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Pozv ÁNÍ DO FILOSOFIE

8.

SPOLEČNÉ DOBRO

Poslední dobou má vétšina filosofie v anglickémjazyce sklon vyŕizovat
si své záležitosti v první osobe jednotného čísla. Zabývá se otázkami
jako napríklad: Jak vím, že mne neklame nejaký zlý duch? Co značí
.já" skrývající se ve výroku "Uá) existuji"? Proč bych se mel (opet já)
chov at mravne? Nékdy jisté bývá toto ,já" pouze zájmenem, které zna-
mená .Jcdokoli'', jindy vyjadruje pozvání, aby se tímto .Jcdokoli" stal
protentokrát sám čtenáŕ. Avšak i ty to zpúsoby užití ukazují na sdílené
stanovisko, že .já" podIe všeho nabízí jakýsi zvláštní a prvoradý úhel
pohľedu. Odtud nahlíženo závisí veškeré lidské poznání sveta na zvlášt-
ním prístupu, který má každý človek ke své vlastní zkušenosti, a poznání
jiných myslí závisí na zvláštním poznání sebe sama. Základním úko lem
etiky je promluvit každému z nás do duše, abychom nebyli egoisty.
Máme-Ii toto na srdci, pak pro nás Descartovy Meditace a zápas jednot-
livce s jeho skepsí pŕedstavují zcela ideální kulisy.

Tyto poznámky se týkají problérnú poznání a toho, co nám poskytuje
záruky nejrúznéjšich názorú. Dotýkají se rovnéž otázek po tom, co je
vposledku skutečné. Používání zájmena .já" je nej en vetice, ale i v so-
ciální a politické teorii pŕíznakem presvedčení, že vlastnosti skupin Iidí
jsou ve skutečnosti vlastnostmi jednotlivcú, ze kterých se ty to skupiny
skládají. Armádyexistují jen proto, že jsou tu jednotliví vojáci, národní
hrdost je hrdostí individuálních vlastencú a politická práva jsou prá vy
jednotlivcú. Môžeme to srovnat se starým názorern, podIe néhož se
všechno skládá z atornú, až na to, že atomy společenského života jsou
mimo jiné nositeli morálního významu.

Na západe je individualismus zcela neodmyslitelným základem veš-
kerého uvažování poslední doby. Situace však nikdy nebyla taková, že
by ho bezvýhradne prijímal každý; nékterých námitek jsme se ostatne
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dotkli v pŕedcházejicích kapitolách. Jejich společným jmenovatelem
byl o odmítnutí považovat .já" za základní složku "my". Múže tomu být
napríklad tak, že poznání vyžaduje existenci sdílených názorú a verej-
ných standardú, anebo že já existuje pouze ve vztahu k jiným lidem,
prípadne že je mnohem snazší vysvétlit, proč bych mel být morální)á,
jakmile si položíme otázku, proč bychom méli být morální my. S touto
poslední možností na paméti se teď vraťrne k otázce, proč je racionální
jednat na základne mravních (morálních) dúvodú.

Dospeli jsme až k souhlasu - pŕinejmenším z dôvodu naši argumen-
tace -, že néco jako morální hledisko existuje, avšak nedokázali jsme už
dále pochopit, proč by pro Gyga mélo být racionální se jím ŕídit, Morál-
ní hledisko se neosobné zabývá tím, co vede k nejlepšímu, ovšem bez
ohledu na to, kdo bude mít nejvétši prospech. Gyga na druhé strane
zajímá to, co prospívá jemu samému, a je pro nej výhodnejší neosobné
radéji nejednat. Protože jsme se do této situace dostali na základe jak
etiky povinnosti, tak i nej lepších následku, nezáleží na tom, které z nich
se budeme v dalším pŕidržovat. Podívejme se tedy treba, kam ješté bu-
deme moci postoupit s utilitaristickým pŕístupem.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

Novou cestu, po níž se múžerne vydat kupŕedu, nám nabízí idea spo čí-
vající v založení mravnosti na koncepci pomyslné společenské smlou-
vy. Skládá-li se totiž společnost pouze z jednotlivcú, z nichž každý se
honí jen za svým vlastním prospéchern, múžeme se doc ela dobre tázat,
proč tu vôbec nejaká společnostje. Možná odpoveď na takto položenou
otázku zní, že společnost vzniká na základe jakési smlouvy, kterou spo-
lu uzavírají jednotlivci, jimž pritom jde o jejich prospech. Smlouva
se uzavírá svobodné a racionálne, pokud z ní má prospech každý. Ta-
kový prospech se dá ovšem zajistit jen tehdy, souhlasi-li všichni, že
budou bezpodmínečné dodržovat závazná pravidla chování, a to i v pŕi-
padech, kdy se jim poslušnost nebude bezprostredne vyplácet. Vhodne
zvolená pravidla pak ponesou znamení morálního hlediska, neboť bu-
dou neosobní práve tím zpúsobern, který jsme popsali už dŕive. Takto
svobodné a z racionálních dúvodú uzavŕená smlouva bude proto smlou-
vou morální.
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Základní společenská smlouva stéží mohla být skutečnou událostí,
vždyť smlouvu mohou uzavírat jen strany, které rozumí tomu, oč pri
uzavírání smluv jde, a mají v tom praxi. Avšak pravidla kterékoli spo-
lečnosti jsou taková, jako by byla výsledkern dohody a jako by je všichni
pŕedem pŕijali. Pro každého pŕedstavují nadéjnou možnost, jak dosáh-
nout lepšího života, než jaký by vedi bez nich. Zní to možná ponékud
složité, ale základní myšlenka je Jasná. Vyjádŕil ji napríklad už Thomas
Hobbes ve svém pamétihodnérn spise Leviathan (J 651), kde mu za zá-
klad argumentace posloužila jeho vlastní koncep ce lidské pŕirozenosti,
Tématem tŕinácté kapitoly Leviathana je "Pfirozený stav lidstva, jak se
dotýká jeho blaženosti a bidy". Podie Hobbese je tento pŕirozený stav
nadmíru pochmurný, protože lidé jsou vedeni svými tužbami, jež však
není možno uspokojit všechny zároveň. Lidé jsou vposledku dohnáni
k tomu, aby se snažili ovládnout a podmanit si jeden druhého, aneb o se
navzájem zničit. Protože do konce i ten nejslabší človek má dostatek sil
na to, aby zabil toho nejsilnéjšiho, každý potrebuje ochranu pred ostat-
ními. S ochranou se však v této situaci dá počítat jen tehdy, existuje-li
"společná moc, která by je všechny udržovala v bázni". Neexistuje-li
nic takového, "každý človek bude nepŕitelem každého".

V takovém stavu nemá žádné místo píle, neboť její plody jsou nej isté,
a tedy není na té to zemi žádná ku ltura, žádná námoŕni doprava, ani
žádné užívání zboží, jež je možno dopravovat ze zámorí, žádné po-
hodlné budovy, žádné nástroje sloužici k pohybu a odsunu takových
vecí, jež vyžadují velikou silu, žádné poznání na tvári zeme, žádné
zaznamenávání času, žádná umení, žádná literatura, ani žádná spo-
lečnost. A co je ze všeho nejhorší, panuje stálý strach a nebezpečí
násilné smrti; a život človeka je osamelý, nuzný, odpuzující, zvíŕec-
ký a krátký.

Vzhledem k témto neradostným skutečnostem týkajícím se lidské pri-
rozenosti mají všichni zájem na tom, aby dohromady vytvorili .Levia-
thana", tedy společenství, které nad nimi bude mít svrchovanou moc.
Na titul ní strane púvodniho vydání Hobbesova spisu je Leviathan zpo-
dobnén jako korunovaný král ozbrojený vš emi možnými zbranérni
církve a státu. Když se však podíváte pozornéji, zjistíte, že se tento král
celý skládá z maličkých lidských bytostí. lndividualistickou predstavu
společenské smlouvy to vystihuje nadmíru presne Hobbesova verze
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společenské smlouvy je ovšern pomerne dost radikálni, neboť jeho Le-
viathan má disponovat absolutní autoritou, tŕebaže jeho účel má být
omezen, totiž na ochranu všech a prosazování jakýchkoli pozdéjších ..•
smluv, které mohou být v obchodním či společenském živote uzavŕeny.
Je to dúsledek Hobbesova bezútéšného názoru na pŕirozeného človeka
a pozdéjší myslitelé také predložili prívetivejší líčení lidské pŕirozenosti
a v dôsledku toho i méné pŕisné formy společenské smlouvy; tím se
ovšem pro tuto chvíli nemusíme zdržovat. Uvádím zde Hobbese kvôli
jeho mimoŕádné poučnému rozboru dôvodu, proč je treba, aby smlouva
byla závazná a vynutitelná. Nejde jen o to, že lidé jsou si od prírody nepŕá-
teli (o tom by jisté mnozí chtéli pochybovat); problémemje jejich sklon
postupovat proti svým vlastním zájmúm tím, že se chovají racionálne.
V dalším budu parafrázovat Hobbesovu zásadní argumentaci.

Pŕedpokládejte, že máte se mnou a s nékolika dalšími podnik toho
druhu, kde se spolupráce každému vyplatí. Ŕeknéme treba, že jsme vel-
rybári a neexistují vôbec žádná omezení lovu velryb, takže za krátký
čas nevyhnutelné dojde k tomu, že velryby budou do poslední vyhu-
beny. Kdyby každý z nás omezil počet velryb, které uloví, porád by jich
ješté zústalo dost na to, abychom si všichni vydélali na slušné živobytí,
a velryby by nevyrnŕely. Nikdo z nás samozrejme nebude takový blázen,
aby sám o své újmé omezoval lov, ale všichni si jasne uvedomujeme,
jak výhodná by pro nás byl a všeobecná smlouva. Takže se zdá být zcela
racionální sednout si za stúl a takovou dohodu uzavŕit. Navíc se zdá být
racionální ji také dodržovat, vždyť z ní pŕece všichni budeme mít zisk.
Kde je tedy potí ž?

Potížje v tom, že my všichni v praxi dŕive či pozdéji smlouvu poru-
šíme. (A ŕíkám-li "v praxi", myslím, to doslova: tento príklad je totiž
skutečný a existují desítky jemu podobných.) Nedeje se tak proto, že
bychom my velrybáŕi nebyli racionální. Práve naopak, racionálne bude-
me jednat tehdy, když smlouvu poruší me - za predpokladu, že nikdo
z nás nemá žádný zájem na blahobytu ostatnich velrybáŕú nebo velryb
(jiný než zištný). Jinými slovy, není treba, abychom byli pŕirozenými
nepŕáteli jeden druhého nebo nenávideli velryby. Problém vyvstává ze
skutečnosti, že stejné pohnutky, které nás vedou k uzavŕení smlouvy, se
stávají také dúvody k jejímu porušení. Smlouvu potrebujeme, protože
každý z nás ponechán sám sobé má zájem ulovit tolik velryb, kolik jen
dokáže, zcela bez ohledu na to, co udélají ostatní. Pŕedpokládejme nyní,
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že každý velrybáŕ se musí rozhodnout, zda velryb uloví "mnoho" či
"málo" (pŕičemž "málo" znamená do st ke slušnému živobytí, ale "mno-
ho" je cestou k podstatne vétšírnu výdélku). Jsou tedy mysliteiné čtyŕi
rúzné výsledné stavy (já ulovím mnoho a ostatní málo, já ulovím málo
a ostatní také málo, atd.), které si každý z nás seŕadí podie toho, jaký
z nich bude mít prospech.

já ostatní
l. mnoho málo
2. málo málo
3. mnoho mnoho
4. málo mnoho

Protože každý z nás je racionální, nepochybne budeme všichni uva-
žovat následujícím zpúsobern: Pokud si ostatní velrybáŕi naloví mnoho,
bude pro mne nej lepší udélat totéž (tj. tretí možnosti dávám prednost
pred čtvrtou). Avšak stejnč tak je pro mne první možnost výhodnejší
než druhá: budou-Ii se ostatní velrybáŕi chovat stŕizlivé, vydélám na
tom, ,.když se sám nebudu nijak omezovat. Takže se mi vyplatí nalovit
velryb mnoho bez ohledu na to, co udélaji ostatní. Jenže když budeme
tímto zpúsobem uvažovat všichni, výsledkern bude možnost, kterou máme
všichni označen u až jako tretí nejpŕiznivéjší. Každý si nalovi, kolik jen
dokáže, a výsledkem bude vyhubení velryb.

Protože možnost, kterou máme všichni na druhém mís te, by pro nás
byla jasne výhodnejší než možnost tretí, uzavŕerne smlouvu. Jinou otáz-
kou však je, zda ji budeme dodržovat, Je-li to jen gentlemanská smlouva
a my žádní gentlemani nejsme, máme následující možnosti:

já ostatní
1. poruším dodrží
2. dodržím dodrží
3. poruším poruší
4. dodržím poruší

Rozvážíme-Ii si stav vecí stejné jako v pŕedchozím odstavci, každý
z nás zjistí, že pro neho bude lepší smlouvu poruš it bez ohledu na to, co
udélaji ostatní. Jedinou možností, jak se tomuto záveru vyhnout, je za-
ŕidit to tak, aby porušení smlouvy bylo pro každého z nás nemožné
(anebo nepŕijatelné nákladné, pŕičemž tyto náklady musí být vymáha-
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telné). A to je ve zkratce dúvod, proč Hobbes tvrdí, že "smlouvy bez
meče nejsou než slova a nemají pražádnou sílu, kterou by človeka
ochránily", a obhajuje názor, podie néhož nutne potrebujeme nejakou
ústrední moc nadanou monopolem na násilí, která by nás všechny udr-
žovala ve strachu.

Tento argument byl ovšern zpochybňován s odvoláním na to, že lidé
ve skutečnosti nejsou zdaleka tak sobečtí, jak se Hobbes domníval. Jis-
te, není zcela zrejmé, že by život ve společenství postrádajícím silnou
ústrední policejní sílu byl oprav du tak odpuzující, zvíŕecký a krátký
jako napríklad na Divokém západe (anebo v Angiii období občanské
války, která byla inspirací Hobbesova Leviathana). Musíme však ješté
jednou zopakovat, že Hobbesúv argument není založen na predpokladu,
že si jdeme navzájem po krku vždy a za všech okolností. Abychom si
ujasnili, na čem založen je, podívejme se na nej v ponékud abstrakt-
néjšim svetle. Pŕedpokládejrne, že každý z nás má dve možnosti, x a y,
pŕičemž možné kombinace si všichni seŕadirne následujícím zpúsobem
od té nejpŕitažlivéjší po nejméné žádoucí:

já ostatní
l. x y
2. y Y
3. x x
4. y x

Udélají-li ostatní x, rozhodnu se pro x stejné jako oni (tretí a čtvrtý
ŕádek), a udélají-li ostatníy, vyberu si takéx (první dva ŕádky), Takže se
pro x rozhodnu bez ohledu na ostatní. Výsledkem bude, že všichni udé-
láme x, což je až tretí nej lepší možnost, pŕestože by pro nás bylo lepší,
kdybychom všichni udélali radéji y.

Jiným zcela praktickým pŕikladem téhož je situace, kdy vypuknou
sucha a na každém se žádá, aby šetril vodou. Každý na tom bude lépe,
budou-li vodou šetŕit všichni, než kdyby jí nešetril nikdo. Je-li však pro
každého jednotlivce nej výhodnejší možností, když budou všichni ostatní
šetŕit, zatímco on sám si bude dopŕávat podie libosti, a nejhorší mož-
ností, když bude vodou šetŕit jako jediný on sám, nebude nakonec vodou
šetŕit vúbec nikdo. Anebo si predstavte, co by se stalo, kdyby na veŕej-
ném parkovišti místo zŕízence určeného k vybiráni parkovacích poplat-
ku stála jen kasička, do niž by ŕidiči príslušné poplatky sami házeli.

I
..•..i

151



Pozv ÁNi DO FILOSOFIE

Podobne by se každému mohlo proste jen ŕict, aby "chránil prírodu"
tím, že si bude papíry od svačiny nosit z výletu domu, místo aby je
zahodil do kŕovi. Múžeme také uvést hrozivý príklad závodu ve zbrojení,
kdy žádný z jinak mírumilovných národú nepŕestává vytváŕet obrovské
zásoby zbraní a odmítá se podŕídit zbroj ní inspekci či postupovat podIe
jejích naŕízení. V tomto prípade múže být trestem za volby, které dohro-
mady znamenají tretí nej lepší možnost každého státu, zničení veške-
rého života na zemi.

Nejdúležitéjši tu je, že držíme-li se obvyklého chápání toho, co je
"racionáJní", každý zúčastnéný tím, že jedná zceJa racionálne, napo-
máhá svému sebezničení . Z tohoto hlediska je nanejvýš rozumné uza-
vŕit smlouvu, kterou by se zajistilo, že tato možnost prestane být reálne
otevŕená. Tím, že Hobbes dává Leviathanovi do ruky meč, činí dodr-
žování smluv nanejvýš rozumným. Snad meče ani nebude zapotŕebí,
budou-Ii se všichni i bez nej chovat mravne a dodržovat jednou dané
slovo. V tom prípade se však vyplatí být morální a práve to jsme se
snažili dokázat.

Tato argumentace se obvykle uvádí jako ospravedlnení povinností
politických spíše než morálních, pŕedevším když se mluví o roli vlády
v tržní ekonomice. Svobodná společnost múže prosperovat na základe
soutéže mezi jednotlivci za predpokladu, že každý z nich považuje dodr-
žování pravidei "fair play" za svou povinnost. "Povinnost" tu znamená,
že každý plní svou část dohody, jak to vyžaduje morální hledisko, a činí
tak dokonce i v téch situacích, kdy se to pŕimo nevyplácí a neexistuje
žádný meč, který by ho k tomu donutil. Zde se ovšem skrývají nékteré
fascinující problémy politické teorie a zmiňuji-Ii se o této politické ver-
zi individualismu, jde mi jen o to, abych vás upozornil na její existenci.
Idea smlouvy se však pro nás stane ješté zajimavéjší, když si uvedomíme,
že poskytuje spojení mezi morální a politickou filosofií.

Protože Gyges je racionální, chápe užitečnost uzavírání smluv. Sám
má nejrúznéjší plány, se kterými múže uspét jen tehdy, panuje-li ve
společnosti nejaký spolehlivý morální rád. Gyges sije tedy velmi dobre
védom, jakje užitečné, když ostatní kolern neho dodržují smlouvy, kte-
ré uzavreli. Avšak díky kouzelnému prstenu mu projde, když on sám
smlouvy nedodržuje, a tak mu chybí dôvod, který by jinak mohl mít
k tomu, aby na své nejpŕiznivéjši možnosti nebral ohJed. Takže pŕi-
nej menším na Gyga náš dúkaz, že mravnost se vyplatí, neudélá žádný
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dojem. Náš neúspech není pritom dán jen tím, že Gyges má schopnost
klamat, kterou vétšina z nás postrádá. V malém bezprostŕednim spole-
čenstvi, kde se všichni navzájem dobre znají a vedi, že spolu budou žít ~
i zítra, kdy dnešní podvody budou verejne odhaleny, vétšina z nás moc
Gygova prstenu postrádá. Avšak v rychle se rozvíjející mestské společ-
nosti, kdeje každý cizincem,ji vlastne máme všichni. Každý den máme
tucty pŕíležitosti, kdy se vyplatí nečinit druhým, jak bychom chtéli, aby
oni činili nám. Ŕešeni naší hádanky, které nefunguje v prípade Gyga,
tak ve skutečnosti nefunguje vúbec.

SPRAVEDLNOST A MRAVNOST

"Smlouvy bez meče nejsou než slova a nemají pražádnou sílu, kterou
by človeka ochránily." Hobbes tato slova ŕíká částečné proto, že nás
považuje za bytosti od prírody natolik sebesrŕedné a soutéživé, že výho-
dy spolupráce si nedokážeme pŕisvojit jen používáním rozumu. Pro
každého z nás je jedna vec pochopit, že na tom všichni budeme lépe,
když budeme délat, co je v zájmu nás všech, a vec úplne jiná, máme-li
v souladu s tímto porozumením sami jednat. Aby se nikdo nemohl jen
tak vozit zadarmo, tvrdí Hobbes, je nutné ustavit sankce. Nabízí se ná-
mitka, že lidská pŕirozenost pŕece není až tak nesnesitelná. Copak v nás
není ani kousek pŕirozeného soucitu k druhým, copak v lidské pŕiroze-
nosti není žádný cit vzájernnosti?

Tento na první pohled pŕijatelný návrh jako první predložil David
Hume. Lidské pŕirozenosti pripisuje vášne nejrúznéjšich druhú, které se
však dají pŕibližné rozdélit na ty, které mají co do činéní se "sebeláskou"
(napríklad ctižádost či hrabivost), a na vášne spojené se "soucitem"
(jako treba štédrost či pŕátelstvi). Uznáme-li, že naše motivace zahrnuji
také dobro jiných lidí, nezdá se být tak složité ukázat, že pŕispíváme-li
společnému dobru, je to od nás nezŕídka zcela racionální. Pokud si na-
vzájem pomáhat chceme, nepotrebujeme k tomu pŕece hrozbu meče
nebo společenského zavržení. Ani Hume však neverí - a to je zajímavé
-, že by naše ohleduplné vášne postačovaly k tomu, aby byl vyŕešen
probJém zpúsobeny tím, čemu on sám ŕiká "zaujatost" pro sama sebe.
Zaméŕuji se totiž jen na lidi, ktefi jsou nám nejbližší a nejdražší, tedy na
naše pŕátele, bližní a krajany. Skutečnost, že jsme zaujatí ve prospech
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více lidí než jen sebe sama, môže být ku prospechu, avšak skutečné
ŕešeni vyžaduje, abychom byli nezaujatL Společnost múže fungovatjen
tehdy, dokážeme-li být občas nezaujatí, i když se jedná o ty, které máme
a na druhé strane nemáme rádi, o pŕátele, nepŕátele a cizince.

Hume to uvádí v kontextu pravidel spravedlnosti (a vlastnictví), kte-
rá jsou podle neho určena k tomu, aby se dalo nezaujaté rozhodovat
mezi kterýmikoli A a B bez ohledu na to, kým tito A a B mohou být.
Spravedlnost vyžaduje, aby A dodržel slovo dané B a ctil své závazky
k B bez ohledu na to, jaké - pokud vúbec nejaké - mezi nimi panují
vztahy. Tento názor je v západních rozborech spravedlnosti dodnes
považován za standardní. Sdílejí ho ti, pro než spravedlnost v zásade
znamená, že každý má dostávat, co si zaslouží, i jej ich rozhodní odpúr-
ci, podle nichž je to spíše otázka uspokojování potreb, respektování
práv či uznávání zásluh, které lidé maji. Avšak bez ohledu na to, které-
mu méŕítku spravedlnosti dáme prednost, jednat spravedlivé znamená
pŕijmout nejaké nestranné, neosobní a univerzální hledisko pŕipomi-
nající Kantovo morální hledisko, s nímž jsme se seznámili už v pŕed-
cházejíci kapitole.

Ht;me sám popisuje toto nestranné hledisko jako .Jék soudnosti
a porozumení na to, co je na citech nepravidelné a nepŕihodné". Vzhle-
dem k tomu, že jedním z našich pŕirozených citú je také zaujatost, patrí
se cháp at spravedlnost jako "umelou ctnost". Tím se však Hume dostá-
vá do značných obtíží, jakmile vyvstane potŕeba vysvétlit, proč je od
lidí racionální jednat spravedlivé i v situacích, kdy by se jim mnohem
více hodilo tak nejednat; sám také tento problém zcela otevŕené pŕizná-
vá. Když rozebírá potí že, pred nimiž stojí, pŕichází Hume spomocným
konceptem "rozumného ničerny". Tento prohnaný chlapík sice uznává,
že poctivost je dobrým všeobecným pravidlem, jedním dechem však
dodává, že je to pravidlo náchylné k mnoha výjimkám. Potom prohla-
šuje, že ten človek "se chová nanejvýš moudŕe, který dodržuje všeobecné
pravidlo a využívá všech výjimek z nej". Pokud je tedy spravedlnost
skutečné jen lidským vytvorem, jehož úče lem je všeobecný prospech,
ničema se chová naprosto rozumne a Hume má potíže pŕijít s nejakou
námitkou, "neboufí-Ii se proti takovým zhoubným zásadám jeho vlast-
ní srdce". Protože však hodnota lidských vytvorú bývá posuzována hla-
vou spíše než srdcem, obávám se, že ničema má v tomto argumentu
rozhodne navrch.
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Mohli byste v této chvíli namitnout, že ve skutečnosti máme pŕece
jakýsi pŕirozený smysl pro spravedlnost. Malé deti určite nemusíte nic
učit, ty samy od sebe vykŕikuji "To není spravedlivé!", kdykoli dosta- .J-

nou menší kousek koláče. Zdá lo by se tedy, že idea spravedlivých dílú
je vrozená, Avšak Hume spolu s mnoha dalšími úctyhodnými mysliteli
tvrdí, že všechny naše pŕirozené morální city jednostranne nadržují nám
samým a tem, kdo jsou nám nej bližší, a rnúžerne je tedy zobecnit jen do
té míry, nakolik dokážeme tento svúj bezprostrední okruh nejak rozšíŕit.
Má-Ii Hume pravdu v tom, že nestranná pravidlajsou všehovšudy umé-
lými lidskými výtvory, pak budeme potŕebovat nejaký úplne jiný dúvod,
proč je nevyužív at ke svému prospechu, kdykoli tak múžeme učinit
a nehrozí nám za to žádný trest. Zdá se tedy, že Hobbesúv problém
společenských a politických závazkú nelze vyŕešit jednoduše tím, že
rozšiŕíme své pŕirozené city, aby zahrnovaly i soucit k jiným lidem.

Není jistč pochyb, že meče a rúzné sankce - od práv ní ch postihú až
po společenské tlaky - vydatné napomáhají tomu, abychomjednali spra-
vedlivé i v situacích, kdy bychom tak možná radéji nejednali. Avšak
nedokáží-li tyto prostŕedky rozumné ničemy Cato znamená nás všech-
ny, když se zrovna aktivné nesnažíme hrát podie pravidei) udržet na
uzde, co jiného nám ješté zbývá? Poslední odpovedí môže být, že se
odvoláme k mravnosti, ať už od prírody vrozené či nejak intuitivne
objevované, Avšak to by znamenalo rezignaci na naši púvodní nadéji
dobrat se uvažováním presvedčení, že sledovat obecné dobro je racio-
nální dokonce i tehdy, když bychom si mohli okamžite polepšit tím, že
budeme postupovat nemorálne či nespravedlivé. Je-li nestranné hledis-
ko vskutku "umelé", nemúžerne se totiž odvolávat na zdroje mravnosti
a spravedlnosti, jež společenské vztahy a racionální uvažování v urči-
tém smyslu pŕedcházejí. Múžeme však ve společenském živote nalézt
nejaké dúvody proč jednat jako svobodní a dobrovoiní pŕispévatelé
obecného blaha, když pôsobení vnéjších sankcí selhává?

Ješté než se pokusíme tuto otázku zodpovédét s konečnou platností,
uveďme si alespoň jeden další dúvod, proč bych om ke spravedlnosti
méli pŕistupovat jako k umelé ctnosti a k pravidlám spravedlnosti jako
k umelému léku na to, co je na lidské pŕirozenosti nepŕihodné. Dotýká
se ideje liberální a tolerantní společnosti, která mezi svými čl eny pod-
poruje morální rozmanitost. Liberální společnost zahrnuje občany, kteŕl
se mezi sebou neshodují v tom, co vlastne obnáší dobrý život, a jsou
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úroveň pŕíjmú rovnéž náklady treba na dovolenou a mel a by být jako
právo zajišténa i tem, kdo se rozhodnou nepracovat? Čím hloubéji se nad
takovými detaily požadavku "férového" zaopatŕení svobodných a sobé
rovných jedinci'! zamýšlíme, tím vice je nám jasné, že procedurální hod-
noty zústávaji i v tom prípade, že leží na neutrální púdé mezi rúznými
predstavami dobra, stále ješté nabity morálním významem.

Podobnou poznámku múžerne učinit i o neutralite, která má být zna-
kern svobody svedomí, myšlení a slova, či zkrátka liberálních hodnot
ospravedlňujících snášenlivost. Standardní predstavou samozrejme je,
že bychom všichni méli mít svobodu myslet a konat, jak se nám zlíbí,
a spojit se za tím účelem s térni, kdo sdílejí naše názory, ovšem za
predpokladu, že tím nebudeme ubližovat nikomu dalširnu. Spravedlivá
společnost má neutrální procedurální pravidla, kterými je tato svoboda
zaručena. Avšak co presne by se rnélo považovat za ublížení? Fyzická
ublížení se vétšinou neutrálne definovat daji - jde o veci jako pŕepa-
dení, krádeže či vypoušténí jedovatých odpadních surovin do ŕek. Totéž
lze dost možná prohlásit i na adresu nékterých psychických ublížení,
jako je treba duševní nátlak. Avšak dá se ostatním ubližovat treba také
urážlivým chováním, napiíklad verejnou nemravností, rasistickými vý-
zvami či vydáváním literatury, která je považována za rouhačskou?
Morální stránka veci se začne vynoŕovat, jakmile liberálové odpoví, že
nejde jen o to, jestli se ostatní lidé urazí, nýbrž také, zda na to vúbec
mají nárok. Tato odpoveď bývá obvykle vyjadŕována jazykem práva je
spojena s rozlišováním mezi tím, co se má správne považovat za veŕej-
né a co za soukromé. l zde je liberální argumentace, tŕebaže v nékterých
ohledech neutráiní, stále nabita morálním významern.

Nejde mi vúbec o to, popírat rozdí\ mezi spravedlností a mravností,
mezi procedurálními a substantivními hodnotami, anebo mezi tím, co
je správné a co dobré. Avšak chtél bych, aby bylo jasné, že neutrální
nelze automaticky cháp at jako morálne nezáväzné. Nernéli bychom tudíž
na společnost, která uskutečňuje "férový systém spolupráce mezi svo-
bodnými a sobé rovnými jedinci", pohlížet jako na nejaký klub pro lidi,
kteŕi dobŕe védí, že se jim žádných služeb nedostane, nebudou-li posky-
tovat proti služby. Spravedlivá společnost, to pŕece musí znamenat nec o
více než jen príhodná pravidla, jejichž jediným základern je obecná
užitečnost. Jinak bychom pŕece prišli o jakýkoli nárok stéžovat si, když
do takového klubu vstoupí rozumní ničemové, naučí se, jak obcházet

rúzného minéni i v otázce zdrojú legitimní morální autority. Jak demo-
kracie začínají být stále pluralitnéjší, stává se čím dál tím nezbytnéjší
a zároveň také složitéjší zformulovat nejakou zásadu, podie níž by se
určovalo, co ješté bude tolerováno a co už nikoli. Základjakékoli tako-
vé zásady je totiž den ode dne pod vétširn tlakem ze strany skupin, které
mají své vlastní názory na to, jak by mel skutečné dobrý život vypadat.
Nékteré z nichjsou sice na první pohled neliberální, napríklad ve svých
názorech na ženy, homosexuály či jiné etnické skupiny, ale pritom si
nárokují plné právo vzdélávat své deti tak, aby jej ich názory a praktiky
pŕijaly za své.

Pro liberály z toho vyplývá nanejvýš naléhavá potreba najít nejaký
základ, z néhož by se odvozovaly povinnosti občanú tak, aby byly záro-
veň respektovány jejich protikladné morální názory. Jedním známým
smérem liberál ní argumentace je napriklad rozlišování mezi hodnotami
procedurálními a substantivnimi. Procedurální se nazývají ty hodnoty,
které se týkají "fair play" - jejich zosobnením mají být pravidla spole-
čenské hry, jako je napríklad rovnost pred zákonern, svoboda projevu
a svoboda svedomí. Substantivní jsou naopak hodnoty, které jsou nejak
spjaty s konkrétními predstavami dobrého života. Nezŕídka - nikoIi
však nutne - bývají povahy náboženské a rnohou také sloužit jako zá-
klad nejrúznéjšich altemativních životních stylú. Toto rozlišení se často
označuje za oddelení spravedlnosti ("toho, co je správné") od mrav-
nosti ("toho, co je dobré"), pŕičemž spravedlnost bývá pak považována
za neutráIní pú du mezi rúznymi mravnostmi. Napríklad John Rawls ve
své knize Politický liberalismus mluví o spravedlivé společnosti jako
o .férovém systému spolupráce mezi svobodnými a sobé rovnými je-
dinci" a "férovost" považuje za neutrální ideu pŕijatelnou pro lidi jaké-
hokoli morálního presvedčení.

Avšak načrtnout a potom obhájit takovou délící čáru, to se ukazuje
jako nadmíru složitý úkol. Znamená-li "férovo st" rovný prístup naprí-
klad k právnímu procesu, plyne odtud také rovný pŕistup ke zdrojúm,
tedy tŕeba i k dobrým právníkúm či nepŕedpojatyrn soudcúm? Jestli
.férovost" znamená rovnost pŕiležitosti, napfíklad mezi muži a ženami,
pak ji nékteŕi budou z mravních dúvodú odmítat. A dále, pŕedpokládá
rovnost príležitostí také dobré vzdélání a základní úroveň pŕíjmú pro
všechny? A bude takové dobré vzdélání zahrnovat tŕeba také prednášku
o tom, že mužijsou si s ženami rovni? Zahrnuje v sobé zminéná základní
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bezpečnostní systémy, a pak začnou využívat výjimek ke svému prospe-
chu. Liberalismus musí zústat bojovým krédem, které pracuje s mravnírni
dúvody pro snášenlivost, určováni jejích mezí a definování spravedl-
nosti takovým zpúsobem, který bude podporovat svobodu a rovnost.

Poslední dva odd íly té to kapitoly ovšern nepŕinášeji žádný konečný
verdikt. Ukazují jen, že mezi individuálním ziskem a obecnou ,,fair play"
neexistuje žádné jednoduché spojení. Zároveň také vyzývají, abychom
znovu otevŕeli jedno z térnat, jež jsme pred časem odložili stranou.

RACIONALITA A SVOBODA

Humova potyčka s rozumným ničemou končí posledním výstŕelem,
který je sice ve svém kontextu nepŕesvédčivy, avšak získá na významu,
jakmile se dále zamyslíme nad otázkou svobody. Hume uzavírá poznám-
kou, že rozumní ničemové bývají vétšinou pŕíliš chytŕi, než aby mohli
sklízet hojné ovoce, nebo!' se stávají .vposledku tím vétšimi hlupáky,
ktefí obetovali neocenitelný požitek z dobrého charakteru, pŕinejmenširn
svéh~ vlastního, kvúli zisku bezcenných cetek a pozlátka". Chtél bych
se pokusit o spojení požitku z dobrého charakteru s ideou, že ničemové
obecne a Gyges zvlášté pozbyli svobody zcela zásadního druhu.

Svobodu povetšinou chápeme jako moc délat si, co se nám zlíbí.
Predpokládali jsme, že svoboda, kterou poskytuje Gygovi jeho kouzelný
prsten, je v jeho zájmu a že od Gyga bylo zcela racionální nalezeného
prstenu využit. Pŕestože jsme si už dŕive povšimli, že není vždy racio-
nální usilovat o to, co človek nejvíc chce, prozatím jsme predpokládali,
že je vždy racionální jednat v souladu s tužbami, jejichž naplnení nám
poskytne skutečne trvalé uspokojení. V tomto okamžiku však bude vhod-
né začit se touto záležitostí zabývat znovu a položit si nékteré zásadnejší
otázky týkající se svobody, která pŕicházi spolu s mocí.

Nejjednodušší definice svobody se tedy soustŕedi na neprítomnost
pŕekážek. Na první pohled zní docela nevinne: máme svobodu néco
udélat, když nám v tom nic nebrání. Avšak to samo osobe není moc
zajímavé, chceme-li, aby svoboda byla néčim opravdu dobrým, protože
nám nej spíš nebude príliš záležet na pŕekážkách blokujících cesty, po
nichž se tak jako tak nehodláme vydat. Pŕidejme tedy k naši definici
svobody ješté nejaký odkaz na to, co vlastne chceme. Máme svobodu
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délat, co chceme, když nám v tom nic nebrání. V tomto duchu existuje
napriklad svoboda námoŕní, mohou-li se námorníci plavit kamkoli chtéjí
a bezjakýchkoli omezení, svobodný trhje takový, kde lidé mohou ku- »

povat a prodávat cokoli chtéjí, a svoboda tisku znamená, že lze uveŕej-
nit, cokoli človek uveŕejnit chce. Podobne múžerne méŕit také svobodu
politickou, náboženskou či morální podIe stupne omezení, s nimiž se
musí vypoŕádat lidé usilující o naplnení svých politických, nábožen-
ských nebo morálních cílú. Jak docela výstižne poznamenává Hobbes,
"svoboda poddaných je závislá na mlčení zákonú".

Jakmile však jednou zmíníme naše zájmy (to, co chceme), musíme
najejich adresu ŕíct více. Človek často mívá zájmy, které nelze uspokojit
všechny zároveň, a odstranéní jedné prekážky na ceste kjejich uspokojení
múže znamen at jen to, že vznikne prekážka další. Nová svoboda krále
Mida naplnit svou lásku ke zlatu pro nej znamenala omezení možností
užívat si života v celé jeho šíri. Chcete-Ii nejaký moderní príklad téhož,
stačí si vzpomenout na narkornany, ktefí si na jedné strane nedokážou
upŕit další dávku drogy, pokud se k ní mohou bez velkých potíží dostat,
na strane druhé však za predpokladu, že k drogám nemají zase tak snadný
prístup, rnúže být jejich život ješté porád doc ela spoŕádany. Dávají-li
narkomané tohoto druhu prednost spoŕádanému životu, pak z nich svo-
bodný prístup ke drogám svobodné jednající lidi neudélá. Jsou totiž -
a to je velmi výstižné vyjádŕení toho, oč tu jde - otroky svého návyku.
Ze začátku snad jen nedokázali prohlédnout, co se stane, když si návyk
vytvorí, ale to je jen další zpúsob, kterým rnúže volný prístup uspokojit
momentální touhu, aniž má vposledku za následek svobodu. Teď se však
zdá, že co vypadalo jako svoboda, znamená nakonec otroctvi. Prekážky
svobody, stručné ŕečeno, mohou být nejen vnéjši, ale i vnitŕní.

Existuje tedy nejaký vztah mezi tím, je-li nékdo osobou svobodnou
a osobou racionální. Tužby musí být navzájem soudržné a musí být
presne seŕazeny podie prednosti, kterou jim dáváme - to pro prípad, že
by se dostaly do vzájemného sporu. Máte-li být svobodným činitelem,
pak ovšem nestačí jen védčt, po čem skutečné toužíte; je také treba znát
pravdepodobné následky toho, budete-li v souladu se svou nejsilnéjší
touhou postupoval. Vaše poznání sebe sama a prozíravost mohou tudiž
učinit racionálním ochotné pŕijeti vnéjšich pŕekážek, které vám zabrání
udélat néco, o čem velmi dobre víte, že byste toho pozdéji litovali.
V téchto pŕipadech jsou moc délat, co se vám zlibi, a svoboda dve zcela
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dokonalá svoboda", naznačuje tím, že existují také určité zájmy, bez
nichžje svobodnéjši. Pŕedpokládejrne, že služba Bohu není vúbec snadná
a že se pri ní vyžadují veci, které dokonce ani oddaný knez nemá vždy
chuť del at. Knez však verí, že dokonalá svoboda je v tom, začít sám
chtít, co služba vyžaduje. Svoboda je pro neho mocí délat, co by v ideál-
nímpiipadé chtél délat. V té to chvíli si začínáme uvédornovat morální
rozmer celého problému. Každý, kdo má názory podobné našemu knézi,
bude mít morální ideje o tom, co je racionální délat.

Možná je zavádéjící, bereme-Ii sijako príklad knéze, protože by mohl
vzniknout dojem, jako by jeho koncepce svobody byla nejak vzneše-
néjši. Stejnou myšlenku bychom však mohli ilustrovat tŕeba i na príkladu
odhodlaného samuraje, teroristy či pŕislušnika jednotky rychlého nasazení.
Jde nám jen o to, že človeka mu že me chápat také zevnitŕ jeho společen-
ských vztahú a jej ich významú - tedy v protikladu k individualistic-
kému úhlu pohledu - a že učiníme-li tak, koncepce svobody a racionality
se pozméní. Zda je to zmena k lepšimu, to je ovšem jiná otázka. Proza-
tím se pokusme ty to rúzné ideje svobody navzájem porovnat.

Je-Ii kritériem svobody, zda lidé mohou délat, co se jim zlíbí, pak
existuji dva rúzné zpúsoby jak človeka osvobodit. Múžerne bud' odstra-
nit prekážky, které stojí v ceste naplnení jeho zájmú, aneb o jeho zájmy
zrnénit. První zpúsob máme vétšinou na mysli, kdykoli srovnáváme
napríklad tržni ekonomiky s ekonomikami ŕizenýrni a chceme zjistit,
který z obou hospodárskych systému poskytuje lidern vétší svobodu.
Druhý zpúsob tak trochu zavání diktaturou, jako je tomu treba v románu
Báječný nový svét (1932) od Aldouse Huxleyho, kde jsou zcela syste-
matickya uméle vyrábéni lidé s takovými zájmy, jejichž uspokojování
je v zájmu systému. Je-li však svoboda jen mocí uspokojovat své zájmy
trvale a dlouhodobé, pak svo bodné společnosti dosáhneme prvním
z téchto zpúsobú práve tak jako tím druhým. Huxleyho Báječný nový
svét múže být dokonce účinnejší v tom, jak brání vzniku nenaplnených
zájmú, a tím je i svobodnéjší. Podie kritéria svobody, které jsme uvedli
výše, je šťastný otrok svobodnéjši než nešťastný občan.

Chceme-li se tomuto nepŕijatelnérnu dúsledku vyhnout, musíme
trvat na tom, že se zájmy šťastného otroka nec o není v poŕádku. Mohou
být vnitŕné soudržné, dobre uspoŕádané, realistické a uspokojitelné -
tak proč tedy není otrok svobodný? Odpovedí na tuto otázku musí být,
že existuje nejaké kritérium svobody, které na momentálních zájmech
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a na jejich na~lnení nezávisí. Je to dost podivné: št'astní otroci tedy
nejsou svobodm, protože by nemohli uspokojit zájmy, které ovšem nemají.
Múžeme k tomu pŕistoupit dvérna rúznýrni zpúsoby. Nejjednodušší asi .»

bude pŕisoudit otrokúm nedostatek prozíravosti či poznání. Otroci si
kupŕikladu neuvčdomují, jak neradostné vyhlídky jim skýtá pokročilý
vek, ane~o jak obrovská potéšení nabízí společenský svet za jej ich ob-
zorem. Zivoty otrokú jsou tak rnéné uspokojující, než je jim samým
známo. Jiné chápání toho, oč se hl jedná, klade menší dúraz na uspoko-
jování. Jeho základem je volání po ideálním živote a svobodu je podie
nej treba definovat jako žití takového života. To je nepochybne dost
riskantni projekt, protože otevírá znepokojující možnosti manipulovat
lidskými zájmy. Mají všechny ty fanatické, nenapravitelné sekty a frak-
ce doopravdy v rukou tajemství ideálního života? Pokud totiž ne, jej ich
proklamovaná svoboda je ještč horším otroctvím. Na druhé strane po-
važuji za velice dôležité uvédornit si, že mnohé naše dnešní skutečné
zájmy jsou utváŕeny existujícími formami společenského života, takže
je múžerne docela bez zábran kritizovat. Má tedy pro mne nepochybne
smysl hledať nejakou zkoušku, která by mi umožnila určit, jaké zájmy
hrají pro svobodu zásadne dúležitou roli.

Domnívám se, že asi nejslibnéjšírn postupem v této situaci bude
zaméŕit se na lidská práva či potreby. Svobodu svedomi môžeme naprí-
klad vyjádŕit tak i onak. Je-li právem, které by každá společnost méla
uznávat, dostává tím tato svoboda okamžite morální obsah. Je-li svoboda
svedomí potrebou, která hraje nezastupitelnou roli, máme-li se skutečné
plne lidsky rozvinout, pak je sice její morální obsah méné očividný,
avšak vystoupí na povrch, jakmile začneme lidské potfeby uvádét jako
dôvody, proč bychom se méli k !idem chovat nejakým konkrétním zpú-
~obem. Tyto dôvody jsou totiž dúvody morálními (mravními), dokonce
I tehdy, pokud se etika potŕeb od etik povinnosti či nej lepších následkô
skutečné nejak odlišuje. V každém prípade ted' môžeme Gygovy zájmy
zpochybňovat a Gyges je musí být schopen obhájit, má-li pro nej být
skutečné racionální usilovat o jejich naplnení. Gyges pŕestává být svobod-
ným činitelem proste jen proto, že má svúj mocný kouzelný prsten.

Rozlišuje se tu tedy mezi .ziegativní'' ideou svobody, kdy se svoboda
definuje jednoduše jako neprítomnost pŕekážek, a ideou .pozitivní",
která v sobé zahrnuje koncepci života vhodného pro skutečnš svobod-
né činitele. "Pozitivní" idea je ctižádostivéjší a je j i také téžší presne
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načrtnout, stačí se podívat na všechny ty radikálne se od sebe lišící
obrazy lidské pŕirozenosti ve svobodné společnosti, které predložili
rúzni sociální, političtí a náboženští myslitelé. Avšak na určitý konkrétní
modellidských bytostí ukazují do konce i skromnejší "negativní" teorie
svobody. Je to model lidi jakožto hledačú svého štéstí, kteŕí spolu svo-
bodné spolupracují, kdykoli se jim to hodí, a racionálne jednají tehdy,
vede-li to, co délají, s nejvétší pravdépodobnosti k naplnení jej ich zájmú.
Ani tento model však není nenapadnutelný a ti, kdo se k nemu hlásí,
budou muset dokázat, že je pravdivý.

Dokonce i Gyges má tak dobrý dúvod jednat mravne, pokud by jinak
nedokázal žít takovým životem, jakým má dúvod chtít žít. Prubíŕským
kamenem je tedy pravá pŕirozenost lidských bytostí. Spokojíte-li se
s "negativní" definicí svobody jako moci trvale uspokojovat jakékoli
tužby, které se vás mohou zmocnit, pak zústává kouzelný prsten ve
srovnání s únavnou prací morálních rozboru vítaným vylepšením. Je-li
však vaše definice "pozitivní", pak žádné zkratky vedoucí k hodnot-
nému životu neexistují. Protože se obávám, že neexistují ani žádné
zkratky vedoucí k rozhodnutí, která z obou koncepcí je ta pravá, mohu
se vám jen pŕiznat k tomu, že osobne hlasuji pro "pozitivního" kandi-
dáta. Na záver uvedu nékteré dúvody, které mne k tomu vedou.

Už na začátku jsme si povšimli, že ceny pro vítéze se nedají získat
podvádénim. Jisté, podvodníci obdrží nejakou tu medaili, dostane se
jim potlesku davu a mohou si dokonce nashromáždit i majetek. Je jim
však upŕeno to, co všechny tyhle skvelé veci symbolizují. Pomýlili úctu
ostatních lidí, ale tato pomýlená úcta neznačí, co se značit zdá, a upŕimný
podvodník se nenechá ošálit. Upŕimnému podvodníkovi ovšem o sku-
tečnou úctu ani nejde: padélek pro nej není o nic mé ne užitečný než
originál a sebeúctu múže získat z toho, jak pŕechytračil lidi, kteŕí se
v nem mýli. Avšak podvodníkovy vztahy k ostatním Iidem jsou pŕes to
všechno falešné. Skutečnou úctu si podvodem získat nelze.

Uvedomíme-Ii si, že totéž Ize prohlásit na adresu všech Gygových
vztahú, zjistíme, že bývalý Iydský pastýŕ za prsten draze zaplatil- cenou
byl totiž celý jeden rozmer jeho života. Královna Gyga nemiluje pro
neho samého, žádné skutečné pŕátele nemá a jeho podŕízeni nejsou více
než jeho otroky, i když to není na první pohled zrejmé. Vztahy založené
na povinnosti vyžadují dokonce i v prostredí hierarchické společnosti
vzájemnou úctu a o povinnost morální jde v nich jen tehdy, je-Ii tato
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úcta skutečné podložená. Ve společnosti, kde spolu lidé jednají - pŕi-
nej menším v dúležitých ohledech - jako rovný s rovným, musí být tato
rovnost skutečná, má-li být vykazovaná úcta morální. Pro mne odtud ~
plyne, že skutečné rozvinutá koncepce osoby je nutne koncepcí morální
a že Gyges ji v plné míŕe nenaplňuje. Vyžaduje se zde upŕimnost a k té
žádné zkratky nevedou. Jisté, porád ješté uznávám, že být králem je
pravdepodobne lepší než pást ovce. Avšak Gyges mohl chtít vice než
jen to a odmítám predstavu, že se mu nakonec dostalo lepšího "z rukou
bohú i lidí".

Nyní by bylo zapotŕebí poopravit ideu dobré společnosti v tom smyslu,
že to musí být společnost, kde jsou lidé svobodni v néjakém "pozitiv-
ním" smyslu. Nernúžerne se tomu nijak vyhnout, pŕestože není pochyb,
že volání po ideálním živote, aniž se jasne ukáže, zda a proč je navrho-
vaný život skutečné ideální, s sebou nese hrozivé riziko tyranie. Pŕesto
by však Gygovi nemélo být dopŕáno vyhrát jen proto, že nikdo nemá
v ruce nic lepšího. Jinak bude totiž svobodný život životem prúmérné
nemravným. Od téch z nás, kteŕí jsme neméli to štéstí, abychom našli
kouzelný prsten, bude racionální, když se nebudeme pokoušet o více než
prúmérnou nemravnost. Avšak udéláme zrovna tak dobre, vyhneme-li
se namáhavému morálnímu úsilí, které bývá spojeno s tím, chce-Ii být
nékdo alespoň prúmémé dobrý. Než bych om se však ponorili tak hlu-
boko do sociální a politické teorie, uzavŕeme kapitolu radéji otázkou,
jaký je vztah mezi poznáním sebe sama a morální pŕirozeností človeka.

ZÁVER

i
I

I
I,

Na počátku posledních tŕi kapitol stálo houževnaté já, které odolalo
pokusúm démona pochybnosti podkopat vše, co víme. Ukázalo se však,
že toto "já" je velmi prchavé: uniká pohledu dokonce i vnitŕního oka.
Pred pochybnostmi ho chrání fakt, že není telesné, a tak se vyhýbá
vyvozování, pomocí néhož sejedna mysl snaží dobrat myslíjiných. Ani
poznání sama sebe není pritom neomylné tvárí v tvár možnosti sebe-
klamu nebo prosté nevedomosti stran našeho vlastního vnitŕního bytí.
Neexistuje také žádný čistý duch ve stroji. Zároveň však nej sme ani
stroji bez duchú. Jsme činiteli, a naše já je proto možné spatŕit v činnosti
tak, že se snažíme porozumét činúrn ostatních lidí. "Já" se tím stává
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méné individuálním a soukromým a naopak více verejným a spole-
čenským, avšak uchovává si pritom zvláštní vedomí sebe sama, které
každý z nás má.

Jsme navíc racionálními činiteli a také činiteli morálními. Racio-
nální činitelé jednají s plným vedomím svých vlastní ch tužeb či zájmú
a také pravdepodobných dúsledkú svých činú. Morální činitelé mají
dúvcdy morální (mravní). Možné spojení mezi jedním a druhým je tako-
vé, že činy jsou racionální, jsou-li vedeny poznáním, co je dobré a co
špatné. Avšak proti této tezi se snadno útočí. Morální pravdy nám podie
všeho nejsou známy pŕimo ani z dôkazu, ani z dokladú a není vúbec
jasné, zda jednání na základe nejakých zásad je racionální. Takže i v prípa-
de, že skutečné existuje nejaké neosobní a nestranné morální hledisko,
pro č bychom se jím méli ŕidit?

Lákavou odpovedí by bylo, že lidé na tom sami získaji, budou-li
jednat na základe povinnosti nebo usilovat o obecné dobro, místo aby
délali jen to, co se hodí bezprostredne jim samým. To sice neplatí úplne
doslova, ale získáváme dúvod znovu se podívat na koncepce racionality
a osobní ho zájmu. Je-li koncept osoby konceptem morálním a predsta-
vuje-li standard pro ty, kdo chtéji, aby se jejich vztahy k jiným !idem
vyznačovaly jakousi integritou, pak se pŕece jen vyplatí být dobrým.
Chybéjícim článkemje tu však koncepce "pozitivní" svobody, která by
nás zavedla hloubéji do území sociální a politické teorie.

Máme být tedy dobŕi jen proto, že se to vyplatí? Proti takovému
záveru budou nej spíš protestovat nej en čtenáŕi s náboženským pre-
svedčením. Avšak mým cílem bylo proste jen objevit smysl, v némž
jsou mravní dúvody trumfy, k nimž racionální osoba pristupuje jako
k takovým. 1sou to neosobní karty, jejichž hodnota se neméŕí osobním
ziskem. Moje schematická argumentace ponechává stranou ješté mno-
hé, co mohou k tomu, jak má vlastné takový dobrý život vypadat, ŕíct
etika a náboženstvÍ.
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Co tedy vlastne jsme? Do dnešního dne bylo podniknuto množství po-
kusu vyjádŕit, co presne činí lidské bytosti tak jedinečnými. Uvedomu-
jeme si sami sebe, jsme tvoriví, chováme se racionálne, jsme vedeni
schopností vnímat. Dokážeme se zamilovat a dokonce umíme žertovat,
psát sonety, počítat odmocniny a plánovat si budoucnost. Jsme schopni
víry, nadéje a lásky a když na to pŕijde, také závisti, nenávisti a zloby.
Umíme rozpoznat pravdu od lži a odlišit, co je správné, od toho, co je
špatné. Je to dlouhý a neuspoŕádaný seznam. Nékteré jeho položky se
podie všeho zdají být jen otázkou míry, vždyť i mnohá zvíŕata mají své
názory či pocity a dokáží se dorozumét. Stroje jsou dnes pro zmenu
schopny počítat odmocniny a organizovat komplexní plány. Vzhledem
k tomu, že prírode stále ješté tak docela nerozumíme a veda o počíta-
číchje prozatím v plenkách, bylo by do st predčasné tvrdit o kterémkoli
z atriburú lidskosti, žej e více než jen otázkou míry.

Jenže mezi lidmi vždy prevládalo presvedčení, že jsme tak či onak
jedineční. Nejnadéjnéjší kandidát, který by nám to mohl zaručit,je ovšem
povahy méné určité než kterákoli z položek uvedených na seznamu
v minulém odstavci. Je jím svobodná vúle. Naše činy jsou konány na
základe rozhodnutí, zatímco vše ostatní je bud' dopredu naprogramo-
váno, aneb o se deje jen náhodou. Na predpokladu svobodné vúle ne-
smírné záleží. Setkáváme se s ním totiž na každém kroku, když k lidem
pristupujeme jako k činitelúm a ne jako k pouhým pŕedrnétúm, kdykoli
je chválíme nebo obviňujeme a kdykoli je voláme k odpovédnosti. Je
rovnéž pŕitomen v každém našem "dobrém jitru" či "dekuji" a ve všech
ostatních drobných mincích našeho společenského života. Dokonce i ti
myslitelé, kteŕí svobodnou vôli popírají, musí uznat, že bude zapotŕebí
od základu pŕepsat samotný jazyk mravnosti, náboženství, práva, politiky
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