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ZÁKON A MILOST V KANTOVĚ 
FILOSOFII NÁBOŽENSTVÍ 

Olga Navrátilová

Immanuel Kant v dopise Johannu Kasperu Lavaterovi z roku 1775 vysvět-
luje své pochopení podstaty Kristova učení těmito slovy: „... že on [Kristus] 
shrnuje veškeré náboženství do zásady činit ze všech sil to, co je správné 
(Rechtschaffen zu sein), ve víře, tj. nepodmíněné důvěře, že Bůh posléze zbý-
vající dobro, které není v naší moci, doplní.“1 Naším úkolem tak je, abychom 
se dobra, které udílí Bůh, učinili hodnými.2 Tyto stručné poznámky ke svému 
pojetí náboženství rozvádí Kant téměř o dvacet let později ve svém pozdním 
spise Náboženství v hranicích pouhého rozumu. I zde stanoví jako zásadu, že 
dobrým se člověk může stát pouze, zvolí-li si sám dobro jako maximu své vůle, 
přičemž teprve tehdy může doufat v Boží pomoc, která mu toto rozhodnutí 
pomůže uskutečnit.3

Mohlo by se zdát, že toto Kantovo pochopení křesťanství je v přímém rozpo-
ru s luterskou tradicí, z níž on sám vychází a s níž se ve svém díle věnovaném 
filosofii náboženství vyrovnává, a to zejména s jejím důrazem na spasení pouhou 
milostí a ospravedlnění pouhou vírou.4 Není tomu však tak docela. Cílem mého 
příspěvku je ukázat, jakým způsobem Kant v rámci svého filosofického rozvrhu 
– a současně také v jeho mezích – tato tradiční reformační témata přejímá a in-
terpretuje. Jak bude patrné, ani Kant nechápe milost jako pouhý přívažek lidské 
snahy o spasení, ale jako podmínku, za níž jedině má tato snaha smysl.

1  I. Kant, Briefe, Göttingen 1971, s. 64.
2  I. Kant, Briefe, s. 64.
3  I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, Praha 2013, s. 86 (44). V závorkách u 

odkazů na Kantova díla jsou uvedena čísla stran německého standardního vydání Královské 
pruské akademie věd (tzv. Akademie-Ausgabe).

4  Tak kupříkladu v předmluvě k českému vydání spisu Náboženství v hranicích pouhého rozumu 
uvádí Stanislav Sousedík (který Kanta však kritizuje z katolických, nikoli luterských pozic), 
že „blažené věčnosti (odpovídající křesťanské představě spásy) se člověk podle Kanta stává 
hodným pouze svým vlastním mravním úsilím, svými skutky, bez jakéhokoli přispění, tj. 
milosti, ze strany Boží.“ Srov. Stanislav Sousedík, Ke Kantovu spisu „Náboženství v hranicích 
pouhého rozumu“, in: I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, Praha 2013, s. 32.
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KANTOVA ETIKA JAKO VÝCHODISKO  
JEHO FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ

Východiskem veškerých Kantových úvah o náboženství je jeho důraz na svo-
bodu, kterou člověk objevuje tehdy, když sám sebe odhaluje jako rozumnou by-
tost podřízenou mravnímu zákonu. Aby tedy bylo možno pochopit ústřední teze 
Kantovy filosofie náboženství, je nejprve nutno stručně představit některé prvky 
jeho etického učení. Jak známo, Kant v důsledku obhajoby lidské svobody proti 
přírodnímu determinismu zakládá svoji etiku na smýšlení. V řádu přírodní kau-
zality je veškeré jednání mravně indiferentní. Člověk však není podřízen pouze 
tomuto řádu, v němž lze veškeré jednání vysvětlit jako účinek předem daných 
příčin, jež nemá ve své moci, nýbrž má vůči tomuto přírodnímu řádu odstup. 
Tím, že je schopen odlišit to, co je, od toho, co být má, přičemž toto „co být 
má“ jej bezprostředně váže v jeho rozhodování, je z této kauzální řady vyvázán 
a projevuje se jako svobodná bytost, která svému jednání sama uděluje zákony 
odlišné od zákonů přírody. Z toho důvodu nejsou pro posouzení morální kvali-
ty jednání podstatné vnější, empiricky pozorovatelné jevy, které jsou podřízeny 
přírodním zákonitostem (např. pocit uspokojení či blaha), nýbrž pouze vnitřní 
pohnutka.

Touto pohnutkou může být buď úcta k mravnímu zákonu (tedy obecnému 
zákonu nacházenému rozumem, jemuž člověk podřizuje svoji sobeckou libovů-
li), nebo sebeláska (tedy naše smyslově podmíněné blaho povýšené na nejvyšší 
účel, vůči němuž jsou vše ostatní a všichni ostatní pouhým prostředkem). Je-li 
pohnutkou jednání mravní zákon, jedná člověk v souladu se sebou jakožto ro-
zumnou bytostí, tedy autonomně, a je proto svobodný. Naproti tomu sebeláska 
člověka znesvobodňuje, neboť jej jakožto rozumnou bytost proměňuje v otroka 
smyslovosti. Pohnutka, která nejvyšším principem jednání činí mravní zákon, 
je založena v dobrém „smýšlení“ (Gesinnung), naopak pohnutka, jež nad mrav-
ní zákon staví sebelásku, je založena ve smýšlení zlém.5 Vzhledem k tomu, že 
smýšlení je základním nastavením člověka, které určuje mravní charakter veške-
rých dalších dílčích zásad, podle nichž člověk jedná, může být buď pouze dobré, 
nebo pouze zlé.

Tím, že Kant učinil kritériem pro hodnocení mravního charakteru jednání 
smýšlení, odlišil „legalitu“ a „moralitu“ jako dvě roviny posuzování souladu 

5  K rozlišení pohnutek srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha 1996, s. 122 nn. (71 nn.). 
V tomto textu jde Kantovi v první řadě o odlišení dvou možných pohnutek, nikoli ještě o 
protiklad dobrého a zlého smýšlení, v němž jsou pohnutky zakotveny, jakkoli i v Kritice 
praktického rozumu se rozdílu mezi dobrem a zlem spočívajícím v odlišných maximách vůle 
Kant dotýká (srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 102 n., 60). Předmětem Kantova 
obšírnějšího výkladu se protiklad dobrého a zlého smýšlení stává až ve spise Náboženství 
v hranicích pouhého rozumu. Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 66 n. 
(23 nn.).
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lidského jednání se zákonem. Legální je takové jednání, které na empiricky po-
zorovatelné rovině není v rozporu s mravním zákonem, přičemž pohnutka tako-
vého jednání může být jakákoli (například výhodnost či strach z trestu). Naproti 
tomu morální je takové jednání, v němž je zákon skutečnou pohnutkou vůle 
jednajícího.6

Vzhledem k tomu, že smýšlení nespadá do oblasti empirické, nýbrž do oblasti 
inteligibilní, zůstává skryto jakémukoli pozorování, a to i vlastní introspekci.7 
Můžeme na něj u sebe i u druhých proto pouze usuzovat z jednotlivých empiric-
kých činů jako na jejich apriorní základ. Proto také nemůžeme nikdy s jistotou 
vědět, zda jsme dobří, nebo zlí; takového rozsuzujícího pohledu by byl scho-
pen pouze Bůh.8 Jediné, čeho jsme si bezprostředně vědomi, je zavazující moc 
mravního zákona v podobě kategorického imperativu: víme, co konat máme, 
aniž bychom mohli s jistotou říci, že to také konáme.9 Tato rozdvojenost lidské 
vůle mezi vůli mravní, podřizující se mravnímu zákonu, a empirickou, jež se řídí 
zákony smyslovosti, je východiskem pro Kantovy úvahy o náboženství.10 Má-li 
mít naše jednání smysl, musíme mít naději, že překonání rozporu mezi řádem 
empirickým a řádem inteligibilním – a to jak ve vlastní vůli, tak i ve vnějším 
světě – je možné. Garantem jednoty obou řádů se stává pro Kanta Bůh, k postu-
látu jehož existence nás promýšlení předpokladů mravního jednání v praktické 
filosofii vede. 11

KANTOVA INTEPRETACE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH DŮRAZŮ  
REFORMAČNÍHO UČENÍ

Rozdvojenost lidské vůle, která vychází z rozlišení vůle mravní a empirické, 
je tématem již v Kantových etických spisech. 12 Ve spise Náboženství v hranicích 
pouhého rozumu se tato rozdvojenost stává skutečnou pavlovskou rozpolcenos-
tí.13 V tomto spise nejde pouze o to, že spolu obě složky vůle nejsou v souladu 
a mohou se k sobě přibližovat pouze v nekonečném postupu, nýbrž Kant v něm 

6  Srov. např. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 122 n. (71 n.).
7  Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 62 (20 n.), s. 92 (51).
8  K představě Boha jako toho, kdo „čistým intelektuálním názorem“ vidí do „srdce“ srov. tamt., 

s. 89 (48) a s. 104 (67).
9  Srov. např. I. Kant, Základy metafyziky mravů, Praha 2014, s. 26 n. (406 n.).

10 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.).
11 Možnost překonání rozporu mezi řádem empirickým a inteligibilním s ohledem na praktický 

rozum Kant činí tématem druhé části Kritiky praktického rozumu věnované dialektice čistého 
praktického rozumu (pojmu nejvyššího dobra a z něj vyplývajících postulátů praktického 
rozumu).

12 Srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 141 nn. (83 n.), s. 209 nn. (122 nn.).
13 Srov. Ř 7, 22 n.



45

vůli mravní a vůli empirickou staví proti sobě. Zatímco v Kritice praktického 
rozumu vede Kanta potřeba zajistit soulad mezi řádem inteligibilním a empiric-
kým k postulátu nesmrtelnosti duše a postulátu Boží existence, za nichž jedině 
má lidské mravní úsilí smysl, slouží ve spise o náboženství analýza rozporupl-
nosti obou řádů v lidské vůli jako východisko Kantova učení o spáse. Nesoulad 
ve vůli, který by jinak mohl být chápán jako danost, která vyplývá z toho, že 
člověk je současně bytostí rozumnou i smyslovou, se zde v podobě rozporu vůle 
se sebou samou stává výsledkem volby člověka, tedy zlem. Tímto Kant činí 
východiskem svého filosofického výkladu křesťanství učení o „radikálním zlu“, 
která je jeho interpretací tradiční nauky o dědičném hříchu, již se však snaží 
zbavit její biologizující metaforiky.14

V této nauce o radikálním zlu vychází Kant z přesvědčení o úzkém provázání 
zla, vůle a svobody. Zlo je mravní kategorie a jako takové musí být pochopeno 
jako výsledek svobodné volby člověka, nikoli jako projev jeho přírodně dané 
podmíněnosti. Původ zla je tak třeba klást do lidské vůle, jinak by za něj člověk 
nemohl být činěn odpovědným, čímž by byla současně popřena jeho svoboda. 
Podstata zla spočívá v převrácení maxim, tedy zásad, podle nichž člověk řídí své 
jednání: namísto mravního zákona se nejvyšším účelem lidského jednání stává 
sebeláska, sobectví povýšené na nejvyšší zákon. Takového kroku je – na rozdíl 
od zvířete, které je plně určeno zákony přírody – schopen pouze člověk, který je 
nadán rozumem, tedy schopností odstupu od svého bezprostředního okolí spoje-
nou se schopností uchopovat v obecných vztazích. V důsledku toho může učinit 
sám ze sebe jakožto partikulárního jednotlivce nejvyšší účel veškerého svého 
jednání, a tím zaměnit dobro za zlo: dobré není to, co je obecné, a tak se vztahuje 
na všechny, nýbrž výlučně to, co jemu přináší prospěch. Zlo je projevem lidské 
svobody a současně její perverzí: člověka znevolňuje, neboť jej nutí podřizovat 
se jeho smyslově určeným žádostem namísto rozumu.

Rozhoduje-li o mravní povaze lidských činů smýšlení, musí zlé smýšlení 
předcházet jednotlivým zlým činům, které jsou projevem převrácených zásad 
jednání, jimiž se člověk při svém rozhodování řídí. Toto zlé smýšlení jakožto 
„subjektivní základ přijetí zlých maxim“15 nazývá Kant „náchylností ke zlému“ 
(Hang zum Bösen).16 Na tuto náchylnost ke zlému musíme nahlížet tak, že je jí 
zatížen celý lidský rod, a tím i každý jednotlivec zvlášť. Bez tohoto předpokladu 
by totiž nemohly být jednotlivé zlé činy, jichž se určitý člověk dopouští, pocho-
pitelné – náchylnost ke zlu je tedy apriorní podmínkou jejich možnosti, již sice 
smyslově nezakoušíme, ale na niž musíme rozumem usuzovat.17 Ačkoli je tato 

14 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 81 (40).
15 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 63 (21).
16 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 70 (28).
17 To tedy znamená, že jednal-li by pouze jediný člověk zle, je nutno náchylnost ke zlému 

jakožto apriorní předpokládat u všech, neboť v jeho činu se ukázalo, co musí být jako možnost 
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náchylnost vlastní každému člověku, nelze ji chápat jako něco, co by vycházelo 
z jeho fyzické či biologické podmíněnosti, neboť tím by zlo ztrácelo svůj mrav-
ní charakter, nýbrž musí na ni být nahlíženo jako na „čin“ člověka. Vzhledem 
k tomu, že tento „čin“ musí současně předcházet všechny empiricky určitelné 
činy, totiž činy zasazené do prostoru a času, mluví o něm Kant jako o činu „in-
teligibilním“.18 Na rovině empirického vědomí tedy nejsme nikdy schopni určit 
„okamžik“ našeho rozhodnutí se pro zlo, na toto „rozhodnutí“ můžeme vždy jen 
usuzovat pomocí rozumu. Z toho důvodu sami sebe nacházíme vždy již jako ty, 
kdo jsou zatíženi náchylností ke zlému a jejichž smýšlení je zlé.

Stav, v němž se tedy podle Kanta každý člověk v čase nalézá nejprve, je tento 
stav zlého smýšlení, hříchu. V něm ještě neví nic o své svobodě a není schopen 
rozlišovat pohnutky svých činů. Nemůže proto ani postřehnout rozdíl mezi le-
gální a morální rovinou svého jednání a domnívá se, že stačí, pokud je se záko-
nem v souladu vnější, empirická stránka jeho činů. Takto pochopený zákon při-
spívá k sebeklamu člověka.19 Člověk se cítí být „ospravedlněn před zákonem“,20 
přitom ale propadá falešné jistotě a zůstává v zajetí svého zlého smýšlení. Pokud 
jsou jeho činy v souladu se zákonem, jsou takovými pouze „náhodou“, byť se 
navenek zdají být dobré. 21 Zlé smýšlení pervertuje i vztah člověka k Bohu. Bůh 
je chápán jako ten, kdo má člověku zajistit jeho vlastní prospěch. Tento význam 
mají i náboženské úkony, pokud jsou chápány jako skutky zbožnosti snažící se 
zajistit Boží přízeň. Pokud bychom užili známého pojmu Dietricha Bonhoeffe-
ra, mohli bychom milost, již podle Kanta člověk v tomto převráceném vztahu 
od Boha očekává, nazvat „lacinou milostí“,22 neboť je to milost, která není s to 
člověka osvobodit. Veškeré náboženství zaměřené na vnější skutky namísto na 
změnu smýšlení (jež Kant označuje příležitostně jako „víru“),23 je „pověrou“. 

přítomno u každého člověka (přičemž tuto možnost je nutno chápat jako důsledek činu). Takto 
v Adamovi skutečně všichni zhřešili, jakkoli je třeba současně vycházet z předpokladu, že 
každý tak činí sám za sebe. Ke Kantovu výkladu biblického mýtu o prvotním hříchu srov.  
I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 82 nn. (40 nn.).

18 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 73 (31).
19 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 79 (38).
20 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 79, srov. Ř 3, 20.
21 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 72 (30 n.), s. 78 n. (37). Takto je zlem 

zatíženo nejen jednání, v němž se člověk podrobuje zákonu pouze tehdy, když je to pro něj 
výhodné či když je k tomu donucen trestem, ale také činy, které jsou vedeny zdánlivě dobrým 
úmyslem, např. soucitem či dojetím, neboť i v tomto případě není pohnutkou jednání úcta 
k mravnímu zákonu, nýbrž city, jež mají svůj původ ve smyslovosti, a jež jsou tedy projevem 
sebelásky. Právě v tomto ohledu se schopnost člověka klamat sebe samého ohledně svých 
pohnutek projevuje nejvýrazněji.

22 Srov. D. Bonhoeffer, Následování, Praha 2013, s. 27-29.
23 Pojem „víra“ Kant používá v různých souvislostech různě. Smýšlení označuje tímto slovem 

v kontextu rozlišení legálního a morálního jednání v citátu z Ř 14, 23 („Cokoli není z víry, 
je hřích.“). Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 72 (30). V obdobném 
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Jak je patrné, Kant zde vědomě pracuje s motivem provázanosti zákona a hříchu, 
stejně jako navazuje na reformační kritiku skutků zbožnosti, pokud nejsou pro-
jevem skutečného pokání.

Vůči tomuto stavu, v němž se člověk cítí být „ospravedlněn před zákonem“, 
přitom ale zůstává v zajetí zlého smýšlení a klame sám sebe, staví Kant do proti-
kladu stav proměny smýšlení, 24 jímž člověk shledává sám sebe jako „ospravedl-
něného“ z milosti.25 Ke změně smýšlení dochází tehdy, když člověk odhalí svoji 
svobodu, čímž současně rozpoznává také své dosavadní zlé smýšlení. Obojí jde 
ruku v ruce: poznává-li člověk sám sebe jako svobodného, přebírá zároveň od-
povědnost za zlo, které v sobě nachází a jež sám působí; objevuje-li člověk sám 
sebe jako zatíženého zlem, uvědomuje si zároveň sebe jako svobodného, neboť 
jen tak se na sebe může dívat jako na viníka a nikoli pouze jako na oběť vnějších 
poměrů. Zákon vnější, jemuž bylo snadné vyhovět, jenž však člověka znevolňo-
val, se tímto proměňuje v zákon vnitřní, který na člověka klade bezpodmínečný 
nárok, ale současně jej osvobozuje.

Teprve při tomto obratu k dobrému smýšlení člověk proto poznává rozdvoje-
nost své vlastní vůle, o níž byla řeč již výše a jež spočívá v rozporu mezi obecnou 
mravní vůlí a sobeckou vůlí empirickou. Odhalení tohoto rozporu však nemusí 
vést člověka k zoufalství, neboť tím, že poznává svobodu jako svoje pravé určení, 
může oprávněně doufat, že vynaloží-li na překonání rozporu všechny své síly, ne-
bude jeho úsilí marné. 26 Jeho rozumově odůvodněná víra jej tak vede k tomu, aby 
na sebe v této naději nahlížel jako na ospravedlněného, a to nikoli na základě svých 
vlastních zásluh, které v té chvíli nemá a ani nemůže mít, nýbrž díky Boží milosti.27

Této naděje je třeba proto, že stejně jako není náchylnost ke zlému empiricky 
zakusitelná, nýbrž je na ni třeba pouze rozumem usuzovat, není empiricky za-
kusitelná ani tato „revoluce ve smýšlení“.28 I ji je tedy, jakkoli paradoxně to zní, 
nutno chápat jako odehrávající se na rovině inteligibilní. Na rovině empirické se 
tato „revoluce“, jež je „totalitou smýšlení“ otevřenou pouze Božímu pohledu, 
projevuje jako pozvolná „reformace“ smýšlení, jež je touto „totalitou“ rozvinu-

významu rozlišuje Kant mezi vírou „bohoslužebného náboženství“ (der Glaube einer 
gottesdienstlichen Religion), která se soustředí na kultické úkony a jejíž motivací je strach 
či naděje na odměnu, a „spásnou vírou“ (der seligmachende Glaube) či „morální vírou“ 
(der moralische Glaube), která je založena v morálním smýšlení a která jedině činí člověka 
způsobilým pro věčnou blaženost. Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu,  
s. 148 (115).

24 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 87 n. (46 nn.).
25 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 113 n. (75 n.).
26 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 91 n. (50 n.).
27 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu. Milost zde Kant definuje jako 

„rozhodnutí nadřízeného, který uděluje nějaké dobro, pro něž podřízený nemá nic jiného než 
(mrální) schopnost přijetí“.

28 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.), s. 114 (77).
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tou v čase a přístupnou pohledu lidskému. 29 Z pohledu Božího je rozpor v lidské 
vůli již překonán, z pohledu našeho musí být tento rozpor teprve překonáván 
neustálým přibližováním se „ideálu“ jednotné, dokonale mravné vůle, v níž se 
naše smyslové pohnutky bez odporu podřizují mravnímu zákonu.30 V tomto roz-
lišení tedy i u Kanta nacházíme ohlas Lutherova chápání ospravedlněného člo-
věka, který je simul iustus et peccator. Člověk může doufat, že je v Božích očích 
ospravedlněn a že toto ospravedlnění předchází veškeré jeho činy, i když sám 
sebe poznává jako toho, kdo je zatížen zlem. Právě tato naděje – jež však nesmí 
být zaměňována s jistotou31 – jej uschopňuje k tomu, aby se zlem bojoval. Takto 
tedy ospravedlnění předchází empirické činy, ale zároveň se změna smýšlení, jíž 
člověk tento nový pohled na sebe přijímá, musí v těchto činech projevovat. Tento 
vzájemný vztah lidských skutků a víry v ospravedlnění založené v Boží milosti 
je možné vyjádřit výzvou autora Listu Filipským, již Kant také cituje:32 „S bázní 
a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“33 Pochopení této úzké provázanosti 
mezi Boží milostí a lidskými činy odlišuje podle Kanta pravé náboženství od 
náboženství falešného. Zatímco správně pochopená Boží milost obnovuje svo-
bodu člověka tím, že probouzí jeho vlastní síly a zmocňuje ho k činu, falešně 
pochopená milost vede k pasivitě, a tím i k nesvobodě.

Když na závěr tohoto oddílu srovnáme náchylnost ke zlu jakožto apriorní 
rozhodnutí pro zlo a revoluci ve smýšlení jakožto apriorní obrat k dobru, lze 
mezi oběma spatřovat jak korespondenci, tak také určitou disproporci. Obojí 
přenáší Kant do oblasti inteligibilní, která umožňuje uchopit jednotlivé lidské 
činy jako mravně významné. Zatímco však náchylnost ke zlu Kant označuje 
jakožto „čin“ lidské svobody, pro obnovení svobody prostřednictvím revoluce 
ve smýšlení stačí „připravenost k přijetí“ (Empfänglichkeit) Boží milosti,34 tedy 
schopnost podívat se na sebe Božím ospravedlňujícím pohledem. Svoboda, již 
člověk v tomto pohledu poznává jako svoje určení, totiž není až výsledkem lid-
ského činu, nýbrž je tím, co každému činu nutně předchází jako jeho podmínka, 
jakkoli se v každém činu teprve osvědčuje.35

29 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.).
30 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 98 nn. (60 nn.). V Kritice 

praktického rozumu Kant uvádí, že v tomto ideálu dokonale mravní vůle ztrácí mravní zákon 
svoji imperativnost, která je důsledkem rozdvojení vůle: mravní zákon nemá již povahu 
nátlaku, ale je vykonáván s radostí. Srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 142 (83).

31 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 105 (68), 113 (76). Jistota namísto naděje 
by totiž podle Kanta ohrozila mravní úsilí člověka.

32 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 105 (68).
33 Fp 2, 12.
34 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 113 (76).
35 V této podvojnosti lze spatřovat kruh, v němž ale spočívá zvláštní povaha svobody: musíme 

ji přepokládat před každým činem jako jeho podmínku a současně se teprve v činu svoboda 
stává skutečnou.
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PARADOXNÍ CHARAKTER ZLA I NÁVRATU K DOBRU  
A KANTOVA OPCE PRO SVOBODU

Právě představený Kantův pokus o výklad některých ústředních tezí křesťan-
ského učení v podobě, jak je formulovala reformační (zejména luterská) tradice, 
není prost paradoxů. Těch si je Kant sám zpravidla dobře vědom. Spojení pů-
vodu zla s lidskou vůlí má za následek, že člověk je činěn odpovědným za roz-
hodnutí, které je „inteligibilní“ a předchází všechny jeho vědomé činy. Obdobný 
charakter má i návrat člověka k dobru. Rozlišení roviny empirické a inteligibilní 
ve vztahu k lidskému jednání sice slouží Kantovi k tomu, aby člověka vyvázal 
z přírodního determinismu a pojal ho jako svobodnou bytost, ale současně s se-
bou přináší problémy. Kantova teze, že sféra inteligibility není našemu pohledu 
přístupná, přestože právě v ní spočívá podstata lidské osobnosti, by ještě moh-
la být obhajitelná, neboť odpovídá zkušenosti, že člověk sám sebe nemá plně 
ve svých rukou. Obtížnější je však již pochopit, že právě v této sféře dochází 
k zásadnímu nasměrování člověka buď ke zlému, nebo k dobrému. Lze se ptát, 
zda je apriorní inteligibilní rovinu vůbec možno pojímat jako oblast jakékoli 
změny, když ta je svázána s časem, který náleží do roviny empirické. Jak v této 
souvislosti rozumět změně, již přináší rozhodnutí pro zlo, stejně jako revoluce 
ve smýšlení? Budeme-li ji chápat jako změnu zdánlivou, může se stát, že dospě-
jeme k určité formě predestinace, jež by naprosto popřela Kantova východiska i 
jeho závěry. Půjde-li o změnu skutečnou, jak mohla být výsledkem rozhodnutí, 
které se vůbec neodehrává na rovině vědomí?

Kant by ovšem takové úvahy odmítnul jako snahu o proniknutí do oblasti, 
jež je lidskému rozumu uzavřena, a právě z toho důvodu tato snaha ústí do apo-
rií. Původ zla, stejně jako původ lidské svobody zůstávají neprozkoumatelné. 
Význam náboženství není teoretický, ale praktický. Nedává nám odpovědi na 
otázky po tom, jak se věci mají, nýbrž dává nám naději, že naše touha po dobru 
a spravedlnosti, které Kant vidí jako neoddělitelně spjaté s lidskou svobodou, 
neústí do prázdna a naše úsilí o jejich dosažení má smysl. Úlohou náboženství je 
tak v první řadě být výzvou k jednání. Doufat ve své ospravedlnění může každý, 
kdo se rozhodne vydat se cestou poslušnosti mravnímu zákonu, jakkoli obtížná 
může být.

V otázce po původu zla, které se teoretickému pohledu ukazuje jako paradox-
ní, neboť člověku vždy již předchází a současně skrze člověka přichází do světa, 
se proto Kant rozhoduje pro možnost chápat ho jako výsledek lidské volby (což 
není rozhodnutí samozřejmé36). Jen tak je totiž podle Kanta možno přistupovat 

36 K různým konceptům zla srov. P. Ricœur, Filosofie vůle II. Konečnost a provinilost, Praha 2011 
(známé také pod názvem Symbolika zla). Ricœur v této knize ukazuje, jak se v pochopení zla, 
které bylo tematizováno primárně v náboženských symbolech a mýtech, postupně přesouval 
důraz od zla pojatého jakožto objektivní danost (vina jakožto poskvrna) ke zlu chápanému 
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ke zlu jako k něčemu, čemu se člověk nemusí pasivně poddávat, ale čemu se 
může jako svobodný postavit. Tomu odpovídá i Kantovo pojetí milosti a návratu 
k dobru. Je-li člověk učiněn odpovědným za zlo, nemůže být ani při obnovování 
dobra pasivní. Poznává-li sám sebe jako svobodného tím, že pochopí sebe jako 
viníka, nemůže být pro Kanta jeho svoboda obnovena jinak než tak, že o ni člo-
věk aktivně usiluje a ve svém životě ji uplatňuje. V tom spočívá smysl Kantova 
pochopení pravého náboženství jako náboženství mravního.

jako důsledek rozhodnutí člověka (vina jakožto provinilost). Otázce zla se Ricœur věnuje 
dále v článku Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I), in: Paul Ricœur, 
Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris 1969, kde rozlišuje zlo tragické 
(objektivní stránka zla) a etické (subjektivní stránka zla), a přednášce Le mal. Un défi à la 
philosophie et à la théologie, Genève 1996.


