazy stejně nejsou spolehlivé. Bez dalšího důvodu se rozhodne jít hned spát, čímž 

dopustí, že je porušen první Lydgateův příkaz, přestože ještě předchozí noci byl pevně 

odhodlán jej dodržet.  

 

(2) Ve druhé části scény Bulstrodeova inklinace porušit Lydgateovy příkazy nachází 

podporu v paní Abelové, která přichází a klepe na dveře jeho pokoje. Snaží se přesvědčit 

Bulstrodea, aby jí dovolil dát Rafflesovi brandy, o niž žadoní, aniž by věděla, že to bylo 

explicitně zakázáno doktorem Lydgatem. Skrz pootevřené dveře apeluje soucitná paní 

Abelová na Bulstrodea celkem třikrát. Během těchto proseb si můžeme představit 

Bulstrodea, jak na druhé straně dveří podstupuje tichý vnitřní boj, podobný tomu na 

schodech. Dvakrát nedá žádnou odpověď. Avšak poté se paní Abelová, která zřejmě 

interpretuje jeho váhání jako šetřivost, dovolává jeho velkorysosti. Bulstrode už nemůže 

dále otálet, ustupuje a porušuje tak druhý Lydgateův příkaz. Jeho nepřítomnost v jednání 

je jen zdůrazněna trpnou formulací: „Nato se ve škvíře pootevřených dveří objevil klíč.“ 

Protože je to navíc paní Abelová, kdo Rafflesovi podá zakázaný alkohol, je Bulstrodeův 

čin v maximální míře nepřímý.  

 

V této druhé části na rozdíl od té první můžeme vidět jen Bulstrodeovo vnější chování, 

a nemáme tedy přímý přístup k tomu, co si Bulstrode myslí. Na základě struktury 

Bulstrodeových úvah z předchozí noci a jeho celkového charakteru však můžeme 

předpokládat, že v mysli Bulstrodea nehybně přemítajícího za dveřmi probíhají tytéž 

omluvy a procesy jako v části předchozí. Tentokrát neomlouvají pouze nějaké opomenutí, 

ale ospravedlňují navíc pozitivní čin, totiž vydání klíče od komory. Takto přerůstají do 

skutečného vnitřního boje, z něhož vycházejí vítězně pouze o píď. Můžeme si představit, 

že kdyby Bulstrode mluvil s paní Abelovou přímo a díval se jí do tváře, neodvážil by se 

toho, co si dovolil schovaný za dveřmi. Zatajil před ní přece nařízení doktora Lydgatea, 

nechal ji jednat proti nim a v podstatě tím pacienta zabít.  

 

(3) Jako dodatek k nočním událostem se dozvídáme, že brzy ráno Bulstrode strávil nějaký 

čas v modlitbách. Nedozvídáme se obsah modlitby – snad v něm již nebylo nic nového, 

vše bylo popsáno dříve. Eliot nám zde ve svém komentáři nicméně opět dává klíč 

k výkladu Bulstrodeova jednání. Říká, že Bulstrode sám ještě neporozuměl vlastním 

zmateným motivům, „kořenům“ svých činů. Ze situace vychází zmatený, pomýlený co do 

jejich povahy. Proto nenahlíží svou vinu a necítí lítost. Právě naopak – vidíme jeho 

radostnou úlevu od Rafflesova vydírání. Toto je nicméně klíčový bod: přestože ještě 

předchozí noc jasně nahlížel nemorálnost takového jednání, v naší epizodě jsme 

sledovali, jak Bulstrode sám sebe přesvědčil, že nedělá nic zavrženíhodného, když 

porušuje Lydgateovy příkazy. Používá přitom stejný mechanismus, jako u svých přečinů 

v minulosti: během dlouhého a váhavého rozhodování přijímá množství důvodů 

a výmluv, proč ignorovat Lydgateovy pokyny. Nevidí však, že ve skutečnosti je jeho 

pravým motivem touha po Rafflesově smrti. Toto pomýlení už jen dokresluje 

Bulstrodeova poslední myšlenka bezprostředně po Rafflesově smrti: „Přitom – kdo může 

říct, že uspíšil Rafflesovu smrt? Kdo ví, co by ho bylo zachránilo?“
10

 Tento poslední 

                                                           
10 Tamtéž, kap. 70, str. 556. 
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krátký vhled do Bulstrodeova svědomí uzavírá v románu příběh jeho provinění a zároveň 

potvrzuje Bulstrodeovo odmítnutí jakékoli viny.  

 

Je však třeba podotknout, že navzdory nepopiratelné vině nenajdeme u Bulstrodea ani 

vědomý úmysl uspíšit Rafflesovu smrt, ani žádné rozvažování směřované k takovému 

cíli. Tím by se jistě jeho vina stala nezpochybnitelnou, neboť úmyslně uspíšit něčí smrt 

implikuje, že jednající ví, že dělá něco nesprávného, ale přinejmenším v daném okamžiku 

ho to nezajímá. Ale Bulstrode by nikdy neudělal nic, co jasně chápe jako nesprávné. 

Úzkostlivě se totiž stará o to, aby jednal správně a aby byl řádným a spravedlivým 

člověkem. Chce být řádný a spravedlivý, myslí si, že takový je, ale má zlé, panovačné 

sklony, které unikají jeho kontrole a především pozornosti. Proto by se nikdy nezaobíral 

úmyslem, který jasně chápe jako zlý, a také jsme viděli, že předchozí noci uspíšení 

Rafflesovy smrti jednoznačně zavrhl. 

 

Jak tedy jinak vysvětlit Bulstrodeovo provinění? Nemůžeme jej považovat ani za jednání 

v afektu, kdy je soud a spolu s ním i vůle ochromena intenzívní emocí, jak by tomu bylo, 

kdyby se odpor a vztek vůči Rafflesovi vymkl Bulstrodeově kontrole. I zde bychom řekli, 

že jednající „neví, co dělá“, ale proto, že jeho rozvaha a sebekontrola je afektem 

znemožněna. Bulstrode je však člověk silné vůle, který se za každých okolností dovede 

kontrolovat a jedná s chladnou hlavou, a i v našem textu vidíme, že Bulstrode tráví 

mnoho času rozvažováním a má nad svým jednáním kontrolu. Jeho činy jako takové jsou 

tedy úmyslné a jsou dokonce výsledkem rozhodnutí.
11

 Nejsou ovšem úmyslné jakožto 

činy uspíšení Rafflesovy smrti, a tedy jakožto provinění, protože Bulstrode je přesvědčen, 

že dělá něco jiného, než ve skutečnosti dělá. K upřesnění pojmu úmyslného se postupně 

dostaneme v části 2.1. 

 

Bulstrodeovo provinění nelze však vysvětlit ani jako případ slabé vůle, protože ta 

předpokládá, že člověk jedná proti vlastnímu soudu o nesprávnosti jednání a je si toho ve 

chvíli jednání vědom. Bulstrodeův soud je však v souhlasu s jeho činy díky tomu, že 

vlastní chování chápe pomýleně a pokřiveně. Jak jsme zde ukázali a jak ještě upřesníme 

v části 2.1, nemá Bulstrode ve chvíli rozhodnutí žádný vědomý zlý úmysl. Své konání 

považuje za ospravedlnitelné, přestože toto ospravedlnění je mylné – pokřivené 

působením jeho touhy.
12

 

 

Přestože Bulstrodeovo provinění nemůže být přímo vysvětleno jako jeden z výše 

zmíněných typů morálního selhání, je jeho jednání nesprávné a rádi bychom jej za ně 

vinili. Avšak vina předpokládá zodpovědnost a v Bulstrodeově případě není jasné, 

v jakém smyslu může být považován za zodpovědného za svůj čin. Protože nezamýšlí 

uspíšit Rafflesovu smrt, a proto nemůže tento svůj záměr posoudit jako nesprávný 

a zamítnout jej, nejedná nesprávně úmyslně. Může být ale osoba viněna, pokud její 

provinění není v tomto smyslu dobrovolné? V druhé části této kapitoly ukážeme, že 

Bulstrodeův zločin, i když není úmyslný, dobrovolný je, protože Bulstrode sice postrádá 

vědomý zlý úmysl, ale můžeme mu připsat zlý motiv. Tento argument však bude 

vyžadovat důkladnou analýzu Bulstrodeových motivů a důvodů k jednání, stejně jako 

                                                           
11 O problému afektu a obecněji o stavech snížené sebekontroly jsme mluvili v části 4.1 třetí kapitoly. 
12 O definici akrasie a její odlišnosti od sebeklamu jsme obsáhle mluvili v páté kapitole, např. v části 1.1. 
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jeho myšlenkových pochodů. Než se však obrátíme k tomuto zkoumání, je třeba poukázat 

na několik zvláštností našeho příkladu, typických pro sebeklamný charakter provinění, 

které jej vyčleňují ze standardní analýzy jednání.  

 

Především je třeba podotknout, že zapeklitost tohoto typu provinění vyžadovala, 

abychom vybrali komplexní, znepokojivý příklad. Nemáme před sebou jednoduchého 

zločince, který by bez velkého váhání využil příhodných okolností a uspíšil smrt 

nepohodlného člověka, jenž mu stojí v cestě. Mnohem reálnější, ale zároveň daleko 

ambivalentnější a složitější charakter, jakým je bankéř Bulstrode, neumožňuje takový 

jednoduchý popis. Protože mu záleží na morální kvalitě vlastních činů, nemůže jednat 

takovým přímočarým způsobem a komplexní povaha jeho provinění pak odráží 

komplexnost jeho charakteru.
13

 Tato nekonzistence charakteru, při níž se v jednajícím 

sváří jeho morální vědomí s protichůdnými touhami, je typická i pro případy slabé vůle či 

akrasie.  

 1.3 Vnější podoba Bulstrodeova jednání 

Když jsme nyní na příkladu detailně ukázali, jak vůbec dochází k provinění bez úmyslu, 

učiníme dva důležité postřehy o jeho typické vnější podobě, čímž završíme popisnou část 

této kapitoly, která měla za cíl identifikovat a charakterizovat sebeklamné provinění. 

Poukážeme na to, že tato vnější podoba zahrnuje určitý stupeň pasivity, který je 

symptomatický pro působení skrytého motivu. Jak jsme již tvrdili v části 1.2 páté 

kapitoly, charakter sebeklamného provinění tak narušuje dosud převažující představu 

o tom, že nemorální jednání je symetrickým protějškem morálního a že i jeho analýza 

kopíruje analýzu jednání morálního, která pracuje s plnou aktivitou a zodpovědností 

jednajícího, který se svobodně rozhodl pro tu či onu alternativu. Zde se nám naopak 

nemorální čin ukazuje jako něco deficientního, co s sebou nese určitou specifickou 

podobu chování, jeho motivů a zdrojů v charakteru. Dostáváme tak obrázek zla jako 

něčeho plíživého, nízkého a slabého.
14

 

 

První poznámka se týká výrazného nepoměru mezi vnitřní a vnější aktivitou 

v Bulstrodeově chování. Jeho vnější chování je nápadné neobvyklým omezením pohybu 

a řeči: během části (1) se Bulstrode dvakrát na dlouhou dobu zastavuje a v části (2) završí 

své nehybné a bezhlesé váhání pouhými dvěma chraplavými větami a téměř 

nezbadatelným pohybem ruky s klíčem. Toto omezení vnějšího chování můžeme 

interpretovat jako znak intenzívní rozumové činnosti, paralyzované nerozhodností, 

váháním a vnitřním bojem. Bulstrodeovo myšlení je uvězněno v bezvýchodném konfliktu 

dvou stejně silných motivů, z něhož není cesta ven. Bulstrodeovy minimální pohyby na 

druhé straně ukazují jeho nejistotu v konečném rozhodnutí, za něž neručí a od něhož má 

tendenci se co nejvíc distancovat. 

 

Oba Bulstrodeovy činy skutečně jsou výsledkem dlouhého vnitřního boje. Již 

v samotném faktu, že k takovému váhání dochází, bychom však mohli vidět předzvěst 

jeho konečného selhání. K otálení a zvažování, jestli se má Lydgateovými pokyny řídit, 

                                                           
13 Srov. pozn. 5 páté kapitoly. 
14 Srov. pozn. 8 páté kapitoly. 
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ho totiž nevede nic jiného, než jeho silné pokušení je neuposlechnout. Bez něj by neměl 

žádný důvod pochybovat o Lydgateových příkazech, a tedy ani žádný důvod přemýšlet, 

co udělá. Jen jeho neochota udělat, co je v tuto chvíli správné, mu zabraňuje v jejich 

přímočarém splnění.
15

 

 

Druhá poznámka se týká povahy samotných Bulstrodeových činů. Díky velmi příhodné 

hře okolností mají obě jeho pochybení jakožto jednání pozoruhodně minimální a pomalu 

narůstající charakter: pozdější je závažnější než dřívější, jako by první bylo předstupněm 

k druhému. Eliot nám tak dává nahlédnout do již dříve popsaného mechanismu, jak 

Bulstrode „krůček po krůčku“ ustupuje své zlé touze, přičemž každý krok si před sebou 

ospravedlňuje. To, že Bulstrode na začátku epizody zapomene sdělit paní Abelové část 

instrukcí, bychom dokonce mohli chápat jako základní a přípravný krok k pozdějším 

dvěma zavrženíhodným činům, protože vytvoří pro Bulstrodeovy touhy velmi příhodnou 

situaci. Toto samotné opomenutí bychom mu však mohli vyčítat jen na základě 

nepodloženého podezření, proto se o to zde pokoušet nebudeme. 

 

Další stupeň, který zároveň představuje první morální selhání, není vlastně jednáním, ale 

nejednáním – Bulstrode upouští od toho, co by správně měl udělat: napravit své 

opomenutí –, což je čin tak minimální, jak jen může být.
16

 Tím, že se vykroutí 

z povinnosti napravit instrukce pro paní Abelovou, neudělá nic víc, než že se poddá své 

inklinaci nezasahovat do příhodné situace, která byla připravena jeho zapomnětlivostí. To 

by bylo těžko možné, kdyby hned na začátku paní Abelovou instruoval správně. V tom 

případě by byl musel jít do Rafflesova pokoje, říct paní Abelové, aby nepřestávala 

s dávkami opia, a pravděpodobně i vysvětlit důvod tohoto nového rozhodnutí. Musel by 

zalhat a to je něco, co by před sebou nemohl tak lehce skrýt. Na druhou stranu skutečná 

situace, jak byla připravena jeho opomenutím, vytváří velmi vhodnou příležitost a příliš 

silné pokušení. Právě to, že jednání je tak snadné a minimální, umožňuje Bulstrodeovi, 

aby sám před sebou skryl svůj pravý motiv a našel si příhodné ospravedlnění. 

 

První porušení Lydgateových příkazů otevřelo cestu pro porušení druhé, zase o něco 

závažnější. I když druhý Bulstrodeův čin už není upuštění od jednání, souhra okolností je 

taková, že činí Bulstrodeův zásah znovu velice snadným a minimálním: opakované 

prosby paní Abelové a následné obvinění z hamižnosti opět Bulstrodeovi nahrávají a 

znovu vytvářejí příliš silné pokušení. Jediná věc, kterou Bulstrode musí udělat, je vydat 

paní Abelové klíč. Protože je napůl odstrojený, nemusí jít pro brandy sám, dokonce se ani 

nemusí dívat paní Abelové do očí ve chvíli, kdy ji vlastně podvádí. Je to totiž nakonec 

ona, kdo vykoná čin, který povede k Rafflesově smrti. Opět si můžeme představit, že 

Bulstrode by se nerozhodl dát Rafflesovi brandy, kdyby sám seděl u jeho postele, protože 

u takto otevřeného jednání by těžko mohl zamaskovat jeho povahu. Pouze snadnost 

a minimální povaha žádoucí, leč zakázané alternativy jednání umožňuje, aby vnitřní 

                                                           
15 K roli nadměrného a zbytečného rozvažování při sebeklamu viz Butler (1914a), str. 117. 
16 Jde o distinkci „jednání“ vs. „upuštění od jednání“ (podle anglického „action“ vs. „omission“) 

rozpracovávanou v současné filosofii především v oblasti bioetiky. Viz např. Anscombe (2005b), která 

v rozlišení „action“ a „omission“ navazuje na tradiční diskusi, jak ji nacházíme např. u Tomáše Akvinského 

(Summa Theol. I–II q. 6 a. 3; q. 72 a. 6).  
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inklinace převážila v rozhodnutí, protože jen v tom případě je možné jej nenápadnou 

desinterpretací faktů ospravedlnit. 

 

Jak jsme ukázali v části 3.1 páté kapitoly a jak se k tomu ještě vrátíme níže v části 2.3, 

tento sebeklamný mechanismus je třeba chápat jako únik z vnitřního konfliktu, který je 

právě podstatnou součástí sebeklamu. Člověk se nachází rozpolcen mezi dvěma 

nepotlačitelnými silami – jako Bulstrode mezi svou touhou po Rafflesově smrti a svým 

přísným odsouzením jakéhokoli zásahu do průběhu Rafflesovy nemoci. Nemůže-li se 

vzdát jednoho z požadavků, musí řešení konfliktu obejít evidenci a zamaskovat pravý 

motiv tak, aby nepůsobil vědomě, a tedy mohl uniknout kontrole jednajícího. Právě tímto 

řešením je sebeklam, který typickými strategiemi zmanipuluje fakta, a tím i to, co si 

člověk uvědomuje, co poznává, co si myslí a co zamýšlí. K této manipulaci ovšem 

nemůže dojít vždy, protože je umožněna pouze určitým typem situace: především 

neurčitými a nejasnými okolnostmi, které lze snadno dezinterpretovat a kde (jde-li 

o jednání) nelze aplikovat nějaké přesně definovatelné morální pravidlo.
17

 V našem 

případě je tato neurčitost zajištěna tím, že Bulstrodeovo jednání je rozloženo do několika 

minimálních, snadných a vždy jen o krůček méně „nevinných“ úkonů, které jsou pokaždé 

odvysvětleny posunutím významu faktů. Díky tomu se v každém okamžiku příběhu 

Bulstrodeovi daří se sám před sebou ospravedlnit.  

 

Podstatná závislost na příhodných okolnostech, které sebeklamné provinění v této plíživé 

formě umožňují, umocňuje roli nahodilosti, a tedy fakt, že morální selhání může 

podstatně záviset na faktorech, které jsou mimo kontrolu jednajícího a vzhledem k nimž 

je pasivní.
18

 Tato závislost spolu s typickou minimální podobou sebeklamného jednání 

ukazuje, že sebeklamné provinění balancuje na pokraji aktivity, a vyvolává tak palčivou 

otázku po založení zodpovědnosti jednajícího. 

 2 Zodpovědnost bez úmyslu 

 2.1 Bulstrodeova aktivita: motivy činu 

Poté, co jsme probrali charakter Bulstrodeova sebeklamného provinění bez úmyslu, 

obraťme se k naší hlavní otázce: nenacházíme-li v Bulstrodeovi úmysl uspíšit Rafflesovu 

smrt, můžeme jej vůbec za tento čin činit zodpovědným? Zopakujme stručně podmínky, 

za nichž můžeme jednajícího volat k zodpovědnosti, jak jsme je probírali v části 1.1 třetí 

kapitoly: (1) jednání bylo dobrovolné, tj. jednající musel daný čin vykonat jako jeho autor 

a (2) jednající musel být ve stavu, kdy je plně zodpovědný za své činy. Člověk není 

v takovém stavu v případě, že jsou jeho rozumové či volní schopnosti něčím umenšeny, 

a to buď v delším časovém rozsahu – jako u dětí, osob duševně nemocných či mentálně 

postižených, nebo krátkodobě, vlivem opilosti, omamných látek, stresu, vyčerpání, afektu 

apod. U obojího je oslabení zodpovědnosti založené na uznání, že jednající neměl 

dostatečnou kontrolu nad svým jednáním. V případě osob nesvéprávných chápeme jejich 

provinění jako něco, z čeho se musí léčit či napravovat. Případ dočasného oslabení 

                                                           
17 Srov. popis strategií sebeklamu v části 3.1 páté kapitoly, dále viz Butler (1914b), str. 156 nn.; Rorty (1985), 

str. 125. 
18 O roli náhody a nahodilosti v morálním hodnocení jsme mluvili především v druhé kapitole (např. v části 

1.3), zároveň ale i v poslední části čtvrté kapitoly, kde jsme zdůraznili její roli v Dmitrijově činu. 
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sebekontroly se pak spíše projeví jako polehčující okolnost při posouzení celkové viny.
19

 

V páté části naznačíme, že na Bulstrodea by se tato podmínka mohla v určitém smyslu 

vztahovat. 

 

V otázce Bulstrodeovy zodpovědnosti pro nás však bude větší výzvou podmínka první, 

dobrovolnost či autorství jeho jednání, které jsou díky chybějícímu zlému úmyslu značně 

problematické. Abychom ukázali, v jakém smyslu můžeme Bulstrodeovi zabití Rafflese 

připsat, vyjdeme z klasického Aristotelova pojednání problému dobrovolnosti ve 

III. knize Etiky Nikomachovy, které jsme probírali ve 3. části třetí kapitoly: „Ježto 

nedobrovolností jest to, co se děje násilným donucením a z nevědomosti, bude asi 

dobrovolností to, čeho počátek jest v jednající osobě, a to tak, že zná také jednotlivé 

okolnosti jednání“ (III, 3, 1111a22). Podle Aristotela tak člověka mohou omlouvat 

v zásadě dvě věci: první je, když byl čin nějak vynucený, čímž v čistém smyslu míní 

nikoli situace, kdy jednáme pod nátlakem, ale ty, kdy je s naším tělem hýbáno bez naší 

vůle. Častější, a pro nás důležitější typ zbavení zodpovědnosti je jednání z nevědomosti, 

kdy člověk provede něco špatného, aniž by věděl, že tak činí. Poslední, šestou část 

otevřeme otázkou, jestli se v sebeklamu nemůže jednat právě o tento případ.  

 

Nejdříve se však podíváme na pozitivní smysl, v němž by Bulstrode mohl být 

„počátkem“ jednání. Zamyslíme-li se však nad jeho činy, musíme se zeptat, čeho vlastně 

by měl být „počátkem“. Na jedné straně je zjevné, že Bulstrode je autorem jednání, 

popíšeme-li je jako „podat klíče paní Abelové, „vyhovět paní Abelové“, nebo „navzdory 

Lydgateovým pokynům dát Rafflesovi brandy“. Popíšeme-li však totéž jednání jako 

„přitížit Rafflesovi“ nebo „zbavit se Rafflese“, otázka autorství se problematizuje, 

protože toto nejsou popisy, pod nimiž Bulstrode vědomě jednal, a které by identifikovaly 

to, co dělal úmyslně.
20

 

 

Bulstrode tedy úmyslně, a proto i dobrovolně „podává klíče paní Abelové“ a „nechává 

dát Rafflesovi brandy navzdory Lydgateovým pokynům“. Nemůžeme však říci, že se 

úmyslně zbavuje Rafflese, protože to nebyl popis, pod nímž jednal. Nemůžeme mu proto 

ani připsat tento zlý úmysl. Přesto však chceme ukázat, že právě tento čin právě pod tímto 

popisem vykonal dobrovolně, že byl tedy Aristotelovými slovy jeho „počátkem“. Výše 

jsme Bulstrodea označili za počátek jednání s dvěma neproblematickými popisy proto, že 

bylo zjevné, že se pro tato jednání pod daným popisem rozhodl, a tedy že je chtěl. 

A právě pojem chtění pro nás bude hledaným svorníkem, který nám pomůže vysvětlit, 

v jakém smyslu byl Bulstrode počátkem i jednání s oním problematickým popisem.  

 

Jak jsme již tvrdili v části 2.1 třetí kapitoly, je pojem „chtění“ značně komplexní. 

V jednání může na jedné straně odkazovat k jeho vědomé rovině a znamenat totéž co 

rozhodnutí či úmysl, na straně druhé však může odkazovat i k neuvědomované touze jako 

motivu či pohnutce jednání. Protože sebeklam zamlžuje vědomou rovinu jednání, bude 

třeba v otázce dobrovolnosti Bulstrodeova činu v jednání rozlišovat rovinu vědomého 

a rovinu ne-vědomého. Protože jsme „počátek“ zlého jednání nenašli na rovině vědomého 

                                                           
19 Detailněji jsme o podmínkách plné zodpovědnosti mluvili v části 4.1 třetí kapitoly. 
20 Vycházíme zde z Anscombeové definice úmyslného jednání a jejího pojmu popisu jednání, jak jsme jej 

probrali v části 5.2 třetí kapitoly. 
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úmyslu, musíme jej hledat na rovině motivu a pohnutky, které nutně nevyžadují, aby si 

jich jednající byl vědom. Podobně budeme v části 2.3 hledat na ne-vědomé rovině 

Bulstrodeovo pravdivé přesvědčení (belief), že Lydgateovy pokyny jsou správné a jejich 

porušení pacienta poškodí, i když na rovině vědomé sám sebe Bulstrode přesvědčil 

o pravém opaku. Díky rozlišení a analýze těchto dvou rovin jednání využijeme toho, že 

podmínka dobrovolného je širší než podmínka vědomého a úmyslného a že Bulstrodeovo 

provinění je právě jedním z případů, který splňuje první, ale nesplňuje druhou: Bulstrode 

činí zlo dobrovolně, ale ne úmyslně.  

 

Obraťme se nyní k Bulstrodeovým činům a zvažme jejich popis, abychom ukázali, 

v jakém smyslu jsou dobrovolné. Co přesně Bulstrode dělá? Jak jsme ukázali 

v předchozích částech, jde nám o dvě po sobě jdoucí události: v první se Bulstrode 

rozhodne neopravit své instrukce pro paní Abelovou ohledně doby, kdy má přestat 

s dávkami opia; v druhé ustoupí jejímu naléhání, aby dovolil dát Rafflesovi trochu 

brandy. Oba tyto činy znamenají, že Bulstrode neuposlechne nařízení lékaře, čehož si je 

dobře vědom. Toto však není jeho poslední motiv. Nechce jen tak ignorovat Lydgateovy 

příkazy – to by nedávalo smysl bez dodání nějakého dalšího motivu jako např. antipatie 

nebo nedůvěry k Lydgateovi, a my z předchozích kapitol románu víme, že k němu 

Bulstrode žádné nepřátelství necítí. 

 

Jak jsme tyto dva činy popsali, mohl by je popsat i sám Bulstrode. Oba jeho činy mají 

však ještě jeden obecnější popis, který by Bulstrode neuznal: Oba zároveň znamenají, že 

Bulstrode porušením příkazů lékaře ve skutečnosti napomáhá Rafflesově smrti. To 

v románu jasně dokládá vylíčení Lydgateova uvažování a diagnózy. Je nanejvýš 

pravděpodobné, že kdyby byly Lydgateovy příkazy dodrženy, Raffles by přežil – 

Lydgateova metoda léčby byla správná, byť v té době revoluční, jak sám Bulstrodeovi 

vysvětlil.
21

 

 

Bulstrode však tento popis svého jednání nepřijímá. Již jsme citovali jeho výmluvnou 

poslední myšlenku: „Kdo může říct, že uspíšil Rafflesovu smrt? Kdo ví, co by ho bylo 

zachránilo?“
22 

Z těchto vnitřních ujištění je vidět, že Bulstrode pro sebe zpochybnil 

spolehlivost Lydgateových předpisů a sám sebe přesvědčil o jejich nepodloženosti. 

Popřením příčinného vztahu mezi dodržením příkazů lékaře a pacientovým stavem 

zároveň popírá, že jeho dva činy skutečně uspíšily Rafflesovu smrt. Tím, že tento význam 

svého konání neuznává, se vyhýbá také možnosti, že by šlo o motiv jeho jednání. Řekl 

by, že se nesnažil přitížit Rafflesovi, i když my víme, že ve skutečnosti tak činil. Jak ale 

toto naše tvrzení odůvodnit? 

 

K odpovědi nás navede srovnání Bulstrodeova případu s případem příbuzným, leč 

v důležitém bodě odlišným. Povšimněme si, že když říkáme, že Bulstrode ve skutečnosti 

uspíšil Rafflesovu smrt, neodkazujeme jen k nějakému důsledku Bulstrodeova jednání, 

který by byl pouze vedlejším účinkem něčeho jiného, co zamýšlel.
23

 O tento případ by se 

                                                           
21 Eliot (2006), str. 547. 
22 Tamtéž, str. 556. 
23 Tohoto problému se dotýká známá diskuse o principu dvojího účinku, vedená především v oblasti 

aplikované etiky, zvláště v diskusi o eutanázii. Otázkou je přípustnost zásahu, který jako vedlejší, ale 
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jednalo, kdyby Bulstrode např. jen chtěl, aby Raffles usnul, a Bulstrodeovo tajemství tak 

bylo v bezpečí. Protože by podáním opia a alkoholu ve výsledku dobrovolně zhoršil 

Rafflesův stav (věděl totiž o jejich ohrožujícím účinku), měl by také dobrý motiv popírat 

důsledek svého jednání, a to stejným způsobem, jak to dělá v našem případě: mohl by 

sám sebe přesvědčit, že Lydgateovy příkazy stejně nejsou hodnověrné, a že tudíž podání 

opia a alkoholu pacientův stav nezhoršuje. Proto by podobně jako v našem případě 

neuznal tento popis svého činu jako „uspíšení Rafflesovy smrti“. 

 

Takové jednání by však bylo podstatně odlišné od toho, které se v románu skutečně 

odehrálo, a to podstatně odlišné i co do morálního hodnocení. Rozdíl se ukazuje právě na 

odlišném popisu tohoto alternativního Bulstrodeova jednání, v němž musíme zmínit 

Bulstrodeův primární úmysl (zajistit, aby Raffles usnul a nemohl vyzradit jeho tajemství). 

Přestože bychom mohli legitimně říci, že „Bulstrode ve skutečnosti uspíšil Rafflesovu 

smrt“, museli bychom hned připojit „ale to nechtěl, o to mu nešlo“. A důkazem by mohly 

být jeho následné pocity viny a zármutek nad Rafflesovou smrtí. Mohli bychom jej tedy 

vinit za to, že Rafflesovu smrt způsobil, ale nikoli za to, že ji chtěl – a to ani ve smyslu, 

že by ji zamýšlel, ani ve smyslu, že by po ní (nepřiznaně) toužil.  

 

V našem případě však neexistuje žádný takový jiný úmysl nebo důvod, který by mohl 

ospravedlnit Bulstrodeovo chování. Z románu víme velice dobře, že o co Bulstrodeovi 

skutečně jde, je Rafflesova smrt (a tím odvrácení hrozby veřejné pohany) a že jedná 

z touhy Rafflesovi přitížit. Tato touha však působí skrytě a nevstupuje do jeho vědomých 

úmyslů. Je to však ona, co nám dovoluje říci, že Bulstrode Rafflesovu smrt skutečně 

uspíšil, přestože tak neučinil úmyslně, tj. pod popisem „uspíšit Rafflesovu smrt“. 

Neuposlechl Lydgateovy příkazy ze své touhy po Rafflesově smrti, ale ne aby zhoršil 

Rafflesův stav. Tato touha se nikdy nestane jeho důvodem k jednání, ale je právě tím, co 

Bulstrodea v posledku motivuje. 

 

Právě tento motiv nám však umožňuje připsat Bulstrodeovi čin uspíšení Rafflesovy smrti, 

protože to je vpravdě to, čeho svým konáním chtěl dosáhnout. Tak je Bulstrodeova touha 

jako motiv tohoto činu jeho „počátkem“ v Aristotelově smyslu a působení příslušného 

motivu můžeme přijmout jako základ tvrzení, že Bulstrode uspíšil Rafflesovu smrt 

dobrovolně. To jsme však chtěli dokázat – dobrovolnost Bulstrodeova jednání jej otevírá 

morálnímu soudu (tím, že napomohl smrti Rafflese, provedl něco hanebného), čímž 

zakládá jeho vinu a v určitém smyslu otevírá možnost jej vinit a volat k zodpovědnosti. 

 2.2 Bulstrodeova pasivita: důvody činu 

Bulstrodea však můžeme vinit jen „v určitém smyslu”. Protože mu chybí příslušný úmysl, 

nemůže být za uspíšení Rafflesovy smrti činěn zodpovědným stejným způsobem, jako 

kdyby se k tomu vědomě rozhodl. Bulstrodeovy činy jsou sice pod některými popisy 

úmyslné (např. „dát paní Abelové klíče“), ale nejsou úmyslné pod popisem „přitížit 

Rafflesovi“. Protože negativní hodnocení činu je spojeno právě s tímto popisem, nečiní 

Bulstrode zlo úmyslně. Přesto jsme však ukázali, že tento fakt nevylučuje dobrovolnost 

                                                                                                                                                               
nezamýšlený účinek způsobí závažnou škodu. Viz např. Anscombe (2005b); Foot (2002b). K argumentu, že 

vedlejší důsledky jednání, které jednající přímo nezamýšlí, o nichž však nicméně ví, jednající způsobuje 

dobrovolně, viz část 5.3 třetí kapitoly. 
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jeho jednání, která se odvíjí od jeho motivu, jenž nám umožnil říci, že Bulstrode ve 

skutečnosti chtěl Rafflesovi přitížit, byť tato jeho touha neovlivnila jeho jednání vědomě. 

V této části se budeme věnovat otázce, v jakém smyslu je tato zodpovědnost oslabena 

díky zvláštnímu charakteru sebeklamného provinění.  

 

Tato zvláštní povaha Bulstrodeova provinění bez úmyslu se ukáže, když se obrátíme ke 

zkoumání jeho důvodů k jednání. Protože jsme řekli, že oba Bulstrodeovy činy – totiž 

když se vyhnul napravení instrukcí a když ustoupil naléhání paní Abelové – byly pod 

těmito popisy vědomé a úmyslné, můžeme se legitimně ptát, proč je provedl, abychom 

zvážili jeho důvody.
24

 Zde se však ukazuje zajímavá věc: navzdory tomu, že Bulstrode 

strávil mnoho času rozhodováním, pravděpodobně by tuto otázku vůbec nebyl schopen 

zodpovědět. Jeho zacyklené rozvažování se totiž přiklonilo k jedné alternativě bez 

jakéhokoli explicitního důvodu. Jistě víme jenom to, že Bulstrode nejednal s žádným 

určitým úmyslem jako např. „ulevit Rafflesovi“. Nejenže tedy „přitížit Rafflesovi“ není 

tím, co ve chvíli jednání zamýšlel. Soudě podle naší analýzy textu nezamýšlel totiž ani 

nic jiného. Tato absence jiného důvodu nám znovu dává prostor pro tvrzení, že co ve 

skutečnosti chtěl, bylo „přitížit Rafflesovi“, i když jeho motiv v něm působil nevědomě 

tím, že vychýlil jeho rozhodování.  

 

Nyní se můžeme znovu pustit do zkoumání charakteru Bulstrodeových činů. Výše jsme si 

povšimli, že jsou pozoruhodné nepatrností svého vnějšího projevu: skutečný pohyb 

obsažený v Bulstrodeově konání je téměř zanedbatelný. Nyní můžeme vidět, že tento 

nedostatek aktivity se odráží i v našem zkoumání Bulstrodeovy mysli: Bulstrodeovo 

chování vykazuje určitý nedostatek racionality a uvědomění. Přestože oba činy, jimiž 

porušuje příkazy lékaře, jsou pod zmíněnými neutrálními popisy úmyslné, on sám 

nemůže vysvětlit, proč tak jednal. Proto se také zdráháme je vůbec nazvat „jednáním“: to, 

co se s Bulstrodem děje, spíše vypadá, jako by ustupoval inklinaci a poddával se motivu, 

než že by jednal na jeho základě.  

 

Celé toto oslabené autorství je také vidět na tom, jak je Bulstrode nepřítomný a roztržitý 

v době rozhodování, jako by kvůli zacyklenému rozvažování byl jeho rozum mírně 

vykolejený a jeho schopnosti jasného rozhodování a pádné vůle, kterými jinak vyniká, 

byly dočasně ochromeny a potlačeny. Proto je celý jeho zjev během rozmýšlení alternativ 

jednání jaksi váhavý, zpomalený a zamrzlý. Protože Bulstrode není zcela duchem 

přítomný, usebraný a soustředěný, nemohou být jeho činy v plném smyslu jeho vlastní, 

protože takové autorství je svázáno jen s jasně pojatým úmyslem, který Bulstrodeovi 

chybí. 

 

                                                           
24 Jednání úmyslné pod určitým popisem Anscombe definuje podmínkou, že má smysl ptát se po důvodech 

tohoto jednání. Tuto definici jsme probírali v části 5.2 páté kapitoly. Jedno z hlavních tvrzení části 2 páté 

kapitoly bylo, že důvod k jednání stejně jako úmysl nemůže jednající neznat, zatímco motiv a pohnutka 

jednání mohou být nevědomé a jednající se v nich může mýlit. Přestože toto chápání důvodů k jednání není 

všeobecně sdílené (např. již zmíněný Davidson chápe jako důvod každou motivující touhu), považuji jej zde 

za klíčové pro analýzu racionality Bulstrodeova činu. Protože nás zajímá struktura jeho rozvažování 

a mechanismus jeho selhání, je třeba se soustředit na důvody, které sám v procesu tohoto rozvažování přijímá 

za platné. Tyto důvody jsou vždy vědomé, byť motivy, na základě nichž je přijímá, vědomé být nemusí. 



Kapitola 6: Provinění v sebeklamu 

 

198 

 

Celý Bulstrodeův postoj navíc budí dojem, že se snaží od svého jednání co nejvíce 

distancovat. Vypadá spíše jako člověk, který přihlíží činům někoho jiného, než jako autor 

sám. Tato distance je výsledkem celkové Bulstrodeovy nejistoty ohledně vlastního 

jednání, kterou jsme naznačili výše. Na určité rovině cítí, že jeho jednání je nesprávné 

a nemůže za ně plně ručit, přestože si vykonstruoval ad hoc výmluvu, že Lydgateovy 

příkazy nejsou spolehlivé. Jak ukážeme v poslední části, jakési nahlédnutí evidence je 

nutnou podmínkou sebeklamu, jemuž Bulstrode podléhá.  

 

I když je tedy Bulstrodeovo jednání dobrovolné, protože na určité rovině chce uspíšit 

Rafflesovu smrt a je motivován touto touhou, jeho vlastní činy nicméně obsahují určitou 

nezanedbatelnou dávku pasivity a nedostatku racionality, protože je nekoná úmyslně. 

Proto můžeme mluvit pouze o omezeném, nikoli o plném autorství. Bulstrode byl totiž ve 

stavu, kdy jeho schopnosti rozumové kontroly byly částečně oslabeny, což je možné 

chápat jako polehčující okolnost, která snižuje, byť neruší, jeho zodpovědnost za čin: jak 

jsme zdůraznili dříve, Bulstrode se nemůže v danou chvíli rozhodnout čin neudělat, a to 

jednak proto, že nemá úmysl, o němž by takto mohl rozhodnout, jednak proto, že jeho 

schopnost rozumové kontroly, a tudíž sama schopnost se rozhodovat, je v důsledku 

dočasného vyšinutí jeho myšlení oslabena.  

 

Pokusili jsme se ukázat, že tato jistá pasivita a oslabené autorství jsou charakteristické pro 

působení skrytého motivu, který byl zamaskován sebeklamným mechanismem. Tento 

motiv není pro samotného Bulstrodea transparentní, jak jsme viděli v poslední části 

citovaného textu. Jeho touha po Rafflesově smrti působí pouze skrytě na nevědomé 

úrovni: ohýbá Bulstrodeovo rozhodování nikoli vědomým argumentem, ale nenápadně 

a nepřímo po způsobu jakési gravitační síly – proto Bulstrode svůj motiv jasně 

nerozeznává. Realizace jeho touhy po Rafflesově smrti je navíc maskována ad hoc 

ospravedlněním a manipulací faktů. Zde je klíčová minimální povaha jeho činů, díky níž 

může být jejich pravá povaha snadno odvysvětlena. V závěrečné části blíže popíšeme 

vnitřní mechanismus této Bulstrodeovy sebeklamné strategie, jak překonat vnitřní 

konflikt. 

 2.3 Nevědomost, omyl a sebeklam 

V našem pojednání o Bulstrodeově zodpovědnosti zůstává ještě jedna pochybnost, s níž 

se musíme vypořádat: Bulstrode dvakrát dopouští, aby byly porušeny Lydgateovy pokyny 

o Rafflesově léčení. Přitom je ale v té chvíli už přesvědčen, že tyto příkazy nejsou 

důvěryhodné, a proto věří, že jejich porušením nezhoršuje Rafflesův stav. Nejedná se 

tedy nakonec o případ, že uspíší Rafflesovu smrt nevědomě? 

 

V jistém smyslu Bulstrode opravdu neví, co dělá. Tento smysl je nicméně odlišný od 

případu, kdy nevědomost omlouvá a zbavuje zodpovědnosti. Tak tomu je například 

u paní Abelové, která neví, že zhoršuje pacientův stav, když mu dává opium a brandy, 

protože nezná příkazy lékaře. Nemůžeme ji proto v žádném smyslu vinit, protože ona 

uspíšila Rafflesovu smrt nevědomě, a tedy nedobrovolně. 

 

Bulstrodeův případ je však odlišný, protože Bulstrode je explicitně varován Lydgatem, 

který mu vysvětlil nebezpečí opia a alkoholu pro Rafflesovu nemoc. Navzdory 
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Lydgateově jasné autoritě v tomto případě ji však Bulstrode začne zpochybňovat, 

Lydgateovo varování odvrhne jako nedůvěryhodné a přesvědčí sám sebe, že ani opium, 

ani alkohol Rafflesovi neuškodí. Tím však v důsledku zároveň popře, že porušením 

příkazů lékaře napomáhá Rafflesově smrti. Namísto tvrzení, že neví, co dělá, bychom 

tedy spíše měli říci, že se mýlí v tom, co dělá.  

 

Bulstrodeův omyl je však zvláštního druhu. Přestože jsme řekli, že na vědomé rovině se 

Bulstrode mýlí v tom, co dělá, víme, že na jiné rovině musí vědět, že Lydgateovy příkazy 

jsou důvěryhodné a pacientovu zdraví prospívají: kdyby to totiž nevěděl, jeho touha po 

Rafflesově smrti by nezpůsobila, že se jimi odmítne řídit. Tento fakt byl dokonce nutný 

k naší identifikaci jeho jednání jako „snahy přitížit Rafflesovi”. Kdyby nechápal, že 

porušením příkazů lékaře zhoršuje pacientův stav, jeho touha po pacientově smrti by se 

v tomto neuposlechnutí nemohla realizovat. Můžeme tedy otázku uzavřít tvrzením, že 

Bulstrodeova pochybení nejsou nedobrovolná z nevědomosti, protože jeho chování 

prozrazuje určitý druh poznání relevantního faktu. Toto poznání je však obcházeno 

klamavým mechanismem, jehož výsledkem je pomýlení na vědomé úrovni. 

 

Zvláštní povaha Bulstrodeova pomýlení je typická pro sebeklamný charakter jeho 

chování, jak jsme jej definovali v části 3.1 páté kapitoly. Co dělá z tohoto „omylu” případ 

„klamu”, je za prvé výše zmíněný fakt, že na nějaké úrovni Bulstrode musí nahlížet, jak 

se věci mají, za druhé pak zdroj tohoto pomýlení. Bulstrode je přesvědčen, že porušením 

Lydgateových příkazů nezhoršuje Rafflesův stav, protože nechce vědět opak. Uhýbá před 

tímto poznáním z hrůzy, že by snad mohl dělat něco nesprávného. Tato úzkostlivost 

působí jak během rozhodování, tak i později v jeho reflexi. Mohli bychom říci, že 

Bulstrodeova pomýlená přesvědčení jsou pokřivována a motivována tímto strachem ze 

ztráty vlastního morálního profilu, na němž Bulstrode úzkostlivě lpí. Je nicméně důležité, 

že jeho provinění je možné pouze potud, pokud je takto zakryto a zamaskováno.  

 

Podívejme se nyní blíže na pochod, v němž se Bulstrodeovo rozvažování stalo aktem 

vnitřního klamání. Nejdříve je třeba poznamenat, že Bulstrodeův pomýlený soud vzniká 

spojením dvou vlivů: Přiklonění k nesprávné alternativě bylo způsobeno touhou po 

Rafflesově smrti. Tato touha působila po způsobu gravitační síly během zvažování dvou 

možností. Vědomý proces rozvažování byl na druhé straně pokřiven touhou zůstat 

bezúhonným a bez viny. První touha zapříčinila nesprávné rozhodnutí, zatímco tato druhá 

pouze zastírala onu první a umožnila jí působit skrytě. Bulstrodeovo rozvažování se tedy 

namísto hledání nejlepší alternativy jednání přiklonilo k předem žádanému výsledku 

a příslušným způsobem přizpůsobilo důvody v jeho prospěch.
25

 

 

Klíčové zde je, že gravitační vliv v rozhodování je vyvíjen touhou, jejíž realizaci si 

Bulstrode sám zakázal, jak jsme viděli výše při popisu jeho myšlenek předchozí noci. To 

je vlastní příčina jeho vnitřního konfliktu a důvod, proč touha nabude převahy 

v rozhodnutí pouze skrytým způsobem. Takto potlačena se může v jednání realizovat 

pouze nepřímo a nenápadně: ponouká Bulstrodea váhat tam, kde by měl jednat bez 

                                                           
25 Podobnou úvahu o změněném směru a cíli rozvahy u sebeklamu viz např. Butler (1914b), str. 153: „ and 

their deliberation concerning an action to be done, or reflection upon it afterwards, is not to see whether it be 

right, but to find out reasons to justify or palliate it.“ 
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rozvažování, způsobí, že příliš rychle přijme omluvu za zapomenutí části instrukce, 

a nakonec ho vede k tomu, že ospravedlní nedůvěryhodnost Lydgateových příkazů 

důvodem, který v žádném případě nezakládá evidenci (totiž že navzdory Lydgateovým 

opatřením Raffles stále nespí).
26

  

 

Takto nepřímé působení by nebylo nutné, kdyby Bulstrode jednal z upřímného zájmu 

o Rafflesovo zdraví. V takové touze by nebylo nic zavrženíhodného, nebyl by žádný 

důvod si ji nepřiznat a musela by tedy explicitně vstoupit do Bulstrodeova rozvažování. 

První otázka, která by vstoupila do jeho myšlenek ve chvíli, kdy stojí se svícnem na 

schodech, by musela být: „Ale opravdu Lydgateovy předpisy Rafflesovi pomůžou?“ Aby 

tato otázka byla vůbec možná, musel by mít nějakou předchozí pochybnost o Lydgateově 

lékařské kompetenci, například nějakou špatnou zkušenost. Žádná taková pochybnost 

však neexistuje a fakt, že Bulstrode skutečně začne pochybovat o Lydgateových 

příkazech, není proto než plodem jeho pokřiveného myšlení.  

 

Poznamenali jsme dříve, že Bulstrodeova mysl se během závěrečné scény zdá mírně 

vykolejená a tato roztržitost vysvětluje selhání v jeho uvažování, které ústí do sebeklamu. 

Vysvětlili jsme, že tato roztržitost byla způsobena neřešitelným konfliktem mezi 

Bulstrodeovou silnou touhou po Rafflesově smrti a jeho zavržením jakéhokoli jednání 

v tomto směru. Protože Bulstrode nemohl potlačit pokušení a zároveň nemohl povolit 

jednání, neúmyslně přijal strategii, jak překonat tento konflikt: uvolnit pozornost 

a racionální kontrolu a jednat ve směru své touhy, ale tak minimálním způsobem, že to 

mohlo být odvysvětleno jen nepatrnou manipulací evidence. Sebeklam je tedy řešením 

jeho vnitřního konfliktu.  

 Závěr 

Cílem této kapitoly bylo vysvětlit typ morálního selhání, jenž je ve standardních 

analýzách morálního provinění zpravidla opomíjen. Jedná se o čin, kterého viník nelituje, 

protože nenahlíží, že udělal něco nesprávného. Snažili jsme se ukázat, že přinejmenším 

část těchto případů lze vysvětlit tak, že jednající upadá do určitého sebeklamu, díky 

němuž na vědomé úrovni nepojme jasný zlý úmysl, přestože ve skutečnosti zlý motiv má. 

Tak bankéř Bulstrode jednal s motivem zbavit se Rafflese, přestože by ani sobě, ani 

druhým vědomě nepřiznal, že měl v úmyslu se Rafflese zbavit. 

 

Toto sebeklamné provinění bez úmyslu má ovšem velmi komplexní charakter, který 

vyžadoval poměrně hlubokou sondu do psychologie jednajícího. Předně bylo třeba 

vysvětlit, jak je vůbec možné, aby došlo ke zmíněnému odklonu úmyslu od motivující 

touhy. Na konci první části jsme ukázali, že to je umožněno velmi specifickou podobou 

jednání a jeho okolností: jednání nemělo podobu jednorázového rozhodnutí, nýbrž 

vyžadovalo delší časový úsek, během něhož se v téměř nepostřehnutelných krocích čin 

realizoval s co nejmenším přispěním jednajícího. Jen tato minimalita a neurčitost 

umožnila manipulaci a desinterpretaci faktů, která je základem sebeklamu. Právě tato 

zvláštní podoba činu však zároveň tento typ morálního selhání vyčleňuje ze standardní 

                                                           
26 Srov., jak komentuje Butler počiny Bileáma: „he seeks indulgences for plain wickedness; which not being 

able to obtain, he glosses over that same wickedness, dresses it up in a new form, in order to make it pass off 

more easily with himself.“ (Butler 1914a, str. 116). 
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analýzy v současné teorii jednání, která se soustřeďuje na jednorázové jednání provedené 

na základě jasně pojatého důvodu. 

 

Stupeň pasivity, který jsme ukázali jako charakteristický pro sebeklamné provinění, se 

však dále promítl do hlavní otázky textu: na základě čeho může být jednající činěn 

zodpovědným za provinění, u něhož nepojal jasný úmysl, který by v kritickou chvíli mohl 

zavrhnout jedním aktivním rozhodnutím? V části 2.1 jsme ukázali, že přestože se 

jednající ke zlému činu (zabití Rafflese) nerozhodl, učinit jej chtěl, a díky tomu můžeme 

říci, že činil zlo dobrovolně, i když ne úmyslně. Přesto je však míra jeho zodpovědnosti 

nižší než v případě, kdy by nemorální variantu vědomě zvažoval. To je dáno tím, že jeho 

schopnost racionální kontroly je v dané chvíli oslabena – ukázali jsme, že kvůli 

sebeklamu u něj dochází k jakémusi vyšinutí rozumových schopností, které je důsledkem 

neřešitelného vnitřního konfliktu jeho motivů – touhy učinit něco nemorálního a morální 

zábrany. Východisko nalézá mysl jednajícího v sebeklamném mechanismu, který tím, že 

na vědomé úrovni zmanipuluje fakta, učiní zadost oběma motivům. Na jiné rovině však 

jednající pravou povahu věcí zná, a proto nemůžeme mluvit o jednání z nevědomosti. 

 

V textu jsme se pokusili ukázat, v jakém smyslu můžeme u sebeklamného provinění činit 

jednajícího zodpovědným za jeho jednání. Tím ovšem vyšetřování jeho zodpovědnosti 

nekončí – prokázali jsme sice jeho autorství, zároveň se však ukázalo, že bylo jakýmsi 

způsobem oslabené. Protože tak neexistuje jeden okamžik, kdy by se jednající mohl 

rozhodnout zlý čin neučinit, musíme se ptát, v jakém smyslu bylo v jeho moci mu 

zabránit a za co jej vlastně můžeme vinit.
27

 Další zkoumání provinění v sebeklamu by 

tedy vyžadovalo dvojí: Předně by bylo třeba detailně analyzovat rozvoj sebeklamu v čase 

před proviněním, abychom zjistili, zda mu jednající mohl zabránit a zda bychom jeho 

chybu mohli lokalizovat v nějakém zanedbání v minulosti. Protože však v případech 

oslabeného autorství přenášíme soud na charakter jednajícího, bylo by za druhé třeba 

zvážit, jaký typ charakterové vady můžeme jednajícímu vyčítat.  

 

Hraje-li v provinění klíčovou roli určitý typ nevědomosti a pomýlenosti, je jeho zdrojem 

vlastně kognitivní defekt. Ve čtvrté části páté kapitoly jsme viděli, že různí autoři jeho 

zdroj ztotožňovali např. se zaujatostí, vnitřní nepoctivostí, nesvědomitostí apod. Protože 

však všechny tyto neřesti mají širší uplatnění, bylo by pro adekvátní vysvětlení 

sebeklamu třeba detailněji zkoumat jejich podobu v případě, že se jedná o morální 

posuzování vlastních činů. Podobně se pak můžeme ptát, v čem spočívá ctnost, která 

člověka chrání před pokušením sebeklamu a zajišťuje jeho nezaujaté a nestranné vnímání, 

myšlení a představování. Jednoho zpracování ctnosti v tomto duchu jsme se dotkli v části 

2.4 druhé kapitoly u Iris Murdoch.
28

 

                                                           
27 V části 1.2 druhé kapitoly jsme tvrdili, že u některých provinění se otázka po zodpovědnosti rozdvojuje na 

otázku po autorství činu a na otázku po zodpovědnosti za (vnitřní) chybu. 
28 Mírně modifikovaná verze této kapitoly byla přijata k publikaci v časopisu Reflexe pod názvem: „Bankéř 

Bulstrode nečiní zlo úmyslně. Studie sebeklamného provinění“. 
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Při zkoumání pojmu viny jsme byli v uplynulých šesti kapitolách vedeni požadavkem co 

možná nejvíce vystihnout bohatou a mnohotvárnou zkušenost, již zažíváme při selhávání, 

chybování, způsobování škody, při posuzování, vinění, vyčítání a při reakcích na 

provinění své či druhých. Opakovaně jsme přitom tvrdili, že jen malá část této zkušenosti 

odpovídá převládající představě viny jako rozmyšleného a vědomého rozhodnutí. Proti 

takovému přeceňování role lidské racionality a moci lidské vůle jsme stavěli příklady 

jednání, v nichž hraje velkou roli náhoda, konkrétní okolnosti, jejich svébytné vnímání 

jednajícím člověkem a jeho specifické emoční reakce, tedy aspekty, které etika až 

donedávna považovala za nahodilé, a tudíž zcela mimo oblast zodpovědnosti člověka. 

Právě otázka zodpovědnosti, do níž proniká náhoda, nahodilost a trpnost, tvořila hlavní 

svorník probíraných problémů viny. 

 

Toto pronikání ovšem vnáší pochybnosti do základní podmínky zodpovědnosti, jak jsme 

ji identifikovali v druhé kapitole: vinit člověka můžeme pouze za to, co je v jeho moci, 

v kontrastu s tím, co se mu pouze děje – to řadíme právě do oblasti náhody. Speciální 

význam má přitom tato podmínka v případě jednání a provinění. Podmínka, že toto 

jednání bylo v moci jednajícího, tj. že bylo dobrovolné, nám totiž umožňuje přenést soud 

na tohoto jednajícího: ukážeme-li například, že Bulstrodeův hanebný čin byl dobrovolný, 

můžeme za něj odsoudit a vinit Bulstrodea samotného. Avšak jak jsme viděli, toto 

prokázání dobrovolnosti závisí především na tom, jak široce pojem dobrovolnosti 

definujeme. Je-li definován na základě rozhodnutí a úmyslu, pak Bulstrodeův sebeklamný 

čin podmínku nesplní. Proto jsme ve třetí kapitole rozpracovali slabší pojetí 

dobrovolnosti, které umožňuje pokrýt i činy s menší mírou aktivity.  

 

Otázka, co je vina a za co jsme v jednání zodpovědní, nás však ve čtvrté kapitole dovedla 

k důkladnějšímu zkoumání vztahu člověka a jeho činu. Vina se totiž neredukuje na pouhé 

zavinění a dobrovolnost, tj. vnitřní aspekt. Její neoddělitelnou součástí je i aspekt vnější, 

totiž vykonaný čin. Přechod mezi úmyslem či motivem a jejich realizací však opět otevírá 

velký prostor pro náhodu. Jak jsme se však snažili ukázat, vykonaný čin má – i když je 

výsledkem náhody – pro člověka a jeho život autoritu, která je neredukovatelná na pouhý 

úmysl. Vykonaný čin se předně stává součástí minulosti člověka a toho, kým tento člověk 

je: člověk, který vraždil, se stává vrahem. Tato autorita činu může však zasahovat ještě 

hlouběji: na příkladu Dmitrije Karamazova jsme ukázali, že čin může změnit i samotný 

charakter jednajícího.  

 

Tím, že jsme motiv a úmysl začali chápat jako projev charakteru člověka, jsme ovšem 

problém vztahu vnitřního a vnějšího u viny posunuli k obecnějšímu problému vztahu 

charakteru a konkrétního činu. Odmítli jsme jednoduché pojetí charakteru člověka jako 

obecné dispozice k jednání a zaměřili jsme se na vzájemnou interakci charakteru 

a konkrétní situace, k níž dochází při vědomé lidské aktivitě. Toto vzájemné ovlivňování 

je obzvlášť patrné u komplexních, rozpolcených a nestabilních charakterů. Právě takové 

charaktery nás při zkoumání viny zajímaly především – jednak proto, že jejich 
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problematická identita komplikuje připsání zodpovědnosti, jednak proto, že jsou pro ně 

typické podoby provinění, které se vyznačují velkou mírou iracionality a trpnosti. 

 

V páté kapitole jsme se přesunuli k charakterizaci takových dvou typů provinění, které 

bychom oba mohli popsat jako podléhání pokušení navzdory rozumu: akrasie a provinění 

v sebeklamu. Slabá vůle či akrasie byla v etice pojednávána dostatečně, protože zapadá 

do charakteristiky úmyslného jednání navzory vědomému požadavku, a je tedy možné ji 

popsat i v rámci epizodického chápání jednání. To ovšem neplatí o provinění 

v sebeklamu, v němž je pravý úmysl klamavým mechanismem zamaskován a jednající 

proto nečiní zlo ani vědomě, ani úmyslně. Toto provinění nemá navíc podobu uzavřené 

epizody, ale postupného a nenápadného upadání do spirály sebeklamu, které u jednajícího 

ústí v popření jakékoli viny.  

 

Protože je vůbec těžké popsat, jak je takové provinění bez úmyslu možné, sáhli jsme při 

vysvětlování mechanismu sebeklamu v jednání opět k příkladu z literatury, tentokrát 

k postavě bankéře Bulstrodea z románu Middlemarch. Abychom přesně ukázali 

momenty, v nichž si Bulstrode čím dál víc pokřiveně interpretuje fakta a zastírá svůj 

skutečný motiv, museli jsme detailně analyzovat popis a vývoj situace na straně jedné 

a popis jeho smýšlení na straně druhé, obojí v širším kontextu Bulstrodeova života 

a charakteru. Přestože se v žádném okamžiku Bulstrode nerozhodl uspíšit Rafflesovu 

smrt a nejednal tedy vědomě nesprávně, nakonec to učinil. Ukázali jsme, že zatímco míra 

Bulstrodeova autorství a aktivity v tomto činu byla nízká, realizace činu naopak výrazně 

závisela na příhodných okolnostech, a tedy na náhodě a na tom, co nebylo bezprostředně 

v jeho moci. Závěrečným argumentem, že se přesto jedná o čin dobrovolný, jsme završili 

naše zkoumání náhody a zodpovědnosti v pojetí viny. 
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