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Iracionalita racionálního kompatibilismu
(Kritika studie Davida Peroutky)

Lukáš Novák

1. Úvod

Dav   id Peroutka zveřejnil v časopise Studia Neoaristotelica 12 (2015), č. 3, 
zajímavou studii, v níž hájí tzv. „racionální kompatibilismus“: tj. přesvědčení, 
že některé úkony vůle mohou být zároveň determinované i svobodné. Musí 
se ovšem jednat o determinaci „racionální“, tj. determinaci rozumovým 
náhledem vysoké míry etické dobrosti předmětu příslušné volby. Peroutka 
ovšem na základě principu, že nikdo není povinován učinit to, co je pro něj 
nemožné, připouští, že mravně zlé volby determinované být nemohou (musí 
totiž ceteris paribus existovat možnost povinnosti dostát), a dále dovysvětluje 
(v návaznosti na tomismus), že racionální determinace nepůsobí v linii efi ci-
entní kauzality, nýbrž kauzality fi nální (poznané dobro hýbe vůli na způsob 
cíle). V závěru pak Peroutka vyzdvihuje, jak jeho koncepce racionálního 
kompatibilismu umožňuje vyhnout se sartrovsky hypertrofované koncep-
ci svobody, která kolabuje do naprosté iracionality a v níž není místo pro 
žádnou etickou nutnost, a přitom neupadnout do vulgárního determinismu 
 zikálního. 

Domnívám se, že Peroutkova koncepce racionálního kompatibilismu 
je jednak konfúzně vyložená a zdůvodněná, a jednak vnitřně nekoherentní 
a v důsledcích absurdní. V této diskusní studii se to pokusím ukázat.

2. Potíže s pojmem svobody

Za jeden z hlavních problémů Peroutkova výkladu pokládám skutečnost, 
že nemá nĳ ak zřetelně vymezen klíčový pojem svobody. V důsledku toho se 
celá jeho argumentace může jevit jako metodologicky konfúzní: není totiž 
nikdy jasné, zda Peroutka řeší otázku věcnou, anebo pouze terminologickou. 
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V jedné možné interpretaci by Peroutka po věcné stránce mínil tvrdit pouze 
to, že v některých případech je lidská vůle poznáním nějakého dobra deter-
minována k jeho zvolení, a rozdíl mezi ním a libertariánem by spočíval pouze 
v tom, že zatímco libertarián by takovou volbu odmítl nazývat svobodnou, 
Peroutka by jí nálepku „svobodnosti“ přiznal. Takový spor by byl téměř 
výhradně terminologický – totiž spor o to, s jakým pojmem má být spojen 
výraz „svoboda“: zda s Peroutkovým, nebo libertariánským. Věcně by mohlo 
dojít leda k nesouhlasu ohledně otázky, zda se ony deterministické případy 
volby fakticky vyskytují – to je ovšem otázka, která se může jevit jako těžko 
rozhodnutelná, a ostatně ani libertarián není jakožto libertarián zavázán 
tvrdit, že všechny akty lidské vůle jsou svobodné. V tomto smyslu by tedy 
Peroutkova pozice nebyla ničím jiným než málo zajímavou terminologickou 
preferencí.¹

Plausibilitě této interpretace ovšem odporují četné Peroutkovy proklama-
ce, které dávají smysl pouze za předpokladu, že význam termínu „svoboda“ 
není to, co je předmětem diskuse, nýbrž je již předpokládán jako fi xovaný. 
Když např. Peroutka na str. xxxiv prohlašuje: „Byla by [racionálně determi-
novaná] volba nesvobodnou? To by bylo stěží možné tvrdit,“ anebo tamtéž 
označuje za „pramálo zbožnou myšlenku“ tezi, že by Boží racionálně deter-
minované chtění dobra bylo nesvobodné, dávají tyto výroky smysl pouze za 
předpokladu, že výrazem „svobodný“, resp. „nesvobodný“, se již míní nějaký 
určitý, oběma stranami diskuse sdílený pojem, o  jehož aplikaci na daný 
případ Peroutka svého oponenta přesvědčuje, že je vhodná, resp. nevhodná. 
Vždyť na aplikaci samotného termínu „nesvobodný“ na Boha samo o sobě nic 
„bezbožného“ není – záleží přece na tom, s jakým je spojen pojmem! Podobně 
pokud existuje nějaký důvod nenazývat racionálně determinovanou volbu 
„nesvobodnou“, pak ten důvod asi nebude zakotven ve vlastnostech pouhého 
výrazu „nesvobodný“, nýbrž v jeho významu. Pasáže Peroutkova článku, jako 

¹ Peroutka na jednom místě (D. Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, Studia Neoaristotelica 
12, č. 3 (2015): xxxiv) píše: „Já nicméně pokládám za vhodnější zahrnout do pojmu svobody i raci-
onální volní spontaneitu, jež nemůže jinak.“ [Kurzíva L. N.] Zde se tedy jednoznačně zdá, že nás 
Peroutka nepřesvědčuje k ničemu jinému než k přĳ etí určité „vhodnější“ defi niční konvence – záleží 
přece na nás, co „zahrneme do pojmu“, který spojíme s nějakým výrazem. 
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jsou ty právě zmíněné, tedy předpokládají, že spor není o nominální defi nici 
termínu „svoboda“, nýbrž o reálnou povahu skutečnosti či fenoménu, který 
je dán a který Peroutka nazývá svobodou – přičemž ovšem Peroutka nikde 
nĳ ak nevymezuje, kterou skutečnost či fenomén má vlastně na mysli, takže 
k mnoha jeho tvrzením (včetně těch citovaných) je obtížné zaujmout jaký-
koliv postoj – nevíme, co vlastně přesně tvrdí. Skoro se zdá, že Peroutka této 
nezakotvenosti pojmu svobody zneužívá: na jednu stranu rétoricky těží z běž-
ných libertariánských asociací spjatých s termínem „svoboda“, když nás (bez 
argumentů, pouhým apelem na spontánní intuitivní souhlas) přesvědčuje, 
že lidskou či Boží racionální volbu dobra přece nemůžeme pokládat za ne-
svobodnou, na stranu druhou však svým výkladem pojem svobody běžného 
a intuitivně působivého libertariánského obsahu zbavuje.

Byla by možná nějaká vstřícná interpretace, která by Peroutkovy výklady 
zbavila výše popsané metodické zmatenosti? Museli bychom zřejmě najít ně-
jaký pojem svobody, který by byl (alespoň defi ničně, či prima facie) neutrální 
k  libertariánskému i deterministickému konceptu, takže by se mohl stát 
společným jmenovatelem věcné diskuse mezi libertariánem a kompatibilistou. 
Takovým pojmem bychom „podložili“ výraz „svoboda“ v Peroutkově článku, 
a následně zkoumali, zda jsou jeho argumenty pro kompatibilistickou inter-
pretaci takto pojaté svobody přesvědčivé.

Zdá se mi, že tímto neutrálním pojmem svobody, který Peroutka im-
plicitně předpokládá nebo je metodologicky vázán předpokládat, by snad 
mohl být pojem „mravní hodnotitelnosti“: nutnou podmínkou svobody jak 
v libertariánském, tak v kompatibilistickém smyslu přece je, aby „svobodné“ 
úkony vůle podléhaly hodnocení z hlediska mravnosti; úkon, na který by 
se kritéria mravního dobra či zla z povahy věci nevztahovala, bychom asi 
v běžném jazykovém úzu za „svobodný“ neoznačili. A tato podmínka může 
být chápána i  jako podmínka dostatečná: jakmile je nějaký úkon mravně 
hodnotitelný, musíme jej chápat jako svobodný přinejmenším v tom ohledu, 
že je jednajícímu mravně přičitatelný, že jednající je v nějakém silném smys-
lu jeho autorem: on, sám za sebe. Jedná se zajisté o pojem svobody, který 
je minimalistický a ve skutečnosti nevyčerpává smysl, který s termínem 
„svoboda“ běžně spojujeme. Ale to bylo právě naším cílem: nalézt nějaké 
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společné pojmové jádro, které vyjadřuje rysy svobody, jež jsou podstatné 
jak pro libertariány, tak pro kompatibilisty, tj. pojem, kterým se obě strany 
budou cítit vázány a vzhledem k němuž bude možné posuzovat úspěšnost 
obou soupeřících koncepcí.

Předpokládejme tedy vstřícně, že Peroutka ve svém článku řeší věcnou 
otázku, v čem spočívá kořen mravní hodnotitelnosti volních úkonů: přičemž 
odmítá pozici libertariánskou, podle níž je nutnou a dostatečnou podmín-
kou mravní hodnotitelnosti možnost jednat ceteris paribus jinak (či nejednat 
vůbec), a navrhuje pozici kompatibilistickou, podle níž je mravní hodnoti-
telnost skutku založena v jeho racionalitě, tj. ve skutečnosti, že vychází (ať 
už deterministicky nebo nedeterministicky) z rozumového poznání. Mám za 
to, že Peroutka by neměl mít důvod s touto mojí reinterpretací jeho pozice 
nesouhlasit. Pokusím se ovšem ukázat, že ani v navržené interpretaci není 
Peroutkova argumentace pro racionální kompati bilismus nĳ ak přesvědčivá.

3. Argument ze stoupající pravděpodobnosti

Hlavním Peroutkovým argumentem pro racionální kompatibilismus je 
jeho rozvedení myšlenky S. Wolfové: Peroutka argumentuje přímou úměr-
ností mezi těmito třemi veličinami:

 (1) intenzita poznaného dobra
 (2) pravděpodobnost jeho zvolení
 (3) vnitřní pocit „svobodnosti“ takové volby

Zkrátka: čím větší dobro se nám ukáže, tím pravděpodobnější prý je, že je 
zvolíme, a tím svobodněji si u toho prý budeme připadat. Z toho Peroutka 
vyvozuje, že pokud díky intenzitě dobra pravděpodobnost volby dosáhne 
100 %, bude taková volba nutnou, a zároveň maximálně svobodnou. Závěr – 
racionální determinace svobodu skutku neruší, ale naopak posiluje.

V čem je chyba tohoto argumentu? Nechme stranou možné pochybnosti 
o explicitně uvedených předpokladech, a zaměřme se pouze na jediný, avšak 
rozhodující bod: jaký typ pravděpodobnosti má totiž Peroutka vlastně na 
mysli? Peroutkovým závěrem je, že při stoprocentní pravděpodobnosti je 
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daná volba (vzhledem k okolnostem, tj. zejména poznanému dobru, jež má 
být zvoleno) logicky a reálně nutná. Vyvodit takovouto logicko-meta zic-
kou modalitu je ovšem legitimní pouze z pojmu logické pravděpodobnosti, 
která má charakter jakoby „míry vyplývání“ uvažovaného tvrzení z nějakého 
předpokladu.² Například logická pravděpodobnost tvrzení

 (1) Petr umí plavat.

vzhledem k tvrzením

 (2) Petr je muž.
 (3) 80 % mužů umí plavat.

je 80 %. Kdybychom ovšem poměřovali pravděpodobnost tvrzení (1) vzhle-
dem k tvrzení (2) a tvrzení

 (3*) Každý muž umí plavat.

pak by zjištěná pravděpodobnost byla 100 % – jinými slovy, tvrzení (1) z tvr-
zení (2) a (3*) vyplývá, tj. není možné, aby tvrzení (2) a (3*) byla pravdivá 
a tvrzení (1) nepravdivé. Druh pravděpodobnosti, pro který platí, že její 100% 
stupeň se rovná nutnosti, tj. logické (a meta zické) nemožnosti opaku, se 
právě z tohoto důvodu nazývá pravděpodobností logickou. Aby tedy mohl 
Peroutka platně vyvodit nutnost volby vzhledem k okolnostem z její 100% 
pravděpodobnosti, musel by předpokládat, že se jedná o pravděpodobnost 
logickou (nebo alespoň takovou, z níž logická pravděpodobnost prokazatel-
ně vyplývá). Problém ovšem je, že takový předpoklad není o nic zřejmější 
než Peroutkův závěr: teze, že s  intenzitou poznaného dobra stoupá logická 
pravděpodobnost jeho zvolení, je stejně pochybná jako teze, že stoprocentně 

² Pojem logické pravděpodobnosti jako čistě logického vztahu mezi různými tvrzeními (na 
rozdíl od různých koncepcí pravděpodobnosti epistemické, pravděpodobnosti propenzitní a prav-
děpodobnosti  ekvenční či statistické) zavedl do epistemologie J. M. Keynes – srov. A Treatise on 
Probability (London: Macmillan and Co., 1921); nejedná se ovšem o pojem všeobecně přĳ ímaný. 
Pro základní poučení o typech pravděpodobnosti viz L. Novák, V. Vohánka, Kapitoly z epistemologie 
a noetiky (Praha: Krystal OP, 2015), kap. 9, zejm. 187–193; 208–209.
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pravděpodobná volba je nutná. Jinými slovy, Peroutkův argument by takto 
trpěl vadou zvanou petitio principii či begging the question.

Povrchní působivost Peroutkova argumentu je založena na mnohoznač-
nosti termínu „pravděpodobnost“: neboť předpoklad, že s rostoucí intenzitou 
poznaného dobra roste epistemická pravděpodobnost jeho zvolení, je docela 
dobře intuitivně přĳ atelný. Není (na první pohled) problém předpokládat, 
že čím je dobro větší, tím je jistější, že bude zvoleno – epistemická pravděpo-
dobnost je totiž neformálně uchopitelná jako míra jistoty nějakého poznatku. 
Takto pojatá pravděpodobnost je však modalitou epistemickou a ve svém 
maximálním stupni vrcholí nikoliv v nutnosti, což je modalita logická/ale-
thická, nýbrž právě v pouhé jistotě. A z epistemické modality nelze modalitu 
logickou legitimně vyvozovat: to, co je jisté, ještě nemusí být nutné (a na-
opak). Zkrátka, Peroutka může na základě fenomenologického pozorování 
plausibilně předpokládat pouze to, že s rostoucí intenzitou poznaného dobra 
bude stále jistější, že bude zvoleno; vyvozovat z toho jakoukoliv míru nutnosti 
je však non sequitur.

Že mezi jistotou (pravdivostí ve všech epistemicky možných světech) a nut-
ností je vskutku rozdíl, lze ilustrovat na příkladu, který by měl být pro 
Peroutku přĳ atelný. Podle Peroutky existují případy ryze libertariánských 
voleb – dokonce pod tíhou „Kantova zákona“ tvrdí, že každá mravně zlá 
volba je libertariánská. Představme si tedy nějakou takovou čistě libertarián-
skou, ale pouze hypotetickou volbu, popsanou např. následujícím pravdivým 
kondicionálem: 

 (K)  Kdyby Petrovi nabídli úplatek 5 miliónů, tak by jej přĳ al.

(Ve skutečnosti ovšem zněla nabídka pouze na 3 milióny, a Petr ji nepřĳ al.) 
Protože jde o volbu libertariánskou, existuje nejen možný svět, kde Petr 
nabídku 5 miliónů přĳ me, ale též možný svět, kde ji za týchž okolností ne-
přĳ me. Petrovo přĳ etí tedy není ani vzhledem k okolnostem logicky nutné. 
Vševědoucí Bůh ovšem poznává s jistotou všechny pravdy, a ví tudíž zcela 
jistě, že (K) platí. Možný svět, v němž Petr dostane nabídku pětimiliónového 
úplatku a nepřĳ me ji, je pro Boha epistemicky nemožný (tj. je jisté, že nebude 
uskutečněn) – třebaže si i Bůh sám uvědomuje, že logicky možný je. Logická 
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nutnost tudíž ze 100% epistemické pravděpodobnosti skutečně nevyplývá 
a Peroutkův argument tímto padá.

4. Svobodný rozum?

Peroutka uvádí i další podpůrné argumenty pro slučitelnost racionální 
determinace a svobody. Přirovnává např. vůli k rozumu, který je determino-
ván k souhlasu s evidentními pravdami – a přesto tento souhlas „nevnímáme 
jako výsledek útoku na naši svobodu, neboť jsme to my, kdo jsme pravdivost 
tvrzení prostě nahlédli“ – a stejně je tomu prý s akty chtění.³

Přiznám se, že mi Peroutkův argument není jasný. Chce snad skutečně 
přisoudit svobodu nejen vůli, ale též rozumu, čistě na základě toho, že „jsme 
to my“, kdo je činitelem daného úkonu? Pak by ovšem měl a pari ratione 
přisoudit svobodu i úkonům smyslového vnímání, v nichž jsme např. de-
terminováni vidět, že obloha je modrá a sníh bílý, nebo slyšet, že houslista 
hraje falešně – neboť i zde „jsme to my“, kdo nahlíží! A přisoudil by ve stejné 
logice svobodu i úkonům smyslové žádostivosti, které jsou na smyslovém 
poznání založeny a jím determinovány – např. když spontánně vyhodnotíme 
vonící pečené maso jako smyslově navýsost žádoucí pokrm, tj. dostaneme 
na něj strašnou chuť?⁴ Patrně asi ne. Pak ovšem princip „akt, který pochází 
z vnitřního principu, je svobodný“,⁵ zjevně neplatí, a analogie mezi rozu-
mem a vůlí není pro Peroutkovy cíle dostatečná. Peroutkovi lze připustit, že 
nutný souhlas rozumu s evidentní pravdou „nevnímáme jako útok na naši 
svobodu“ – ovšem nikoliv proto, že bychom takový souhlas pokládali za 
svobodný navzdory jeho determinovanosti, ale naopak proto, že úkon rozu-
mu z principu svobodný být nemůže, a tudíž jeho (neexistující) svoboda ani 
nemůže být předmětem žádných útoků.⁶ Rozum sám se nĳ ak nerozhoduje, 

³ Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xxxiv.
⁴ Ke „svobodě“ smyslových úkonů viz ještě níže. 
⁵ Viz Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xxxv.
⁶ Zajisté existují případy, kdy rozum uděluje souhlas, aniž by byl determinován nějakou 

evidencí – ovšem v takovém případě tak činí právě v závislosti na úkonu vůle, jímž se např. roz-
hodujeme věřit spíše Petrovi než Pavlovi apod.
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není mohutností, skrze niž jsme schopni jednat, a tudíž jeho deterministický 
způsob fungování nelze označit ani jako „svobodu“, ani jako „nesvobodu“ 
v pravém slova smyslu.

5. Iracionalita libertariánské volby?

Peroutka si osvojuje klasickou anti-libertariánskou námitku, podle níž 
libertariánský pojem svobody implikuje iracionalitu – libertariánská vůle 
se prý rozhoduje bez racionálního důvodu. Peroutka připouští, že v této 
formě lze námitku snadno odrazit: libertarianismus přece nepopírá existen-
ci racionálních důvodů pro každou volbu, pouze trvá na tom, že vůle jimi 
není determinována. Přesto však Peroutka vidí problém v tom, že ačkoliv 
libertarianismus nevylučuje, že vůle má nějaký racionální důvod pro to, aby 
chtěla A, jsou libertarianismem „vyloučeny takové determinující důvody, které 
by tvořily dostačující podmínku pro to, aby vůle chtěla A spíše než non-A.“⁷ 
Libertariánský činitel sice má důvod zvolit A, nemá však žádný dostatečný 
racionální důvod dát přednost A před non-A – a v tom je prý, pokud tak činí, 
jeho volba iracionální.

Co se zde ovšem míní onou „iracionalitou“? Představme si tuto situaci: 
Jiřího, který má hrůzu ze zubařů, začne (trochu) bolet zub. Jiří zvažuje dvě 
možnosti: navzdory svému strachu se vypravit k zubaři, anebo k zubaři nejít 
a doufat, že „to přejde“. Dejme tomu, že se Jiří nakonec odhodlá k zubaři jít; 
a předpokládejme, že jeho volba je libertariánská, takže by se ceteris paribus 
mohl rozhodnout zubařský zákrok nepodstupovat (Jiří se rozhodl po těžkém 
volním zápase, takže by snad Peroutka mohl nedeterminovanost takové volby 
připustit). Existuje velmi dobrý smysl, v němž říkáme, že se Jiří rozhodl ra-
cionálně, kdežto opačná volba by byla iracionální – vedená strachem, nikoliv 
rozumem. Jít k zubaři je totiž evidentně lepší volba: i kdyby se Jiřímu nepoda-
řilo jeho strach přemoci a rozhodl by se, že k zubaři nepůjde, ve skrytu duše 
by věděl, že s největší pravděpodobností se problém sám nevyřeší, návštěva 
zubaře bude nakonec nevyhnutelná a mnohem bolestivější, a že tedy zvolil 
tu horší ze dvou možností – jeho vůle je však příliš slabá, aby přemohla jeho 

⁷ Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xxxvi.
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strach. Alternativa, kterou Jiří zavrhl, je tedy iracionální proto, že nelze 
rozumově zdůvodnit, proč je dobré zvolit spíše ji než její opak; kdežto alter-
nativa, k níž se (s vypětím všech volních sil) přiklonil, racionální je, protože 
silné důvody, proč je – na rozdíl od opačné alternativy – volbou dobrou, jsou 
nabíledni. V tomto smyslu Jiří měl nejen dostatečný důvod jít k zubaři, ale měl 
dokonce dostatečný důvod spíše k zubaři jít, než k němu nejít – jak požaduje 
Peroutka. „Dostatečný“ zde ovšem neznamená „determinující“ (připomeňme: 
zkoumáme racionalitu/iracionalitu libertariánské volby), nýbrž „bezezbytku 
zdůvodňující“, „poskytující dokonalou epistemickou justifi kaci“.

Pokud tedy deterministé obviňují libertariánskou volbu z  iracionality, 
z absence „dostatečného racionálního důvodu učinit spíše A než non-A“, musejí 
mít na mysli nějaký jiný pojem racionality/iracionality, než ten právě vyložený 
(a troufám si tvrdit standardní). Ale jaký? Z Peroutkovy formulace se zdá, 
že ona iracionalita spočívá právě v tom, že neexistuje kauzálně determinující 
důvod učinit spíš A než non-A – což ovšem (u rozumných rozhodnutí) 
nevylučuje existenci důvodu epistemicky justifi kujícího. Pak ovšem takováto 
„iracionalita“ není nic jiného než nové jméno pro racionální nedetermino-
vanost – a tu samozřejmě libertariáni jakožto indeterministé nejen neodmí-
tají, ale naopak co nejrozhodněji zastávají. Chce-li někdo nazývat racionální 
nedeterminovanost „iracionalitou“, nelze mu v tom bránit a není vlastně ani 
důvod cokoliv namítat – pokud si rozumíme. Je však třeba mít na paměti, 
že se za tímto slovem opravdu nic víc neskrývá (zejména ne absence episte-
mické justifi kace, tedy to, co se v kontextu lidského jednání „iracionalitou“ 
obvykle nazývá) a že není legitimní s ním svévolně spojovat žádné pejorativní 
asociace. Takto defi novanou iracionalitu není zkrátka důvod pokládat za jak-
koli nežádoucí, a námitka tak přestává být námitkou s nějakým vlastním, pro 
indeterministy problematickým obsahem a mění se pouze na jinou jazykovou 
nálepku pro indeterministickou pozici.

6. „Jako finální příčina“

Zvláštní pozornost zaslouží Peroutkova teze, že poznané dobro nede-
terminuje vůli na způsob účinné příčiny, nýbrž na způsob příčiny fi nální. 
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Peroutkův výklad budí dojem, že tato teze má přinejmenším přispívat k vy-
světlení, proč je tato determinace přesto slučitelná se svobodou. Jako by 
chtěl Peroutka říci: kdyby někdo tvrdil, že vůle je determinována efi cientně-
kauzálně, pak by byly na místě obavy o její svobodu, to já ovšem netvrdím, 
podle mé teze se jedná o determinaci v linii kauzality fi nální.

Mám za to, že je to omyl. Je omyl domnívat se, že přesunutí determinační 
role efi cientní neboli účinné příčiny na příčinu fi nální cokoliv „řeší“, je omyl 
myslet si, že důsledky determinace fi nální příčinou a důsledky  determinace 
účinnou příčinou, pokud jde o svobodu či nesvobodu vůle, se mohou lišit.

Za prvé je třeba si uvědomit, že fi nální příčina se nemůže vyskytovat bez 
příčiny účinné: cokoliv má fi nální příčinu, má i příčinu účinnou.⁸ Finální pří-
čina totiž působí tak, že „motivuje“ k působení účinnou příčinu; její kauzalita 
se tudíž realizuje skrze kauzalitu příčiny účinné. V našem případě poznané 
dobro, které je fi nální příčinou úkonu vůle, vykonává svůj kauzální vliv na 
tento úkon výlučně skrze účinnou příčinu tohoto úkonu, tj. samotnou vůli. 
Bez účinné kauzality vůle by se fi nální kauzalita dobra nemohla nĳ ak pro-
jevit. Z toho ovšem za druhé vyplývá, že kauzální působení účinné příčiny 
má i tutéž modalitu jako působení příčiny fi nální, které je vyvolává. Působí-li 
fi nální příčina nutně, působí nutně i příčina účinná, působí-li příčina účinná 
nahodile, musí být nahodilé i působení příčiny fi nální. Jinak by existoval 
možný svět, v němž působí příčina fi nální, ale nikoliv příčina účinná – ale 
jak bylo ukázáno, taková možnost neexistuje.

Zdůrazňování, že determinace poznaným dobrem je determinace v linii 
fi nální kauzality, je tudíž irelevantní a pouze odvádí pozornost od jádra 
problému. Taková „fi nální“ determinace totiž není možná bez paralelní de-
terminace efi cientní; pokud by tedy efi cientní determinace představovala 

⁸ Na tento fakt poukázal pregnantně Jan Duns Scotus ve svém traktátu De primo principio, c. 2, 
concl. 5, in Joannis Duns Scoti Tractatus De primo principio, ed. W. Kluxen, 2. Aufl . (Darmstadt: 
Wissenscha liche Buchgesellscha , 1987), 14, n. 12: „Quod non est eff ectum, non est fi nitum. 
Probatur: Quia fi nis non est causa nisi inquantum ab ipso tamquam a priore essentialiter de-
pendet esse fi niti. […] Non autem dependet fi nitum quantum ad esse a fi ne ut sic priore nisi 
inquantum fi nis ut amatus movet effi  ciens ad dandum illi esse; ita quod effi  ciens non daret esse 
in suo genere nisi fi ne causante in sua causalitate. Nihil enim causat fi nis nisi quod effi  citur ab 
effi  ciente quia amante fi nem.“
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problém, bude problémem i determinace fi nální, a naopak: kdyby fi nální 
determinace nerušila svobodu, nemohla by ji rušit ani determinace efi cient-
ní. Pokud poznané dobro vykonává svoji fi nální kauzalitu deterministicky, 
vykonává deterministicky svoji účinnou kauzalitu i sama vůle.

Na iluzi, že poukaz na fi nální charakter kauzality dobra jako motivu 
vůle je pro analýzu problému svobody relevantní, se možná podílí i mylná 
představa, že dobro se vztahuje jako fi nální příčina k vůli.⁹ Situace se pak 
jeví tak, že máme vůli, na kterou nepůsobí žádná účinná příčina (a tedy se 
nám bude jevit jako v tomto ohledu nedeterminovaná a svobodná), ale působí 
na ni pouze ono dobro jako příčina fi nální – sice deterministicky, ovšem 
protože jde o „pouhou“ fi nální kauzalitu, může se takové působení jevit jako 
neškodné i přesto, že je deterministické.¹⁰

Takové uvažování je ovšem konfúzní. Poznané dobro totiž není fi nální 
příčinou vůle, nýbrž jejího úkonu – fi nální kauzalita poznaného dobra se 
týká úkonu vůle jako svého účinku, kdežto samotné vůle se týká pouze jako 
spolupříčiny, závislé na cíli ve svém působení téhož účinku tak, jak je obecně 
účinná příčina in causando závislá na příčině fi nální.

Ujasněme si pojmy: zcela obecně platí, že příčina věci je to, „díky čemu“ 
(v nějakém smyslu) věc je. Úkon vůle je v jednom (totiž účinně-kauzálním) 
ohledu díky vůli, v jiném (totiž fi nálním) ohledu díky dobru, jehož se skrze 
něj vůle snažila dosáhnout. Finální příčinou vůle tedy není dobro, které 
sleduje vůle při své činnosti, nýbrž dobro, které při své činnosti sledovala 
účinná příčina, která zapříčinila samotnou vůli: to kvůli němu totiž vůle je. 

⁹ Rovněž tento omyl – v obecné rovině – kritizoval Duns Scotus (ibid.): „Non tacendum 
quod falsa imaginatio est de fi ne, quod illud est causa fi nalis entis, quod est operatio ultima vel 
obiectum quod per illam operationem attingitur. Si intelligatur quod tale inquantum tale est 
causa fi nalis, falsum est, quia illud consequitur esse; nec esse fi niti dependet essentialiter ab illo 
inquantum tale. Sed praecise illud, propter quod amatum ab effi  ciente, effi  ciens facit aliquid esse, 
quia ordinatum ad amatum inquantum amatum illud est causa fi nalis facti.“

¹⁰ Srov. Peroutkovu souhlasnou odvolávku na Tomáše (Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, 
xxxv): „V Tomášově perspektivě je vůle svobodná v tom smyslu, že není determinována ničím od 
sebe odlišeným, co by na vůli působilo jako přímá efi cientní příčina jejího chtění, ale je ohledně daného 
chtění řízena intelektivním poznáním, jež na vůli působí na způsob kauzality fi nální (určuje vůli 
cíl, tj. předmět chtění).“ Jiná otázka je, zda se Peroutka dovolává Tomáše právem – k tomu viz 
Apendix níže.
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Úkon vůle je jeden účinek, který má svoji fi nální i účinnou příčinu (přičemž 
tyto příčiny působí buď obě nahodile, nebo obě nutně), a vůle je zase jiný 
účinek, vybavený opět svými příčinami (působícími buď společně nahodile, 
nebo společně nutně). Žádný z těchto účinků však není zapříčiněn pouze 
samotnou fi nální příčinou, ani není žádný z těchto účinků zapříčiněn fi nální 
příčinou nutně a účinnou účinnou nahodile. Navíc, kdyby vůle jako účinná 
příčina působila svůj úkon nutně, pak k tomu musela být determinována 
zase svojí účinnou příčinou (či příčinami), neboť ta ji učinila tím, čím je, ta 
jí dala esenci, z níž vyplývá, jakým způsobem bude za nejrůznějších okolností 
činná – zda nutně, nebo nahodile.

Poukaz na fi nální charakter působení poznaného dobra tudíž skutečně 
nĳ ak nepřispívá k obhajobě svobody vůle. Jakmile připustíme, že úkon vůle 
je determinován svojí fi nální příčinou, musíme připustit, že je determinován 
i v linii kauzality účinné, a je tudíž v plné síle aplikovatelná Peroutkou citova-
ná a v zásadě přĳ atá Inwagenova námitka proti  zikálnímu determinismu:¹¹ 
za skutečnosti, které jsou determinovány kauzálním řetězcem sahajícím před 
naše narození, nemůžeme nést zodpovědnost, a tudíž nejsou ani ve výše 
specifi kovaném minimálním smyslu svobodné. Zda se v tomto řetězci jedná 
o účinné příčiny „ zikální“ nebo nějaké jiné, je pro tento argument irele-
vantní – důležité je, že předcházejí naši existenci a tudíž nejsou v naší moci.

7. V čem tkví kouzlo racionality?

Podle Peroutky se svoboda volního úkonu vposledku redukuje na jeho 
racionalitu: na fakt, že sleduje předmět předložený rozumem. Peroutkovi 
bychom ovšem mohli položit otázku: proč sledované racionální dobro činí 
úkon svobodným, kdežto sledované dobro smyslové (např. u zvířat) nikoliv? 
V čem je ten zásadní rozdíl – pokud ne v tom, jak tvrdí libertariáni, že dobra 
předložená vůli rozumem ji nedeterminují, kdežto dobra předložená smysly 
smyslové žádostivosti tuto determinují? Jaký má Peroutka důvod prohlásit 
za nesvobodné jednání hladového psa, který poté, co mu byl předložen vo-
ňavý špekáček, jej seznal jako neodolatelné dobro a byl jím (zajisté nikoliv 

¹¹ Srov. Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xxix.
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efi cientně, ale na způsob cíle) determinován k jeho sežrání? I tady přece platí, 
že čím lákavější dobro(tu) psíkovi předložíme, tím jistěji je zhltne, a tím 
spontánněji a svobodněji si u toho nepochybně bude připadat! Proč tedy 
toto jednání prohlásit za nesvobodné jen proto, že příslušné dobro nebylo 
uchopeno rozumem, ale pouze smysly?¹² Vždyť i tento akt smyslové afektivity 
bude „inklinací pocházející z vnitřního kognitivního principu“!¹³ Zkrátka, 
zdá se, že Peroutka redukoval pojem svobody na pouhou spontaneitu: ovšem 
spontánní jsou i mnohé jiné vitální úkony než úkony lidské vůle. Přiřkne 
jim tudíž Peroutka všem svobodu?

Mám za to, že Peroutkova intuice, že rozdíl mezi racionalitou a ne-racio-
nalitou je relevantní pro posouzení svobody či nesvobody jednání, je správná; 
tato relevance ovšem, jak tvrdím, spočívá v tom, co Peroutka právě popírá: 
totiž že vskutku racionální volba, tj. volba rozumem poznaného dobra na 
základě rozumových důvodů, je nejen spontánní, „pocházející z vnitřního 
principu“, ale též z povahy věci nedeterministická. Tím se právě liší svoboda 
vůle od pouhé spontaneity smyslové afektivity, nebo též od spontaneity 
kogni tivních mohutností (rozumu, smyslů…).

Peroutkův důraz na to, že racionálně poznané dobro determinuje na způ-
sob cíle, svědčí o tom, že si uvědomuje, že efi cientní determinace svobodu 
vylučuje. Viděli jsme ovšem, že fi nální determinace bez efi cientní determi-
nace není možná: je tedy nemožné, aby byla racionální volba determinovaná, 
a přitom byla determinována pouze rozumovými důvody. Pokud by totiž ro-
zumové důvody (motivy) působily deterministicky v linii fi nální kauzality, 
musela by zde vždy být i příslušná determinace v linii kauzality efi cientní, 
jak bylo ukázáno. Volba, která má být čistě racionální, tj. určená výlučně 
rozumovými motivy působícími na způsob cíle, tudíž těmito motivy nemůže 

¹² Příklad se stane ještě o něco naléhavějším, když si místo hladového psíka představíme 
člověka, jehož smyslová afektivita vyřadila vliv rozumu na jednání – alkoholika lačnícího po další 
skleničce, narkomana lačnícího po další dávce… Na jakém základě může Peroutka – s ohledem 
na svoji tezi, že maximální přitažlivost dobra implikuje maximální svobodu – prohlásit jednání 
těchto osob za nesvobodné, sáhnou-li s nutností po další dávce, je-li jim předložena?

¹³ Srov. Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xxxv.
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být determinována, neboť nelze být determinován pouze cílem.¹⁴ Domnívám 
se, že toto je důvod, proč běžně pokládáme racionální, uvážené jednání za 
svobodné, kdežto u skutků způsobených náhlým hnutím smyslové afektivity 
jsme ochotni připustit, že nejsou (vůbec nebo do jisté míry) mravně přičita-
telné, přestože jsou zcela spontánní – srov. klasickou soudní obhajobu „po-
minutím smyslů“ (čímž se míní pominutí rozumu). Toto vysvětlení je ovšem 
samozřejmě v rozporu s Peroutkovou koncepcí racionálního kompatibilismu.

8. Volba perplexní vs. volba libertariánská

Deterministé typicky nejsou schopni představit si libertariánskou vol-
bu jinak než jako situaci „rovnováhy motivů“, kdy vůle je „tažena“ stejnou 
silou opačnými směry. Pouze v takovém případě se motivy působící na vůli 
vzájemně „vynulují“ (analogicky k  zikálnímu pravidlu „rovnoběžníku sil“), 
čímž vůle získá možnost rozhodnout se sama za sebe. Takovouto představou 
operuje např. „morální determinista“ Leibniz, kterého její zjevná problema-
tičnost vede k odmítnutí možnosti libertariánské volby vůbec.¹⁵ Peroutka 
uvažuje velmi podobně – s tím rozdílem, že případy takových situací připouš-
tí, a mimoto není jasné, zda vyžaduje vskutku dokonalou vyváženost motivů 

¹⁴ Pro tezi, že vskutku racionální volba nemůže být determinovaná, hovoří i následující 
úvaha: každou skutečně racionální, tj. rozumně uváženou volbu předchází rozvaha nad různými 
možnostmi, jak jednat, a zvažování jejich předností a nevýhod. Pokud bychom však předpoklá-
dali, že výsledná volba je determinovaná, tj. za daných okolností jediná možná, pak by každá 
taková racionální úvaha musela být pokládána za principiálně mylnou: neboť různé alternativy 
jsou v oné úvaze zvažovány jakožto možné, přestože jsou, až na jednu, ve skutečnosti nemožné. 
Není absurdní navrhovat teorii jednání, podle níž ty nejracionálnější, nejlépe uvážené skutky ve 
skutečnosti vycházejí z omylu?

¹⁵ Srov. zejm. Theodicea I, § 46n (český překlad K. Šprunk (Praha: oikoymenh, 2004), 105n). 
Leibniz sice tvrdí, že vždy existuje logická možnost konat opak; touto logickou možností však míní 
toliko existenci možného světa, v němž opačný skutek koná numericky odlišné, byť velmi podobné 
individuum. Caesar, který v jiném možném světě nepřekročil Rubicon, není totéž individuum jako 
skutečný Caesar, který Rubicon překročil, neboť každý z těchto Caesarů má jinou individuální 
esenci. Podle Leibnize je tudíž logicky nemožné, aby tento, skutečný Caesar nepřekročil Rubicon; 
neexistuje možný svět, v němž by tento Caesar Rubicon nepřekročil; Caesar tedy nemá de re 
možnost ceteris paribus Rubicon nepřekročit, a není tedy podle Leibnize libertariánsky svobodný.
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(jako podsouvá libertariánům Leibniz), anebo zda podle něj pro uchování 
libertariánské svobody stačí, aby žádný motiv nepřevažoval příliš výrazně.

Že tomu tak u Peroutky je, lze soudit z toho, že typické případy libert-
ariánské volby označuje za dilematické či perplexní.¹⁶ Termín „perplexní“ se 
tradičně užívá především ve spojení „perplexní svědomí“ a popisuje situaci, 
kdy se mravnímu činiteli (mylně) jeví, že kterákoliv z možných voleb obnáší 
mravní provinění – tj. jde o situaci subjektivně vnímanou jako „neřešitelnou“. 
V tomto klasickém smyslu se tedy jedná o  jistý typ „rovnováhy motivů“, 
která má ovšem spíše negativní povahu: váhající zkrátka není schopen v dané 
situaci nalézt takový předmět skutku, který by se jevil jako jednoznačně 
mravně dobrý. Zdá se však, že Peroutka mluví o perplexní situaci v poněkud 
volnějším smyslu – má patrně na mysli jakýkoliv případ, kdy činitel nedokáže 
bezpečně vyhodnotit míru dobrosti naskýtajících se alternativ.

Ztotožňovat libertariánskou volbu s perplexní či dilematickou situací 
je ovšem neporozumění libertarianismu. V  libertariánské koncepci není 
svoboda vůle podmíněna „vynulováním“ (nebo „skoro-vynulováním“) moti-
vačních sil působících na vůli. Libertarián totiž odmítá tuto koncepci vztahu 
motivů a vůle jako takovou, neboť je už ze své povahy deterministická. Podle 
libertariána není vůle korouhvičkou v silovém poli motivů, která se zmůže 
na autochthonní skutek, pouze pokud toto silové pole náhodou samo sebe 
vyruší. Libertariánská vůle je autonomní mohutností, jež je svobodná právě 
natolik, nakolik sama určuje, sílu kterého motivu využĳ e ke svému úkonu – 
a může to být motiv velmi „silný“ i velmi „slabý“. Dokud ovšem vůle nejedná, 
„síla“ motivu se nemůže projevit; svobodný úkon vůle z povahy věci obnáší 

¹⁶ Peroutka („Racionální kompatibilismus“, xxxvi) např. píše: „Jejich [nedeterministických 
voleb] existenci uznávám. Některá rozhodnutí obnášejí skutečné váhání. Existují dilematické, či 
dokonce i vysloveně perplexní volby, při nichž rozum nevidí ani jednu alternativu jako správnější 
než druhou, takže je volitel při svém faktickém rozhodnutí schopen ‚chtít jinak‘“. Tj. „nevidět 
ani jednu alternativu jako správnější než jinou“ je podle Peroutky patrně nutnou podmínkou mož-
nosti „volit jinak“. Podobně v příkladu z Dostojevského (ibid., xxxviii): „Dejme tomu, že zatímco 
Ivanov je při volbě perplexní (jeho rozumu se jeví, že existují přesvědčivé racionální důvody pro 
i proti, takže by mohl volit jinak), Travkin není s to váhat, neboť […] si je dokonale jist, že vražda 
je – i v daném případě – nepřípustná […].“ Tedy opět to vypadá, jako by jedinou alternativou 
deterministické volby byla podle Peroutky volba perplexní.
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svobodný souhlas vůle s „nároky“ toho kterého motivu. V situacích, kdy se 
vůle dostává „do vleku“ svých motivů, podle libertariána svoji svobodu ztrácí.

Navíc, zdá se, že Peroutka „motivační sílu“ nějakého předmětu buď zto-
tožňuje s mírou jeho „poznané dobrosti“, anebo přinejmenším tyto veli-
činy chápe jako přímo úměrné. Tento předpoklad je však pochybný: již 
Aristotelés si v kritické opozici k Platónovi všímá (a Tomáš jej souhlasně 
cituje),¹⁷ že sama znalost dobra není dostatečnou motivací k dobrému jednání, 
nýbrž je třeba být vycvičen v ctnostech. Představme si obézní osobu, která 
se rozhoduje, zda si v cukrárně dá svůj oblíbený šlehačkový dort, anebo jen 
čaj. Bude-li mít vybudovánu ctnost uměřenosti, vidina šlehačkového dortu 
pro ni bude mít mnohem menší přitažlivost, než kdyby ceteris paribus tuto 
ctnost vypěstovánu neměla – v tom totiž právě ctnosti spočívají, že činí dobré 
volby snazšími a zlé méně snadnými, tj. objektivně lepší motivy přitažlivějšími 
a objektivně horší motivy méně přitažlivými. Přítomnost či nepřítomnost ctnos-
ti přitom sama o sobě neobnáší žádný rozdíl v poznání: i neuměřená osoba 
může velmi dobře vědět, že podléhání svodům šlehačkových dortů nejen že 
ohrožuje její zdraví, ale navíc jí i kazí charakter (posiluje její neřest nestříd-
mosti); a na druhou stranu, to, že si někdo vypěstuje ctnost uměřenosti, 
neznamená, že zapomene, jakou slast s sebou konzumace šlehačkových dortů 
nese. Je tedy možné vědět, že dobro A (ctnost) je lepší než dobro B (slast), 
a přitom být více přitahován dobrem B (slastí) než dobrem A (ctností).¹⁸ Právě 

¹⁷ Tomáš Akvinský, In Boëth. De Trin., pars 3, q. 5, a. 1, ad 3: „Scientia […] moralis, quamvis 
sit propter operationem, tamen illa operatio non est actus scientiae, sed magis virtutis, ut patet 
in libro Ethicorum. Unde non potest dici ars, sed magis in illis operationibus se habet virtus 
loco artis.“ Tj.: etika (morální nauka) nemůže být nazvána „uměním“ proto, že umění zakládá 
dokonalost činnosti; dokonalost mravního jednání však nepůsobí pouhá znalost dobra a zla, nýbrž 
teprve ctnost. Ta – a nikoliv pouhé praktické vědění – má tudíž v oblasti mravního jednání funkci 
„umění“, tj. praktického habitu, který je zdrojem dokonalosti činnosti.

¹⁸ Srov. Aristotelův postřeh, že ctnost působí, že se člověk „správně raduje a správně rmoutí“ 
(EN II, kap. 2, 1105a10–16; EN IV, kap. 2, 1121a1–5) a že kdo jedná ušlechtile na základě ctnosti, 
jedná „s potěšením či aspoň bez nelibosti“, tj. v souladu motivačními silami, jež na něj půso-
bí (EN IV, kap. 2, 1120a23–30). A v VII. knize EN Aristotelés rozlišuje pouhé sebeovládání 
(ἐγκράτεια) od pravé ctnosti: zatímco afektivní náklonnosti ctnostného člověka jsou v souladu 
s rozumovým poznáním (takže otázka jejich „přemáhání“ vůbec nevyvstává), člověk bez ctnosti, 
ale toliko „dobře se ovládající“ (ἐγκρατής) afektivitu v souladu s rozumem nemá, pouze ji dokáže 
přemáhat. Aristotelés si je tudíž velmi dobře vědom rozdílu mezi poznáním nějakého dobra 
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v této diskrepanci mezi kongitivní a afektivní funkcí spočívá ryzí defekt cha-
rakteru, na rozdíl od pouhého defektu mravní kognitivity.¹⁹ Ten sám o sobě 
nečiní člověka horším nebo lepším, nýbrž naopak částečně či zcela suspenduje 
morální rozměr lidské aktivity jako takový: absence jasného poznání dobra 
a zla ochromuje vůli, neboť jí bere její možný předmět, a mylné poznání 
odstřihává subjektivní („formální“) aspekt mravnosti (soulad se svědomím) 
od objektivního („materiálního“) aspektu (souladu s mravním zákonem).²⁰

„Perplexní“ či „dilematická“ situace je právě případem takovéhoto kogni-
tivního defektu, který nepůsobí mravní zlo, ale naopak oslabuje či ruší mravní 
rozměr skutku jako takový. V souladu s tím činitel s perplexním svědomím 
není podle klasické (křesťanské) morální teorie zodpovědný za případnou 
objektivně („materiálně“) mravně zlou volbu, k níž v takové situaci přistou-
pí.²¹ To je důsledek náhledu, že v perplexní situaci se jednajícímu nejevila 

a náklonností k němu. Teprve afektivita dokonale ctnostného člověka reaguje na poznání dobra 
a zla zcela adekvátně.

¹⁹ Rozlišením defektů kognitivních a charakterových nechci popírat, že charakterové defekty 
mohou vést (a zpravidla dříve či později vedou) i k poruše kognitivity – dobro, jehož motivační 
nároky se mi podařilo oslabit či umlčet, nakonec i přestanu poznávat jako dobro – a naopak. 

²⁰ V analýze vztahu nějakého možného předmětu skutku k jednajícímu je tudíž třeba rozlišovat 
minimálně tyto čtyři roviny:

 (1) faktická míra dobrosti předmětu;
 (2) poznaná míra dobrosti předmětu;
 (3) motivační síla předmětu;
 (4) fakt, zda je daný předmět ve výsledku zvolen či ne.

Mezi libovolnými dvěma rovinami přitom může dojít k diskrepanci:
 (1) × (2)  – kognitivní defekt („bludné svědomí“, např. perplexní);
 (2) × (3)  – charakterový defekt (neřest);
 (3) × (4) – vzpoura vůle proti existujícímu charakteru (typicky špatnému: ἐγκράτεια – 

viz pozn. 18; nebo i dobrému – např. esesák přemáhající svůj odpor k vraždění);
 (2) × (4)  – subjektivně nemravný skutek („formální hřích“, přičitatelné provinění);
 (1) × (4)  – objektivně nemravný skutek („materiální hřích“).

Podle Peroutky, jak se zdá, se zdroj diskrepance může nalézat pouze mezi rovinami (1) a (2). 
Rovina (3) Peroutkovi splývá s rovinou (2), a na rovině (4) se otevírají alternativní možnosti, 
pouze pokud na rovině [(3) = (2)] dojde (zhruba) k „rovnováze sil“, tj. pokud poznání/charakter 
nepředloží vůli žádného jasného „favorita“ mezi poznanými předměty skutku.

²¹ Srov. D. Pecka, Umění žíti: Katolická mravouka (Praha: Vyšehrad, 1947), 95: „nemůže-li 
člověk [v perplexní situaci] ani po bedlivé úvaze nalézti východisko uspokojující a je-li rozhodnutí 
neodkladné, nehřeší, ať už zvolí tu nebo onu cestu“; Karl H. Peschke, Christian Ethics: Moral 
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žádná možnost jako jednoznačně dobrá, neměl tedy, ze svého subjektivního 
pohledu, možnost jednat jednoznačně dobře, a tudíž se jednalo o jistý typ 
nesvobody.²² Pokud tedy Peroutka zjednává pro libertariánské volby místo 
v oblast i kognitivně defektních situací, získává pro ně místo v oblasti skutků 
s málo významnou (ať už kladnou či zápornou) mravní hodnotou.

Peroutka však připouští případy libertariánské volby především proto, 
aby uhájil prostor pro mravně zlé skutky. Jak bylo řečeno, Peroutka připouští 
Kantovu tezi, že povinnost nějak jednat předpokládá schopnost takto jednat; 
proto každá mravně zlá volba musí být libertariánská přinejmenším v tom 
smyslu, že jednající musel mít libertariánskou možnost ji nevykonat. Ovšem, 
pokud jsou případy libertariánských voleb podle Peroutky vesměs případy 
perplexních a dilematických situací, pak je obtížné vidět, kde je u Peroutky 
místo pro ryzí mravní zlo – v perplexní či obtížné dilematické situaci se nelze 
těžce mravně provinit!

Tím, že Peroutka prakticky ztotožnil „motivační sílu“ nějakého dobra 
s mírou jeho poznané dobrosti (a zároveň tuto motivační sílu pojal determi-
nisticky), totiž ze svých úvah eliminoval skutečnou oblast mravního zla, jejíž 
podstatou je právě diskrepance mezi apetitivní a kognitivní stránkou psychiky. 
Jde o situaci, v níž nedochází k zásadnímu kognitivnímu defektu. Víme, že 

Theology in Light of Vatican II, vol. I: General Moral Theology, 3rd ed. (Eugene, OR: Wipf & Stock, 
2012), 185–186: „The perplexed conscience is a type of erroneous conscience which, in a confl ict 
of duties, fears sin in whatever choice it makes. […] In such instances, […] if the decision cannot 
be postponed, one must choose what appears to be the lesser evil or, – if this is impossible to 
settle – either of the alternatives. The observance of these norms presupposed, there is no question 
of formal sin, since it is impossible for the person to escape both alternatives of the perplexing 
situation together. Impossibility and lack of  eedom however preclude sin.“

²² Situaci „perplexní“, kdy sama vůle, tj. jedna a táž mohutnost, váhá mezi různými předměty 
proto, že rozum není schopen vyhodnotit, který z nich je vlastně dobrý, je třeba odlišit od situace 
„mravního zápasu“, kdy jsme taženi různými mohutnostmi – vůlí a smyslovou afektivitou – na 
různé strany, za různými jasně poznanými dobry různého typu. Zatímco v prvním případě je vůle 
jakoby ochromena – chybí jí totiž předmět, který by byl jasně poznán jako dobrý, což je nutná 
podmínka jejího úkonu –, v druhém případě je vůle naopak vysoce aktivní: přinejmenším dokud 
„vnitřní zápas“ probíhá. První případ typicky obnáší alespoň jistou míru nepřičitatelnosti, druhý 
je však naopak typickou situací, kdy může dojít k závažným mravním proviněním (přičitatelnost 
zde může snižovat pouze okolnost, že vůle již byla smyslovou žádostivostí částečně nebo zcela 
„zotročena“ a tudíž vlastně již ani není schopna zápasu). Viz níže.
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něco je zlé, a přesto to chceme²³ – a to buď „ze slabosti“, když v zásadě dobře 
nasměrovaná vůle podlehne „vášním“, tj. smyslové afektivitě (případ šle-
hačkový dort), anebo, což je horší, „z e zkaženosti“, je-li zlo žádáno uváženě 
samotnou ke zlu habituálně zaměřenou vůlí (zloděj se chladnokrevně a bez 
emocí rozhodne ukrást nezabezpečený cenný předmět).²⁴ Ani jeden z těch-
to dvou typů jednání nelze označit za „perplexní“ či „dilematický“. Otylý 
návštěvník cukrárny neřeší žádné kognitivní dilema: do cukrárny vstupuje 
s jasným vědomím, co by bylo správné – a také s pevným odhodláním své 
vůle tímto poznáním se řídit. V následném vnitřním zápase (což není totéž 
jako dilema či perplexní situace²⁵) vezme za své toto volní odhodlání, nikoliv 
však rozumové poznání, na kterém se zakládalo – jak dosvědčí dostavivší se 
výčitky svědomí. A otrlý zloděj nepodstupuje ani tento mravní zápas. Není 
mravně nesoudný, ví samozřejmě, že krádež je zločin, ale vlivem vypěstova-
ného zlého habitu na to dávno nebere ve svém rozhodování ohled – mravní 
motivy pro něj totiž ztratily veškerou přitažlivost.

V Peroutkově teorii ovšem, jak se zdá, pro tyto dva typy ryze volního, 
svobodného mravního selhání není místo a veškeré mravně zlé skutky jsou 
redukovány na typ situace, kdy je svoboda a tedy i přičitatelnost zásadně 
omezena kognitivním defektem – v podstatě lze říci, že vůle má podle něj 
libertariánskou svobodu pouze v případech, kdy z mravního hlediska vlast-
ně prakticky „o nic nejde“. Tento důsledek staví na hlavu tradiční etickou 

²³ Obraty „chceme zlo“ apod. nemíním ve smyslu „chceme zlo jakožto zlo“ – nezpochybňuji 
vhled tradičních koncepcí, že něco chtít lze pouze, nakolik se to nahlíží jakožto (alespoň v nějakém 
aspektu) dobré. Je možné vědět, že nějaký předmět skutku je, celkově vzato, zlý (např. krádež), 
ale přesto jej chtít pro jeho dílčí dobré aspekty (přinese mi materiální prospěch).

²⁴ Oba typy zlých skutků rozlišuje a analyzuje Tomáš Akvinský v De malo, q. 3, a. 12, zejm. 
co: „Et similiter voluntas inclinatur in bonum commutabile, cui adiungitur deformitas peccati: 
quandoque quidem ex aliqua passione, et tunc dicitur ex infi rmitate peccari, sicut supra dictum 
est; aliquando autem ex aliquo habitu, quando per consuetudinem inclinari in tale bonum, est 
ei iam versum quasi in habitum et naturam; et tunc ex proprio motu absque aliqua passione 
inclinatur ad illud; et hoc est peccare ex electione, sive ex industria, aut certa scientia, aut etiam 
ex malitia.“; ibid., a. 13, co: „[P]eccatum ex malitia commissum, ceteris paribus, est gravius pec-
cato quod committitur ex infi rmitate.“ Toto rozlišení se stalo klasickým – srov. výklad u R. M. 
Dacíka, Mravouka (Olomouc: Krystal, 1946), 113–114.

²⁵ Srov. pozn. 22.
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koncepci; zdá se však, že Peroutka se k němu takřka výslovně hlásí. Podle něj 
je totiž libertariánská svoboda pouze jakýsi méněcenný, druhořadý typ svo-
body; pravá svoboda podle něj spočívá v racionální determinaci.²⁶ Peroutka 
totiž na jednu stranu (u zlých skutků) připouští libertariánskou obhajobu 
důležitosti nedeterminovanosti skutku pro jeho mravní přičitatelnost (náš 
„minimální pojem svobody“), na druhou stranu však v  jeho koncepci ta 
pravá svoboda s (racionální) determinací roste, nikoliv že by se umenšovala. 
Z toho plyne, že aby některé (totiž zlé) skutky mohly být přičitatelné, nesmějí 
být (v Peroutkově optice) plně svobodné (totiž racionálně determinované). 
Podmínkou přičitatelnosti zlých skutků je tedy jejich jistá nesvoboda – není 
to absurdní? Peroutka se tu snaží „zkřížit“ libertariánský a deterministický 
pojem svobody, výsledný hybrid ovšem postrádá konsistentní kritéria iden-
tity, resp. kritéria „intenze a remise“ – což je známkou jeho rozpornosti, 
resp. neslučitelnosti oněch dvou vstupních pojmů (libertariánské svobody 
a racionální determinace).²⁷

9. Problematická asymetrie

Peroutkova teze o „asymetrii“ mravně dobrých a mravně zlých skutků²⁸ 
(ty první musí být determinované, mají-li být plně svobodné, ty druhé právě 
naopak), ovšem obnáší ještě další závažný problém. Peroutka předpokládá 
jednoduché rozlišení voleb na mravně dobré a mravně zlé a předpokládá, 
že u voleb mravně dobrých platí jednoduchá korelace: čím zřetelnější raci-
onální poznání předmětu volby jako nejlepšího dostupného dobra, tím je 

²⁶ Peroutka, „Racionální determinismus“, xxxviii: „Svoboda […] nejen že není omezena na 
libertariánské volby, […], ale takovéto nedeterministické volby ani nejsou nejvyšším typem výkonu 
lidské svobody. Tím jsou naopak volby ‚kompatibilistické‘.“

²⁷ Tímto neduhem netrpí ryze racionálně-kompatibilistická koncepce S. Wolfové, která se na 
rozdíl od Peroutky nepokouší zkřížit kompatibilismus s libertarianismem, nýbrž libertariánskou 
svobodu zcela škrtá a defi nuje svobodu jednoznačně jako racionální determinaci. Srov. Peroutka, 
„Racionální kompatibilismus“, xxxviii, pozn. 24. 

²⁸ Peroutka, „Racionální kompatibilismus“, xl: „Ačkoli […] kantovská teze nevylučuje ‚kom-
patibilistické‘ fungování eticky dobré volby, nedovoluje nám myslet kompatibilisticky volbu 
zavrženíhodnou.“
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volba svobodnější; podle argumentu z „rostoucí pravděpodobnosti“ je ale 
též determinovanější, a z déontického hlediska navíc „povinnější“, eticky 
závaznější.²⁹ To je ovšem příliš zjednodušující: Peroutka takto totiž zcela 
škrtnul sféru superrogatorních skutků, tj. voleb, při nichž překračujeme svoji 
povinnost, konáme více, než jsme mravně povinni. Pokud existují takové 
volby – a zdá se absurdní to popírat –, pak korelace mezi stupněm dobrosti 
předmětu a stupněm povinnosti volby jednoduše neplatí: ta nejlepší volba 
není ta „nejpovinnější“.

Představme si tuto situaci: Je Štědrý večer, asi čtyři hodiny odpoledne, 
doma je vše hotovo a já jsem si vyšel na procházku před večeří. Tu potkám 
dotěrného bezdomovce, který prosí o nějaké peníze. Představme si následující 
čtyři alternativy mé reakce:

 (1) Seberu poblíž ležící klacek a žebráka několika důraznými ranami 
a kopanci odeženu.

 (2) Žebráka ignoruji, odvrátím zrak a zrychlím krok.
 (3) Žebrákovi s úsměvem podám dvě stokoruny a popřeji mu pěkné 

Vánoce.
 (4) Žebráka vezmu k sobě domů, vykoupu ho, čistě obleču, pohostím 

u štědrovečerní tabule a nakonec uložím na noc.

Shodněme se, že reakce (1) je zjevně mravně zlá, nedovolená, a že exis-
tuje mravní povinnost zvolit přinejmenším reakci (2), možná i reakci (3). 
Reakce (4) naopak zjevně mravně povinná není – ovšem stejně tak je zjevné, 
že je ze všech možností mravně nejušlechtilejší, nejvíce chvályhodná. Za 
heroické činy podobného typu obdivujeme osobnosti jako je Matka Tereza, 
Maxmilián Kolbe či Damián De Veuster. Zdá se tedy, že každý (mravně 
soudný) uznává, že volba možnosti (4) směřuje ke zjevně největšímu dobru. 
Přitom by ale i navzdory tomuto vědomí téměř nikdo možnost (4) nezvolil. 
Tuto skutečnost můžeme brát jako další doklad neplatnosti Peroutkova 
argumentu ze stoupající pravděpodobnosti; mně však jde nyní ještě o něco 

²⁹ To se zdá plynout ze závěru celého článku, v němž Peroutka spojuje hájenou logickou 
nutnost volby „největšího dobra“ s nutností etickou – k tomu podrobněji níže.
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jiného: k tomu, abychom možnost (4) mohli pokládat za hodnou chvály, mu-
síme předpokládat, že ten, kdo ji zvolil, ji zvolit nemusel, nebyl k této volbě 
determinován. Zvláštní chvála, která volbě (4) náleží, jí totiž náleží právě 
natolik, nakolik jde o volbu možnosti, která překračuje povinnost, možnosti, 
která není povinná. Toho, kdo takto jedná, chválím právě za to, že učinil 
více, než byl povinen. Uchopeno formálně standardní sémantikou možných 
světů, nepovinnost možnosti (4) znamená, že se toto jednání nevyskytuje 
ve všech (za daných okolností pro daného činitele)³⁰ mravně přĳ atelných možných 
světech, nýbrž pouze v některých. Tedy jinými slovy, musí existovat i jiné (pro 
daného činitele za daných okolností)³¹ mravně přĳ atelné možné světy, kde 
daný činitel jedná jinak – např. volí možnost (2). To ovšem neznamená nic 
jiného, než že jednání daného činitele není vzhledem k okolnostem logicky 
nutné, a tedy je libertariánské. Naopak, kdyby volba možnosti (4) byla nutná, 
pak by tato volba nebyla superrogatorní, nepřekračovala by povinnost, nýbrž 
byla by pouhým naplněním povinnosti: byla by totiž tou jedinou možností, 
jak povinnost naplnit (protože by byla jedinou možností vůbec). Šlo by tedy 
o pouhé splnění povinnosti, jemuž žádná zvláštní chvála za překročení po-
vinnosti nenáleží.

Z toho plyne, že připustíme-li superrogatorní skutky, je situace ve sku-
tečnosti zcela symetrická: libertariánskou svobodu vyžadují nejen skutky, 
které povinnosti nedostávají, ale též skutky, které povinnost překračují. 
Peroutka by mohl teoreticky trvat na tom, že deterministické mohou být 
alespoň skutky „čistě povinné“, tj. takové, které dostávají mravní povin-
nosti, ale nĳ ak ji nepřekračují. Takové skutky nezaslouží žádnou hanu, ale 
ani žádnou chválu za to, že by člověk učinil něco horšího, resp. lepšího, než 
učinit měl – takže čistě z tohoto hlediska není třeba předpokládat existen-
ci žádných alternativních možností. Taková koncepce by ovšem byla dosti 

³⁰ Tato (nestandardní) výhrada, jak mám za to, odstraňuje problém s běžnou analýzou mravně 
povinného jako vyskytujícího se ve všech mravně přĳ atelných světech simpliciter. Útočí-li opilec 
nožem na mého syna, mám povinnost jej bránit; přitom však žádný svět, kde bráním svého syna 
před útokem opilce, není simpliciter mravně přĳ atelný. Je mravně přĳ atelný pouze s ohledem na 
mé jednání v dané situaci, neobsahuje žádné moje mravní provinění v této situaci.

³¹ Viz pozn. 30.
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podivná: znamenalo by to, že jsme (často? výjimečně?) determinováni učinit 
pouze tolik, co žádá povinnost, tj. jsme determinováni nezískat žádnou zvlášt-
ní mravní zásluhu – což by bylo dosti tristní pomyšlení. Navíc, těžko by už 
potom Peroutka mohl právě tyto mravně nemastné-neslané deterministické 
volby pokládat za případy ryzího uplatnění naší svobody; musel by opustit 
představu, že k „deterministicky svobodným“ volbám dochází pod vlivem 
„neodolatelné dobrosti“ jejich zcela jedinečného předmětu. Vždyť mravní 
povinnost obvykle žádné konkrétní jednání nevyžaduje – spíše stanoví na-
šemu jednání jisté hranice, nebo maximálně předepisuje určitý obecný typ 
jednání (např. „pomáhat potřebným“), nikoliv konkrétní skutky zaměřené 
na konkrétní dobra in individuo. Povinnost nezkopat o Štědrém večeru žeb-
rajícího bezdomovce je povinnost negativní, nikoliv povinnost pozitivním 
skutkem sledovat nějaké konkrétní dobro. V dané situaci existuje mnoho 
různých konkrétních způsobů, jak povinnosti dostát, aniž by přitom však 
člověk jedn al nějak zvlášť mravně obdivuhodně.

Zdá se tedy, že Peroutka nemá jinou možnost, než omezit sféru determi-
nistických voleb pouze na případy, kdy zvolené jednání je jak povinné, tak 
i nejlepší myslitelné. Nedokážu si ovšem představit žádný přesvědčivý příklad 
takového úkonu vůle, mimo (snad) úkonu lásky k Bohu ve stavu visio bea-
tifi ca, jak jej popisuje křesťanská eschatologie. Ani v tomto případě mi však 
není jasné, proč bychom měli trvat na tom, že tento nutný, leč spontánní 
a dobrovolný úkon má být klasifi kován jako svobodný.³² U tohoto úkonu totiž 
již není třeba trvat na jeho mravním charakteru, neboť ve stavu blaženého 
patření se podle křesťanské koncepce již nezjednávají žádné mravní zásluhy.³³

³² Rozlišení mezi pouhou dobrovolností a svobodou má původ u Aristotela a je dávno pevnou 
součástí tradice, včetně Peroutkovi blízkého tomismu. K jeho aplikaci na daný případ srov. např. 
Dacík, Mravouka, 34: „Mnohdy se zaměňuje dobrovolnost skutku se svobodou, avšak mezi těmito 
dvěma pojmy je jistý rozdíl. Každý skutek svobodný je zároveň dobrovolný, ale každý skutek dob-
rovolný nemusí být svobodný, protože jsou také dobrovolné skutky nutné. Tak člověk dobrovolně 
a přitom nutně čili nesvobodně touží po dobru, po štěstí zde na zemi a právě tak dobrovolně 
a přitom nutně milují blažení v nebi Boha, od něhož se již nemohou odloučit a jehož nemohou 
nemilovat.“ Dále Dacík rozvíjí tezi, že je to právě svoboda (a nikoliv pouze dobrovolnost), co nás 
činí za skutky mravně zodpovědnými.

³³ Mimoto, stav blaženého patření je podle teologů stavem naprosto překračujícím přirozený 
potenciál lidské přirozenosti, je něčím ryze nadpřirozeným („vlitým“), o jeho existenci víme výlučně 
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10. Malér v theodiceji

Moje poslední námitka se týká Peroutkovy koncepce racionálního kom-
patibilismu jako celku: zdá se totiž, že má katastrofální důsledky pro theo-
diceu, tj. pro možnost vyvinit Boha ze zodpovědnosti za zlo ve světě.

Problém se týká role a povahy libertariánské svobody v Peroutkově kon-
cepci. V tradičním pojetí je libertariánská svoboda cosi navýsost dobrého, 
neboť jedině libertariánská svoboda umožňuje existenci mravního dobra – 
toho největšího možného dobra vůbec. Právě kvůli mravnímu dobru – tj.   
v posledku kvůli možnosti svobodné lásky k Bohu – Bůh svobodou některé 
své tvory obdařil.³⁴ Pouze a jedině skrze svobodu chtít i zlo je totiž v tradič-
ním pojetí možné chtít dobro svobodně a mravně záslužně.³⁵ Možnost chtít zlo 
není tedy cílem svobody, je to však nutná podmínka jejího cíle – možnosti 
chtít dobro. Právě proto lze v tradiční koncepci snadno odrazit námitku, že 
stvořením svobodných bytostí se Bůh stal zodpovědný za mravní zlo, které 
svojí svobodou napáchají – Boží připuštění mravního zla je totiž osprave-
dlněno tím, že jde o nutnou podmínku možnosti mravního dobra, toho 
největšího ze všech dober.

V Peroutkově koncepci je tomu ovšem zcela jinak. Podle Peroutky li-
bertariánská svoboda není nutnou podmínkou mravního dobra, ale pouze 
mravního zla. Toho nejvyššího mravního dobra se podle Peroutky dosahuje 
nikoliv skrze libertariánskou svobodu, nýbrž skrze racionální determinaci. 
Jaké má tedy Bůh ospravedlnění, že libertariánskou svobodu vůbec stvořil? 
K čemu je podle Peroutky dobrá? Zjevně pouze k tomu, abychom mohli 
hřešit! Za této situace nejen že již nelze uplatnit tradiční „liberty defence“ 
v theodiceji (nelze ospravedlňovat fakt, že Bůh připustil mravní zlo, nutností 
svobody ke zlu pro možnost svobody k dobru), ale libertariánská svoboda se 

díky zjevení, a teologové se navíc neshodnou, v čem vlastně přesně esenciálně spočívá (zda v úkonu 
rozumu, nebo v úkonu vůle). V takto nejisté situaci se zdá neadekvátní vyvozovat z nedostatečně 
pochopené povahy tohoto stavu nějaké zásadní důsledky pro přirozenou metaetiku a teorii vol-
ního jednání. I kdyby se zdálo, že racionální kompatibilismus platí pro stav blaženého patření, 
není vůbec jasné, že z toho lze vyvozovat nějaké závěry pro fungování lidské vůle in statu viae.

³⁴ Srov. níže citát [3] (pozn. 45).
³⁵ K tomu srov. níže citáty [12] (pozn. 55) a [19] (pozn. 67).
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navíc sama o sobě (i kdyby se vůbec de facto nestala zdrojem mravního zla) 
začíná jevit jako svojí povahou vnitřně zlá, jako jakýsi defekt stvoření! Vždyť 
její přítomnost vylučuje ty nejhodnotnější mravně dobré skutky, a to jediné, 
co umožňuje navíc oproti racionální determinaci, jsou skutky mravně zlé!

Co tedy bylo dobrého na tom, že Bůh libertariánskou svobodu do světa 
uvedl? Proč nám ji dal? Jaký dobrý cíl, který by nebyl možný bez ní, sledoval? 
Máme za ni být Bohu vděčni? Peroutka se nemůže pokusit ospravedlnit ji 
ani jako trest za hřích, protože libertariánská svoboda je podmínkou hříchu: 
kdyby ji Bůh nestvořil, žádný hřích by nebyl možný – a přitom by podle 
Peroutky stále byly možné ty nejkrásnější a nejhodnotnější mravní skutky! 
A nezdá se ani, že by bylo možné libertariánskou svobodu ospravedlnit jako 
nutnou podmínku jakéhokoliv jiného dobra. Neboť zlo, které taková svobo-
da umožňuje – totiž mravní zlo –, je ten nejhorší typ zla vůbec, každé jiné 
dobro než mravní dobro je s ním nesouměřitelné a k jeho ospravedlnění tedy 
nemůže stačit. Ale jak jsme viděli, mravním dobrem v Peroutkově rozvrhu 
libertariánskou svobodu ospravedlnit nelze, neboť k jeho dosažení nejen že 
není potřeba, ale vlastně mu i brání.

Zkrátka, zdá se mi, že Peroutkova koncepce má z hlediska theodiceje 
katastrofální důsledky, neboť existence libertariánské svobody se za jím 
předpokládaných okolností stává zjevně neospravedlnitelným zlem.

11. Jak (ne)čelit Sartrovi

V závěru svého článku prezentuje Peroutka svoji koncepci racionálního 
kompatibilismu jako řešení falešného dilematu, do nějž prý etické myšlení 
uvrhlo libertariánské pojetí svobody: buď musíme, jako Sartre, spolu s de-
terminací odmítnout i mravní zákon, anebo naopak ve jménu „obecnosti 
a nutnosti“ mravního zákona rezignovat na lidskou svobodu. Peroutka se 
domnívá, že jeho koncepce racionálního determinismu ukazuje opominutou 
cestu ven z tohoto dilematu: totiž možnost, jak zachovat jak svobodu, tak 
„etickou nutnost“.

Je bohužel třeba říci, že Peroutka zde řeší pseudoproblém, jehož ko-
řen opět tkví v nerozlišování mezi různými typy modalit – tentokrát je to 
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modalita logická (nutnost, možnost) a modalita déontická (povinnost, povole-
nost). Čirým destilátem této konfúze je Peroutkův termín „etická nutnost“, 
o němž nelze říci, zda jím Peroutka míní opravdu nutnost, tj. neexistenci 
žádného možného světa, kde daný morální činitel jedná ceteris paribus jinak 
(modalita logická, resp. alethická), anebo pouhou povinnost, tj. neexistenci 
mravně přípustného³⁶ možného světa, kde činitel jedná ceteris paribus jinak. 
Na str. xxxvii Peroutka sice ještě glosuje „etickou nutnost“ jako „povin-
nost“, takže se může zdát, že je vše v pořádku: vždyť termín „etická nut-
nost“ či „déontická nutnost“ se v kontextu modálních analýz často používá 
jako synonymum pro „povinnost“, podobně jako se o jistotě hovoří též jako 
o „epistemické nutnosti“. Ovšem i zde se již vkrádá pochybnost, zda Peroutka 
do tohoto termínu nevkládá více než tento déontický obsah, když píše, že 
„racionální kompatibilismus dovoluje bezrozporně skloubit etickou nutnost 
a svobodu“. Skloubení pouhé déontické nutnosti se svobodou přece žádný 
problém nepředstavuje a žádný kompatibilismus nevyžaduje! Vzápětí pak 
Peroutka píše, že racionálně determinovaný člověk „podléhá etické nutnosti 
své volby“, čímž evidentně nemíní jen to, že by se na něj vztahovala povinnost 
jednat tak, jak jedná, nýbrž že je pro něj i  logicky a reálně nemožné jednat 
jinak. Termín „etická nutnost“ mu přitom slouží jako zástěna, za níž se tato 
pokoutní záměna modality déontické za modalitu logickou bez povšimnutí 
čtenáře (a možná i autora) odehraje.

Tato konfúze je latentně přítomna už u Sartra, jehož pozici Peroutka re-
feruje v závěru. Sartrův předpoklad, že existence obecného a nutného mrav-
ního zákona by vylučovala libertariánskou svobodu, dává smysl, pouze pokud 
Sartre jednoduše ztotožňuje povinnost a nutnost. Pokud by Sartre tyto pojmy 
rozlišoval, musel by připustit, že pouhá existence povinnosti jednat určitým 
způsobem (a to klidně povinnosti obecné, nutné a  s  jistotou poznané) nĳ ak 
neimplikuje, že jsme (logicky či reálně) nuceni takto jednat, že nemůžeme 
jednat jinak, že nemáme svobodu.³⁷ Jinak by přece neexistovaly případy, 

³⁶ Vzhledem k danému činiteli – viz pozn. 30.
³⁷ Po pravdě řečeno, je poněkud obtížné nalézt u Sartra kritizovaný argument (jako ostatně 

i jakýkoliv jiný argument) dostatečně explicitně formulován; jeho implicitní přítomnost je však 
dobře patrná: „[J]e vše dovoleno, jestliže Bůh není […]. [N]ikdy nebude možné něco vysvětlovat 
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kdy lidé jednají proti povinnosti, a samotný pojem povinnosti by tím ztratil 
význam.³⁸ Sartrovo odmítnutí mravního zákona ve jménu svobody se tedy 
zakládá na hrubé pojmové konfúzi, na kterou stačilo poukázat, a celý pseu-
doproblém slučitelnosti svobody a mravní nutnosti by se rozplynul.

To ovšem Peroutka neučinil, nýbrž Sartrovu konfúzi si naopak osvojil 
a zacementoval ji ve svém výrazu „etická nutnost“. Ten Peroutka v závěru 
článku prezentuje jako ekvivalent výrazu „morální zákon“ – takže by se opět 
zdálo, že není míněno nic víc než prostě povinnost. Zároveň se však od něj 
odráží při konstrukci sartrovského (pseudo)problému slučitelnosti „nutnosti 
a svobody“ (zde už nevíme, o které nutnosti je vlastně řeč, zda o déontické, 
tj. pouhé povinnosti, anebo logické), aby mohl nakonec svoji kompatibi-
listickou koncepci prezentovat jako důmyslné rozřešení takto sestrojeného 
problému – a zde už se „nutností“ kompatibilní se „svobodou“ míní „natvrdo“ 
nutnost logická.

Tedy ještě jednou: neexistuje žádný konfl ikt mezi povinností (etickou nut-
ností, déontickou nutností) a libertariánskou svobodou – naopak, déontické 
modality má smysl koncipovat pouze za předpokladu, že alespoň některé 
volby jsou libertariánsky svobodné (což připouští i Peroutka). Proto si ani 
Peroutkova koncepce nemůže klást za přednost, že tento fi ktivní konfl ikt 
domněle řeší. Spíše se naopak zdá, že Peroutkův racionální kompatibilismus 
je do značné míry uvedenou sartrovskou konfúzí motivován – a to pro něj 
není příliš dobrou vizitkou. Pokud by Peroutka nahlédl, že z nutné platnosti 

odkazováním na jakousi danou a neměnnou lidskou přirozenost; jinak řečeno, žádný determinismus 
neexistuje, člověk je svobodný, člověk je svoboda. […] [J]estliže Bůh není, nemáme před sebou 
hodnoty nebo přikázání, jež ospravedlní naše jednání. […] Právě to mám na mysli, když říkám, 
že člověk je odsouzen ke svobodě.“ – J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, přel. P. Horák 
(Praha: Vyšehrad, 2004), 23–24.

³⁸ Pro Sartra ovšem – v souladu s  jeho předpoklady – ryzí jednání proti povinnosti vlastně 
neexistuje: tím, že člověk jedná, zároveň volí své hodnoty, volí svoji morálku, a to prý nejen pro 
sebe, nýbrž „pro všechny lidi“. Neexistuje tedy možnost konfl iktu s mravním zákonem; o „zod-
povědnosti“ může Sartre hovořit pouze proto, že zaměřuje pozornost na druhý aspekt absence 
mravního zákona, totiž nemožnost souladu s ním. To podle Sartra znamená, že „není žádná omluva“ 
pro naše jednání, a tedy jsme za ně „zodpovědní“. Je ovšem těžké pochopit, proč bychom za dané 
situace vůbec měli nějakou omluvu potřebovat, pokud se nemůžeme proti ničemu a nikomu provinit 
(Bůh ani mravní zákon neexistují), a tak se i Sartrův pojem „zodpovědnosti“ jeví jako chimérický.
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mravní povinnosti (a to ani z jistě poznané nutné platnosti mravní povinnos-
ti) stále ještě neplyne logická nutnost povinností se řídit, a tedy že obecnost 
a nutnost mravního zákona (a možnost s jistotou jej nahlížet) naprosto ne-
vyžaduje byť i jen „parciální“ determinismus – měl by pak ještě stále nějaké 
důvody libertarianismus odmítat?

Apendix
Byl Tomáš Akvinský racionálním kompatibilistou?

Peroutka výslovně netvrdí, že by Tomáš Akvinský zastával jím předlo-
ženou koncepci racionálního kompatibilismu; čtenář nicméně může snadno 
nabýt dojmu, že je o něčem takovém přesvědčen, neboť se na Tomáše odvolá-
vá v několika důležitých bodech výkladu. Můžeme tedy Peroutkovu koncepci 
chápat jako výklad či rozpracování nauky Tomášovy, anebo je mezi těmito 
pozicemi nějaký podstatný rozdíl? Pokusím se v tomto dodatku hlavní rysy 
Tomášovy pozice rekonstruovat a následně tuto otázku alespoň rámcově 
zodpovědět. Co tedy Tomáš říká o vztahu vůle, nutnosti a svobody?

Za prvé, v některých spisech Tomáš typicky tvrdí, že existují některé 
nutné akty vůle – zejména jde o chtění posledního cíle obecně (blaženosti) 
a o volbu toho, co se nahlédne jako nutný prostředek k poslednímu cíli nebo 
jeho nutná součást.³⁹ V posledním rozsáhlém pojednání o svobodě vůle, jímž 
je 6. kvestie De malo, však Tomáš tuto tezi zmírňuje: i chtění blaženosti je 
podle něj nutné pouze co do specifi kace, nikoliv co do výkonu skutku (vůle 
nemůže chtít opak, může se však zdržet úkonu):

[1] Pokud se tedy něco postihne jako ve všech konkrétních ohledech 
příhodné dobro, bude to vůli hýbat nutně – proto člověk nutně chce 
blaženost, jež je podle Boëthia „stavem dokonalého shromáždění všech 
dober“. Říkám ovšem „nutně co do specifi kace skutku“, neboť nemůže 
chtít opak; ne však co do výkonu skutku, neboť někdo může nechtít 
právě teď myslet na blaženost […].⁴⁰

³⁹ Tak klasicky v ST I, q. 82, a. 1–2, a na mnoha jiných místech.
⁴⁰ „Si ergo apprehen datur aliquid ut bonum conveniens secundum omnia particularia quae 

considerari possunt, ex necessitate movebit voluntatem; et propter hoc homo ex necessitate 
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Podobná nauka, totiž že svobodu aktu či výkonu skutku vůle za žádných 
okolností neztrácí, je ale vyjádřena už v relativně raných kvestiích De veritate, 
q. 22, a. 6, co.:

[2] Protože se však vůle nazývá svobodnou, nakolik je prosta nutnosti, 
lze svobodu vůle uvažovat ve třech ohledech. Za prvé co do úkonu, na-
kolik totiž může chtít nebo nechtít; za druhé co do předmětu, nakolik 
může chtít to či ono (i když je to pravý opak); a za třetí co do poměru 
k cíli, nakolik může chtít dobro nebo zlo. Svoboda v prvním ohledu pak 
náleží vůli ve kterémkoli stavu přirozenosti a vzhledem k jakémukoliv 
předmětu.⁴¹ 

Za druhé: Pokud jde o terminologickou otázku, Tomáš používá termín 
„libertas“ nejednotně (a to i v rámci jednoho a téhož spisu na nepříliš vzdá-
lených místech – viz např. odkazy na De veritate uvedené vzápětí). Někdy 
(podle Augustina) tak, že vylučuje pouze nutnost vnějšího nucení (necessitas 
coactionis) a nikoliv nutnost přirozenou (necessitas naturali inclinationis) či nut-
nost cíle (necessitas fi nis).⁴² Jindy ovšem staví svobodu do protikladu k nutnosti 
vůbec. To je patrné např. ve výše uvedeném citátu [2] z De veritate, kde Tomáš 
nejen defi nuje svobodu vůle jako absenci  nutnosti simpliciter, ale též pozitivně 
popisuje její různé aspekty, které vždy obnášejí nedeterminovanost k jedno-
mu: „chtít nebo nechtít“, „chtít to či ono“, „chtít dobro nebo zlo“. Je tedy 
vyloučeno, že by zde Tomáš nutností mínil pouhou necessitas coactionis. V ná-
sledujícím rozboru pak Tomáš určuje, které ohledy svobody jsou zachované 
za kterých okolností a které nikoliv. Jinými slovy, i zde Tomáš staví každou 
nutnost do protikladu ke svobodě. Podobné jasné spojení pojmu svobody se 

appetit beatitudinem, quae, secundum Boetium est status omnium bonorum congregatione 
perfectus. Dico autem ex necessitate quantum ad determinationem actus, quia non potest velle 
oppositum; non autem quantum ad exercitium actus, quia potest aliquis non velle tunc cog  itare 
de beatitudine […]“ – De malo, q. 6, co.

⁴¹ „Cum autem voluntas dicatur libera, in quantum necessitatem non habet, libertas voluntatis 
in tribus considerabitur: scilicet quantum ad actum, in quantum potest velle vel non velle; et 
quantum ad obiectum, in quantum potest velle hoc vel illud, etiam eius oppositum; et quantum ad 
ordinem fi nis, in quantum potest velle bonum vel malum. Sed quantum ad primum horum inest 
libertas voluntati in quolibet statu naturae respectu cuiuslibet obiecti.“ – De veritate, q. 22, a. 6, co.

⁴² Takto např. ST I,  q. 82, a. 1; De veritate, q. 22, a. 5, ad 3; De potentia, q. 10, a. 2, ad 5.
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schopností protikladů se pak nalézá i jinde, např. v komentáři k Sentencím 
podle Tomáše „k rázu svobody stačí, aby [vůle] byla schopna protikladů“.⁴³ 

Za třetí: termín, který u Tomáše nejlépe zachycuje libertariánskou „svo-
bodu vůle“, není promiskue užívaný výraz „libertas“, nýbrž „liberum arbitrium“ 
(„schopnost svobodné volby“; nebo též „liberum iudicium“, „svobodný úra-
dek“⁴⁴). Ten explicitně vylučuje každou nutnost včetně nutnosti přirozené, 
jak Tomáš explicitně zdůrazňuje:

[3] Schopnost svobodné volby je esenciálně zaměřena k jednomu, totiž 
dobru, ovšem tak, že se od něj může odchýlit.⁴⁵

[4] O schopnosti svobodné volby se mluví ve vztahu k tomu, co někdo 
chce nikoliv nutně, nýbrž z vlastního popudu.⁴⁶

[5] Naše schopnost svobodné volby se týká toho, co chceme nikoliv 
z nutnosti či z přirozeného pudu. Je totiž věcí přirozeného pudu a ni-
koliv svobodné volby, že chceme být šťastni. Ani o ostatních tvorech, 
kteří se za něčím pohybují z přirozeného pudu, se proto neříká, že se 
pohybují ze svobodné volby.⁴⁷

⁴³ „[P]osse peccare dicitur non esse pars libertatis, quia non requiritur ad libertatem voluntatis 
ut in peccatum possit; sed suffi  cit ad rationem libertatis ut in utrumque contradictoriorum possit; 
quamvis in his qui peccare possunt, per liberum voluntatis arbitrium peccetur […].“ – In Sent. II, 
d. 44, a. 1, ad 1 [kurzíva L. N.]. Dále srov. např. protiklad svobody a nutnosti v In Sent. II, d. 25, 
q. 1, a. 2, co.: „Si proponatur voluntati aliquod bonum quod completam boni rationem habeat, 
ut ultimus fi nis, propter quem omnia appetuntur; non potest voluntas hoc non velle […]. In his 
autem quae ad fi nem ultimum ordinantur […] voluntas libera manet, in hoc solo determinationem 
habens quod felicitatem naturaliter appetit, et non determinate in hoc vel illo.“ [Kurzíva L. N.]

⁴⁴ Srov. citát [14], pozn. 57; dále SCG II, kap. 48, n. 3–6 (srov. citát [6], pozn. 48).
⁴⁵ In Sent. I, d. 39, q. 2, a. 2, ad 3: „[L]iberum arbitrium per se ordinatum est ad unum, scilicet 

ad bonum, ita quod ab eo defi cere possit.“ [Kurzíva L. N.]
⁴⁶ SCG I, c. 88, n. 2: „Liberum arbitrium dicitur respectu eorum quae non necessitate quis 

vult, sed propria sponte.“
⁴⁷ ST I, q. 19, a 10: „Liberum arbitrium habemus respectu eorum quae non necessario volu-

mus, vel naturali instinctu. Non enim ad liberum arbitrium pertinet quod volumus esse felices, sed ad 
naturalem instinctum. Unde et alia animalia, quae naturali instinctu moventur ad aliquid, non 
dicuntur libero arbitrio moveri.“ [Kurzíva L. N.]
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[6] Protože vůli hýbe skrze pojatou formu rozum, přičemž platí, že 
pohybované musí být přiměřené pohybujícímu, nebude vůle rozumové 
substance od přirozenosti determinována, mimo determinaci k dobru 
obecně. Vůle se tedy bude moci přiklonit k čemukoliv, co jí bude před-
loženo jakožto dobré, aniž by jí bránila jakákoliv přirozená determinace 
k opaku. Všechny rozumové bytosti tudíž mají svobodnou vůli vychá-
zející z úradku rozumu. V tom spočívá schopnost svobodné volby, jež 
se defi nuje jako svobodný úradek z rozumového důvodu.⁴⁸

Přestože podle Tomáše je svobodná volba přesně vzato úkonem vůle, je 
bezprostředně podmíněna nedeterminovaností prakt ického soudu rozumu – 
v „rozumovosti“ vůle totiž podle Tomáše, v návaznosti na Aristotela, spočívá 
kořen její nedeterminovanosti k jednomu. Proto Tomáš přebírá pro označe-
ní svobodných úkonů a mohutností tradiční termíny (arbitrium, iudicium) 
etymo l ogicky odkazující spíše na rozumovou než na volní činnost.

Ačkoliv se termíny liberum arbitrium a liberum iudicium běžně zaměňují, 
přesně vzato se termín liberum iudicium vztahuje buď na úkon vůle schvalující 
a dotvrzující soud praktického rozumu, nebo na tento úkon sám, nakolik je 
svobodně určen vůlí:

[7] [Ú]radek [iudicium] je jakoby závěrem a  determinací rozvahy. 
Rozvaha se pak determinuje za prvé výrokem rozumu a za druhé schvá-
lením vůlí. […] A tímto způsobem se sama volba nazývá jakýmsi sou-
dem či úradkem [iudicium], podle kterého se schopnost svobodné volby 
nazývá „liberum arbitrium“.⁴⁹

⁴⁸ „[C]um intellectus per formam apprehensam moveat voluntatem; in omnibus autem movens 
et motum oporteat esse proportionata; voluntas substantiae intellectualis non erit determinata 
a natura nisi ad bonum commune. Quicquid igitur off eretur sibi sub ratione boni, poterit voluntas 
inclinari in illud, nulla determinatione naturali in contrarium prohibente. Omnia igitur intel-
lectualia liberam voluntatem habent ex iudicio intellectus venientem. Quod est liberum arbitrium 
habere, quod defi nitur esse liberum de ratione iudicium.“ – SCG II, c. 48.

⁴⁹ „[I]udicium est quasi conclusio et determinatio consilii. Determinatur autem consilium, 
primo quidem per sententiam rationis, et secundo per acceptationem appetitus […]. Et hoc modo 
ipsa electio dicitur quoddam iudicium, a quo nominatur liberum arbitrium.“  – ST I, q. 83, a. 2–3; 
zejm. a. 2; a. 3 ad 2.
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[8] „Mohutností, kterou soudíme svobodně“, se nemíní ta, kterou 
soudíme vůbec - totiž rozum; nýbrž ta, která působí svobodu sou-
zení, a to je vůle.“⁵⁰

Termín „liberum arbitrium“ se pak podle Tomáše vztahuje primárně 
nikoliv na samotný úkon svobodné volby, nýbrž na schopnost tohoto úkonu, 
jíž je sama vůle:

[9] Je zvykem označovat mohutnost jménem jejího úkonu. A tak se na 
základě úkonu svobodného úradku nazývá mohutnost, která je jeho 
principem, [„liberum arbitrium“].⁵¹

[10] Vůle  a  schopnost svobodné volby [liberum arbitrium] nejsou dvě 
mohutnosti, nýbrž jedna.⁵²

Podle Tomáše tedy svobodná volba obnáší jednak soud rozumu a  jed-
nak úkon vůle. Praktická rozumová rozvaha [consilium]⁵³ není sama o sobě 
determinována k určitému výsledku: to právě podle Tomáše otevírá prostor 
svobodě. Determinaci rozvahy ke konkrétnímu závěru dovršuje teprve vůle, 
která výrok rozumu svobodně schválí (pokud by jej neschválila, rozvaha by 
patrně pokračovala zvažováním dalších možností). 

Za čtvrté, právě na pojem liberum arbitrium (a nikoliv na příležitostně širší 
pojem libertas), obnášející absenci jakékoliv nutnosti, tj. „vztah k protiklad-
ným možnostem“, a dávající nám proto panství nad našimi skutky, váže Tomáš 
moralitu skutků – jejich záslužnost nebo naopak provinilost:

⁵⁰ „[P]otentia qua libere iudicamus, non intelligitur illa qua iudicamus simpliciter, quod est 
rationis; sed quae facit libertatem in iudicando, quod est voluntatis.“ – De veritate, q. 24, a. 6, co. 
S ohledem na tuto ambivalenci volím v daném kontextu pro „(liberum) iudicium“ nevyhraněný 
překlad „(svobodný) úradek“.

⁵¹ „[C]onsuetum est potentiam signifi cari nomine actus. Et sic per hunc actum qui est liberum 
iudicium, nominatur potentia quae est huius actus principium.“ – ST I, q. 83, a. 2, ad 1.

⁵² „[V]oluntas et liberum arbitrium non sunt duae potentiae, sed una.“ – ST I, q. 83, a. 4, co. 
Srov. též De veritate, q. 24, a. 6.

⁵³ Tomáš někdy rozlišuje consilium (ekvivalent Aristotelovy βούλευσις) a deliberatio (volněji uží-
vaný termín); zde toto rozlišení zanedbávám a obojí překládám „rozvaha“. Srov. T. M. Osborne Jr., 
Human Action in Thomas Aquinas, John Duns Scotus & William Ockham (Washington, D.C.: The 
Catholic University of America Press, 2014), 112; 126   –128.
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[11] Bez možnosti svobodné volby [liberum arbitrium] by nemohla být 
vina ani zásluha, spravedlivý trest ani odměna.⁵⁴

[12] Rozumový tvor má skrze schopnost svobodné volby panství 
nad svým skutkem, a proto je božské prozřetelnosti poddán jistým 
zvláštním způsobem: totiž tak, že se mu něco přičítá jako vina či 
zásluha a něco dostává jako trest či odměnu. ⁵⁵

[13] To, že člověk je pánem svého skutku, pochází z toho, že má schop-
nost rozvahy o svých skutcích: díky tomu, že se rozvažující rozum vzta-
huje k protikladným možnostem, je totiž vůle schopna zvolit libovolnou 
z nich.⁵⁶

Za páté, panství nad skutkem skrze schopnost svobodné volby Tomáš 
navíc výslovně kontrastuje s přirozenou nutností. Na nutné úkony vůle, tj. 
např. na nutné chtění posledního cíle, se podle Tomáše liberum arbitrium 
či liberum iudicium nevztahuje a nad těmito úkony tudíž nemáme panství:

[14] Pouze rozumový tvor má panství nad svým skutkem skrze schop-
nost svobodné volby [liberum arbitrium]; kdežto ostatní tvorové ne-
jednají na základě svobodného úradku [liberum iudicium], nýbrž jsou 
pohnuti k činnosti jakousi silou přirozenosti.⁵⁷

[15] Podobně jako [v teoretické oblasti] nesoudíme o prvních principech 
na základě zkoumání, nýbrž přisvědčujeme jim od přirozenosti a na je-
jich základě zkoumáme všechno ostatní, tak také v praktické oblasti ne-
soudíme o posledním cíli úradkem založeným na rozboru a zkoumání, 
nýbrž přĳ ímáme jej přirozeně. Proto se jej netýká volba, nýbrž chtění. 

⁵⁴ „[S]ine libero arbitrio non possit esse meritum vel demeritum, iusta poena vel praemium.“ – 
De veritate 24, a. 1, co.

⁵⁵ „[Q]uia creatura rationalis habet per liberum arbitrium dominium sui actus, […] speciali 
quodam modo subditur divinae providentiae; ut scilicet ei imputetur aliquid ad culpam vel ad 
meritum, et reddatur ei aliquid ut poena vel praemium.“ – ST I, q. 22, a. 2, ad 2.

⁵⁶ „[E]x hoc contingit quod homo est dominus sui actus, quod habet deliberationem de suis 
actibus, ex hoc enim quod ratio deliberans se habet ad opposita, voluntas in utrumque potest.“ – 
ST I-II, q. 6, a. 2, ad 2.

⁵⁷ „[S]ola rationalis creatura dominium habet sui actus per arbitrii libertatem, ceterae vero 
creaturae non ex libero iudicio agunt, sed quadam vi naturae moventur ad agendum.“ – De ratio-
nibus fi dei, c. 5.
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Ve vztahu k cíli tudíž máme svobodné chtění [liberam voluntatem] (ne-
boť přirozená nutnost náklonnosti není, podle Augustinova tvrzení 
v 5. knize O obci Boží, v rozporu se svobodou), ne však svobodu úradku 
[liberum iudicium] v pravém slova smyslu, neboť cíl není věcí volby.⁵⁸

[16] Pány svých úkonů jsme natolik, nakolik můžeme volit to či ono. 
Volba se však netýká cíle, nýbrž prostředků k cíli […]. Chtění posled-
ního cíle tudíž nespadá mezi úkony, nad nimiž máme panství.⁵⁹

V 7. artikulu 22. kvestie De veritate si Tomáš dokonce explicitně klade otáz-
ku, zda nutné chtění může být záslužné (či naopak trestuhodné⁶⁰).⁶¹ Tomáš 
odpovídá následovně:

[17] Když někdo na základě správného důvo du s pomocí Boží milosti 
pojme jako svoji blaženost nějaké konkrétní dobro, v němž jeho blaže-
nost opravdu spočívá, zjednává si zásluhu: ne proto, že chce blaženost, 
kterou chce přirozeně, nýbrž proto, že chce tuto konkrétní věc – např. 
patření na Boha –, které chce nikoliv přirozeně, ve skutečnosti v tom 
nicméně jeho blaženost spočívá.

Pokud je však někdo klamným důvodem přiveden k tomu, aby chtěl 
jako svoji blaženost něco konkrétního – např. tělesná potěšení –, v čem 
ovšem ve skutečnosti jeho blaženost nespočívá, pak je takové chtění 

⁵⁸ „[S]icut de primis principiis non iudicamus ea examinantes, sed naturaliter ei assentimus, 
et secundum ea omnia alia examinamus; ita et in appetibilibus, de fi ne ultimo non iudicamus 
iudicio discussionis vel examinationis, sed naturaliter approbamus, propter quod de eo non est 
electio, sed voluntas. Habemus ergo respectu eius liberam voluntatem, cum necessitas naturalis 
inclinationis libertati non repugnet, secundum Augustinum, V De civitate Dei; non autem libe-
rum iudicium, proprie loquendo, cum non cadat sub electione.“ – De veritate, q. 24, a. 1, ad 20.

⁵⁹ „Sumus domini nostrorum actuum secundum quod possumus hoc vel illud eligere. Electio 
autem non est de fi ne, sed de his quae sunt ad fi nem […]. Unde appetitus ultimi fi nis non est de 
his quorum domini sumus.“ – ST I, q. 82, a. 1, ad 3. Srov. též De veritate, q. 22, a. 5, ad 7. contra, 
kde Tomáš tvrdí, že panství nad úkonem náleží vůli, pouze nakolik je vůlí, tj. nakolik může chtít 
a nechtít, a ne nakolik s přirozenou nutností chce.

⁶⁰ Výrazem „trestuhodné“ překládám pro nedostatek lepšího českého ekvivalentu latinský 
výraz „demeritorium“. Demeritum je protějšek meritum, tj. „zásluhy“; jde tedy o „negativní zásluhu“, 
o zodpovědnost za nějaké zlo.

⁶¹ „Septimo quaeritur utrum aliquis mereatur volendo illud quod de necessitate vult.“ – 
De veritate, q. 22, a. 7.
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blaženosti trestuhodné. Ne proto, že chce blaženost, nýbrž proto, že 
nenáležitě chce jako blaženost něco, v čem blaženost nespočívá.⁶²

Vidíme, že Tomáš zde výslovně klade do kontrastu záslužné resp. trestuhodné 
skutky (meritoria/demeritoria) a přirozen ou nutnost: nakolik něco chceme 
s přirozenou nutností, natolik náš skutek není ani záslužný, ani trestuhodný: 
zásluha či její opak se úkonu vůle týkají pouze natolik, nakolik se nad rámec 
přirozené nutnosti specifi kuje na to či ono konkrétní dobro:⁶³

[18] Je tedy jasné, že chtění toho, co se chce přirozeně, není ani záslužné 
ani trestuhodné; nakolik se však toto chtění specifi kuje na to či ono, 
může být buď záslužné, anebo trestuhodné.⁶⁴

Pokud jde tedy o mravně relevantní svobodu, o svobodu jakožto nutnou 
a dostatečnou podmínku mravní hodnotitelnosti skutku (jak jsme výše 
pracovně vymezili „minimalistický“ pojem svobody), je Tomáš rozhodným 
indeterministou a inkompatibilistou.

Jaké z  toho všeho můžeme učinit závěry ohledně shody či neshody 
Perout kovy a Tomášovy koncepce? Je nesporné, že v  jistých ohledech se 
Peroutka Tomášovi blíží. Jak Peroutka, tak Tomáš tvrdí, že existují některé 

⁶² „Quando ergo ex propria ratione, adiutus divina gratia, apprehendit aliquod speciale bonum, 
ut suam beatitudinem, in quo vere sua beatitudo consistit, tunc meretur, non ex hoc quod appetit 
beatitudinem quam naturaliter appetit, sed ex hoc quod appetit hoc speciale quod non naturaliter 
appetit, ut visionem dei, in quo tamen secundum rei veritatem sua beatitudo consistit. Si vero 
aliquis per rationem erroneam deducatur ut appetat aliquid speciale ut suam beatitudinem, puta 
corporales delectationes, in quibus tamen secundum rei veritatem sua beatitudo non consistit; 
sic appetendo beatitudinem, demeretur, non quia appetit beatitudinem, sed quia indebite appetit 
hoc ut beatitudinem, in quo beatitudo non est.“ – De veritate, q. 22, a. 7, co.

⁶³ Z uvedeného citátu by se mohlo zdát, že za rozhodnutí mezi konkrétními dobry jakožto 
ztělesňujícími blaženost je podle Tomáše zodpovědný (správně poznávající či mýlící se) rozum, 
a nikoliv svobodná volba. Ovšem tato interpretace není nutná: jak víme, podle Tomáše úkon volby 
vždy obnáší též soud rozumu (neboť jde vlastně o volní dotvrzení praktického soudu rozumu); 
přesto (viz pozn. 44) Tomáš trvá na tom, že liberum arbitrium či liberum iudicium je primárně 
úkonem vůle.

⁶⁴ „Patet igitur quod volendo id quod quis naturaliter vult, secundum se non est neque me-
ritorium neque demeritorium; sed secundum quod specifi catur ad hoc vel ad illud, potest esse 
vel meritorium vel demeritorium.“ – De veritate, q. 22, a. 7, co.
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nutné úkony vůle. Tomáš je dokonce tyto úkony ochoten označovat jako 
„svobodné“, používá-li termínu „svoboda“ v onom širším, augustinovském 
smyslu (který se dnes spíše spojuje s termínem „dobrovolnost“ – srov. výše 
pozn. 32). Navíc, jak Peroutka, tak Tomáš vidí úzký vztah mezi svobodou 
vůle a  její racionalitou či spjatostí s rozumem: vůle je svobodná, protože 
a nakolik je rozumová. A jak Peroutka, tak Tomáš též, jak se zdá, tvrdí, že 
každý mravně zlý úkon vůle obnáší také nějaké pochybení či omyl rozumu.

Mezi oběma koncepcemi jsou však i podstatné rozdíly. Pokud jde o exis-
tenci nutných úkonů vůle, Tomáš za takové pokládá prakticky jen zcela 
obecné chtění blaženosti a úkon lásky k Bohu ve stavu blaženého patření – 
kdežto Peroutka je tuto nutnost zjevně ochoten přisoudit každému skutku, 
jenž je motivován ryzím mravním dobrem a jehož alternativy jsou nahlíženy 
jako zřetelně mravně nepřĳ atelné. V nejpečlivějších analýzách navíc Tomáš 
upřesňuje, že nutnost těchto úkonů je toliko nutností specifi kace, nikoliv 
nutností výkonu skutku, takže na rozdíl od Peroutky by podle Tomáše nešlo 
o ryze deterministické skutky: vůle je předmětem determinována pouze za 
podmínky, že se (libertariánsky) rozhodne vůbec jednat.

I kdybychom ale odhlédli od pasáží, kde Tomáš přiznává libertariánskou 
svobodu výkonu úkonům vůle označovaným jinde za nutné simpliciter, bude 
zde další klíčový rozdíl: Tomáš totiž uvedenou široce pojatou kompatibilis-
tickou svobodu nepokládá za dostatečnou podmínku mravní hodnoty skut-
ku – a už vůbec ne za ten nejvyšší typ svobody náležející těm mravně nejhod-
notnějším skutkům, jak tvrdí Peroutka. Dostatečnou podmínkou morality 
je pro Tomáše teprve libertariánská svoboda zachycená v termínu liberum 
arbitrium, a úkony, které ji postrádají, postrádají i (kladnou či zápornou) 
mravní hodnotu, meritum et demeritum.

Při bližším pohledu se liší i Tomášovo a Peroutkovo chápání racionality 
vůle jako pramene svobody. Racionalita, která dává vůli její nejvyšší svobodu, 
spočívá podle Peroutky v racionální determinaci: v tom, že vůle je rozumem 
jednoznačně určena ve svém úkonu. Naproti tomu v Tomášově pohledu je 
racionalita zdrojem svobody, nakolik je zdrojem indeterminace vůle. V ná-
vaznosti na Aristotela chápe Tomáš rozum jako otevřený protikladům, a je 
to právě tato otevřenost, která činí praktický úradek rozumu svobodným, tj. 



Series Bohemoslovaca 1 /5 167

Lukáš Novák
Iracionalita racionálního kompatibilismu

nedeterminovaný pouze rozumem, nýbrž závislý na „schválení“ vůle; a vůle 
může tento úradek dovršit svým schválením svobodně pouze proto, že nejde 
o jediný možný výsledek rozvahy.

Z toho vyplývá i rozdílná role praktického omylu v obou koncepcích. 
Pro Peroutku je omyl rozumu (nebo alespoň nějaká nedokonalost poznání) 
nutným předpokladem mravního selhání vůle – pokud by totiž rozum jed-
noznačně a dokonale nahlížel, co je dobré, vůli by k tomuto dobru determi-
noval. Pro Tomáše je naopak mylný praktický soud ve své platnosti principu 
zlého jednání teprve důsledkem úkonu vůle, která jej musí „schválit“, aby se 
tímto principem skutečně stal; omyl, který by na vůli nezávisel a tudíž nebyl 
dobrovolný, by přičitatelnost zlého skutku omezil nebo zrušil. U Tomáše 
tudíž existuje prostor pro rozlišení „hříchů z nevědomosti“ od hříchů „ze 
slabosti“ či „ze zkaženosti“; u Peroutky, jak jsme viděli, v důsledku nikoliv.

Tomášovo vysvětlení posledního kořene svobody budí zajisté určité pode-
zření z kruhovosti (úkon vůle determinuje poslední praktický soud rozumu, 
ale zároveň je tímto posledním soudem specifi kován) a snad i ze skrytého 
tíhnutí k determinismu;⁶⁵ rozhodně však není jeho koncepce jako kompati-
bilistická a částečně deterministická explicitně míněna. Tomášovi se snad ne-
podařilo uspokojivě objasnit otázku existence a povahy nutných úkonů vůle, 
když odráží „libertariánské“ námitky tu poněkud laciným rozšířením pojmu 
svobody podle Augustina, tu poukazem na to, že svobodu výkonu skutku 
vůle neztrácí ani tváří v tvář dokonalému dobru, a tu zas poukazem na to, že 
nutné je pouze obecné tíhnutí vůle k dobru či blaženosti, ne však konkrétní 
volba dobra specifi ckého. Snad se Tomášovi ani nepodařilo libertariánskou 
svobodu vůle obhájit přesvědčivými argumenty. Že je však mravní hodnoti-
telnost skutku (náš „minimalistický“ společný jmenovatel kompatibilisitické 
a libertariánské svobody) neoddělitelně spjata s jeho nedeterminovaností, to se 
pro něj zdá být nezpochybnitelným předpokladem – jakkoli jej snad ne vždy 
dokáže uvést do úplného souladu s „racionalismem“ zděděným od Aristotela, 
v němž původně ani nebylo místo pro pojem vůle jako svébytné mohutnosti. 

⁶⁵ Není patrně náhodou, že bañeziánská „tomistická“ koncepce vztahu Boží milosti a svobody 
je kompatibilistická a deterministická, ačkoliv připisovat ji přímo Tomášovi (byť i jen implicitně) 
asi s čistým svědomím nelze. (Jde ovšem o determinismus teologický, nikoliv racionální.)
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Sílu Tomášova přilnutí k indeterminismu mravních skutků – i za cenu im-
plicitního rozchodu s augustinskou tezí o slučitelnosti vnitřní determinace 
se svobodou – můžeme na závěr našeho rozboru doložit i následující pozdní 
pasáží z 6. kvestie De malo, v níž Tomáš odpovídá na pregnantně formulo-
vanou otázku, „zda člověk má ve svých skutcích svobodu volby, anebo volí 
z nutnosti“:⁶⁶

[19] Odpovídám: Někteří tvrdili, že vůle člověka je sice k tomu, aby 
něco zvolila, pohnuta nutností, přesto však prý vůle není nucena. Ne 
všechno, co je nutné, je totiž násilné; nýbrž pouze to, čeho princip leží 
vně. Proto se vyskytují i některé přirozené pohyby, které jsou nutné, 
ne však násilné: násilnost totiž odporuje přirozenosti stejně jako dob-
rovolnosti, neboť princip přirozeného i dobrovolného je uvnitř, kdežto 
princip násilného je vně.

Tato nauka je ovšem heretická: bere totiž lidským skutkům ráz zá-
služnosti a trestuhodnosti [rationem meriti et demeriti]. Nezdá se totiž, 
že by mohlo být záslužné či trestuhodné, činí-li někdo něco s takovou 
nutností, že nemůže jinak.

A tuto nauku je navíc třeba pokládat i za fi losofi cky extravagantní: 
není totiž pouze v rozporu s vírou, ale podrývá rovněž veškeré principy 
morální fi losofi e. Není-li v nás totiž žádná svoboda, nýbrž k chtění jsme 
pohnuti z nutnosti, ruší se tím rozvažování i povzbuzování, přikazování 
i trestání, chvála i hana – a právě to je obsahem zkoumání morální 
fi losofi e. A právě takové nauky, které popírají principy nějaké fi loso-
fi cké disciplíny, se označují jako extravagantní – jako např. že nic není 
v pohybu, což popírá principy přírodní fi losofi e. Jsou to nauky, k nimž 
některé lidi vede částečně vzdor a částečně jisté sofi stické argumenty, 
které oni nedokážou vyvrátit.⁶⁷

⁶⁶ „   [U]trum homo habeat liberam electionem suorum actuum, aut ex necessitate eligat.“ – 
De malo, q. 6. Všimněme si opět, jak tu Tomáš staví svobodu do kontrastu k nutnosti vůbec.

⁶⁷ „Respondeo. Dicendum quod quidam posuerunt, quod voluntas hominis ex necessitate 
movetur ad aliquid eligendum; nec tamen ponebant quod voluntas cogeretur. Non enim omne 
necessarium est violentum; sed solum id cuius principium est extra; unde et motus naturales 
inveniuntur aliqui necessarii, non tamen violenti: violentum enim repugnat naturali sicut et 
voluntario, quia utriusque principium est intra, violenti autem principium est extra. Haec autem 
opinio est haeretica: tollit enim rationem meriti et demeriti in humanis actibus. Non enim videtur 
esse meritorium vel demeritorium quod aliquis sic ex necessitate agit quod vitare non possit. Est 
etiam annumeranda inter extraneas philosophiae opiniones: quia non solum contrariatur fi dei, 
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Do jaké míry se tento nebývale drsný Tomášův odsudek vztahuje i na 
pozici Peroutkovu, to již ponechám úsudku čtenářů.⁶⁸
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SUMMARIUM
De compatibilismi rationalis irrationalitate

(Tractationis D. Peroutkae censura)
In hac tractatione doctrina compatibilismi rationalis a D. Peroutka proposita critice 
recognoscitur. Auctor novem movet obiectiones: (1) conceptum libertatis a Peroutka inde-
fi nitum mansisse; (2) in argumento Peroutkae „de crescente probabilitate“ probabilitatem 
logicam cum epistemica confundi; (3) libertatem indeterminationis aut sine fundamento, 
aut innocue dici „irrationalem“; (4) recursum ad determinantem causam fi nalem (potius 
quam effi  cientem) nihil prodesse ad salvandam libertatem nullamque facere diff eren-
tiam; (5) in Peroutkae doctrina explicari non posse, cur solum bonum rationale (non 
tamen sensibile) voluntatem ita determinare possit quin tollatur libertas; (6) in doctrina 
Peroutkae libertatem indeterminationis non exsistere nisi in volitionibus perplexis seu 
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dilemmaticis, atque ideo omne malum morale reduci ad peccatum ex ignorantia, peccatis 
ex infi rmitate ac ex malitia eliminatis; (7) asymmetriam in doctrina Peroutkae repertam 
(quod scil. malae tantum volitiones indeterminatae esse debeant) provenisse ex ignorantia 
possibilitatis actuum superrogatoriorum; (8) Peroutkae doctrinam facere libertatem inde-
terminationis malum quoddam iniustifi cabile; (9) Peroutkam J.-P. Sartreo respondendo 
ipsius πρώτῳ ψεύδει succumbere: confusioni scil. modalitatis logicae (scil. necessitatis) 
cum deontica (scil. obligatione). In appendice subiuncto auctor ostendit compatibilismum 
rationalem, licet quibusdam in punctis cum D. Thomae sententia conveniat, ex integro 

tamen ei minime posse adscribi.

ABSTRACT
The Irrationality of Rational Compatibilism
(A Critique of the Article by D. Peroutka)

This discussion article is a critique of the theory of “rational compatibilism”, as presented 
in D. Peroutka’s eponymous article. The author raises the following nine objections against 
Peroutka’s conception: (1) Peroutka’s notion of liberty is ill-defi ned; (2) Peroutka’s argu-
ment “ om growing probability” suff ers  om the confusion of logical and epistemic prob-
ability; (3) the charge of “irrationality” raised against the libertarian analysis of choice is 
either unsubstantiated or innocuous; (4) assigning the determining force to a fi nal (rather 
than effi  cient) cause makes no diff erence with regard to  eedom; (5) it is inexplicable in 
Peroutka’s conception why only a rational (as opposed to sensual) good can determine the 
will in a “compatibilist” way, i.e. without thereby compromising  eedom; (6) Peroutka’s 
conception reduces “libertarian” situations to “perplexed” or “dilemmatic” situations, and 
so reduces all moral evil to evil “ om ignorance”, leaving no room for evil “ om weakness” 
and “ om malice”; (7) the “asymmetry” in Peroutka’s conception (only evil acts have to 
be libertarian) only arises because the possibility of superrogatory acts has been ignored; 
(8) Peroutka’s conception turns libertarian  eedom into an uǌ ustifi able evil; and fi nally, 
(9) in his reply to Sartre Peroutka upholds Sartre’s proton pseudos: viz. the confusion of 
logical and deontic modality (viz. necessity and obligation). In an appendix the author 
shows that although Peroutka’s conception of rational compatibilism shares some points 

with Aquinas’s theory, as a whole it cannot be ascribed to him.

Keywords: compatibilism; libertarianism; determinism;  eedom of will; 
David Peroutka; Thomas Aquinas; Thomism
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