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GYGUV PRSTEN

Moderní veda oloupila pŕirozený svet o jeho morální účelnost. Spadne-li
z nebe vrabec, deje se tak následkern selhání jeho kardiovaskulárního
systému a nikoli úradkern bohu, kteŕi stanovili, že život chudáka vrabce
je u konce. Formálne vzato první vysvetlení ješté nevylučuje druhé,
vždyť bohové mohli stále ješté rozhodnout o ŕetézu událostí, na jehož
konci je smrt vrabce. Zbývá tu dostatek prostoru jak pro vedu o živote
zviŕat, tak i pro náboženství, podie néhož jsou nebesa vposledku dúvo-
demvšeho, k čemu na zemi docházi. Avšak dokonce i tento kompromis
predstavuje porážku staršího názom, podie néhož má každá událost neja-
ký smysl či morální účel, který je bezprostrední součástí jejího vysvet-
lení. Otázka .jak?", kterou si klade veda, dnes z vétši části vytlačila
náboženské tázání se "proč?" a smysl se tak z obrazu prírody stáhl do
jeho rámce. Formálne vzato jde sice o kompromis, ale v praxi se na
"jak?" klade mnohern vétši dúraz než na "proč?".

Svet, v némž už príroda nemá žádný smysl, znamená pro etiku ohro-
žení. Otázky týkající se toho, co je správné a co špatné, se vydéluji
z celku obecného tázání po tom, jak se veci maji. Vedecký výzkum
problému, jako je napríklad umelé prerušeni téhotenstvi, odhaluje je-
jich lékaŕské a sociální dúsledky a rúzné prístupy k nim rozšírené mezi
rúznýrni skupinami lidí. Rozhodne však nezajde tak daleko, aby rozhodl,
zda je umelé prerušení téhotenstvi morálne správné či špatné. Dokonce
i kdyby každý človek a každá společnost byti v této veci zajedno, stále
by bylo možné ptát se, zda se nemýli; veda by však v tomto prípade
neméla co nabídnout. Pfinejmenším takový je moderní názor na vztah
mezi fakty a hodnotami a není téžké pochopit, jak povstal.

Nékterým koncepcím lidské pfirozenosti púsobi ohroženi etiky tež-
kosti, zatímco jiným docela vyhovuje. S potížemi se musí vyrovnat
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napríklad smery, které se v lidské zkušenosti snaží nalézt objektivní
smysl života, anebo se spoléhají na to, že do samotné struktury vesmíru
jsou vepsány absolutní standardy, podie nichž človek múže rozhodovat,
co je správné a co špatné. Vyhovuje naopak tem názorúm, které lidské
bytosti pojímají proste jen jako složité stroje či složitá zvíŕata a vzne-
šenými ŕečmi o kdovíjakých absolutních hodnotách odmítají ztrácet
čas. Chci se však držet všeobecného tématu této knihy, a proto se budu
obracet pŕedevším ke čtenáŕúm, jejichž osobní postoje jsou tak či onak
smíšené. Na jedné strane pro nás znamená obrovské osvobození, když
se nám podarí uniknout absolutním morálnirn naŕízením, které jen po-
chrnurné posvécují neústupnou autoritu téch, kdo mají v rukou moc.
Na strane druhé je však velice skličující, máme-Ii se vyrovnat s pred-
stavou, že veškerá etika je jen otázkou libovúle a platí to i o té, k niž
se sami hlásíme. Smíšený postoj se také dobre hodí k víceméné indivi-
dualistickému obrazu lidských bytostí, který se nám v nékolika posled-
nich kapitolách poznenáhlu začal formovat. Stejné jako v pŕipadé po-
znání sebe sama a poznání jako takového uvízneme i nyní na púl ceste
mezi soukromým a verejným. Tentokrát však pújde o napétí mezi soukro-
mými a verejnými zájmy a hlavní hádanku bude pro nás pŕedstavovat
uvážlivost a mravnost. Jde tu o další zapeklitý problém, jehož historie
sahá až k Platónovi - odtud také pocházi snad ponékud záhadný název
této kapitoly.

Než postoupíme dále, mel bych vás asi nejdŕíve varovat, že v dalším
budu etiku pŕedstavovat takovým zpúsobern, který nékterým novej-
ším zpúsobúm uvažování o záležitostech tohoto druhu dává prednost,
zatímco nékteré další, nernéné moderní prístupy nechává tak trochu
opomenuty. Kapitolu zabývající se etikou jsme zahájili zmínkou o mo-
derní vede, a tím se okamžite dostáváme k pochybnostern, zda hodnoty
mohou být objektivní a zda je možné dosáhnout ve vécech etiky vôbec
nejakého skutečného poznání. V dŕivéjšich dobách se veda snažila
rozpoznat pŕičinu, funkci, účel, dúvod, hodnotu a význam vecí v rám-
ci jediného nedílného procesu zkoumání. Naproti tomu moderní veda
začala ostŕe rozlišovat mezi príčinou a významem a zásadní roli tu
sehrály ideje vedecké metody, které jde o určení príčin, avšak významy
a hodnoty se pritom kategoricky vylučují. (Máme-li být presní, hodnoty
a rúzné druhy významú, k nimž se lidé hlásí, jsou sice pŕedrnétern
studia sociálních ved, avšak nikdo nechová nadéji, že by výsledkern
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vedeckého úsilí mohl být objev smyslu lidského života. Nékteré vedy
sice uznávají funkce, účely a dúvody, avšak činí tak v podobném duchu
neutrality, co se jej ich vyššího významu týče.) Tím pro etiku vzniká
ústrední moderní problém, začneme-li se tázat, jak mohou být morál-
ní presvedčení racionální nebo jak múžerne védét, že morální tvrzení
jsou pravdivá. Dve pŕedni moderní odpovedi na takové otázky pred-
stavíme za okamžik v oddílech nazvaných .Mravní dúvody" a "Honba
za štéstim".

Toto je víceméné obvyklý zpúsob, jak se zabývat etikou, a nepo-
chybne nám postačí k tomu, abychom na nékolika dalších stránkách
méli co délat. Nechci však vytvorit dojem, jako by šlo o zpúsob jediný
možný. Dá se začít napríklad také uvažováním o dobrých a špatných
citových rozpoloženích nebo o konceptech autenticity a morální totož-
nosti. Pak se nabídnou mnohé další cesty, po nichž se človek múže vydat
a dojít treba až do hájemství etiky ctnosti či existencialismu. Podobnou
poznámku bychom ovšem méli učinit také ve veci alternativních prístu-
pu k sociální filosofii, kterou se budeme zabývat v následující kapitole.
S touto rozhodne nikoli nevýznarnnou výhradou jsou však cesty, po
nichž se ted' vydáme, v dané oblasti térni hlavnimi.

Uveďme si tedy pro začátek nejaký obecný dúvod, proč bychom se
etikou vúbec méli zabývat. Nikdo nemúže pochybovat, že na svete existuje
obrovská rozmanitost morálních presvedčení. (Jen se pokuste vzporne-
nout si treba na nejaké sexuální tabu, které by uznával bez výjirnky
každý; snad jedine incest, krvesmilství. Anebo si povšimnéte, kolik
existuje rúzných morálních prístupu k majetku a kolik je na svete rúz-
ných majetkových uspoŕádáni.) liste nebude potreba tento postreh nejak
zvlášt' rozpracovávat, sám osobe nehraje nijak závažnou roli. Rúzná
vedecká presvedčení se od sebe koneckoncú neodlišují o nic méné,
zvlášté nemaji-Ii vedecké instituce velikou společenskou moc. Dúvod
k tomu, abychom se nad etikou pŕecejen zamysleli, začne být nasnadé,
jakmile se začneme shánét po pravidlech dúkazú či dokladú podpo-
rujících morální závery. Vlastne se tento dúvod objeví ješté dŕive, už
když se začneme pídit po néjakém morálním faktu, který bychom znali

ze zkušenosti.
Zpúsobern nadjiné výstižným a siavným zformuloval tento problém

David Hume ve svém Traktátu o lidské piirozenosti (kniha III, část l):

Vezmete si kterýkoli čin všeobecne uznávaný za neŕestný, napríklad
úkladnou vraždu. Zkoumejte ho ze všech stran a podívejte se, zda
dokážete najít onen fakt či cokoli skutečné existujicího, čemu ŕíkáte
neiest. Ať už k tomu pŕistoupite jakkoli, vždy naleznete jen určité
vášne, motivy, chténi a myš lenky.

Jinýrni slovy, dalo by se očekávat, že na očividne neŕestném (amorál-
ním) skutku vraždy budeme schopni nalézt nejaký fakt, který tento sku-
tek takovým činí. Avšak jedinými skutečnými fakty jsou tu zakrvácená
mrtvola, nenávist v mysli vraha, soucit či zloba okolostojících a další
informace, které se zdají být morálne neutrální. Dokonce i když se ne-
domníváte, že by otázky správného a špatného byly ŕešitelné za pomoci
zraku nebo ostatních čtyŕ smyslú, porád múžete být presvedčeni, že
človek má ještč nejaký šestý, morální smysl. lenže Hume si je jist, že
nic takového neexistuje, leda by se jednalo proste jen o zpúsob, jakým
poznáváme své vlastní souhlasné či nesouhlasné postoje.

To by samozrejme nemuselo vadit, pokud se k morálním faktúrn
múžerne dostat s pomocí dúkazú či dokladú. Jenže Hume v dalším textu
ukazuje, že žádnou z téchto cest nemáme k dispozici. Múžerne-Ii para-
frázovat jeho argumenty, dúkaz, že úkladná vražda je neŕestná, se ne-
obejde bez pravdivého tvrzení, od néhož by se pak dalo deduktivné
postupovat. Kdyby byl už sám tento predpoklad morálním tvrzením
(napríklad, že život je posvátný), pak by se naší otázkoujednoduše sta-
lo, jak víme, že je tento predpoklad pravdivý. (Jak dokážeme, že život
je posvátný?) Bude-li však predpoklad vecný (napríklad konstatování,
že lidé jsou vraždou zdéšeni), pak z neho záver nikdy nemôže logicky
vyplynout. "Doklady" jsou pritom v této situaci ješté méné slibnou ces-
tou. Je zbytečné argumentovat, že úkladná vražda je neŕestná, protože je
úplne stejná jako ostatní neŕestné činy - problémem zde samozrejme
zústává fakt, že nemáme žádné potvrzené príklady, s nimiž bychom
mohli dále pracovat. Dokud nejak neodpovíme na Humovu výzvu, od-
volávat se k dokladúrn nemá smysl.

Tento zpúsob argumentace má dodnes obrovský vliv. Zvyšuje totiž
pŕesvédčivost sloganú, které v současnosti hrají dôležitou roli, jako "fak-
ta nikdy neukazují na hodnoty", "z .je' nikdy nelze dospét k .má být'"
nebo "etika jsou pouhé hodnotové soudy". Pŕestože stojí na vétširn díle
rnravenčí teorie poznání, nežjaký jsme byli pred časem ochotni pŕijmout,
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podkopává predstavu, podie níž pravda vetice zásadním zpúsobern od-
povídá pravde ve vede. l když jste se už od tatínka na kliné dozvedeli, že
"vražda je zlo" je faktem stejné jako každý jiný vedecký fakt, propast
mezi etikou a vedou je vskutku šokuj ící.

Je snadné vzít v této chvíli pro jistotu nohy na ramena a vzdát se
jednou pro vždy víry, že dokážeme rozeznat, co je správné a co špatné.
Existují dve módní a pohodlné cesty, jak práve tohle udélat, a bude
užitečné pŕedestŕit obe dve možnosti ješté pŕedtim, než se skutečné pus-
tíme do otázek morálního poznání. První z nich delá z mravnosti otázku
společenských norem, druhá soukromého svedomí.

Studiem vraždy se ve skutečnosti dobe reme ví ce než jen "vášní, .
motivú, chténi a myšlenek" . Mimo j iné nalezneme také jemnou struktu-
ru zákonu a společenských zvyklostí, které určují, kdo múže být za
normálních okolností zabit a kdo ne. Existuje zde obrovská rozmani-
tost. Napríklad na nékterych místech je (anebo alespoň bývalo) po-
vinností pomstít vraždu soukmenovce vraždou, zabíjet postižené deti,
kamenovat cizoložnice či do posledního vyhubit pŕíslušníky soupeŕi-
cího klanu, poprípade upalovat kacíŕe. Na nékterých místechjsou nékteré,
nebo dokonce všechny tyto praktiky zakázány, zatímco jiné jako treba
lidské obeti, vraždy detí nebo véšeni zlodej u, jsou obecne pŕijatelné.
Mohlo by se zdát lákavým závérern, že objektivní morálka je jen fikce,
kterou si každá společnost utváŕí po svém, a potomji prohlašuje za fakt,
treba v zájmu státu. Není pritom treba délat z toho kdovíjaké spiknutí,
vždyť taková fikce býv á natolik lákavá, že ti, kdo se starají o její prosa-
zení, jí často sami uvéŕi. Pŕesto však zústává fikcí a nic absolutnéjšího
než místní zákony a zvyklosti neexistuje.

Tento záver ovšern není zase tak nevyhnutelný. Pŕedevšim se veci
moho u mít tak, že na první pohled zrejmá rozmanitost je jen povrchní
záležitostí. Pŕinejmenširn částečné rnúže být jejím dúvodem skuteč-
nost, že stejná naŕizeni bývají v rúzných situacích uplatňována rúzné.
Mohlo by se napríklad stát, že Britové a Eskymáci sdílejí normu, podIe
niž je treba pečovat o zestárlé lidi. Eskymáky však vede toto morální
naŕizeni vzhledem k jejich neradostné existenci a pevné víre v pŕištl
svet k tomu, aby své vékern sešlé bližní nechávali umŕit na ledových
krách, zatímco Britové dávají své penzisty ze zcela stejných pohnutek
do domov IIdúchodcú. Za touto (pomerne téžko pŕijatelnou) predstavou
se skrývá vážne minéná idea, podie níž všechny společnosti potŕebuji

verejnou morálku jako cosi, co je udržuje pohromade, a tudíž se za
existující rozmanitos tí musí skrývat podobná ŕešení podobných problé-
mú, Sám za sebe se musím pŕiznat, že byste mne nej spíš museli dost ~
dlouho pŕesvédčovat, než bych uznal, že veškerá rozmanitost mizí,
provádime-li dostatečné pozorná srovnání, avšak tato myš lenka si za-
slouží, aby byla brána vážne. Na druhém misté je treba poznamenat, že
rozmanitost neznamená, že každý musí mít pravdu. Rúzné společnosti
me ly také velmi rozdílné názory na sluneční soustavu a astronomie se
kvúli tomu žádnou fikci nestává. Nebudu tento bod príliš rozpitvávat,
protože se podie všeho dotýká otázky, zda je etika srovnatelná s vedou.
Avšak formálne vzato nedokazuje rozmanitost sama o sobé nic.

V této situaci by nás jisté upokojilo, kdybychom mohli vyvodit, že
každá sada norem je závazná na svém místé a ve své dobe: "V :Ríme
čiň, jak :Rímané činí". Jedná se o to, že rímských zákonú by človek
v :Ríme mel být poslušen. Tím se vzdáváme ideje absolutne platných
morálních naŕízení, aniž se mravnost zároveň stává zcela svévolnou.
Problém je, že místní normy jsou skutečné závazné pouze tehdy, je-li
objektivné pravda, že by človek mel být místních naŕizeni poslušen.
Tím se nám ovšem vrací práve takový nárok na objektivitu, na který
jsme chtéli rezignovat.

Ti, kdo se na úteku vydají opačným smérem, budou jisté bez dlouhé-
ho váhání souhlasit. Jejich vúdči ideou totiž je, že morální naŕizení jsou
subjektivními standardy, které si jednotlivci vytyčují sami pro sebe. Je
fikcí vázat se na Boha či na prírodu jako na nejaké zdroje morální auto-
rity a společnost, když na to pŕijde, je v tomto smyslu rovnéž fikcí.
V Ríme človek nemá vúbec žádnou morální povinnost činit, jak :Ríma-
né činí. Pokud nejaké morální povinnosti existují, je tomu tak pouze
v tom smyslu, že si je jednotlivci sami vytváŕejí. Rozhodnu-li se pŕi-
jmout standardy své vlastní (anebo také jakékoli jiné) společnosti, sta-
nou se mými vlastními standardy, avšak nikdo mne nemúže odsuzovat,
když je pŕijmout odmítnu.

Skrývá se tu však jedna úskočná nejednoznačnost. Když mluvím
o "svých vlastních" standardech, znamená to standardy "mnou prijaté"
nebo "pro mne pravdivé"? Je to nepochybne osvobozující predstava,
závisí-li mé mravy jen na mne, vaše zase na vás a nikdo nemá právo
néco nám vnucovat. To však nečiní svedomí zdrojem skutečné povin-
nosti. Je-li mé "svedomí" pouze mým vlastním hlasem, pak nemohu
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tím, že se na ne odvolám, ospravedlnit svou víru, že bych ho mel být
poslušen. Ješté rnéné múže být tímto zpúsobem ospravedlnéno obecné
tvrzení, že každý by mel být poslušen svého svedomí. Takové výroky
totiž nárokují pro hlas svedomí objektivitu dokonce i tehdy, má-li být
každý hlas svedomí (je-li autentický) závazný jen pro jednu osobu. Po-
dobne v sobč tato osvobozující myšlenka nezahmuje ani snášenlivost.
Stane-li se ze mne treba rasista, uči ním nesnášenlivost "svým vlastním"
standardem a má nenávist pak dost možná bude zcela upŕimná. Proti
rasismu neexistuje žádný dobrý protiargument, pokud nerozlišujeme
jasne mezi "mnou prijatým" a "pro mne pravd ivým" a nebudeme trvat
na tom, že morální názor nemohu sám sobé ospravedlnit proste jen tím,
že ho pŕijmu. Mélo by nám být rovnéž jasné, že tradiční nároky naprí-
klad protestantú, že diktát svedomí je pro človeka morálne závazný,
pŕedpokládaji objektivní schéma vecí, kde svedomí je v pŕímém styku
s Bohern. (A navíc protestanté vždy tvrdili, že jen .zpytované" svedomí
je skutečné závazné.) Podobne i tradiční liberalismus hlásá sice snášen-
livost, avšak netoleruje všechny názory bez rozdílu. Netolerují se treba
názory, jejichž součástí je zraňování ostatní ch proti jej ich vúli. Krátce
ŕečeno, snášentivost a subjektivita se navzájem príliš nesnášejí.

MRAVNOST, OSOBNÍ ZÁJEM A POVINNOST

Oba smery úteku, které jsme práve popsali, nás tedy staví pred zásadní
otázku objektivity. V takové situaci bude pro nás nejvýhodnéjší, rozšiŕi-
me-Ii tuto otázku ve všeobecne skeptický postoj, takže Humovu výzvu
budeme od té to chvíle chápat jako pochybnost vztahující se na morální
názory všeho druhu. Podívejme se nyní na mravnost jako na soubor
dúvcdú, proč bych om méli délat néco, k čemu bychom jinak neméli
žádný dúvod, Predstavte si napríklad, že vysnéná cena pro vítéze môže
být vaše jen tehdy, budete-ti podvádčt, anebo rozkoše, po nichž toužíte,
rnúžete získat jen násilím. Existuje tu jisté napéti, často popisované
jako souboj mezi osobním zájmem a mravností. Zdržíme se teď odboč-
ky, v níž bychom rozhodovali, zda je tento popis stavu vecí vhodný,
a radéji budeme pŕedpokládat, že všichni pociťujeme jisté napéti mezi
"chci" a "nemel bych", anebo - vyjádŕirne-li totéž opačne - mezi "mel
bych" a "nechci". Mravní dúvod je údajne vždy silný a u dobrých lidí
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prevažuje. Co mu však dává takovou silu? A vúbec, je takzvaný mravní
dôvod nejakého činu vúbec dúvodem?

Platón tento problém pŕedkládá pamétihodnou formou ve druhé kni-'
ze své Ústavy: vypráví zde legendu. Pred dlouhými a dlouhými časy žil
v Lýdii pastýŕ jménem Gyges a pečoval o své stádo, když tu se náhle
v zemi pred ním ukázala puklina. Gyges byl dobrodružné povahy, a tak
do ní vlez!. Pod zemí našel spoustu neuvéŕitelnych vecí a mezi nimi
dutou bronzovou sochu kone, která byla celá pokryta dvíŕky, Když se
podíval dovnitŕ, uvidel tam ležet mrtvé telo nadlidské velikosti se zla-
tým prstenem na prsté. Gyges se prstenu zmocnil a vylezl zpátky na
povrch. Pozdéji si na schúzce s ostatnimi pastýŕi s podivným prstenem
pohrával a v jeden okamžik ho pootoči1 kamenern do dlane. Najednou
se všichni chovali, jako by tam už Gyges neby!. Byl neviditelný, dokud
prsten neotočil opet kamenem veno Vyzbrojen touto výhodou se Gyges
brzy prosadil do poselstva, které bylo vysláno k Iydskému králi. Když
se ocitl v paláci, svedl královnu, s její pomocí zavraždil krále a zmocnil
se trúnu. Po dlouhé roky pak vládl a dobyl si veliké slávy.

V této legende jde v první rade o to, odložit stranou jakékoli na
osobním zájmu založené dúvody proč být ctnostný. Prsten neviditel-
nosti znamená, že Gygovi projde všechno, co si zamane. Môže se do-
pustit toho, co mravnost zakazuje, a nehrozí mu žádný trest. Bude-li
Gyges dostatečné chytrý, môže to zaŕidit dokonce i tak, aby se mu do-
stávalo všech verejných odmen, které lidé udélují tem, jejichž ctnosti
dúvéŕuji a jejichž skutkúrn vzdávají hold. Otázkou je, zda má Gyges
ješté stále nejaký dúvod, pro č by se mel morálních pravidei pi'idržovat.
Pokud ne, ukazuje se, že mravnost je jen vnéjšim ustanovením, které
slouží k tomu, aby lidé nemohli vždy délat, co se jim zlíbí. Človeku,
který se zajímá jen o sebe sama a projde mu to, se tak nakonec dostane
lepšího "z rukou bohú i lidi".

To ovšem není záver, za který by se Platón sám stavél. Je to naopak
výzva, kterou vkládá do úst jedné z postav dialogu, a Sókratés se s ní
pak musí vypoŕádat. Existuje nejaký dúvod, proč by se človek mel chovat
mravne, i když se mu to nijak nevyplatí? Tato otázka pritom nijak nezá-
visí na tom, jak chápeme sousloví "chovat se mravne" nebo .vyplatit
se". Abychom se mohli takto tázat, k tomu podIe všeho potrebujeme jen
nejaký systematický rozdíl mezi tím, jak bychom se chovali za predpo-
kladu, že na mravnost budeme, či nebudeme brát ohled. Existují mravní
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dôvody proč délat x ajiné dôvody proč dát radéji pŕednost y. Kdy a proč
presne jsou mravní dôvody silnejší?

Sotva lze považovat za odpoveď, že ve společnosti, kde role jsou
presne určeny a životy lidí neoddélitelné vpleteny do jemné společen-
ské struktury, by se Gyges v žádném pokušení neocitl. V takové situaci
by snad pred ním stály jiné zakázané cíle, ale napétí, o nérnž jsme mlu-
viii, by zústalo, Navíc ani dnes nemáme pocit, že by s pŕibéhern - tak,
jak se o nem doslýcháme - bylo néco v nepoŕádku. Pŕestože se legenda
odehrává v barbarské Lýdii a nikoli v civilizovaných Athénách, Platón
je evidentne s to myslet na Gygovo já jako na néco osobního (bez ohle-
du na to, že z dej in, jak byly shmuty na počátku šesté kapitoly, by vyplý-
valo néco jiného). Pŕedmétern našich tužeb dnes už sice nejsou královny
a vladaŕské trúny, avšak pokušení osobního zájmu rozumíme velmi
dobre. Egoisté podie všeho zaujímají docela obstojné intelektuální po-
stavení, tvrdí-li, že když to človeku projde, môže vztáhnout ruku po
všem, čeho se mu zachce. Není sice pochyb, že tím zraní jiné lidi, ale
jaký racionální dúvod bychom mohli uvést, aby ho to pŕirnélo starat
se o nec o takového? Snad se nékteŕí ego isté o své obeti doopravdy sta-

/
raji - možná, že Gyges svou královskou manželku skutečné miloval -
a je-li tomu tak, mají menší dúvod je zraňovat. Avšak tím se jen mení
predmet jejich osobního zájmu a žádný dôvod, proč by méli jednat
v rozporu s ním, nenacházíme.

Osobní zájem tedy nelze sméšovat s pouhým sobectvím. Mučed-
níci (obvykle) nebývají sobečtí v tom smyslu, že by se snažili prospét
výhradne sami sobé, avšak mohou být pŕesto vedeni svým osobním
zájmem, neboť svým vlastním zájmúm dávají prednost pred zájmy
jiných lidí. Tento rozdíl však nebude tak docela jasný, dokud se nepodí-
váme blíže na vztah mezi zájmy a touhami. Často mluvíme, jako by
lidé, kteŕí za každou cenu usilují o to, co chtéji, sloužili svým vlastním
zájmúm. Avšak vzpomeňte si najinou ŕeckou legendu, tu o králi Mido-
vi, který miloval zlato. Když mu bohové nabídli, že mu splní jediný
slib, prá l si Midás zbrkle, aby se mu v rukou všechno zmenilo ve zlato.
Brzy toho začallitovat, zvlášté když políbil svo u dceru a ve zlato se mu
prornénila i ona. Dostal presne, co chtél, a pŕesto nebylo vúbec v jeho
zájmu, aby to dostal.

Tím se nám však povest o Gygovi ješté dále komplikuje. Potrebu-
jeme se teď totiž ujistit, zda se mu jeho nepoctivost skutečné vyplatila.

Gyges se ničím neliši od kteréhokoli človeka, který podvádí, aby získal,
na čem mu záleží. Ti, kdo usilují o nejakou cenu pro vitéze, jen zŕidka
doopravdy chtéjí samotnou trofej, dokonce i tehdy, je-li vyrobena z ry-
zího zlata. Chtéjí dosáhnout úspechu, vydobýt si úctu svých soupeŕú,
sklízet slávu a verejná uznání. Všechny tyhle veci se však podvodem
ziskat nedají. Poražený ctí vitéze, který ho skutečné porazil, a dav tleská
nejrychlejšímu atletovi. Ty to vnéjši symboly se sice dají získat podvo-
dem, avšak v tom prípade zústávaji prázdné, protože neznačí, co se
značit zdají, a platí to i v prípade, kdy všichni ostatní verí, že ano. Gyges
tedy na konci získal bohatství, jenže ve falešné mene, protože znehod-
notil svúj vlastní úspech. Dovolím si ŕict, že výsledek byl sice v jeho
prípade porád ješté lepší než zústat nadosmrti pastýŕern, ale néco tomu
chybí. Bylo-li jeho osobním zájmem získat skutečné bohatství, pak se
vyplatí jen upŕimnost, Zeptáme-li se, zda se spíše vyplatí být poctivý,
anebo jen vypadat poctivé, dost možná bez rozmyšlení odpovíme, že
pokud to človeku projde, vypadat poctivé stojí rnéné a dosáhne se tak
téhož. Jestliže se však nad tím zamyslíme, pak pouhé zdání stejného
výsledku nedosahuje.

Odtud plyne jen tolik, že osobní zájem nelze ztotožňovat s okamži-
tou touhou. Zda je osobní zájem totéž co dúkladné promyšlená touha,
jejíž naplnení by opravdu znamenalo trvalé uspokojení, to je otázka,
kterou si necháme na pozdéji. Pro tuto chvíli pŕedpokládejme, že Gygo-
vi se múže ze strany osobní ho zájmu a morálky dostat rôzných pokynu.
Pŕedpokládejrne, že se svou královnou žil šťastne a jestli neumŕeli, žijí
tak dodnes. Jednal Gyges racionálne, když nalezeného prstenu využil?
Pŕirozená odpoveď zní: "Ano, ale nikoli mravne." Tato vskutku pŕiro-
zená odpoveď ukazuje, jak automaticky stavíme "racionální" do proti-
kladu s .mravnim" ("morálním"). Abychom zjistili, co tohle všechno
doopravdy znamená, musíme nejprve prozkournat koncepci mravnosti.

MRAVNÍ DÚVODY

Zdá se to podivné, kladerne-li si otázku, zda se mravnost vyplatí. Podie
všeho odtud vyplývá, že človek potrebuje ješté nejaké další dúvody
proč délat, co mu "mravnost" radí. Béžnéjši predstavou je, že mravních
naŕizeni bychom méli uposlechnout kvúli nim samým a nikoli proto, že
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zisky z takového jednání prevyšují ztráty. Mravní dúvody tedy ani tak
nepŕevažuji nad jinými dúvody, jako je spíše pŕebíjeji, trumfují. Tento
rozdíl je nejlépe vidét ve známém protikladu mezi povinností a poteše-
ním. Pŕisný hlas povinnosti nás nabádá, abychom na potéšení nebrali
ohled a radéji délali, co je naší povinností, ať se stane, co se stane. Yoják
odmítající uposlechnout rozkazu se mu že odvolat jen k vyšší povinnosti,
která jeho odmítnutí odúvodňuje. Trumfy mohou pŕebít jedine vyšší
trumfy. Y čem presne tkví tato zvláštní vlastnost mravních dúvodú?

Klasickou odpoved' na tuto otázku pŕedložil lmmanuel Kant ve svých
Základech metafyziky mravú (1785). Podie Kanta jsou mravní dúvody
univerzální a kategorické. Chceme-li vyménit pojistku, méli bychom
napred vypnout elektrický proud v celém dome, a když se chceme cho-
vat zdvoŕile, méli bych om ŕíkat "prosím" a .xíékuji". Taková a podobná
"meli bychom" však nejsou mravními "me li bychom". Platí jen tehdy,
chceme-li skutečné oprav it pojistku bez zbytečného nebezpečí a chce-
me-Ii být zdvoŕili; v téchto záležitostech máme možnost volby. Nékdy
mohou existovat jiné a silnejší dúvody, proč pn výmene pojistky radéji
riskoyat, anebo proč být k nékomu sprostý. Naproti tomu bychom méli
držet slovo bez ohledu na to, zda chceme či nikoli. To je mravní impe-
rativ, který platí kategoricky a bez ohledu na jakékoli jiné imperativy
s výjirnkou vyšších mravních. Platí také univerzálne takovým zpúso-
bem, který vylučuje obhajobu na základe toho, že jde o zvláštní prípad.
Nemúžete tvrdit, že všichni by méli držet slovo, ale vy ne. Stejné tak
nemúžete mít právo chovat se ke mné tak,jak se ke mne chováte, pokud
bych já nernél stejné právo chovat se k vám stejné, kdybychom si vyme-
nili role. Ríká-li Kant "univerzální", je v tom ozvena novozákonního
pŕikázáni "čiň ostatním, jak bys chtél, aby oni činili tobé", anebo, jiný-
mi slovy, pŕislovi "co nemáš rád, nečiň druhému".

Kantova vlastní formulace tohoto nejvyššího pŕikázání povinnosti
zní: "Jednej tak, jako by tvou vúli bylo, aby se maxima (zásada) tvého
jednání stala všeobecným zákonem prírody." Dúležitym dúsledkern
této formulace je: "Chovej se ke každé rozumné bytosti, ať už je v tobé
samém nebo v nekomjiném, vždy jako k účelu, nikdy jako k pouhému
prostŕedku" . Není téžké si uvédornit, jaká obecná idea se za témito pro-
hlášeními skryvá, a pŕijmout ji, ale rnnohem nesnadnéjši už je zjistit, co
presne odtud vyplývá. Napríklad "maximy", o nichž se tu mluví, podie
všeho nemusí být úplne všeobecné. Když se vás treba príslušník gestapa

vyptává, kde by tak asi mohl touhle dobou najít vašeho židovského
kamaráda, nej spíš by vaší vúlí byla maxima "mluv vždy pravdu-- kromé .
prípadu, kdy mluvíš se zlými lidrni", spíše než "mIuv vždy pravdu". jo

(Tedy .Zákaz parkování s výjirnkou sobot", spíše než "Zákaz parkováni".)
Tak pŕestává být zcela jasné, co to presne znamená háj it se na základe
tvrzení, že jde o zvláštní prípad, anebo jak se človek rnúže vyhnout
očividne nemorálním maximám, jako je treba "cti náboženství všech
lidí krorné Hindú". Pŕesto budete pravdepodobne souhlasit, že Kant tu
vystihl základní formu mravního dúvodu, a budete tak sdíletjeho nade-
ji, že když človek dospívá k zásadám povinnosti "z univerzálního kon-
ceptu racionálního bytosti", múže tak pŕedejit mnoha potížím.

Gyges - podie téchto textú - zacházel s král ern, královnou i s ostat-
ními jako s prostiedky, nikoli jako s eíli, a to takovýrni zpúsoby, které
by se jemu samotnému málo zamlouvaly, kdyby se role mély vymenil.
Kdyby se každý choval stejne jako on, jemné pŕedivo společenské struk-
tury by se rozpadlo; Gyges by bez jakýchkoli po chyb nechtél, aby se
zrovna jeho príklad stal zákonem prírody. (Zločinci vúbec mají dobré
dúvody véŕit v zákon a poŕádek - jinak by nemohli počítat s tím, že
všichni ostatní se budou chovat jako ŕádni občané dbalí zákona.) Avšak
zústává otázka, proč je vúbec racionální naslouchat spíše mravním dúvo-
dúrn než diktátu osobního zájmu. Než se pokusím pŕedložit odpoveď,
rád bych vás seznámil s ponékud jinyrn pŕistupem k etice.

HONBA ZA ŠTESTÍM

"Prvním pŕedpokladem mravnosti je, že má-Ii mít nejaký čin mravní
hodnotu, musí být učinén z povinnosti," prohlásil Kant. Nedá se ovšem
ŕict, že by s ním všichni bezvýhradne souhlasili. Dá se napríklad tvrdit,
že nékteré další motivy jsou práve tak cenné a možná ješté cennejší,
treba láska. Podobne by človek mohl argumentovat, že na motivech
činú záleží celkove rnéné než na jej ich následcích, takže morální hod-
nota by se méla určovat nikoli podie toho, zdali to lidé dobre myslí,
nýbrž zda dobŕe činí. Formálne vzato nejsou ovšem ty to alternativy
s etikou povinnosti v pŕírnérn konfliktu, protože by mohla existovat treba
povinnost milovat svého bližního nebo činit tak, aby to mélo co nej lepší
následky. Avšak na tyto protiklady se pŕesto nezŕidka upozorňuje.
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Nejsilnéjši formulací etiky následku je utilitarismus, tedy teorie, pod-
Ie níž se morální hodnota činu určuje čistým pŕirústkem lidského štésti,
který je jejich výsledkem. Známá verze tohoto učení nás vybízí, aby-
chom uvažovali v pojmech "co nejvétšího štéstí co nejvétšího počtu".
Jak konkrétní návod nám tato formule dává, to ovšem závisí na tom, jak
definujeme "štestí", pŕičemž rada rúzných kandidátú začíná "rozkoší"
a končí "pokojem v duši". Nebylo by od veci zamyslet se, k jakému
štéstí pŕišel se svým prstenem Gyges. Zásadní roli hraje však ve všech
podobách utilitarismu požadavek, aby se každá osoba počítala stejné,
takže Gygovo štésti nelze koupit na úkor štésti ostatních lidí. Stejné
jako v prípade povinnosti nemu že ani zde existovat žádná zvláštní osobní
omluva, žádné nadržování sobé samému. Na rozdíl od etiky povinnosti
je však utilitarismus ochoten vyménit jednu osobu za osoby jiné, což
mu v nékterých pŕípadech môže propújčit skutečné ostré lokty.

Princip co nejvétšiho štéstí by napríklad mohl znamenat i to, že bude
povoleno postŕilet rukojmí nebo umučit deti, pokud výsledkem tako-
vých činu bude vétši štésti vétšiho počtu lidí. Pontius Pilát byl pod
obrovským tlakem, aby nechal Ježíše ukŕižovat, i když dobre vedel, že
je nevinen - šlo o to, aby ŕírnský prokurátor dal tomu, co bylo účelné,
prednost pred tím, co bylo správné. Avšak pro utilitaristuje správné vše,
co je skutečné účelné. Dúraz je zde kladen na slovo "skutečne" a kla-
sický spis Utilitarismus od Johna Stuarta Milla (1861) také začíná ob-
hajobou tvrzení, že rozumíme-li evangeliím správne, Ježíš je v nich
zobrazen jako utilitarista. Kdyby Ježíšovo učení následovali všichni,
tvrdí John Stuart Mill, výsledkem by bylo nejvétší štéstí. Kritici to sa-
mozrejme odmítají, i když Millovi je na druhou stranu treba pŕiznat, že
utilitáŕská ŕešení morálních problému nemusí být nutne brutální ani
krátkodobá. Avšak zásada utilitarismu si musí zachovat své ostré lokty,
má-li mít morálne rozlišovací schopnost, a to napríklad znamená ocho-
tu zavraždit nevinného, pokud človek ví, že tím zachrání deset jiných
užitečných životu. Vyplývá oprav du z evangelií, že by lékaŕ mel zabít
pacienta, aby pak mohl jeho orgány transplantovat deseti jiným?

Lokty utilitarismu budou obzvlášté ostré, praví-li jeho zásada, že
každý jednotlivý čin má mít za následek co nejvétši (čistý pŕírústek)
štésti, V tom prípade musí být človek vždy ochoten zalhat či poruš it
jednou dané slovo, a tak není jasné, zda mohou utilitaristé vúbec nékdy
doufat, že se ostatní lidé budou chova! poeti ve a dôveryhodne. Avšak

tento zádrhel je pŕinejmenšim mnohem méné očividný, chápeme-Ii zá-
sadu utilitarismu tak, jako by nám prikazovala, že máme jedna! podle
pra videl, která povedou k nejvétšímu štéstí. Protože mluvit pravdu ~
a držet dané slovo jsou vcelku užitečná pravidla, utilitarista je prijme,
a tak mu nakonec pŕecejen múžerne dôveroval. Podobne i chirurg za-
váhá, když pomyslí na to, zda by skutečné bylo ideálním stav ern vecí,
kdyby všichni chirurgové zabíjeli své pacienty kvúli orgánúm na trans-
plantace. Lze ovšem pŕedpokládat, že by to ideálním stavem bylo -
ovšem s tou výhradou, že by se o tom nikdy nikdo nedozvedel. Vzhle-
dem k tomu, že stejné záleží jen na následcích, nej lepší pravidla obecne
vzato doporučují práve ta nejméné ohleduplná rozhodnutí, samozrejme
za predpokladu, že se na to nesmí pŕijít. A navíc je tu také zásadní
otázka co počít, když ostatní lidé podie nej lepších pravidei nejednají.
Žijeme pŕece v nedokonalém svete - nemélo by tedy být naší maxi-
mou ŕikat užitečné lži a nedržet slovo, pokud nám tento postup slibuje
čistý zisk?

Otázky tohoto druhu nás vedou hluboko do oblasti morální filosofie.
Prozatím však pŕedpokládejme, že existuje nejaká vnitŕné soudržná
verze principu co nejvétšího štésti, kterou by mohl nejaký človek vy-
znávat, a že mu tato verze poskytuje konkrétní rady, jež jsou nejak
v rozporu s etikou povinnosti. Vraťme se nyní na okamžik k Millovu
argumentu, že Ježíš byl ve skutečnosti utilitarista. Na abstraktní úrovni
se tu jedná o to, že činy, do konce i tehdy, jsou-li pŕikázány Bohem,
nejsou dobré samy osobe. Musí existovat nejaký dúvod, proč jsou dob-
ré (nebo proč je Buh prikazuje) a tímto dúvodern môže být jen to,
že jejich dúsledkem je vétší štéstí. Proč tomu tak je? To proto, ŕiká Mill,
že honba za štéstim je nejzákladnéjšim motivem, který lidé mají. (Na
str. 34 jsem ocitoval slavný úryvek, který se tohoto tvrzení týká.) Lidé
mají zájem o nejrúznéjši veci, ale porád tu zústává otázka, k černu
je vúbec potŕebují. A ať už odpoveď na ni bude znít jakkoli, múžerne
klást tutéž otázku stále znovu. DŤÍve či pozdéji však dospejeme až
k poslední odpovedi, totiž že ta či ona vec nékoho učiní šťastným. To
je nejzákladnéjší dúvod, proč toužíme po zdraví, bohatství, pŕátelích
nebo po čemkoli jiném.

Gyges by k tomu nejspíš dodal, že tato poslední odpoveď musí jít
ješté o krok dále: podie bývalého Iydského pasrýŕe je vposledku racio-
nální udélat vše, co je potreba, aby človek naplnil štésti jedné konkrétní
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osoby, totiž sebe sama. Múže Gyga utilitarismus nejak pŕesvédčit o tom,
že jeho zájmy jsou spoj eny se zájmy ostatních lidí, takže tento krok
navíc je ve skutečnosti chybou? Touto otázkou zahájíme naši pŕiští ka-
pitolu. Pújde nám v ní o to ukázat, že stavíme-Ii se k honbé za štéstím
jako k nejzákladnéjširnu dúvodu, proč délárne nejakou vec spíše než
néco úplne jiného, múžeme Gyga dostat do situace, kdy se bude muset
nechat vést celkovým štéstim spíše než jen svým vlastním. To uvidíme.
Ješté pŕedtím však bude zapotŕebí uzavŕit nékteré otázky, na které jsme
tak trochu pozapornnéli.

ZÁVER

která bude kategorická a univerzální, a tudiž mi zabrání v tom, abych se
k jiným !idem choval jako k prostŕedkúm sloužícím naplnení mých
vlastních cilú. Tento požadavek nékterým dúvodúm činnosti mravnost .»

upírá a je-li uplatnen do dúsledkú, zústává na mne, abych v každé si-
tuaci objevil nejsilnéjši mravní dúvod. Když nic jiného, ale spoň se mi
tak zabrání zneužívat druhé a mít pritom čisté svedomí.

Požadavek "nej lepších následkú'i.jak se za nej staví utilitaristé, zase
nabízí svého druhu výpočet (nékdy se v té to souvislosti dost púvabné
mluví o "matematické analýze štésti" - felieifie caleulus, pozn. pŕekl.),
kterým môžeme nalézt nejsilnéjší mravní dúvod. Je treba si spočítat,
který čin bude mít za následek nejvčtší množství štéstí poté, co odečteme
veškeré neštésti, které v jeho dúsledku rovnéž vznikne. V jedné verzi
"nej lepších následku" si to mám počítat stále znovu, zatímco podie j iné
bude mým úkolem jen zjistit, který soubor obecných pravidei má nej-
blahodáméjší následky a potom podie neho postupovat. (Existují ješté
další verze, ale jejich celkové zaméŕení je totožné.) Štésti je to, co lidé
doopravdy chtéjí. Výpočet rnúže být sice velmi složitý, ale alespoň pri-
bližne se provést dá a nékteré činy tak múžerne s jistotou vyloučit.

Oba dva prístupy vyznávají zásadu, podie nížje mravním hlediskem
hledisko neosobní. Povinnost mají všichni stejnou a štéstí jednoho člo-
veka se počítá stejné jako štéstí kohokoli jiného. "Povinnost" i "nej lepší
následky" se hlásí k užitečné zkoušce spočívající v otázce: "Tvrdil bych
totéž, kdybych byl ve tvém postavení a ty zase v mérn?" Pokud ne, mé
uvažování není doopravdy mravní. Tato zkouška bývá ovšem nezŕídka
zpochybňována, ponévadž z ní podie všeho plyne, že nejen nesmím
sám sobé nadržovat, nýbrž nesmím dávat prednost ani své vlastní rodine,
pŕátelúm či krajanúm. Tak či onak, nedá se však popŕit, že na mravním
hledisku néco do určité míry neosobního být musí.

To je zároveň hlavní dúvod, proč druhý z výše uvedených úkolú delá
obérna smerom uvažování takové potíže. Z toho, že udélat x by bylo
morální, podie všeho nijak neplyne, že by to ode mne bylo také racio-
nální. Snad je to následkern úcty, kterou v nás vzbuzuje ekonomie, ale
míváme vétšinou sklon považovat za racionální výhradne jen činnost
v osobním zájmu. Je-li tomu tak, bude pro mne racionální chovat se
morálne jen tehdy, bude-li mi morální jednání ku prospechu. Povest
o Gygové prstenu je krásným zpúsobem, jak požadovat záruku, proč
véŕit, že morální postup zústane racionálním i tehdy, budu-Ii na tom

Na poznání toho, co je správ né a co špatné, nepohlížejí zdaleka všichni
lidé jako na otázku rozumu. Vskutku, rozum nékdy bývá odsuzován
do konce i jako nepŕitel dobrých mravú, protože má človeka k tomu, aby
pochyboval, zda jsou silná presvedčení do oprav dy potrebná. Klidné
rnúžete vzít tento názor za svúj, ale já sám ho nevyznávám, protože se
mi č~sto zdá, že Iidé si práve kvúli svým silným presvedčením navzá-
jem ubližují. Po etice proto chci, aby mi nabídla systematický zpúsob,
jak védét, anebo jak mít alespoň nejakou záruku názoru, že ten či onen
skutek je správný či špatný. Nabídku v tomto smeru mi pŕedkládaji jak
"povinnost", tak i "nejlepší následky" a jisté tedy nebude nezajímavé
porovnat, co nám tyto dva smery nabízejí.

Obe dve cesty se vyrovnávají s téžkými ztrátami, které tradiční mo-
rální uvažování utrpelo s nástupem vedy. Ztráty, které mám na mysli,
nejsou ovšem dány jen tím, že starobylá morální absolutna byla zni-
čena, vždyť rúzná náboženství dodnes kvetou. Jde o to, že jakmile si
veda osvojila kánon racionality, začalo být nesnadné morální názory
racionálne ospravedlnit. Etika, která se chce odvolávat k rozumu, musí
tedy splnit dva základní úkoly. Nejprve se vyžaduje, aby byl predložen
zpúsob, jak racionálne rozhodnout, zda by človek mel udélat x spíše
než y; druhým úkolem je ukázat, že delá-Ii človek x, nejedná jen mo-
rálne, nýbrž také racionálne.

"Povinnost" pŕedkládaná Kantem se snaží splnit první úkol tím, že
rozebírá koncept mravního dúvodu. Abych mohl jednat mravne, musím
mít nejaký dúvod, proč takjednat. Musímjednat v souladu s maximou,
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vposledku hôr. Bez té to záruky totiž žádná etika nemúže pŕedložit pre-
svedčivou záruku, že rozum stojí cele najejí strane.

Oba prístupy se snaží takovou záruku pŕedložit v rámci teorie lidské
pŕirozenosti a lidské svobody. Obecne vzato tu jde o vykreslení obrazu
dokonale rozvinuté lidské bytosti, jejíž nadání jsou plne a uspokoji ve
vynakládána a jejíž povaha je taková, o jakou by tato lidská bytost
v ideálním prípade stála. Seberealizace pŕichází na základe poznání,
ŕízeni a ovládnutí sebe sama. Gygúv život rozkoše a slávy postrádá
základní rozmer, který rnúže získat každý, kdo se snaží o zušlechténí
rnravního úhlu pohledu. Být morální je tak nakonec pŕece jen racio-
nální, jak to tvrdí Platónúv Sókratés ve své vlastní odpovedi na legendu
o Gygové prstenu; tato odpoveď tvorí jádro dialogu Ústava.

Tento program však múžeme načrtnout jen velmi obecne, neboť exis-
tuje príliš mnoho zpúsobú, kterými se ho rúzní myslitelé snaží naplnit.
Napríklad Kantova cesta spočívá ve velmi abstraktním vylíčení "uni-
verzální koncep ce racionální bytosti", ze které se vyklube bytost morální
v tom smyslu, jaký jsme už popsali. Utilitáŕské ŕešení je na druhou
stranu pŕizemnéjši a staví na touze po štéstí, která je jedinou a nejzá-
kladnéjší hnací silou lidských bytostí. Jeho úspech závisí na tom, zda se
prokáže naše vzájemná závislost, takže skutečné svobodným a šťast-
ným pak bude pouze ten, kdo se samozrejme stará i o ostatní. K témto
otázkám ŕeknerne více v následující kapitole.

Možná jste teď získali dojem, jako bych naznačoval, že každá slibná
teorie etiky musí nezbytné pŕijít s neosobním a systematickým hle-
diskern, které činí racionálním, jedná-li nékdo mravne. Je-Ii tomu tak,
budu muset tento dojem ponékud opravit. Existují totiž mnozí filoso-
fové, kteŕi etiku vúbec nechápou jako cvičení v rozlišování mezi sku-
tečné morálními tvrzeními a témi falešnými. Tito myslitelé neverí, že
by rnravní volba človeka méla být neosobní. Napríklad zvláštní nároky
rodiny a pŕátel mohou být postaveny do samého stredu morálního živo-
ta jednotlivce. Na lásku Ize pohlížet jako na morálne transformujici
zkušenost, která vétšinu Iidí nutne vylučuje. Existují etiky závazku
nebo sebeutváŕeni, kterým pripadá nadbytečné ptát se "co kdyby to
tak délal každý?". Pŕestože ne která náboženství starosti Kanta a utilita-
ristú sdílejí, jiná pŕedkládaji zcela jiný obraz dobrého života. Mnohé
sociální a politické teorie si délají morální starosti, které mají koŕeny
v teoriích lidské pŕirozenosti naprosto nepodobných tem, o nichž jsme
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až doposud mluvili. Nechci tyto početné a rozdílné cesty k porozumení
v žádném prípade zavrhnout. Pozvání k zápasu s nékolika ústŕedními
hádankami etiky nedávné doby neznamená, že nic kromé nich už nesto-
jí za zamyšlení.

Je ovšem také treba uznat, že moderní svet je ve srovnání s tím starým
mnohem rnéné prostoupen ko uz ly a záhadami. Svetlo rozumu odhaluje
zcela bezohledné názory, které se nedají racionálne obhájit. Jak mohou
mravní názory jeho záŕi odolat?
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