UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Studium humanitní vzdělanosti – Filosofický modul

Roman Sukdolák

Kantova etika a problém lži
Bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

Praha 2018

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně.
Všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány.
Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

………………………………………………………………
V Praze dne: 4.5.2018

Podpis autora práce

Děkuji vedoucímu práce, Mgr. Martinu Vrabcovi, Ph.D., za ochotu a cenné rady, kterých se
mi dostalo při zpracovávání této bakalářské práce.

Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou lži z pohledu praktické filosofie
Immanuela Kanta. V první části budou stručně popsány základy Kantovy praktické filosofie
vycházející především z Kritiky praktického rozumu a Základů metafyziky mravů. Tato
koncepce bude následně s použitím sekundární literatury využita k posouzení toho, zda
může být v rámci této teorie v některých případech lež považována za morální, či nikoli.

Abstract:
This bachelor thesis describes the issue of lie in terms of the practical philosophy of
Immanuel Kant. The first part of the thesis briefly describes the basics of Kant’s practical
philosophy based primarily on The Critique of Practical Reason and Groundwork of the
Metaphysics of Morals. Using secondary literature, this concept is then used to assess
whether in some cases a lie may be considered moral or not under this theory.
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Úvod
Domnívám se, že téměř každý člověk se během svého života, ať již chce nebo ne, setká
alespoň okrajově s otázkami, jež Immanuel Kant předkládá ve své filosofii, nebo o nich má
přinejmenším povědomí, a v rámci kultury a společnosti, ve které se vyskytuje, nachází
i nějakou intuitivní odpověď. Tyto otázky zní: „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was
darf ich hoffen?“ (Co mohu vědět? Co mám dělat? V co mohu doufat?) Ačkoli
gnoseologická či náboženská problematika může dnešního běžného člověka nechat zcela
chladným, etika provází náš život od narození po smrt i proti naší vůli, neboť jakožto
rozumové a společenské bytosti jsme neustále v konfrontaci se světem, ve kterém je třeba
se náležitě rozhodovat a jednat. Během svého studia jsem se seznámil s několika etickými
koncepcemi čítající jak antické, tak i novověké myšlenky, avšak jedna z nich upoutala mou
pozornost více než ostatní. Při četbě Základů metafyziky mravů (Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten) mě nesmírně zaujalo Kantovo pojetí člověka jakožto racionální
a svobodné bytosti s autonomní vůli, jež sama sobě určuje skrze rozum (Vernunft) mravní
zákon, a tak mi na mysli skutečně vytanula otázka: „Co mám dělat?“. Ovšem pod těmito
třemi slovy se v konečném důsledku skrývalo mnohem více, než by se na první pohled
mohlo zdát, neboť jsem se sám sebe ptal, jakým způsobem by převedení této Kantovy etické
teorie do praxe ovlivnilo (můj) každodenní život. Konkrétně jsem se na základě přečtení
krátké studie s názvem O domnělém právu z lásky k lidem lhát (Über ein vermeintes Recht
aus Menschenliebe zu lügen) rozhodl prozkoumat a popsat problematiku týkající
se fenoménu lži, tedy zda je podle Kantovy praktické filosofie dovoleno lhát, či nikoli.
V obecné rovině zpravidla přijímáme v naší společnosti názor a máme za to, že má být
na lež pohlíženo jakožto na špatné a opovrženíhodné jednání, avšak existují i případy,
v nichž považujeme milosrdnou lež za legitimní, ba dokonce za více než vhodnou. Otázkou
však zůstává, jak a podle čeho bychom mohli určit, která lež přijatelná je a která již nikoli,
jestliže vůbec taková lež existuje. A právě touto nesrovnalostí týkající se lhaní se zabývám
v předkládané práci. Mým cílem tedy není definitivně rozhodnout, je-li lež z mravního
hlediska nutně vždy špatná (či naopak), nýbrž se chci pokusit na základě příslušné primární
6

a sekundární literatury vyložit Kantovu praktickou filosofii a aplikovat její zásady na
problematiku spojenou se lží tak, abych mohl zjistit, jakým způsobem se Kantova etická
teorie staví ke lhaní a jak tento výsledek koresponduje s obecně rozšířeným pragmatickým
tvrzením, že lež je amorální způsob jednání, avšak za určitých podmínek je možné ji
s dobrými úmysly použít, čímž bych mohl zodpovědět výše zmíněnou a více rozebranou
otázku - jak v rámci Kantovy etické koncepce v běžném životě naložit se lží.
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I. Základy Kantovy praktické filosofie

Abychom mohli zjistit, jaké stanovisko zastává Kantova praktická filosofie vůči lži, nejprve
si v první kapitole této bakalářské práce vyložíme základní rozvrh, jenž o výše zmíněné
filosofii předkládají Kantovy texty Základy metafyziky mravů a Kritika praktického rozumu.
Immanuel Kant, německý filosof 18. století, během svého tzv. kritického období
zkoumá lidský rozum a systematicky ho vede až na samé hranice jeho možností,
aby se co nejvíce přiblížil skutečnému obrazu člověka a dokázal tak odvrátit filosofii jako
vědu od metafyzického dogmatismu, tedy aby vymezil přesné hranice možnosti lidského
poznání. Této teorii poznání, jež se nazývá transcendentální filosofie, se velmi podrobně
věnuje ve svém stěžejním díle Kritika čistého rozumu (Kritik der reinen Vernunft) z roku
1781, respektive 1787 mluvíme-li o druhém vydání. Ovšem člověk jakožto racionální bytost
je také bytostí jednající. Jsme schopni mít před sebou jakousi (obecnou) představu o cílech
svého budoucího jednání; rozvrhujeme své prostředky, jak daného cíle co nejlépe dosáhnout.
Jakožto lidé si na rozdíl od zvířat dokážeme udržet od našich pudů a instinktivních
žádostivostí určitý odstup, a to s pomocí rozumu, díky kterému můžeme vědomě určovat, co
a jak dělat. Analogicky k teorii poznání se Kant snaží vystavět čistě racionální a nutný systém
zákonitostí i ve filosofii praktické, kde se věnuje právě lidskému jednání. Touto
problematikou se zabývá ve svých dílech Kritika praktického rozumu (Kritik der praktischen
Vernunft) (1788) a Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten)
(1785).
Máme-li v Kantově filosofii, ať již v praktické či transcendentální, hovořit
o zákonitosti, je třeba mít neustále na paměti, že jakýkoli zákon je vždy spojen s nárokem
nutnosti a obecné platnosti. Jak je patrné z Kritiky čistého rozumu, poznání přírodního
zákona nikdy není získáno zobecňováním empirie, nýbrž je takový zákon objeven jakožto
apriorní princip přírody, a to prostřednictvím rozvažování (Verstand), jenž v rámci myšlení
zprostředkovává vztah předmětů skrze pojmy. A ačkoli se toto poznání opírá o zkušenost,
objektivní platnost pro nás získává skrze apriorní zásady. Při zkoumání mravní filosofie
a praktického rozumu Kant postupuje analogickým způsobem jako u rozumu spekulativního.
Stejně jako metafyzika přírody vycházející z apriorních pojmů a zásad rozvažování má být
pevným základem pro empirickou fyziku, kdy poznání odkrývá principy jemu se jevící
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přírody, tak i metafyzika mravů oproštěna od empirie má sloužit jako pevný apodiktický
podklad pro založení budoucí etiky vybudované (pouze) na základě čisté složky rozumu.
Jestliže dokážeme v rámci teoretického rozumu formulovat přírodní zákony, které jsou
nekompromisně spjaty s nutností, je možné, že by podobný absolutně nutný zákon mohl
existovat také v rámci rozumu praktického, ačkoli by se týkal toho, jakým způsobem má
člověk jednat; takováto zákonitost by pramenila a priori z čistého praktického rozumu.
Etický princip založený na sebelepší zkušenosti se může nazývat pouhým předpisem
nebo, chceme-li, praktickým pravidlem, avšak pouze apriorní předpis vycházející z rozumu
(Vernunft) lze označit jako obecně platný a nutný, ničím nepodmíněný zákon; a právě
k nalezení této nejvyšší normy morality je potřeba metafyzika mravů, jež je zcela prosta
nánosu zkušenosti i poznatků všech ostatních věd, od antropologie přes fyziku, čímž se stává
ryze rozumem vyvozenou filosofií stojící pevně na apriorním základu, na kterém by bylo
možné dále budovat etiku.

Určování vůle
Klíčovou problematikou formující linii Kantovy praktické filosofie je snaha o nalezení
kritéria, jež by dokázalo vymezit způsoby, podle nichž by člověk měl a mohl co nejlépe
jednat, a to jakožto rozumová a zároveň i přírodní bytost, neboť obojím bez pochyby lidé
jsou. Jinými slovy je jednou ze základních otázek této filosofie problém určování vůle, neboť
příčina našeho jednání může pocházet z různých zdrojů.
Člověk ve smyslu přírodní bytosti přirozeně v životě vyžaduje a vyhledává blaženost,
jinak řečeno štěstí, které představuje u každého člověka něco odlišného, subjektivního.
Subjektivní zásadu našeho jednání Kant nazývá maxima. Na základě ní určujeme
a odůvodňujeme své jednání. Také z ní vyplývají prostředky, prostřednictvím nichž
směřujeme určitou cestou k vytyčenému cíli. Tou nejzákladnější a prvotní příčinou jednání
všech lidí (a nejen jich) je právě blaženost (štěstí). To, co nás činí blaženými, vychází
z pociťování náklonnosti, tedy z pocitu libosti a nelibosti, podle nějž určujeme své jednání
k cíli, jenž nás má učinit šťastnými. V té nejobecnější rovině lidského bytí se maxima
blaženosti stává pravidlem, podle kterého je jednání člověka určováno.
Druhý původce našeho jednání může být zakotven tzv. ve svobodě – nezávislosti
na přírodní kauzalitě, čímž zde máme na mysli již výše zmíněný odstup od žádostí, kdy skrze
vlastní představu o cíli jednání racionálně vybíráme a vědomě volíme konkrétní prostředky
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k tomu, abychom daného cíle dosáhli. (Otázku, zda si svobodě volíme i nejzazší cíle svého
jednání, v tuto chvíli nechme otevřenou.) Mé jednání zde nepodléhá jen pocitům libosti
a nelibosti, nýbrž aktivně využívá úvah rozumu. Zásady, podle nichž mohu určovat vůli,
nejsou ovšem jen subjektivní, nýbrž nacházíme i principy jednání objektivní, a to ve smyslu
že platí pro každého člověka stejně, neboť i svět a objekty v něm fungují pro všechny
stejným způsobem. Jednoduše řečeno, musíme vždy volit ty konkrétní prostředky, o kterých
víme, že vedou k onomu konkrétnímu cíli. Těmto objektivním pravidlům Kant říká
hypotetické imperativy (podrobněji popsáno v následující podkapitole). Důležité je zde
zdůraznit to, že prostředky k dosažení cíle si určuji sám; právě toto je onen odstup
a „nezávislost libovůle na donucování ze strany smyslovosti“1; mou praktickou svobodou
však může být též neuposlechnutí hypotetického imperativu, objektivního pravidla jednání.
Lidově řečeno, dělat si věci po svém.
Jak z výše uvedeného vyplývá, k žádací schopnosti (být veden pocity libosti
a nelibosti) byl člověku mimo jiné od přírody přidán také rozum, jenž mu slouží jako náhrada
a nástroj pro kompenzaci fyzické síly a zdatnosti. Prostřednictvím něj člověk dokáže své
jednání vést určitým uvědoměle chtěným způsobem. Otázkou však zůstává, zda je právě
rozum tím nejlepším, čím nás mohla příroda pro naši vlastní sebezáchovu a blaženost
obdarovat; je více než pravděpodobné, že k tomuto účelu by nám stejně jako zvířatům více
vyhovovaly pouze instinkty a pudy, a to i bez („zbytečných“) otázek po existenci Boha
či svobody, nehledě na neustálou sebereflexi, jež nám myšlení umožňuje nad naším
momentálním stavem i celým dosavadním i budoucím životem. Tak jako tak musíme uznat,
že příroda se rozhodla jiným způsobem a jakožto schopnost ovlivňující a formující vůli nám
přidělila rozum, což je pro Kanta poukazem k tomu, že nejzazším účelem lidského života
evidentně není (pouhá) blaženost; rozum nám byl dán patrně kvůli jinému účelu.2
Jak jsme si ukázali, vůle – a především jednání na ní závislá – mohou být co do své
podoby určována rozdílnými způsoby a na základě různých příčin. Jelikož je člověk jak
bytostí rozumovou, tak i bytostí přírodní, pro etiku je nutné nalézt jakousi hranici nebo
kritérium, které by nám usnadnilo rozhodování, podle čeho vůli co nejlépe určovat
– a vymezit tak maximy z ní vycházející. Jistě se každému z nás mnohokrát v životě stalo,
že jsme uvažovali nad tím, jak se v určité situaci zachovat – zda poslechnout rozum,
či – lidově řečeno – srdce, čímž je zde samozřejmě myšlena přirozená touha po blaženosti;

1
2

KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 338.
KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 14-16.
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Kantova praktická filosofie by nám v tomto měla ukázat správnou cestu i její zdůvodnění,
pomocí kterého budeme moci lépe pochopit, jak se postavit vůči problému lži.
Jak již víme, maxima je subjektivní princip jednání, z níž lidské jednání vyplývá; jedná
se o jakousi představu cílů daného jednání, na základě níž určujeme prostředky, abychom
těchto cílů mohli dosáhnout. Avšak zůstává zde otázka, zdali existuje nějaké měřítko, podle
kterého by se dalo objektivně rozhodnout, jaké jednání je dobré. Je tedy potřeba v rozumu
hledat jakési univerzální pravidlo či princip, podle nějž bychom mohli řídit své jednání nutně
dobře bez ohledu na jakékoli vnější okolnosti. Hledáme zákonitost analogickou k přírodním
zákonům.
Na rozdíl od transcendentální filosofie, jež se zabývá naším poznáním objektů, je
ohniskem praktické filosofie zkoumání rozumu vztaženého k subjektu – k lidské vůli a její
příčinnosti, která, má-li vycházet ze svobody, vychází z rozumem (nikoli z náklonosti, neboť
nutnost a obecnou platnost lze dle Kanta nalézt jen a priori v rozumu!) vytvořené praktické
zásady (z praktického pravidla), jež určuje vůli a stává se tak určujícím činitelem jednání.
Každá věc nacházející se v přírodě je nutně v područí zákonů a kauzality, avšak rozumové
bytosti vůbec jsou obdařeny již zmíněnou vůlí, a tudíž i schopností jednat nikoli jen v područí
přírodních zákonů, nýbrž i podle vlastních z rozumu vycházejících představ o zákonech,
podle nichž vědomě dokáží určovat své jednání. Jelikož u člověka není čistý rozum (který
v Kantově transcendentální filosofii umožňuje poznání objektivního přírodního zákona,
a tak by mohl stejně umožnit i poznání zákona mravního v rámci praktické filosofie) jediným
určujícím prvkem vůle, neboť ta není určována vždy a nutně obecně platným zákonem (může
být určována pocitem libosti a nelibosti), jako je to u předmětů přírodních, jež jsou v plné
moci kauzality, pak objektivní praktické pravidlo má v Kantově praktické filosofii funkci
imperativu, jenž vyjadřuje objektivní popud k jednání, při němž by vůli zcela určoval pouze
rozum; jenže lidská vůle není plně podřízena rozumu, a tak je jednání určované na základě
objektivních pravidel donucováním. Imperativ by mohl určovat vůli samu o sobě bez ohledu
na účinek jednání (tento imperativ by se nazýval kategorický), nebo by stanovil příčinu
jednání

na

základě

očekávaného

a

vymezeného

účelu

(zde

by

byla

řeč

o imperativu hypotetickém). Oproti imperativům stojí maximy jako zásady subjektivní.3
Otázkou nyní je, které z těchto praktických pravidel by se mohlo stát výše avizovaným
univerzálním mravním principem a z jakého důvodu.

3

KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996, s. 28-29.
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Hypotetický imperativ
Hypotetický imperativ, ačkoli je skutečně praktickým předpisem vycházejícím
z rozumu, určuje vůli na základě námi požadovaného účinku, tudíž není nepodmíněný,
a proto také nemůže nosit označení zákon. Jak píše Kant v Kritice praktického rozumu:
poradí-li nám někdo zkušený, že je pro nás dobré od mládí šetřit, abychom měli ve stáří
nějakou finanční jistotu, jistě se jedná o podnětný praktický předpis (dobrý pro účel jistoty);
jenže se také jedná o takový praktický princip, jehož původ je odvozen na základě žádací
mohutností již předem vybraného a vytouženého podnětu, kterého se má naše vůle
dožadovat, a tak je tento princip třeba považovat za empirický, neboť právě empirie nebo
alespoň její představa je pohnutkou vůle a důvodem konkrétního jednání.4 Praktický princip,
jehož základ stojí na ryze subjektivní podmínce vycházející z žádostivosti, se sice může stát
naší maximou, podle níž budeme určovat své jednání, avšak nemůže již být univerzálním
zákonem a priori.5 Hypotetický imperativ – a jednání z něj vycházející – má jednoznačně
zprostředkující funkci k vnějším (a náhodným) účelům; tyto aposteriorní principy založené
na matérii, kterých je v konečném důsledku nepřeberné množství podle momentálně
chtěného účinku, zpravidla vycházejí z požadovaného pocitu blaženosti. Pro člověka
ve smyslu fyzického tvora je naprosto přirozené, aby během svého života o blaženost, k níž
subjektivně směřuje a posuzuje ji na základě náklonnosti vycházející z pocitů libosti
a nelibosti, usiloval, neboť štěstí a blaženost jsou bytostnými žádostmi každé konečné
a žádací bytosti, jež během celého svého života pociťuje potřeby a má nejrůznější zájmy
i touhy.6 V Kantově filosofii je však cit považován za empirický, a proto i principy z něj
vyvozené nesplňují apriorní požadavky pro zákonitost, které jsme již zmínili výše – nutnost
a obecnost – a to z toho důvodu, že existence citu a zásady s ním spojené závisí na existenci
a esenci předmětu nám vnějšího, tedy nepochází a priori z rozumu a s odezněním libosti
(případně nelibosti) ztrácí na síle i sám praktický princip; ten, který v této části práce
hledáme, má ovšem být vždy absolutně bezpodmínečně platný. Jednu z podmínek,
jež by musela pohnutka vůle založená na představě předmětu splňovat, je objektivnost;
jinými slovy by každá rozumná bytost musela mít ohledně žádací mohutnosti naprosto stejné
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mínění, což znamená žádat tutéž věc a dosahovat ji nutně vždy jen jedním shodným
způsobem, což, na čemž se jistě shodneme, není možné, neboť každý člověk během svého
života požaduje něco jiného a svých cílů dosahuje nejrůznějšími způsoby jednání,
ba dokonce se i žádostivosti a náklonnosti v rámci jednoho subjektu neustále proměňují
či vyvíjí.7
Všechna tato výše popsaná praktická pravidla závislá na matérii, a s nimi spojené
pohnutky vůle vycházející z žádaného pocitu libosti, by tak mohla v dřívější filosofické
tradici spadat pod tzv. nižší žádací mohutnost. Naopak pravidla pro jednání vycházející
z formálního zákona rozumu by spadala do žádací mohutnosti vyšší. Dřívější filosofické
představy o žádací mohutnosti, pocházející již ze starých řeckých škol, se však od té Kantovy
lišily tak, že rozdíl mezi nižší a vyšší mohutností žádací spatřovaly v tom, zdali mají
představy spojené s pocity libosti a nelibosti svůj původ ve smyslech, nebo zdali pocházejí
z rozumu. Problém této koncepce spočívá v tom, že dle Kanta nezáleží na tom, jestli
představa libosti a její potencionální naplnění pochází z rozumu či citu, ba naopak je
důležité, jak silný pocit libosti, jenž pohání naše jednání, je v nás vyvolán. Ať je již jeho
zdroj kdekoli, vždy jej poznáváme empiricky (pocitem), čímž je patrné, že působí na tutéž
žádací mohutnost. Pro člověka je však v obecné rovině podstatné při rozhodování jen to,
jakou intenzitu, na jakou dobu a za jakou cenu mu konkrétní jednání daný pocit libosti
přinese. Hovoříme-li však o principu blaženosti v rámci Kantovy praktické filosofie,
tak s rozumem i bez něj by se vždy jednalo o žádací mohutnost nižší, neboť tak jako tak je
vůle popoháněna náklonností a vidinou cíle. Problém starších koncepcí spočívá v tom,
že ve skutečnosti pravidla určující jednání pocházející z rozumu jsou podmíněná stejným
způsobem jako pravidla vycházející ze smyslovosti; jedná se pouze o rozdílný popud, ovšem
cíl – blaženost, štěstí – zůstává stejný, proto Kant tyto dříve rozlišené mohutnosti slučuje
do jedné. Univerzální pravidlo, které sám hledá a které má být čistě rozumové, nesmí být
podmíněné jakýmikoli vnějšími vlivy. Je potřeba se v uvažování o praktickém rozumu
ponořit ještě o úroveň hlouběji. Tímto chce Kant říct, že buďto vůbec nelze mluvit
o existenci tzv. vyšší žádací mohutnosti, anebo musí čistý rozum určovat vůli jen na základě
pouhé formy praktického pravidla, a to bez předpokladu jakéhokoli žádoucího podnětu
a pocitu (ten je podmínkou empirii podmíněných pravidel). O vyšší žádací mohutnosti
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můžeme u Kanta mluvit pouze tehdy, je-li rozum chápán jakožto praktický určující činitel
vůle o sobě (vůle samé).8

Kategorický imperativ
Zákon, jenž má být absolutně nutný a obecný, musí vycházet pouze z rozumu,
a tak určovat vůli jakožto vůli o sobě bez jakýchkoli nahodilých subjektivních podmínek
spojených s pocitem libosti a nelibosti a odkazujících na vzdálený vytyčený úmysl; toto
kritérium splňuje pouze kategorický imperativ jakožto apriorní princip pramenící z čistého
praktického rozumu přikazující bezprostřední dobré jednání. To, k čemu nás kategorický
imperativ nutí, je zcela nezávislé na obsahu daného jednání a na jeho následku; kategorický
imperativ si zakládá na principu konání vůbec, díky čemuž není omezován žádnými vnějšími
podmínkami, čímž je možné jej považovat za apoditicky nutný. Nyní je potřeba podívat
se na to, jak je tento imperativ vůbec možný. U imperativů hypotetických můžeme
na základě zkušenosti snadno doložit, že existují. Každým dnem se v nespočtu situacích
můžeme setkat s případem, kdy jednáme podle jistých empirických principů či rad, abychom
dosáhli cíle, kterého se dožadujeme, ať už se týká například našeho zdraví nebo vysněného
bohatství; z toho důvodu pak držíme diety anebo jsme spořiví, což jsou prostředky k našim
vytyčeným úmyslům. Avšak kategorický imperativ je příkaz vycházejí čistě z rozumu,
a proto nelze na základě empirického příkladu potvrdit, zda takový imperativ existuje.
Nezbývá nic jiného, než se pokusit vysledovat jeho možnost – jak jinak než – a priori.
Předběžně jsme vytušili, že pokud má být vůle určována objektivním praktickým zákonem,
tuto podmínku splňuje pouze imperativ kategorický, který oproti hypotetickému imperativu
není ničím podmíněný. Pokud bychom se pokusili myslet hypotetický imperativ vůbec,
zjistili bychom, že o něm nemůžeme nic prohlásit, neboť nevíme, pod jakou podmínkou
vznikl a co má obsahovat; jinak řečeno, u něj nelze a priori určit k čemu směřujeme a jaké
jednání nebo prostředky pro dosažení onoho chtění zvolit. Naopak u imperativu
kategorického vůbec víme s jistotou, jaký je jeho obsah; jsou jím obecnost a nutnost
propojené v zákonitosti. Aby se maxima, subjektivní praktický princip založený
na subjektivních podmínkách vůle, jakéhokoli člověka mohla stát objektivním zákonem,
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musí zahrnovat jen takové zásady, jež neobsahují empirickou pohnutku vůle a jež tak mohou
platit obecně a nutně. Oprostíme-li pravidlo jednání od veškeré materie a úmyslů, zbyde nám
pouhá forma, a to apriorní forma všeobecného zákonodárství vycházející z čistého
praktického rozumu, na základě které je možné určovat vůli zcela bezpodmínečně. Své
maximy proto musíme poměřovat tím, jestli jsou zuniverzovatelné, jestli se mohou stát bez
výjimky platným zákonem. Základní formule onoho kategorického imperativu a obecného
mravního zákona vyplývající z výše naznačených podmínek zní: „Jednej tak, aby maxima
tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství.“9 Případně:
„…nemám nikdy postupovat jinak než tak, abych mohl zároveň chtít, aby se má maxima
stala obecným zákonem.“10 Právě tento jediný imperativ vycházející z čistého praktického
rozumu je základním principem Kantovy metafyziky mravů, na které je možné dále
vybudovat etickou teorii.11 Kdybychom měli zodpovědět otázku, jakým způsobem co
nejlépe určovat vůli, naše závěry by se opíraly o nepodmíněné praktické pravidlo vycházející
ze zákonodárného čistého praktického rozumu v podobě kategorické věty, jež určuje
bezprostředně naši vůli svou vlastní představou zákona. Takováto věta má funkci příkazu,
je plně prosta zkušenosti, zároveň nemůže být předpisem, neboť nám neříká nic o účelu,
ke kterému má naše jednání směřovat, a především je pravidlem určujícím vůli a priori. To,
že jsme si tohoto základního praktického principu vědomi, Kant jednoduše nazývá faktem
rozumu, neboť kategorický imperativ vychází z nás samých jakožto syntetický soud a priori,
jenž nemůže být založený na empirickém ani čistém názoru; mravní zákon si uvědomujeme
bezprostředně (analogicky k apriorním zásadám spekulativního rozumu). Vůle je pro nás
takto schopností určovat sebe sama k jednání na základě představ o mravním zákonu. Pokud
je účel jednání vymezen pouze rozumem, musí tento účel být univerzální u všech
rozumových bytostí, neboť rozum je nám v obecné rovině společný.
Výše popsaná formulace kategorického imperativu však není jediná, jež Kant
vyvozuje a formuluje. Jak již víme, morální zákon v analogii k zákonu přírodnímu musí být
zcela obecný a nutně platný pro všechny rozumové bytosti, a tak je tato morální zásada
spojena s pojmem rozumné bytosti (společně s její vůlí) vůbec. Jestliže je účel jednání určen
na rozdíl od subjektivní pružiny a priori rozumem, tudíž je nepodmíněný, musí platit
pro všechny rozumné bytosti stejně. Důležité zde je, že účely vybírané na základě
náklonnosti, mají relativní hodnotu, kterou jim dává ta či ona konkrétní rozumová bytost
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podle konkrétní míry žádostivosti, z čehož vyplývá, že na základě této relativní hodnoty
nelze vyvozovat žádné obecně platné zákony. Kant si ale klade otázku, zda existuje něco
s absolutní hodnotou, co by mohlo v jeho praktické filosofii figurovat jako účel sám o sobě
pro ustanovení nutných mravních principů. Načež odpovídá, že na rozdíl od předmětů
žádostivosti s podmíněnou hodnotou právě „člověk a vůbec každá rozumná bytost existuje
jako účel sám o sobě, nikoli pouze jako prostředek k libovolnému použití tou či onou
vůlí, …“12, protože nebýt pocitu libosti a nelibosti k oněm předmětům náklonosti, jejich
hodnota by nebyla žádná, kdežto rozumové bytosti jsou od přirozenosti účelem o sobě,
účelem objektivním, jenž zastřešuje veškeré ostatní subjektivní účely. Pokud by ve světě
nebyla žádná hodnota absolutní, nemohli bychom najít ani nejvyšší zákon. Touto hodnotou
nemůže být nic jiného než lidství ve smyslu účelu o sobě; člověk jakožto rozumová a volící
bytost je činitelem, jež vůbec přikládá všem „věcem“ hodnotu, tudíž všechny ostatní hodnoty
jsou vůči této racionální bytosti relativní, protože se k ní vztahují. A to, že sám jednající má
absolutní hodnotu, samozřejmě nutně platí pro každou rozumnost bytost vůbec;
nepodmíněnou hodnotou je lidství o sobě, z čehož nám plyne další znění kategorického
imperativu: „jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého
vždy zároveň jako účel, nikdy pouze jako prostředek.“.13
Je-li naší maximou úmyslně lhát, využíváme tak druhého člověka jakožto prostředek
pro své jednání, nejednáme s ním jako s účelem. Zjednodušeně řečeno, při jednání
s jakoukoli racionální bytostí musíme vždy brát ohled na to, co chce druhý, případně co
by vůbec chtít mohl; náš cíl musí být i jeho cílem. A skutečně platí, že ani my nechceme,
abychom byli klamáni lží. Tato filosofická koncepce nemůže být ztotožňována se známým
„Nečiň druhému to, co nechceš, aby on činil tobě“! Zásadní je zde vždy již samotný záměr
jednání, ať už se uskuteční či nikoli.14 Lidé mohou jednat stejným způsobem, avšak
z rozdílných důvodů; mohou nelhat, neboť jsou motivováni prospěchem, například
si nechtějí poškodit svou důvěryhodnost. Nebo se mohou rozhodnout nelhat čistě
z morálního rozhodnutí, neboť vědí, že lež je amorální a špatná.
Otázkou zůstává, co vlastně znamená tento relativně abstraktní pojem lidství jako účel
o sobě. Začněme popisem toho, jakou roli v Kantově etice hraje účel. Americký filosof
a odborník na Immanuela Kanta, Allen Wood, ve své publikaci Kant’s Groundwork
of the Metaphysics of Morals v kapitole Humanity As End in Itself píše, že podle Kanta musí
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mít každé jednání vždy nějaký účel.15 Tato věta se jistě na první pohled může zdát v rozporu
s filosofií vyloženou v Základech metafyziky mravů či Kritice praktického rozumu, avšak je
potřeba si nejdříve pořádně definovat, co je zde účelem myšleno. Účel je jakýsi „motiv“,
který nutí vůli k určitému jednání. Účel o sobě, jehož hodnota v rámci kategorického
imperativu musí být nepodmíněná, je zcela nezávislý na žádostivosti a má být platný
pro všechny rozumové bytosti, jinak by zde nemohla být řeč o univerzálním zákonu.
Opakem je podmíněný účel, o němž víme, že jeho hodnota je relativní a závislá
na konkrétním subjektu a jeho momentálním chtění, tudíž není univerzální ani nutný.
Z tohoto prozatím vyplývá, že dle Kanta má existovat jakýsi motiv, účel, který, aby mohl
být univerzálně platný pro všechny rozumové bytosti, nesmí být ničím podmíněný, a hledá
ho z toho důvodu, neboť proč by jakákoli vůle poslouchala kategorický imperativ,
kdyby neměla žádný účel (motiv) tohoto jednání. Avšak tento účel nesmí být empirický,
nesmí vycházet ze subjektivní náklonosti bez absolutní hodnoty, tudíž se ani nejedná o účel,
jenž bychom chtěli uskutečnit.16 Takovýto specifický účel nám Kant představuje
v Základech metafyziky mravů a nazývá ho účel samostatný; je to účel, který není třeba
nikterak uskutečňovat, neboť již předem existuje, a právě tato existence má být oním účelem
o sobě. A jak jsme již výše prozradili, není jím nic jiného než sám subjekt všech ostatních
možných podmíněných účelů; subjekt, jenž je možným nositelem dobré vůle.17
Pokud chceme hledat nějakou objektivní hodnotu, je třeba ji nutně hledat ve vůli plně
podřízené rozumu; taková vůle dokáže určovat naše jednání zcela dle mravního zákona,
který sama ustanovila. Racionální vůle je tedy to, co činí jednání skutečně dobré, to, co dává
objektivní hodnotu, a to tato vůle může jen tehdy, zdali je hodnota lidství absolutní a ničím
nepodmíněná. Čistě racionální je univerzální a dobré; a takto pojímané dobro musí být
určováno univerzálním účelem, musí vycházet z racionálního zdroje. Pokud je účel dobrý,
musí se tak vztahovat ke všem racionálním bytostem, tudíž nemůže-li být dané jednání
sdíleno každou rozumovou bytostí, nemůže být o sobě dobré a nemůže pocházet čistě
z rozumu. Naše racionální povaha, tedy naše rozumem vedená vůle, schopnost (na rozdíl
od zvířat) určovat sebe sama, musí být absolutní a ničím nepodmíněný účel o sobě, jinak by
nemohla být vůle zákonodárná.
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Kategorický imperativ ve formulaci lidství o sobě nám říká, že morální jednání je
takové, jež respektuje absolutní hodnotu onoho lidství jako účelu o sobě; jinými slovy nám
kategorický imperativ ukazuje, jak nejlépe o své lidství (i lidství všech ostatních rozumových
bytostí) „pečovat“. Pokud člověku úmyslně něco lživě slíbím, nectím jeho lidství, a tudíž ho
používám jen jako prostředek pro svůj vlastní účel. Mohu se ke druhému chovat zdvořile
a čestně, stále ho ale mohu využívat jako pouhý prostředek, pokud tak činím jen ze svého
vlastního zájmu. Skutečné mravní jednání dle kategorického imperativu je takové,
které vyjadřuje úctu k lidství bez ohledu na vnější, subjektivní důvody; vyjadřuje tedy úctu
k lidství o sobě.

Dobrá vůle a úcta k povinnosti
Výše jsme si načrtli primární a zároveň i nejčistší rovinu Kantovy praktické filosofie,
čímž jsme nalezli základní mravní princip, podle nějž je možné přikazovat vůli jednání
vycházející a priori z rozumu, a tudíž podle tohoto kritéria dokážeme rozhodnout
o jakémkoli jednání (respektive o jakékoli vůli, jež ona jednání umožňuje), jestli je dobré
či zlé, a to nikoli ve smyslu zprostředkovací funkce k vytyčenému účelu, na základě kterého
dřívější autoři posuzovali lidskou mravnost, nýbrž zda je jednání určující vůle dobrá sama
o sobě pro své chtění; tedy odhalit podobu čisté mravnosti bez veškeré empirie a
subjektivních pohnutek. V první části Základů metafyziky mravů s názvem Přechod od
prostého mravního rozumového poznání k poznání filosofickému Kant hovoří o dobré vůli.
Vykládá, že na světě může bez jakéhokoli omezení považovat za dobrou pouze ji, a to z toho
důvodu, že dobrá vůle koriguje veškeré naše talenty, temperament a charakter k dobrému,
čili je o ní možné prohlásit, že je dobrá sama o sobě pro své mravní chtění, a to zcela bez
jakéhokoli ohledu na následky její volby, ať už jsou (pro nás) pozitivní či negativní. Veškeré
naše vlastnosti, a stejně tak například touha po moci, bohatství či zdraví, která se nás také
bezprostředně týká, mohou v našich životech figurovat nejrůznějšími způsoby podle toho,
zda je vůle, jež s nimi nakládá, dobrá, či nikoli.18 Ačkoli se na první pohled může zdát,
že dobrá vůle je jednoduše taková, že na jejím základě je lidské jednání uměřené a uvážené,
nesmíme se nechat zmýlit a stále se musíme držet vytyčeného směru Kantových myšlenek
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čisté praktické filosofie; ačkoli pro náš život i blaženost může být vytyčený cíl užitečný,
neznamená to ještě, že by onen praktický předpis mohl mít platnost zákona a jednající vůle
by tak byla nutně dobrá. Skutečně dobré mravní jednání musí vždy vycházet jen a priori
z rozumu, protože, jak píše Kant: „Dobrá vůle není dobrá tím, co způsobuje nebo vykonává,
…, nýbrž je dobrá pouze a jedině chtěním, tj. o sobě, a je třeba ji samu o sobě, bez jakéhokoli
srovnání, hodnotit daleko výš než vše, co by se skrze ni mohlo kdy uskutečnit ve prospěch
nějaké náklonnosti, …“19 Skutečnou hodnotou o sobě je již samotné mravní chtění nikoli
vytyčený záměr, ať už uskutečněný či pouze myšlený. Mravní hodnotu jednání nelze
v rozvrhu Kantovy praktické filosofie posuzovat jinak nežli v rámci chtění čisté vůle o sobě;
jednání založená na subjektivních očekávaných následcích mohou vzniknout z nespočtu
různých příčin, jež mohou být spolu s jejich účinky dobré pro naši blaženost,
avšak nevychází-li tato jednání pouze z kategorického imperativu, nejsou dobrá o sobě. Jen
rozum dokáže vytvářet skutečné a nepodmíněné dobro, které vychází z nás samých. Jedinou
možností, jak skutečně mravně jednat a moci považovat svou vůli za dobrou, je určovat vůli
na základě kategorického imperativu. Například se můžeme sami sebe ptát, zda je možné
vědomě slíbit něco s úmyslem, že svůj slib nedodržíme. Tážeme se také, jestli při porušování
slibu neztratíme svou důvěryhodnost a nikdo nám již nic neuvěří. Tak či onak si můžeme
všimnout jednoho zásadního rozdílu, podle nějž dokážeme jednoznačně rozlišit, zda je
jednající vůle dobrá, či nikoli. Na první pohled je zcela něco jiného jednat pravdomluvně
na základě obavy z nepříznivých důsledků, nebo tak činit z čistého mravního chtění vůle.
Na tomto krátkém příkladu můžeme vidět zásadní rozdílnost hypotetického a kategorického
imperativu, kdy skrze imperativ hypotetický uvažujeme o podmínkách a následcích svého
jednání dle své subjektivní potřeby, kdežto imperativ kategorický si zachovává apriorní
nestrannost pocházející jen a pouze z čistého rozumu. Dobrá vůle je v tomto případě ta, která
se zcela jednoznačně drží univerzálního mravního principu. Tak například maxima lživého
slibu se stát obecně platným zákonem nemůže, neboť fakt, že v tomto případě považujeme
lež za výhodnou a žádoucí, neznamená, že bychom mohli požadovat, aby se tato lež stala
univerzálním mravním pravidlem pro všechny rozumové bytosti, protože takovýto slib by
vůbec ani nemohl existovat, jelikož by každý věděl (neboť by tento falešný slib byl obecně
platným zákonem), že druhému člověku nelze věřit.
Otázkou, jež se v tuto chvíli více než nabízí, ovšem zůstává, z jakého důvodu bychom
se měli podle nepodmíněného kategorického imperativu řídit, neboť je zřejmé, že během
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života každý člověk jedná zpravidla na základě imperativů podmíněných, tedy
hypotetických; navíc určit, jestli člověk skutečně jedná z ryzí čistoty svého rozumu a dobré
vůle, je nemožné, protože nikdy nedokážeme se stoprocentní jistotou v rámci našeho
(omezeného) poznání rozhodnout, co bylo skutečným popudem naší vůle. Právě tato
nedokazatelnost vedla mnohé filosofy k přesvědčení, že lidská přirozenost není schopna
čistého mravního jednání, a tak dle nich závisí veškeré jednání více či méně
na náklonnostech, ačkoli si je člověk jakéhosi nejvyššího praktického principu přirozeně
vědom. I jednání, jež se zdá být zcela oproštěné od vlivů nahodilých náklonností a jež nám
nepřináší žádný prospěch, ba dokonce od nás vyžaduje oběti, může obsahovat popud
pocházející z vlastní sebelásky a domýšlivosti, která zůstává jedinou zbylou motivací
k jednání.20
Odpověď na výše zmíněnou otázku, proč se podřizovat mravnímu zákonu, leží stejně
jakožto forma zákonodárství sama přímo v našem rozumu, jenž nám podsouvá k mravnímu
zákonu úctu, jež formuje povinnost k jeho dodržování.21 „Povinnost je [praktická] nutnost
jednání z úcty k zákonu.“22, píše Kant; jinak řečeno, jednání určované mravním zákonem
bez jakéhokoli vlivu sebelásky či domýšlivosti je povinnost, která člověka i přes veškerou
nelibost nutí k danému úkonu. Jestliže jsme si skutečně vědomi toho, že se podřizujeme
univerzálnímu zákonu, máme k onomu zákonu úctu.23 Ovšem stejně tak by měla být
předmětem naší úcty dobrá vůle (nejen sám zákon), neboť právě jedině z ní plyne skutečné
mravní jednání. V rámci úcty k nejvyššímu mravnímu principu lze k určování vůle
přistupovat v elementární rovině dvěma rozdílnými způsoby; buď může být naše jednání
z náklonnosti, tedy být podmíněno žádanými účely, o nichž jsme již hovořili podrobněji
výše, nebo může naše jednání pocházet z povinnosti pramenící z přirozené úcty, kterou
chováme k dobré vůli a mravnímu zákonu a o které si povíme více níže. Otázkou ale stále
zůstává, kde se ona úcta bere, proto se nyní pokusíme více probrat, co znamená jednání
z povinnosti a jak souvisí s úctou k mravnímu zákonu. V první řadě je třeba si uvědomit
rozdíl mezi jednáním z povinnosti a jednáním v souladu s povinností. Je třeba mít neustále
na paměti, že pokud má mít naše jednání skutečně mravní hodnotu, musí vycházet z čistého
praktického rozumu a formy zákonodárství z něj vyplývající. Zde můžeme znovu využít
výše zmíněný příklad s úmyslným lživým slibem. Pokud se rozhodneme mluvit pravdu
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z toho důvodu, aby lež neuškodila naší pověsti, důvěryhodnosti či možnému budoucímu
zisku, je na první pohled zcela zřejmé, že původcem našeho jednání rozhodně není
univerzální zákon, nýbrž praktická zásada vycházející z náklonnosti k nějakému
subjektivnímu cíli. Pokud bychom se však rozhodli být pravdomluvní čistě ze své vlastní
vůle a z úcty k mravnímu zákonu, mělo by naše konání status jednání z povinnosti. V tomto
případě mravní zákon převyšuje sílu sebelásky i sebeúcty. Poněkud zvláštní či neobvyklé se
tu

může

zdát,

že

ačkoli

podle

Kantovy

filosofie

není

určování

vůle

prostřednictvím náklonnosti dobré o sobě, výsledek jednání z povinnosti i výsledek jednání
pouze v souladu s povinností může být shodný. Ovšem jak již víme, zkoumáme-li čistý
apriorní praktický zákon, je účel, ke kterému naše jednání směřuje, v rámci posouzení
mravní hodnoty o sobě nepodstatný. Například je naprosto přirozenou lidskou povinností
zachovávat svůj život, a to již z toho důvodu, že člověk, jehož základní potřeby jsou
neuspokojeny, má větší sklon k porušování mravních zásad, avšak to ještě neznamená,
že i téměř dokonalá a příkladná péče o život jakoukoli mravní hodnotu má. V této pasáži se,
ačkoli trochu jinou cestou, opět vracíme do bodu Kantovy filosofie, jež nám říká,
že oprostíme-li jednání od náklonností (od veškerých vnějších jevů), zbyde nám samotný
objektivní a ničím nepodmíněný zákon, na jehož základě, neboť k němu chováme úctu,
jednáme z povinnosti.
Stále ovšem zůstává záhadou, proč bychom měli mravnímu zákonu naslouchat,
proto si nyní vyložíme, co pro Kanta znamená úcta k zákonu. Jistě se zdá být matoucí,
že Kant, o kterém jsme výše prohlásili, že cit považuje za složku empirického světa, pracuje
ve své čisté praktické filosofii s jakýmsi pojmem úcty. Tento cit není v člověku vyvoláván
prostřednictvím žádaného účelu nebo jeho představy; viz pocity libosti a nelibosti, které jsou
spouštěčem hypotetických imperativů. Úcta je citem, jenž má své jádro ukotvené v rozumu,
a to naprosto nezávisle na matérii stejně jako sám mravní zákon; oba tak poznáváme
apriorně, a proto i nutně. Uvědomujeme si mravní zákon, který vychází z našeho vlastního
rozumu, a právě toto vědomí vlastního zákonodárství je nazýváno úctou, jež je přirozeným
účinkem zákona.24,25 Jistě by se vulgárně dalo říct, že pokud nectíme mravní zákon, který,
jak již dobře víme, pochází z nás samých, nectíme tím zároveň ani sami sebe jakožto lidské
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bytosti. Ovšem člověk není pouze bytost rozumová a rozumové příkazy povinnosti každým
dnem narážejí na přírodní stránku naší lidské podstaty, jež má své přirozené potřeby.

Mravní zákon ve smyslu svobody a autonomie vůle
Zajímavé (a pro lepší pochopení prospěšné) je podívat se alespoň okrajově na výše
probranou problematiku i z pohledu Kantova chápání lidské svobody; konkrétně z pohledu
možnosti svobody a její podmíněnosti. Nejvyšší princip mravnosti vychází jakožto
objektivní zákon z našeho čistého praktického rozumu, a to zcela nezávisle na jakékoli
matérii, jež by onen princip podmiňovala. Subjektivní maxima se má stát objektivním
zákonem. Ačkoli oprávněně hovoříme o tom, že nás imperativy nutí nebo spíše pobízejí
k určitému jednání, zároveň je třeba si uvědomit, že zákony, podle nichž se máme (nuceně)
řídit, jsou zákony našeho vlastního rozumu; jedná se o naše vlastní zákonodárství, jenž nás
svazuje pravidly, avšak takovými, které si určujeme sami, neboť vycházejí z naší
přirozenosti, z rozumu. Z tohoto je patrné, že díky nepodmíněnému mravnímu zákonu
můžeme u rozumových bytostí hovořit o autonomii vůle, jež je určována námi samými (není
nutně podřízena přírodní kauzalitě); tzn. že skrze mravní zákon praktického rozumu můžeme
uskutečňovat praktickou svobodu, a to i přes to, že rozum spekulativní nemohl o svobodě
objektivně nic vypovědět. Svoboda je důsledkem a zároveň podmínkou všech našich maxim
pocházejících z autonomní vůle, které se mají stát obecným zákonem. Jestliže je vůle
určována takovým mravním principem, jenž je podmíněný empirickou představou, jež je
předmětem žádosti, mluvíme o heteronomii vůle, která není ničím jiným než závislostí na
přírodním zákonu a náklonostech. Zde si (oproti autonomii) vůle sama zákon,
který by pramenil z praktického rozumu, nedává. Materie a hodnota (subjektivně určená
člověkem) s ní spojená vždy závisí na subjektivních podmínkách a požadovaném účelu,
proto tento způsob určování vůle není možné považovat za svobodný (oproti objektivně
nutnému nejvyššímu principu mravnosti, jenž má platit pro všechny rozumové bytosti
obdařené vůlí).
Jakožto lidé jsme přírodní i rozumové bytosti, ale své jednání můžeme vést autonomně
a inteligibilně, čímž přesahujeme naturální část svého já. Stejně tak i sám kategorický
imperativ je rozkaz vůči bytosti, která je přirozeně racionální i smyslová. Na první pohled
by se mohlo jednoduše zdát, že díky tomu, že jakožto lidé máme rozum a vůli, se můžeme
považovat za svobodné bytosti, které se pomocí vlastního rozhodování mohou vymanit
22

z řetězů přírody. Ovšem i když naše rozhodování nevychází bezprostředně z náklonnosti,
nýbrž je založeno na představách rozumu, neznamená to v Kantově etické teorii ještě to,
že je toto jednání svobodné. Neboť pokud je naše vůle určována hypotetickými imperativy,
neklade sebe samu jako výchozí bod daného jednání. Hypotetické imperativy jsou vždy
podmíněné, a právě tato podmíněnost empirickým světem (byť v podobě jakési relativní
nezávislosti na něm), je důvodem naší nesvobody, heteronomie vůle, protože, jednoduše
řečeno, naše jednání nevychází pouze z našeho čistého rozumu, nýbrž je s ním
„manipulováno“ vnějšími vlivy působícími na naši náklonnost a pocity libosti a nelibosti.
Oproti tomu stojí autonomie vůle spolu s kategorickým imperativem, který nám zcela
bezpodmínečně a bez jakéhokoli chtění, vyjma chtění o sobě, udává směr, jímž se má naše
jednání ubírat. Hypotetický imperativ nám radí nelhat, abychom nepřišli o svou
důvěryhodnost. Kategorický imperativ nám přikazuje jednat tak či onak bez sebemenšího
ohledu na následek a bez jakýchkoli předmětů, jež by mohly mít na vůli vliv; je to nástroj
našeho rozumu, kterým sami sebe poutáme, avšak jedině takovým způsobem, jenž nám
umožňuje být svobodnými.

Shrnutí
Ve zkratce můžeme říct, že absolutně nutný mravní zákon nesmí nikdy vycházet
z náklonnosti a být podmíněný nahodilými úmysly, které se opírají o pocity libosti a nelibosti
závislé na empirickém světě. Právě rozum sám o sobě je v praktické filosofii oním
zákonodárně konstitutivním činitelem, o němž můžeme v Kantově etické teorii mluvit
jakožto o původci mravního zákona, jenž formuluje formu všeobecného zákonodárství,
a to zcela nezávisle na vnějších fenoménech, neboť představa zákona vzniká nutně již před
veškerou empirií. Mravní hodnota se neskrývá v účelu jednání, nýbrž v maximě a chtění
vůle samé, a pokud z ní vyloučíme veškeré vášně a žádostivosti, zbyde nám objektivní
mravní zákon, jenž má být platný pro každou rozumovou bytost vůbec; „[Mravní pojmy]
nemohou být získány abstrakcí ze žádných empirických, a proto jen nahodilých poznatků;
… v této čistotě jejich původu spočívá právě jejich hodnota, kvůli níž nám slouží
jako nejvyšší praktické principy; …“26. Tímto se člověk odlišuje od zbytku přírody, neboť
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ta je zcela podřízena zákonům kauzality. Avšak to neznamená, že se lidská vůle vždy zcela
čistému rozumu podřizuje, ba naopak lidské jednání bývá poháněno zpravidla empirickou
složkou světa, ačkoli si mravní zákon instinktivně uvědomujeme. Do jisté míry každý člověk
přirozeně souhlasí s platností mravního zákona, aniž by si ho explicitně musel uvědomovat
a přímo ho formulovat. Na základě praxe bychom si však zároveň často spíše přáli, aby tento
nejvyšší mravní princip dodržovali všichni s výjimkou nás samých (neboť by z toho pro nás
plynuly určité výhody), ačkoli je tento zákon jediným „důkazem“ toho, že jsou lidské bytosti
svobodné.

24

II. Pravda a lež jako pragmatický
problém

Otázka, kterou jsem si v Úvodu své bakalářské práce položil, zněla: „Jak v rámci Kantovy
etické koncepce v běžném životě naložit se lží?“ Řekli jsme si, že v naší společnosti
považujeme lež zpravidla za morálně špatné jednání, avšak v jistých situacích se zdá být
(dobromyslná) lež více než vhodná i potřebná. Výše nastíněná nauka Immanuela Kanta by
nám měla pomoci lépe tuto problematiku uchopit a pokusit se dále na kladenou otázku
odpovědět.
Na první pohled se zdá být stanovisko Kantovy praktické filosofie ke lži zcela jasné.
Z výše uvedených a popsaných důvodů víme, že se lež nemůže stát univerzálním praktickým
zákonem, neboť lhaní jakožto všeobecně přijímaná maxima by vůbec nemohlo existovat,
stalo by se nesmyslným; případně pokud člověku úmyslně lžeme, nectíme tím jeho lidství,
a tudíž ho využíváme jen jako pouhý prostředek pro svůj vlastní subjektivní účel. Z toho
nám jinými slovy vychází, že lež je z praktického hlediska v Kantově filosofii amorální,
a proto nemůže být považována za dobrou. V tomto bodě bychom mohli problematiku
uzavřít a jednoduše prohlásit, že lež je nutně a obecně špatná, tudíž, pokud bychom chtěli
náš život vést skutečně dobře, museli bychom se lži zcela vyhnout; tato myšlenka dokonale
pravdivého a upřímného ideálního společenství zní jako něco, s čím bychom se nejspíš
v životě vyrovnali, avšak jsou zde jisté důvody, jež nás nutí přemýšlet dál. Do této chvíle
byla řeč vesměs pouze o teorii, nyní se v krátkosti podíváme do světa možné praxe.
V této části práce budeme vycházet z Kantova textu O domnělém právu z lásky k lidem
lhát27 z roku 1797, který česky vyšel ve sborníku studií s názvem Studie k dějinám a politice.
Ačkoli se toto krátké dílo věnuje spíše otázkám práva, využijeme ho zde k posouzení
Kantovy praktické filosofie i z čistě pragmatického hlediska. V textu se Kant vymezuje proti
kritice obsažené ve spise Francie, šestá část, číslo I: O politických reakcích
od francouzského filosofa Benjamina Costanta, kde se, zjednodušeně řečeno, píše, že výše
popsaná Kantova praktická filosofie a mravní zásada z ní vycházející by učinila každé
27
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společenství nemožným. Argument proti Kantovi zní: „Mluvit pravdu je povinnost, ale jen
vůči tomu, kdo má na pravdu právo.“28, neboť dle Constanta je pojem povinnosti
neodlučitelný od pojmu práva; pravda je povinností vůči člověku, jenž na ni má právo. Dále
Constant tvrdí, že nikdo nemá právo na pravdu, která škodí druhým. Kant si klade otázku,
zda má člověk v situaci, kdy se nemůže vyhnout odpovědi formou ano, nebo ne právo
na lež, ba dokonce zda není přímo povinen být v některých situacích nepravdivý. Z jeho
výše uvedeného filosofického výkladu víme, že mluvit pravdu (nelhat) je povinností každé
rozumové bytosti, jestliže má být její jednání morálně dobré, a to zcela bez ohledu
na důsledky a okolnosti tohoto jednání. Konkrétně Kant uvádí, že dopouštíme-li se lži,
dopouštíme se tím nutně i bezpráví na lidství vůbec, ať už tím, že neuposlechnutím mravního
zákona zneucťujeme absolutní hodnotu svého bytí jako účelu o sobě, nebo tím, že skrze lhaní
znevažujeme platnost všech (i společenských) smluv a výroků. Pro právnickou praxi je lež
úmyslné nepravdivé jednání, které má škodlivé následky. Avšak v Kantově etice nemají
škodlivé a ani jiné následky místo, protože lež jako taková je vždy škodlivá o sobě pro naši
přirozenost.29
Ukažme si však nyní, v čem spočívá onen pragmatický problém ležící mezi pravdou
a lží, který nás nenechává ohledně kategorického imperativu chladnými. Jedná se o poměrně
známý příklad dilematu mezi dobromyslnou lží a (morální) pravdou vůči vrahovi.
Představme si situaci, kdy je náš přítel pronásledován vrahem, a proto mu v našem domě,
když o to požádá, poskytneme útočiště, načež nám ale onen pronásledovatel zaklepe na dveře
a zeptá se, zda se u nás přítel neukrývá. Odpověď podle kategorického imperativu musí být
nutně pravdivá, tudíž kladná, čímž svého přítele prozradíme a do jisté míry ho tím i vrahovi
vydáme.
Jak v právní nauce, tak i v Kantově praktické filosofii je lež bezprávím, ačkoli trochu
z jiného hlediska; právo odsuzuje škodlivé následky lživého jednání, kdežto Kant odsuzuje
lež vůbec. V této situaci stojíme před morálním rozhodnutím, jež se však v očích Kantovy
perspektivy zdá být zcela jednoznačné, tedy za jakoukoli cenu říct pravdu, a tak zvolit
jedinou skutečně dobrou možnost jednání. S tímto se však běžný člověk z jakéhosi důvodu
není schopen plně ztotožnit. Avšak i v tomto relativně absurdním příkladu uvádí Kant jistou
argumentaci.
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Zkusme se proto nyní blíže podívat na následky jednotlivých odpovědí vůči vrahovi,
abychom Kantově argumentu lépe porozuměli. Zdá se, že dobromyslnou lží můžeme našemu
příteli zachránit život; toto Kant jistě nepopírá, ovšem zdůrazňuje, že jestliže zalžeme,
neseme za naši lež trestní odpovědnost a jsme zodpovědní za všechny její následky. Jestliže
jsme však setrvali u pravdivé výpovědi, nemůže nám být z právního hlediska vyčítáno,
že jsme hovořili pravdu, a to bez ohledu na následek onoho činu. Může se stát, že pokud
vrahovi odpovíme kladně, náš přítel mezitím stihne nepozorovaně z domu utéci, čímž se
zločinci vyhne a my jsme tím tak možné tragédii zabránili. Stejně tak ale mohla být naše
odpověď ne, čímž jsme přítele mohli zachránit taktéž, neboť tázající se zločinec následně
ode dveří odešel a přítel zůstal v bezpečí. Avšak je také možné, že mezitím, co jsme vrahovi
lhali, náš přítel nepozorovaně z domu uprchl, načež ho venku vrah dostihl. V tomto
posledním případě ulpívá krev přítele na našich rukou z důvodu dobře myšlené, avšak ve
výsledku škodlivé lži, prostřednictvím které jsme jej chtěli ochránit; ta však způsobila jeho
smrt, za což musíme nést dle Kanta následky, neboť jsme nejednali v souladu se zákonem.30
Kdo z nás by ale v této složité situaci skutečně zvolil pravdu, a to i s perfektní znalostí tohoto
krátkého výčtu možností a možných následků?
Škodlivost či neškodlivost pravdy a lži je v tomto případě vesměs náhodná. Kant
kritizuje nedostatečnost Constantovy kritiky také právě z tohoto důvodu, neboť ta zaměňuje
jednání, které škodí, a jednání, které činí bezpráví. Ať už v tomto případě člověk lže
nebo říká pravdu, nedělá to z důvodu, aby přítele úmyslně usmrtil vrahovýma rukama,
a proto je odpor francouzského filosofa vůči pravdě a její neoprávněnosti nesmyslný.
Prohlásit, že pravda je v této situaci vesměs rovna vraždě, je nemožné, neboť škodlivé
následky jsou nahodilé a rozhodně nejsou úmyslné. Kdežto pravdomluvnost je naší
přirozenou povinností, jež platí univerzálně bez ohledu na konkrétní osoby či situace. Výše
zmíněnou větu: „Mluvit pravdu je povinnost, ale jen vůči tomu, kdo má na pravdu právo.“
Kant tedy nepřijímá.
Jak tedy naložit v životě se lží? Má člověk v některých situacích na lež právo? Kant se
se svou etikou zdá být přese všechno v tomto ohledu nekompromisní. Ačkoli nám
univerzální zákon zcela jasně říká, že lež je amorálním způsobem jednání, stále,
i přes všechnu argumentaci a veškerou svou racionalitu, v sobě cítím jisté pochybnosti, které
mě nutí přemýšlet a hledat další možnosti, neboť za pravdivou odpovědí směrem k vrahovi
vidím vysoce pravděpodobnou smrt přítele, zodpovědnost za jeho život a jakési zneužití
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či zneuctění vlastní osoby ve prospěch zločinu a zla; vize záchrany života skrze lež je mi
z neznámého důvodu bližší než přirozená povinnost pravdomluvnosti, a to i za cenu
pravděpodobného ohrožení lidského života, jež může s onou lží ruku v ruce jít (ale stejně
tak může jít toto ohrožení ruku v ruce s pravdou). Z těchto důvodů jsem se rozhodl
pokračovat dále v bádání, podrobněji rozebrat problematiku lži v kontextu Kantovy
praktické filosofie a pokusit se nalézt řešení na otázku, zda je lež v určitých situacích,
a sice jakožto krajní možnost jednání, obhajitelná či nikoli.

28

III. Kritika a obhajoba lži

Ve této kapitole se pokusíme převážně pomocí výkladu uvedeného v kapitole první
a s využitím sekundární literatury nalézt odpovědi na otázky položené na konci kapitoly
minulé – má-li člověk na lež v některých situacích právo a jak se lží v životě naložit.
K tomuto účelu nám bude primárně sloužit sbírka esejí americké akademičky a filosofky
Christine Marion Korsgaard Creating the Kingdom of Ends z roku 1996, ve které autorka
interpretuje filosofii Immanuela Kanta. V první části podává čtenáři výklad Kantovy
praktické filosofie a ve druhé části předkládá eseje porovnávající Kanta a jeho myšlenky
s různými vlivnými filosofickými naukami o morálce. Kromě dvou kapitol, v nichž se
explicitně věnuje problematice lži, tedy The right to lie: Kant on dealing with evil31 a Two
argument against lying32, využijeme pro naše účely i eseje zabývající se Kantovou teorií
a mravním zákonem vůbec; tyto kapitoly jsou obsažené v první části sbírky.

Lží proti zlu
Jedním z témat, jímž se Korsgaard ve svých esejích zabývá, je snaha představit čtenáři
Kanta a především jeho filosofii v trochu jiném světle, než jak se čtenáři může na první
pohled jevit. V tomto budeme do jisté míry autorku následovat. Jak jsme již nastínili
ve druhé kapitole této bakalářské práce, jedním z problémů Kantovy praktické filosofie, za
něž bývá Kant kritizován, se zdá být její rigorismus; Kant racionální cestou vystavěl
a ustanovil jakýsi nejvyšší mravní ideál jednání, jenž je dobrý sám o sobě a který bychom
měli dodržovat bez sebemenšího ohledu na následky a okolnosti, jestliže má být i naše
jednání samo o sobě dobré. Tato přísnost a nekompromisnost, s níž jsme se již setkali, v nás
však může vyvolávat pocit, že kategorický imperativ směřuje naše jednání i takovým
směrem, kterým bychom se sami nevydali (a možná ani nikdy dobrovolně vydat nechtěli);
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například, jak jsme viděli u případu s vrahem stojícím u dveří, nejvyšší mravní princip nás
staví do složité situace, v níž nás nechává proti zlu, kterým onen nechtěný návštěvník našeho
domu i jeho záměr evidentně jsou, téměř bezmocné, ba dokonce v této situaci člověka
svazuje tím, že jestliže zalže, stává se zcela zodpovědným za všechny následky, neboť
mravní zákon nebyl uposlechnut.
Abychom mohli lépe porozumět problematice lži, s níž zde pracujeme, zkusme si
výše popsaný příklad z O domnělém právu z lásky k lidem lhát (a případně nejen ten) projít
podrobněji krok za krokem perspektivou kategorického imperativu a zjistit tak, jaké
možnosti nám v rámci Kantovy praktické filosofie skutečně může ukázat.
První formulace kategorického imperativu, se kterým jsme pracovali, zní: „Jednej tak,
aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství.“33
Již víme, že kdyby se univerzálním zákonem měla stát maxima lživého slibu, všichni by
věděli, že druhému člověku nelze takový slib věřit, tudíž by celá instituce lži nemohla vůbec
existovat, neboť pro lhaní je potřeba člověka, jenž očekává, že je mu říkána pravda, načež je
oklamán. Aplikujme nyní univerzální zákon na příklad s vrahem u našeho prahu.
Pravděpodobně dosáhneme obdobného výsledku jako u příkladu s falešným slibem. Pokud
bychom se rozhodli, že chceme vraha odradit od vstupu do domu, museli bychom zalhat.
Mohl by existovat takový univerzální zákon, skrze který na otázku, zda se u nás přítel
schovává, odpovíme nepravdivě? V takovém případě, kdy by se maxima lhaní měla stát
univerzálním zákonem, došlo by k avizované analogii, ve které by lež jako taková nemohla
vůbec existovat; naše lhaní by v tuto chvíli přestalo splňovat funkci, kterou po něm
vyžadujeme, tedy přesvědčit vraha, že se u nás přítel neskrývá, neboť by věděl, že mu lžeme,
čímž by paradoxně zjistil pravdu. V tomto případě je lež evidentně také nemyslitelná.
Avšak když se zamyslíme nad příkladem samým, můžeme si povšimnout toho,
že o vrahovi je zde uvažováno takovým způsobem, že ví, že mu budeme lhát, což je ale v
praxi velmi nesamozřejmé. Jak správně píše Korsgaard, v běžném případě (v praxi) násilník
stojící u dveří přeci předpokládá, že nevíme, kým ve skutečnosti je a jaké jsou jeho úmysly.
Vrah proto očekává, že mu bude sdělena pravdivá odpověď na jeho otázku, zda je, či není
oběť v domě, neboť nemůže vědět, že víme, s kým jednáme a v jaké situaci se nacházíme,
nemůže proto ani s nutností vyvodit, že mu zalžeme. Pokud bychom v tomto (realističtějším)
případě zalhali, vrah by nám uvěřil a odešel, tudíž by lež zafungovala. Takto by jako
univerzální princip nebylo pojímáno lhaní vůbec, nýbrž lhaní pouze za podmínky,
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jednáme-li s člověkem, jenž neví, že mu bude zalháno, a to proto, že známe jeho záměry, se
kterými se neztotožňujeme (například s vraždou). Za těchto podmínek by lež jako
univerzální zákon nejspíše platit mohla, neboť, jestliže druhý člověk neví, že mu lžeme,
nedochází zde k vnitřnímu rozporu; směrodatný rozdíl mezi tímto a předchozím příkladem
spočívá ve vrahově informovanosti.34 Stejně tak bychom mohli zalhat člověku, jenž si
od nás chce vypůjčit peníze a který zároveň nemá v úmyslu nám peněžní obnos vrátit, pokud
víme, že by svůj slib nedodržel. Řečeno explicitně, maxima lži vůči člověku, o němž víme,
že se chystá provést něco amorálního a snaží se nás k onomu svému účelu využít, načež mu
v tom chceme zabránit prostřednictvím lži, aniž by věděl, že známe jeho záměr, je
zuniverzovatelná.
Tento náš prozatímní závěr obhajující zuniverzovatelnost lži by dozajista mohl být
obecně (v naší kultuře) přijímán jakožto vhodná obrana proti zlu, kterou nám nejvyšší
mravní princip povoluje.
Ona zuniverzovatelnost s sebou ale nese další řadu problémů, jež nelze ignorovat a je
třeba je dále řešit. Můžeme se ptát, co je zde tím jednáním, se kterým se neztotožňujeme,
a jak jsme konkrétně využíváni. Není to nakonec tak, že bychom učinili skrze svou lež
člověka, byť takového, jenž má v plánu zavraždit našeho přítele, pouhým nástrojem
a prostředkem našeho subjektivního chtění, ba dokonce že by takto bylo mravně dobré lhát
všem, kteří jsou v takovém postavení, že neví, že jim bude zalháno? Víme přeci, že ten samý
kategorický imperativ nám zároveň ukládá, abychom používali lidství jak ve své osobě, tak
i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel, nikdy pouze jako prostředek. 35 Na tyto
otázky, doufám, nalezneme postupně odpovědi v dalších odstavcích, ve kterých se na tentýž
problém, jenž byl řešen doposud, podíváme z perspektivy druhé formulace kategorického
imperativu.
Zde si dovolím krátkou teoretickou odbočku pro připomenutí a lepší pochopení dané
problematiky.
Hodnota lidství má být v Kantově praktické filosofii absolutní, tedy ničím
nenahraditelná a nepodmíněná; jejím opakem je hodnota relativní. Tato hodnota se
dle Kantových myšlenek nachází v nás samých, v naší racionální schopnosti stanovit si cíle
a vytvořit mravní zákon. Sami sobě a ze sebe si předkládáme motiv k dodržování onoho
mravního principu, neboť vychází z naší vlastní zákonodárné vůle. Účelem, který je
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motivací k jednání, můžeme být jen my sami, konkrétně naše racionální povaha, lidství
o sobě s jeho absolutní hodnotou. A přesně takto Kant lidství o sobě definuje; jako schopnost
stanovit si vědomě cíl a zvolit k němu prostředky; je to naše racionální povaha, díky níž jsme
schopni vytvořit univerzální mravní zákon a sami v sobě, ve své přirozenosti i najít důvod
pro jeho plnění.
Kategorický imperativ ve znění „jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě,
tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel, nikdy pouze jako prostředek,“36 nám
skutečně Kantovu praktickou filosofii ukazuje v odlišném světle. Tato formulace, ačkoli se
na první pohled zdá být velmi abstraktní, nám představuje kategorický imperativ jako něco,
k čemu bychom měli chovat respekt, nikoli ho vnímat „jen“ jako univerzální zákon, jenž je
pro nás jakožto racionální bytosti dobrý, ať chceme, nebo nechceme. Jak píše Allen Wood,
Kantův mravní princip v tomto znění rozhodně více rezonuje s morálním vědomím naší
kultury.37 Ukazuje nám člověka jako racionální bytost s absolutní a objektivní hodnotou,
která je vždy hodna úcty a mravně dobrého zacházení, neboť ono dobro i sám mravní zákon
vychází z nás samých. Tato formulace vyžaduje do jisté míry pouze to, abychom
respektovali hodnotu svého lidství i lidství všech ostatních rozumových bytostí. Požaduje,
abychom respektovali vlastní racionalitu a hodnotu, jež má náš rozum a vůle. Z této
perspektivy, doufám, nalezneme odpověď na naše otázky. V případě, kdy máme vrahovi říct
pravdu, jsme to (mimo jiné) právě my a naše lidství, jež trpí újmou.
Nyní se opět vraťme k samotné lži jako prostředku boje proti zlu. Začněme již nám
známým příkladem, který Kant uvádí v Základech metafyziky mravů. Je možné od někoho
požadovat peníze se slibem, že je vrátíme, ačkoli již teď víme, že nejsme schopni anebo
nechceme slib splnit? Nepřekvapí nás, že odpověď je záporná, neboť bychom člověka,
od kterého si chceme „půjčit“, použili pouze jako prostředek k vlastnímu zisku, aniž by on
sám měl na tomto našem účelu jakýkoli zájem; kdyby věděl, co zamýšlím, s půjčením peněz
by nesouhlasil. Je evidentní, že v uvedeném příkladu je s pomocí falešného slibu využívána
lidská důvěra. Vulgárně řečeno, oklamaný člověk je tímto jednáním doslova obírán
o možnost být určovatelem nebo minimálně spoluurčovatelem daného účelu, čímž se stává
bez ohledu na svou přirozenost pouhým prostředkem vůle druhého. Z pozice Kantovy
praktické filosofie ale není možné, aby jeden člověk určoval cíle druhému, neboť, jak nám
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říká kategorický imperativ, je nutné respektovat lidství o sobě a jednat tak, aby to, co dělám,
bylo v souladu se chtěním druhých. V tomto konkrétním případě se lží člověk ani nemá šanci
souhlasit či nesouhlasit s podvodníkovým jednáním a účelem; nemůže souhlasit, neboť je
mu prostřednictvím lži zatajeno, v jakých okolnostech se ve skutečnosti nachází – přichází
tak o možnost vědomé volby stanovit si cíl.
Na okraj dodejme, že v případě, kdy jsme lež včas odhalili a zjistili jsme, že se jedná
o falešný slib, můžeme samozřejmě odmítnout jakýkoli obnos půjčit, nebo, pokud nám
nevadí vzdát se nějakých peněz, „dlužníkovi“ jednoduše říct, že známe jeho záměr a peníze
mu darovat; důležitý je fakt, že by nestačilo takříkajíc přistoupit na jeho hru a obnos darovat
mimoděk, aniž by lhář věděl, že známe jeho amorální záměr, neboť bychom tím nepředešli
lži, jíž se na nás dopouští.
Korsgaard píše, že dvě nejzákladnější formy zla, které lze v kontextu kategorického
imperativu ve formulaci lidství o sobě nalézt, jsou klamání a nátlak, neboť právě ty porušují
podmínky používání lidství jako účelu o sobě – upírají rozumové bytosti možnost určovat
sebe sama i své cíle; to, co nazýváme dobré, musí každý jednotlivec posoudit sám v rámci
vlastního rozumu a zákonodárství.38 Klamání můžeme v našem případě chápat jako
záměrnou manipulaci prostřednictvím lži, nátlakem se rozumí fyzické či psychické násilí,
jímž si proti vůli druhého vymůžeme námi požadované jednání. Pokud je cílem lháře
či násilníka něco, co sami nechceme, ba dokonce co nemůžeme chtít nebo mít, nemůže se to
stát obecně platným zákonem. I při kooperaci musí být každý účastník dané činnosti zároveň
i zákonodárcem, jenž se vlastními silami svého rozumu tak či onak rozhodl. Pokud se
domníváme, že je něčí jednání nevhodné nebo špatné, můžeme se ho pokusit přesvědčit
pomocí argumentace, aby jednání změnil ze své vlastní vůle. Násilí ani lež nejsou v rámci
Kantovy rigorózní etiky přípustné, neboť, ačkoli víme, že je vrahův záměr, tedy vražda
našeho přítele, zlý, tato skutečnost při naší (i přítelově) sebeobraně vůči zločincově zlu
nehraje žádnou roli, protože nám jako rozumovým bytostem kategorický imperativ přikazuje
ctít lidství o sobě jako účel. Máme-li právo postavit se podvodníkově či vrahově jednání,
musíme se pokusit nalézt jinou cestu.
Kategorický imperativ ve formulaci univerzálního zákona a ve formulaci lidství jako
účelu o sobě nám v tuto chvíli přináší na lež dva zcela protichůdné pohledy. Lež vůči
vrahovi, který stojí u našich dveří, je zuniverzovatelná a mohla by se stát obecným zákonem,
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jestliže daný násilník neví, že mu lžeme, avšak jestliže vrahovi zalžeme, odepřeme mu tak
prostřednictvím klamu onu výše popsanou možnost určovat si své vlastní cíle, načež ho
učiníme pouhým prostředkem pro naše účely. Jelikož se takto podaná Kantova teorie zdá
být nejednotná, rozhodla se Korsgaard prozkoumat, jaký mezi sebou mají vztah jednotlivé
formulace kategorického imperativu. Máme si představit situaci, kdy je naše maxima
v rozporu s univerzálním zákonem; činíme tak něco, co není zuniverzovatelné, čímž si
pro sebe vytváříme výjimku. Jednáme proto takovým způsobem, jako by náš účel měl vyšší
hodnotu než účel všech ostatních rozumových bytostí, čímž zároveň porušujeme kategorický
imperativ ve formulaci lidství jako účelu o sobě, neboť svůj subjektivní účel nadřazujeme
nad účely ostatních. Z toho vyplývá, že porušení univerzálního zákona s sebou nese
i znevážení lidství jako účelu o sobě. Naopak to však neplatí; formulace lidství jako účelu
o sobě je oproti formulaci univerzálního zákona přísnější, ačkoli vycházejí ze stejné
filosofické koncepce.39 Pokud nechceme bez dalšího zkoumání označit Kantovu koncepci
za rozpornou, pokračujme v další interpretaci.
Stále nám zbývá možnost zamyslet se nad tím, zda by bylo obhajitelné zalhat lháři
či vrahovi v perspektivě našeho lidství, neboť člověk, jenž by nás chtěl oklamat či proti nám
vytvářet nátlak, by nás tak přeci využíval jako prostředek a zneužil tím naši vlastní
pravdomluvnost. Ve sborníku studentských poznámek z Kantových přednášek s názvem
Eine Vorlesung Kants über Ethik se píše, že kdybychom vždy byli zcela pravdiví, mohli
bychom se tak často stávat obětmi zkaženosti ostatních; dokonalá pravdivost může být
ve světě plném zlých lidí nebezpečná a škodlivá. Doslova zde stojí: „pokud nemohu sám
sebe ochránit mlčením, pak je má lež zbraní na obranu.“40 Jak již víme, klamání a nátlak
podkopávají možnost volit si vlastní účely a jsou pravým opakem respektu k lidství o sobě;
lež by tak mohla člověku sloužit jako jistá forma sebeobrany. Jak by to tedy vypadalo
v praxi? Co je tou podmínkou, jež by nám dovolila zalhat?
V první řade si musíme pro upřesnění ujasnit, v jaké situaci se nacházíme. Když vrah
stojí u našich dveří, tak předpokládá, že nevíme, kdo je, a snaží se využít naši dobrou vůli
jako nástroj k páchání zla. Ovšem jakožto rozumové bytosti musíme dle kategorického
imperativu chovat respekt k lidství jako účelu o sobě, a to jak ve své osobě, tak i v osobě
každého druhého. Jestliže se podvolíme vrahově zlé vůli, zneuctíme tak sami sebe i lidství
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jako účel o sobě, podíleje se vědomě na zlém účelu, který je v rozporu s (nejen) naší vůlí.
K sobě, jakožto racionální lidské bytosti, mám povinnost nenechat se využívat pro páchání
zla a být pro sebe účelem o sobě. Do jisté míry bychom násilníka svým pasivním pravdivým
jednáním utvrdili v tom, že jsme pouhými prostředky k jeho zlému cíli, neboť nechováme
respekt ke svému lidství.
Druhým racionálním důvodem k použití lži proti vrahovi je naše povinnost pomáhat
bližním, kterou Kant popisuje v Základech metafyziky mravů. Kategorický imperativ nám
v tomto případě neříká explicitně, jaké jednání je správné, nýbrž nám pouze ukazuje jakýsi
směr, jímž své jednání vést. Kantův argument pro tuto povinnost zní takto: kdyby se
přírodním zákonem stal způsob myšlení, kdy by žádného člověka nezajímalo štěstí
a blaženost druhých, lidstvo by dozajista existovalo dál, avšak zároveň je nemožné
takovouto maximu jako obecný zákon chtít, neboť vůle, která by se pro tuto maximu
rozhodla, by byla sama se sebou v rozporu; nemůžeme nepomáhat druhým, protože sami
nemůžeme z vlastní podstaty svého bytí chtít žít ve světě, kde by si lidé nepomáhali, tudíž
by nikdo nikdy nepomohl ani (v případě nouze) nám. Naší lidskou přirozeností je ale to, že
jsme bytosti rozumové a zároveň žádací – své blaženosti můžeme plně dosáhnout jen
s pomocí ostatních lidí.41 Kant v neochotě pomáhat, jež by se stala obecným zákonem, vidí
problém mimo jiné v tom, že bychom se tímto přístupem nijak nesnažili prospívat účelům
druhých. Kategorický imperativ nám přitom jasně říká, že účely druhých by měly být i účely
mými, jinak by nebyly zuniverzovatelné.42 Kdybychom se vrahově zlé vůli podřídili a stali
se pouhým prostředkem k jeho účelu, vědomě bychom tím znehodnocovali mravní zákon
a podíleli se na světě, v němž bychom nechtěli žít. Lež je v tomto případě naší možností,
jak se bránit. Všimněme si také, že kdyby maxima lži byla skutečně nemyslitelná, tato
povinnost pomoci druhým by v tomto případě nebyla jiným způsobem realizovatelná.43

Shrnutí a analýza výsledků
V tuto chvíli se zdá, že se nám vskutku podařilo obhájit lež jakožto prostředek
(sebe)obrany vůči zlu. Sice jsme nedošli k závěru, že by lež byla kategorickým imperativem
41

KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 42-43 (kategorický
imperativ ve formulaci univerzálního zákon).
42
Ibid., s. 49-50 (kategorický imperativ ve formulaci lidství jako účelu o sobě).
43
KORSGAARD, CH., M., Creating the Kingdom of Ends, Cambridge: Cambridge University Press, 1996,
s. 145-146.

35

nařízenou a jedinou správnou možností, ale ukázali jsme, že je za určitých okolností
možností oprávněnou. Jak Kant explicitně tvrdil v textu O domnělém právu z lásky k lidem
lhát: jestliže budeme mluvit pravdu, nemůžeme být za toto jednání postihnuti; toto však
doplňujeme o zásadní fakt, že nemůžeme být stíháni ani za lež. Vrah je tím člověkem, jehož
účelem byla vražda, nikoli my. Naše lidství bylo zneužito jako nástroj zločincova cíle.
Dosavadní výklad byl, zdá se mi, plný nejrůznějších informací a (pro mnohé
nepřehledných) příkladů. Zkusme si proto v krátkosti shrnout, k jakým závěrům jsme
dospěli, co z nich pro nás plyne a případně se je pokusme doplnit:

UNIVERZÁLNÍ ZÁKON

Falešný slib
Teze 1: Kdyby se univerzálním zákonem měla stát maxima lživého slibu, všichni by věděli,
že druhému člověku nelze takový slib věřit, tudíž by celá instituce lži nemohla vůbec
existovat; maxima by byla vnitřně rozporná.
X
Teze 2: Maxima lži vůči člověku, o němž víme například to, že si od nás pod záminkou
falešného slibu chystá vypůjčit peníze, ale nemá v plánu je vrátit, a kterému v tom chceme
prostřednictvím lži zabránit, aniž by věděl, že známe jeho záměr, je zuniverzovatelná a může
se stát obecným zákonem; maxima není vnitřně rozporná.

Vrah u dveří
Teze 1: Pokud bychom se rozhodli, že chceme vraha odradit od vstupu do domu, museli
bychom zalhat. Kdyby se lhaní mělo stát univerzálním zákonem, lež jako taková by nemohla
vůbec existovat; naše lhaní by v tu chvíli přestalo splňovat svou funkci.
X
Teze 2: V běžné situaci vrah stojící u dveří předpokládá, že nevíme, kým ve skutečnosti je
a jaké jsou jeho úmysly. Očekává od nás pravdu, neboť neví, že my víme, jaký je jeho záměr.
Pokud bychom zalhali, lež by zafungovala. Za těchto podmínek nedochází u lži ke vnitřnímu
rozporu.
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Ukázalo se, že jsme v rámci univerzálního zákona dokázali nalézt určité podmínky,
za kterých by bylo možné maximu lži využít, aniž by byla morálně pochybná. Avšak větší
striktnost kategorického imperativu ve formulaci lidství jako účelu o sobě ani tyto výjimky
nepřipustila.
Při porovnání první i druhé teze v obou zmíněných příkladech můžeme zpozorovat
zásadní fakt, totiž že nejsou zcela rovnocenné. Pozorný čtenář si mohl povšimnout, ať už
mluvíme o problému falešného slibu nebo o vrahovi u domu, že první i druhá teze, jež jsme
proti sobě postavili v přehledu výše, se dají interpretovat tak, jako by se odehrávaly ve
dvou odlišných rovinách; tento jev, jenž je pro naši obhajobu lži nepostradatelný, bychom
mohli nazvat dvojúrovňovou morálkou.
Náš výklad Kantovy praktické filosofie doposud pracoval s onou první tezí na rovině,
v níž nikdo nemůže lhát a všichni si věří. Lež by se zde nemohla stát univerzálním zákonem
a vůbec by ani nemohla existovat, neboť by byla vnitřně rozporná. Tuto rovinu, jakýsi ideální
završený stav bez zla v rámci Kantovy filosofie, známe z jeho textů pod názvem říše účelů.
Tou se rozumí „systematické spojení různých rozumových bytostí prostřednictvím
pospolných zákonů.“44 V této říši jsou všechny rozumové bytosti podřízeny nejvyššímu
mravnímu zákonu, zároveň jsou zde zákonodárnými a vždy figurují jako účel o sobě. Jedná
se o spojení založené a plně podřízené obecnému zákonodárství, které říše v každém svém
jednotlivci vytváří a zároveň se mu podřizuje. Domnívám se, že i tento krátký výklad dobře
poslouží k tomu, abychom si znovu, byť z trochu jiného úhlu, uvědomili, že za těchto
podmínek není lež vůbec možná. Problematika Kantovy říše účelů je samozřejmě mnohem
obsáhlejší a složitější45, avšak pro potřeby této práce si vystačíme se zjednodušujícím
tvrzením, že se pohybujeme v jakémsi ideálním postulovaném myšleném stavu, jenž je zcela
podřízen nejvyššímu mravnímu principu. Jestliže se zde stejně jako Kant v Základech
metafyziky mravů ptáme, zdali by se lež mohla stát univerzálním zákonem, narážíme na
„problém“, který nám znemožňuje lhát. Veškeré jednání řízené kategorickým imperativem
je dobré, a tudíž i říše účelů zcela podřízena tomuto zákonu čítá pouze dobrá jednání; lež
– jakožto jednání špatné (a navíc i vnitřně sporné) – zde nemůže mít místo. V běžném životě
se však se zlem setkáváme téměř neustále.
Zásadní rozdíl mezi oběma tezemi v přehledu spočívá ve dvou rozdílných
záležitostech. V první řadě jde o vědění či nevědění, jež zločinec či lhář má. Jestliže vrah ví,

44
45

KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 52.
Ibid., s. 52-54.

37

že mu bude zalháno, lež se stává vnitřně spornou, neboť kdyby každá rozumová bytost
věděla, že se druhému nedá věřit, lež by jakožto univerzální zákon nebyla možná. Pakliže
vrah neví, že mu neřekneme pravdu, lež je zuniverzovatelná. Analogicky je to i s příkladem
s falešným slibem. Toto s sebou však nese zásadní problém, neboť na základě této logiky by
se díky nevědomosti mohla stát univerzálním zákonem i taková maxima, které jsme původně
chtěli zabránit – například prostřednictvím lživého slibu by takto bylo zcela morální
(zuniverzovatelné) půjčit si peníze a nevrátit je, což, doufám, odporuje představám naší
kultury ohledně toho, co je a není morální. Tímto se dostáváme do slepé uličky, avšak naději
nám stále přináší kategorický imperativ ve své druhé formulaci (ke které se vrátíme o několik
odstavců níže), jenž dokáže zuniverzovatelné maximy zredukovat tak, aby oprávněná lež
sloužila pouze jakožto obrana proti zlu.
Ve druhé řadě se jedná o začlenění (respektive o nezačlenění) zmíněného pojmu zla
do dané teorie. Když se Kant v Základech metafyziky mravů ptá, zda by se lež mohla stát
univerzálně platným zákonem, k existenci zla nepřihlíží, kdežto Korsgaard ji v úvahu bere;
pracuje tak s povahou světa, kterou známe z každodenního života. Se světem, v němž lidé
páchají zlo, a tudíž nejednají univerzálně a jedině dobře dle nejvyššího mravního principu.
A právě v těchto situacích se stává nekompromisní univerzální zákon do jisté míry neúčinný,
a to pravděpodobně z toho důvodu, že k boji proti zlu není určený. Domnívám se, že Kant
měl ve výše zmíněné citaci z Eine Vorlesung Kants über Ethik na mysli právě toto, ačkoli to
neříká explicitně; je si vědom toho, že v běžném životě člověk jednoduše mnohdy musí se
zlem jednat a v takových případech univerzální zákon nemůže obstát zcela tak, jak bychom
si představovali.
Pokud bychom se měli v tuto chvíli pokusit odpovědět na otázku, kterou jsme si
pokládali na začátku této bakalářské práce, tedy jak v běžném životě naložit se lží, jen
z perspektivy univerzálního zákona, odpověděl bych, že lež nám v případě potřeby
umožňuje vzdorovat klamání a nátlaku, avšak zároveň bych muset říct, že by nám takový
zákon zároveň umožňoval lhát téměř libovolně. Tato odpověď se ovšem nachází jen
v polovině cesty, neboť ještě musíme vzít v úvahu kategorický imperativ v jeho druhé
formulaci neboli musíme brát v úvahu i to, jaký vliv má na otázku ohledně lži naše lidství
jako účel o sobě.
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LIDSTVÍ JAKO ÚČEL O SOBĚ
Falešný slib
Teze 1: Kdybychom si chtěli prostřednictvím falešného slibu půjčit peníze, využili bychom
druhého člověka pouze jako prostředek k vlastnímu zisku, aniž by on sám měl na tomto
našem účelu jakýkoli zájem.
X
Teze 2: Kdybychom chtěli prostřednictvím lži odradit člověka, který si od nás chce
pod falešným slibem půjčit peníze, i tak bychom ho využili jako pouhý prostředek
k vlastnímu účelu, aniž by on sám měl na tomto našem účelu jakýkoli zájem.

Vrah u dveří
Teze 1: Kdybychom vrahovi u dveří zalhali, nerespektovali bychom jeho lidství jako účel
o sobě a využili bychom ho tak jako pouhý prostředek pro náš vlastní cíl.
X
Teze 2: Kdybychom chtěli prostřednictvím lži odradit vraha, jenž plánuje zavraždit našeho
přítele, neboť nesouhlasíme s jeho záměrem, i tak bychom ho využili jako pouhý prostředek
k vlastnímu účelu, aniž by on sám měl na tomto našem účelu jakýkoli zájem.
Jak jsme již výše odvodili, kategorický imperativ ve formulaci lidství jako účelu
o sobě je přísnější než ve formulaci univerzálního zákona; totéž se názorně projevilo
i v tezích, jež se nacházejí v přehledu, neboť se nám nepodařilo nalézt analogickou
podmínku, pod kterou by se stala maxima lži vůči vrahovi či lháři mravně dobrou nebo
alespoň mravně nezávadnou možností jednání. Lidství jako účel o sobě je nutné respektovat,
proto není možné řešení našeho problému hledat přímo ve zlém následku vrahova jednání
či klamu lháře, se kterým se neztotožňujeme. Lži ani násilí z důvodu zpochybňování účelu
druhého nejsou přípustné. Zdá se, že v této perspektivě je naší jedinou obranou argumentace,
díky níž by snad zločinec dobrovolně změnil názor a od svého původního cíle by upustil.
Abychom lež jakožto obranu před zlem skutečně obhájili, museli jsme se na danou
problematiku podívat z jiného úhlu pohledu.
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Zaprvé, člověk podle kategorického imperativu musí respektovat lidství jako účel o
sobě, a to jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého, tudíž máme vůči sobě samým
povinnost, kterou je třeba, jestliže chceme jednat dobře, dodržet; vrahovo jednání nás od této
povinnosti však odvrací. Kdybychom vědomě vyzradili, že se u nás přítel skrývá, téměř jistě
bychom ho, nerespektujíce absolutní hodnotu jeho lidství, tímto činem odsoudili k smrti.
Stejně tak bychom byli vědomě proti vlastní vůli využíváni pro zlé zločincovy účely,
jež nemají svůj původ v našem vlastním zákonodárství. Nelze se podvolit takovému člověku,
který lidství druhého využívá pouze jako prostředek, a participovat tak vědomě na takovémto
jednání, které je v rozporu s mravním zákonem. Člověk, jakožto racionální bytost,
má absolutní a objektivní hodnotou, jež je vždy hodna úcty a mravně dobrého zacházení.
Proto se v této situaci musíme vzepřít nátlaku zla a být svým vlastním zákonodárcem dobra.
V této situaci je naší obranou lež – to ona nám v případě nouze umožní vymanit se ze spárů
vrahova zlého účelu; nikoli z důvodu, že bychom s účelem jeho jednáním jako takovým
nesouhlasili, nýbrž abychom ctili lidství ve své vlastní osobě jakožto účel o sobě; důvod pro
lež leží v nás samých.
Zadruhé, rozumová bytost podle kategorického imperativu nemůže chtít žít ve světě,
v němž není možné pomáhat druhým, protože by nikdo v případě nouze nepomohl ani jí.
Také kdyby se tato bytost podvolila vrahově zlé vůli a stala se tak prostředkem jeho účelu,
vědomě by se tím podílela na světě, ve kterém by nechtěla žít. A pokud by lež byla skutečně
nemyslitelná, povinnost pomoci druhým by v tomto případě nebyla jiným způsobem
realizovatelná.
Jelikož ve světě, v němž žijeme, není vše podřízeno nejvyššímu mravnímu principu,
je nám zde umožněno zobecnit téměř jakékoli jednání, a to i takové, proti kterému jsme se
původně chtěli bránit. Kategorický imperativ je však nutné brát komplexně. Naše lidství jako
účel o sobě zužuje rozsah univerzovatelného jednání takovým způsobem, aby nebylo možné
lhaní či násilí svévolně používat pro vlastní účely, a to proto, že je třeba respektovat i účely
druhých. Lež, jak jsme ukázali výše, je možné v rámci této teorie pojímat pouze jako způsob
(sebe)obrany proti zlu.
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IV. Závěr

Jak máme podle Kantovy etické koncepce v běžném životě naložit se lží? - to byla hlavní
otázka, na kterou jsme se ptali v této předkládané práci.
V první kapitole jsme si vysvětlili a ukázali potřebnou teorii, tedy základy Kantovy
praktické filosofie, z níž jsme následně vycházeli. Na základě primární literatury, Základů
metafyziky mravů a Kritiky praktického rozumu, jsme hledali kritérium, univerzální mravní
princip, podle kterého bychom určili, jak nejlépe jednat, jak určovat dobře svou vůli. Tímto
kritériem se stal z rozumu získaný a na empirii zcela nezávislý kategorický imperativ, jehož
příkazy v Kantově etice obecně určují skutečně dobrý způsob lidského jednání. Tento
nejvyšší mravní princip nám mj. říká, že lež jako taková se nikdy nemůže stát univerzálním
zákonem.
Ve druhé kapitole jsme si s pomocí Kantova textu O domnělém právu z lásky k lidem
lhát představili příklad s vrahem stojícím na prahu našich dveří, přičemž se nás onen vrah
ptá, zda je člověk, kterého chce zabít, u nás doma. Podle výkladu z první kapitoly této práce
bylo zřejmé, že skutečně mravná rozumná bytost vrahovi zalhat nemůže, a to ani z toho
důvodu, aby osobu skrytou v domě ochránila. Tento závěr plynoucí z běžného
výkladu Kantovy praktické filosofie nás však nenechal zcela chladné, a proto jsme
se rozhodli podívat se na problematiku týkající se lži z bližší perspektivy. Rozhodli jsme
se zjistit, zda by nebylo nějakým způsobem možné obhájit, aby v takovýchto situacích
(například když jde o život) nebyla lež nutně amorální způsob jednání.
Ve třetí kapitole se nám skutečně lež jakožto (sebe)obranu proti zlu obhájit podařilo,
a to s využitím sekundární literatury, konkrétně Creating the Kingdom of Ends od americké
filosofky Christine Korsgaard. Podrobně jsme rozebrali obě formulace kategorického
imperativu (formulace univerzálního zákona a formulace lidství jako účelu o sobě),
díky čemuž jsme dospěli k závěru, že právě naše lidství jako účel o sobě je tím, co nám
umožňuje vrahovi u dveří či lháři zalhat. Zaprvé, vůči nám mířená lež a nátlak od druhého
člověka, jenž nerespektuje absolutní hodnotu našeho lidství, nám odepírá možnost určovat
své vlastní cíle a prostředky k nim, odepírá nám naši přirozenost, čemuž se máme právo
bránit. Zadruhé, sami nemůžeme chtít žít ve světě, ve kterém by si lidé vzájemně
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nepomáhali; nemůžeme chtít, aby se univerzálním zákonem stalo, že by ani nám nikdo
(v případě nouze) nepomohl. Podvolit se vrahově zlé vůli a nechránit tak bezmocného
člověka by znamenalo podílet se vědomě na utváření zlého světa. Z těchto dvou důvodů tedy
nahlížíme na lež jakožto na krajní možnost obrany vůči zlu, jež lze v rámci Kantovy
praktické filosofie nalézt.
Na začátku práce jsme si řekli, že lež je v naší kultuře chápána jako amorální způsob
jednání, který je však za určitých podmínek považován za vhodný, je-li použit s dobrými
úmysly. Tuto tezi se nám taktéž podařilo podpořit. Lež skutečně dokáže v našem jednání
figurovat jakožto nástroj obrany proti zlu (nástroj obrany dobra).
Navíc si troufám tvrdit, že nám tato bakalářská práce skutečně umožnila podívat se
na praktickou filosofii Immanuela Kanta z trochu jiného úhlu pohledu. Na Kanta i jeho dílo
bývá často nahlíženo s jistou distancí a nevolí, a to především kvůli (jak už bylo na více
místech zmíněno) přísnosti jeho teorie a především kvůli neúprosnosti kategorického
imperativu jakožto univerzálního zákona, jenž nám přikazuje to, jak máme správně jednat;
jako by se jednalo o teorii, která nás pouze svazuje a chladně poroučí, co je a co není dobré.
Já se však snažím (a zajisté nejsem jediný) na Kantovu praktickou filosofii pohlížet
i ze zcela opačného konce, neboť Kantova teorie nespočívá pouze v univerzálním zákoně.
Velice zásadní roli v ní hraje i sám člověk. Kategorický imperativ ve formulaci lidství jako
účelu o sobě nám ukazuje jeho pravou tvář. Předvádí člověka jako rozumovou bytost,
a to bytost tvořící hodnotu, bytost, která prostřednictvím vlastního rozumu, jenž je nám na
rozdíl od zvířat vlastní, sama v sobě a priori nachází nejvyšší mravní princip pro své jednání
a stejně tak nachází i důvod pro jeho dodržování. Ukazuje nám, že člověk spolu s jeho
racionalitou, s jeho schopností stanovit si cíle a prostředky k nim, je hoden úcty a respektu
a že na úrovni svého lidství o sobě jsme si všichni rovni. Ačkoli bylo naším primárním cílem
zjistit, zda by se lež mohla stát mravním způsobem jednáním (což jsme vskutku potvrdili),
myslím si, že implicitně se nám podařilo i něco zcela odlišného, a to objevit v Kantově
filosofii nejen nekompromisnost nutnosti a obecnosti zákona, nýbrž i jakousi ukázku
lidskosti a možnosti svobody, což může být ve stínu univerzálního zákona často opomíjeno.
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