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KRY~TOF: "Promiň, že se do toho pietu, vlastné se mne to vúbec netýká a mám ra-

dost z tvého úspt!chu, ale pŕece jen Brigitu trochu chápu. Ŕekni, tobé vúbec ne-
vadí, že se s tčmito zatracenými vécmi jiní lidé ... eh ... ty opravdu myslíš jen na

obchod a na svou kariéru?"
ALFRÉD se opie, zvážnl: "Tak poslouchejte, oba. Múj job je prodávat. Co, to je mi

vlastné putna. A moje smlouva, to byl mistrovský kousek: alespoň tak to ŕekl múj
šéf. A to pro mne jedint! platí. Za druhé: Když tyhle vécičky nedostanou ode mne,

pak udčlá tento obchod nčkdo jiný. Jasný?"
KRY~TOF: "Zda je to morálnt! v pofádku - to tt! nechává asi chladným? Co se stane

potom, kdo tím zahyne, je ti asi fuk."
ALFRÉD pokrčí rameny: "Já nezmt!ním a nernohu zmčnit svét. - Thaťs life."
BRIGITA: "A néco takového jako svMomí, tušení, že ... i tobé rnúže nékdo podat

účet, to se v tobé nepohne?" :..
ALFRÉD soucitne: "SvMomí - to je luxus, který si nemohu dovolit. Morálka, sve-

domí, to jsou stejné véci jen pro superbohaté nebo hladové. Kdo stojí teprve na
počátku a chce jít dál, musí pfedevším vidét, co je mu k užitku. Všechno ostatní

je blábol."
BRIGITA smutne: "Nebyla bych si pomyslela, že se za téch pár let, co jsi u firmy, tak

zmt!níš." (Odvrátí se.)
DANIEL se pŕiblíží se skleničkou vina v ruce: "Promiňte, že se vméšuji, ale byl jsem

nucen vyslechnout váš velmi hlasitý rozhovor, a pfitomjsem néjakým vécem nero-
zumel" (K ALFRÉDOVI) "Vy, mladý pane, veríte, že je dobré, co vám prospívá."
(Ke KRY~TOFOVI) ,,A vy si myslíte, že by to v tomto prípade bylo nemorální."
"A vy (k BRIGITE), že by to bylo nesvedomité. Nyní se ale sám sebe ptám, odkud
víte, co vám pros pív á, a vy, kdy je néco nemorální, a vy, co je to svedomí?"

ALFRÉD, BRIGITA a KRY~TOF jeden pŕes druhého: "Co to je prospívá? .,. prospí-
vá. Peníze vždycky prospívají. .. morální. .. eh ... morálka ... když správné, .. ne,
dobré ... ne, ... svMomí je ... nu ... vnitfní hlas nebo néco tak. Poslyšte, co vlastne

chcete, co si predstavujete, že jste ... vy ... ?"
DANIEL pokyvuje hlavou: "NeuveriteIné, jak rychle mají dnes mladí lidé pohotovč

velká slova, kterým vúbec nerozumt!jL"

Myš/enkové podnety

1. Jsou podle vašeho minční Brigita a Kryštof vskutku oprávneni dčlat Alfrédovi výčitky?
2. považujete Alfrédovu argumentaci za správnou, cynickou, odpomou, sympatickou, impo-

nující? Proč?
3. Zdá se, že Brigita je zasažena i v emocionálním vztahu k Alfrédovi. Považujete to za pre-

hnané nebo by se rnčly pŕi takových rozdnnostech vyvodit i osobní diisledky?
4. Jak vy byste určili nebo definovali užitek, morálku a svčdorni?
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Co máme delat?
o nutnosti rozhodování
Pňblržen(

Negativní zpovšď
Osiri~ S~vyptává zemfelého na jeho činy na tomto svete o s' , d še '

Egypťane Sl kupovali od knéží tzv knih' . pasu sve u dbaliká dl ... v' . Ymrtvých, které obsahovaly modlitby a zan
:a a, jejichž učelem bylo Osirise obmékčit nebo ho oklarnat o oravé ,-

Z jedné z téchto knih ' h " ., o pravem stavu vécí.
vše, co neučinil: rnrtvyc pochází negauvní zpovéd, pn níž vyslýchaný doznává

..Nikdy jsem vuči !idem nejednal ne-
spravedlivč, neposkvrniljsem se na mlsté
p~avdJ; nevim nic oničem nedústojném.

j NIC zlého jsem nezamlčel, nenaslouchal
zlému, nebyl jsem vzlči pravdivému slovu
hluchý, nic jsem nepredstiral, nehádal
jsem se, nelhal jsem, žádného sluhu jsem
neočerni! pred jeho predstaveným .. ni-
komu jsem nezpúsobil pláč. Neuzavíral
jsem podvodné obchody, neprisvojil jsem
si nic z chrámového majetku ... nezvétšo-
val jsem závaži ručn ich vah. Nekradl
jsem ... nenechal jsem hladovčt. Nesebral
jsem mléko od úst kojence. "

Sou,d mrtvych, pri némž srdce mrtvych (na
/eve misce vah) by/o váženo. Zem re/ý, veden
Anubisem, provádi "negativní zpovéď". Toth
zapisuje výs/edek. Podie výsledku se pohlco-
vačka na mrtvého vrhne, nebo je poslán na
onen svit do blaženosti. Z Knihy mrtvych, Hu-
nofer; doba vlády Setha 1., kolem 1300 pr. Kr.

z~o:!:užeme zpétné sl~ovat l,idské ?ejiny, jsou tyto déjiny poznamenány inten-
Tento obraz b~ ,stavu, kte?, se :. ~padru kultufe označuje jako ráj nebo zlatý vék

ká
. yva v dotyčnych déjinách a mýtech kladen do rané doby Iidstva Bibli .

tradice hovoŕí o dál ti 'h vo • l lC-
doby je lidský život ~čo~sán~~:: ::~~~d~~:~a~~menal vyhošténí z ráje. od té

Sit~c~r~~rľ~:vekém ~tavuwčI~vt!kastojí tedy v nápadném kontrastu k jeho skutečné
m " "Ov.mno,a ,o . e ech problematická. Jak obraz a text z egyptské knih
dán;~~ uk=J~, Je ~ealna .sl~.ce človéka, kterážto je nám histOriCkO-PSYChOlogiC~

, ' ar enzo~ana principiálnírn dilematem: človék je pŕirodou a ŕece ií .
výlučné. Jeho relativní nezávislost na pŕírodé pŕináší bo éd .": P J. nemní ie ' dné .. l S se u VI;; orru, ze lidské jedná-

J zasa, nejisté, a proto se musí zkoumat. Človékjiž není jako zvíŕe vo • ink
ty vrozenyrru mecha . hová r nzen insu -
z~m a jednáním je P~~~~éc ~~:~ ~ezi ~nt!tem a reakcí, mezi pudovým impul-
prúbéhú chování byl prolomen. dá se, ze autornatismus geneticky fixovaných
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Ale človek musí volit, musí učinit roz-

hodnuti. FotJebuje kritéria, podle nichž ~
môže fidit, podle nichž môže své jednám
hodnotit a posuzovat. .'

Immanuel KANT formuloval l1ds~
problém ve vztahu k lid,skému Je~nám
v jedné ze svých základmch otázek. "Co
mám činit?" Tato otázka se pred nás kla-
de ne-li každým okamžikern, P:uc. pfece
jen velmi často. Každá n~bvykla :I~ace,
každý nepfedvidatelný ~~te~ ~azdy ~e-
vysvetlený, i když béžný ~Ivotm problem
nás konfrontuje s nutnosti rozhodnout se.
Filosof Nicolai HARTMANN k tom~

'X~. Pŕed otázkou Co máme činit? StOJI-pl~." , "
me v každém okamžiku. Každá nova situ-

edklš dá každém krokuace ji znovu pt a, na
životem ji musíme znovu a nevyhnuteine
zodpovídat, aniž by nás nejaká ~oc. mo-
hla zbavit její tiže, ptenést ptes JeJI nut-

nosti." . .
.' tský soud mrtvých. Smrt činí phtom Jen

Tuto nevyhnutelnost predstavuje I egyp každ' kamžiku _ principiální vydani
. ľd k xistenci v ern o

zfetelnejším to, co určuje 1 s o~ e bl tice se jeví touha po ráji a zlatém veku
všanc a svoboda. Vzhledem k teto pro e~a , ci
jako produkt lidského ducha, který se snazi o uvolnem a kompenza .

Marc Anton Raimondi, t1534, médirytina
podie Durero. J.ýhnánf z ráje

MyšJenkové podnety

. béhnout včerejší den. Jak často jste stáli pred
l. Nechejte pred svým ~uše:nlffi zrakem.ro ozhodnout?pociťovalijste tuto situaci jako pn-

situací, v níž jste méli pocit, že se musi e r

jemnou? . é ' • kritické oblasti v současné společnosti, popr. u jednotliv-
2. Kde podie vašeho mm nt jsou .

ce, v nichž je tŕeba učinit zásadní rozhodnutI?

Mravnost a nem ravnost
• r k fízeno tradicí obyčejem; vzory jednáni, chováni

Piivodne bylo jednání člov~ a leč . život méne komplikovanejší, poptíp
a posuzování dané pfedem č~mly sPO. h~n~{ stále nová rozhodnutí a nový konsen-
vúbec možný. Zbavovaly hdi nutnosti e a

zus.
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Jednotlivec se podŕídil obyčeji, který mu pŕipadal jako pŕirozený, bezjakýchkoliv
problému. V tzv. primitivních kulturách byly určité zpúsoby jednání, ale i predmety
a místa jakožto svatá Pokrytá tabu. Polynéské slovo "tabu" má význam príkazu vystii-
hat se néčeho. Jednáním pokrytým tabu je nutno se vyhnout, tabuizované predmety
a místa nesméjí být znesvčceny nesprávnou formou dotyku. Nedbání tabu bylo spole-
čenstvím sankcionováno, mnohdy však vedia skutečnost, že nékdo porušil tabu, k ta-
kovému psychickému napétí, že tento porušitel tabu, nebyla-Ii mu poskytnuta cizí po-
moc, mohl na to zernŕít.

Již v raných vyspelých kulturách nahrazují se naŕizení tabu, které spočívalo vý-
hradne na ústní tradici a pŕímé kontrole společenstvím, radou písemné fixovaný ch
pravide/ a zákonu - proslulé poklady pro to jsou .Kodex Chamurapiho" u Babylo-
ňami a .Desatero" Israelitú. U všech tčchto raných právních naŕízení spočívalo te-
žišté ve vnčjším jednání a ménč na motivu, zámeru. Pŕestoupení práva, ať již zja-
kýchkoli motivú, bylo stíháno drastickými tresty.

Tak vypráví "Samuelova kniha" Starého zákona o tom, že každý, kdo se dotkne ar-
chy úmluvy, bude potrestán smrtí, nezávisle na motivu jeho činu. Když David nechal
dopravit archu úmluvy do Jeruzaléma, byla transportována na voze. Cestou hrozilo
nebezpečí, že volské spŕežení vúz pfevrhne. Tu Uza, který vúz ŕídil, ve snaze zabránit
pŕevrhnutí archy, se jí dotkl. "Tu vzplál hnev Jahvúv proti Uzovi a Buh ho srazil tam
kvňli jeho provinční, takže tam vedie archy zernŕel."

Nikoliv subjektivní úmysl, nýbrž faktické jednání je podie starozákonního práv-
ního pojmu trestáno. A ještč podie stredovekého práva je trestán čin, nikoliv motiv
činu .

Ačkoliv tato stará tabu a právní systémy me ly relativné vysokou stabilitu, dochá-
zelo vždy znovu k pŕevratúrn a zmenám společenských poŕádkú a s nimi spojeným
zmenám mravních názoru. Pŕinejmenšim ili momenty múžerne považovat za rozho-
dující, proč se uvnitŕ nejaké kultury zpochybňují mravy uznávané jako pŕirozené:
chování jednotlivce nebo celých skupin vzdalující se od normy rnúže být tak silné, že
UŽ nernúže být kontrolováno sankcemi. Dále rnúže vést k odklonu od vlastních tra-
die vzájemná srážka rúzných mravú, napŕ. intenzivním a stálým kultumím kontak-
tern. A konečne se múže vytvorit kritické vedomí - a to byl prípad ŕecké antiky - kte-
ré podrobí vlastní tradici pŕísnérnu zkoumání rozumcrn. Tímto myšlením se vytváŕí
distance k vlastnímu jednání - jednání se ve vlastním smyslu zpochybní.

Když se tedy mravní tradice zpochybní, nebo když se objeví nové společenské
nebo individuální problémy, pro než nejsou k dispozici žádné normy, uskutečňuje se
prechod k etice.

Pro lepší porozumení následujících ŕádkú objasníme nejdŕívé nékteré pojmy:
Pod morálkou nebo mravnosti je treba rozumét pravidla, príkazy, hodnoty a nor-

my (akceptované jakožto platné pro nejaké společenství), jež mají vést ke společensky
žádoucímu jednání uznávanému společenstvím za "dobré".

Pod hodnotami se rozumí v této souvislosti žádané a usilováníhodné cíle koná-
ní, popr. dúvody, které vedou k hodnotovému oceňování predmetu, jednání nebo ná-
zoru.
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Pravidla chování, která se dají odvodit z hodnoty dobra - ať už je jakkoliv defino-
váno - označují se jako morální normy. Protože takové normy a normové systémy
jsou v rúzných společenstvích rúzné, dá se hovotit i o rúzných morálkách.

od morálky musíme odlišovat konvence a zákony. Konvenccrni se mohou označit
dohody, které ŕidí zpúsoby chování, které o sobé nemusí být dobré, ale mají určité
praktické funkce, užitkové hodnoty jako pozdravy, predpisy oblékání, zpúsoby stolo-
vání, pravidla vzájernných kontaktô apod. Jestliže takové konvence mají dlouhou
tradici, môžeme je označovat jako obyčeje a zvyky, Prechod k rituál um, často rnaji-
cím koŕeny v náboženstvi, je pritom ovšern plynulý.

Zákony jsou písernné fixovaná ustanovení, jejichž porušení má za následek
sankce společenství: pokuty, tresty. Nemusí však vždy být v souladu s morálními
normami. Môže docházet k rozporu mezi moralitou a legalitou - v mnoha státech se
všeobecnou brannou povinnosti je možno ve vážnérn pŕipadé nutit človéka k tomu,
aby zabil nepŕítele, a to i tehdy, když ve společensrví bylo akceptováno morální pfi-
kázání "Nezabiješ!"

Pod etikou rozumírne pak morálnl filosofii, tedy kritickou reflcxi existující morál-
ky. Etika se plá na podminky a možnosti morálniho jedná ní. Dále se ptá na zdúvodni-
telnost morálních norem a pokouší se je sama formuloval. Jestližc se pak zvláštč za-
bývá otázkami svobody, spravedlnosti, míru, pravdivosti, pak se také múže hovoŕit
o filosofícké teorii hodnot neboli axiologii,

Každá morálni filosofie neboli etika spočívá pŕinejmenšim na ťŕech pŕedpokla-
dech: na predpokladu, že človéku je možné svobodné, védorné, zámerné, tedy inten-
cionálnf, a tím plne zodpovedné jednání a na predpokladu, že morální pf ikázáni
a normy jsou a musí být rozumové zdúvodnitelné a ospravedlnitelné a že človek tedy
není odkazován na instance jako svedomí, hlasy prírody, hlasy krve, náboženské
nebo svétské autority.

Stávají-li se tyto predpoklady etiky znovu pŕedmétem filosofických úvah, mluví
se dnes o meta-etice. Jde jí o otázky jako: Co jsou vlastne morálni normy? Jak se liši
od jiných vet? Jak jsou takové vety zdúvodnitelné? Jaká logika platí pro morální
vety? Dnes se také rozlišuje mezi deskriptivnimi a preskriptivnlmi neboli normativ-
nimi vetami. Deskriptívni véty jsou popisující, mohou být výstižné nebo nevýstižné,
pravdivé nebo nepravdivé. Preskriptivní véty jsou hodnotící, vyzývajíci, pfikazujicí
nebo rozkazující, mohou platit nebo neplatil. Morální véty jsou vždy a nutné vetami
preskriptivnimi.

Historicky vidéno vede ztráta zdání pŕirozené platnosti morálních norem k hod-
notovému relativismu. Rúzné hodnotové postoje, napr. predstavy o tom, jak se človčk
stane šťastným, stojí na stejném stupni vedie sebe.

V evropských dejinách pochopíme tento proces relativizace mravnich norem na
antickém Ŕecku 5. století pr. Kr. Tzv. SOFISTÉ postavili človéka, jeho jednání
a motivy jeho jednání do stredu svých úvah, které byly mnohdy kritizovány jako cy-
nické, protože vúbec nechtčli uznat žádné hodnoty nadŕazené človeku. Tím se usku-
tečnil prechod od jedné formy mravnosti, která ještč spočívala v tradici mýtu, k etice
filosofické.

Filosofická etika začiná tam, kde jednotlivec neprovádi svá rozhodnutí jen na zá-
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., , dan' h hodnot, nýbri kde se vynoruje i otázka platnosti a zdú-

kladé jistých, predem yc
vodnitelnosti hodnot vúbec. . nám zdá térnéf samozrejmé, že kaž-

V naši dnešní, tzv. p/~ralistické společno~~semá dosáhnout své blaženosti. Nebo~

dý človek má své ~las~ pre~staVYm°ot~~oty a normy znamená, že existují mnohe
pluralismus v souVlsIo~tl se zapase madení bohatstvi, jako vnitfní, duchovni hodnota
pŕedstavy napr. o štéstí (jako nahr°tná hi hie mzny' ch hodnot. Môžeme tedy hovo-

, ' , ádná X~~ha.r-nepla erarc
atd.) a ze nem za vseoosx- .' .. ' hradí.
fit o subjektivizaci a individualrzacl hodnot a jejic po

MyšJenkové podnety

kd b hodnoty a normy individua, skupiny, generace
l. Jaké praktické dusledky by m~~o tO~a~ ~ozfejmost a pfuozenou platnost? .

nebo společnosti ztratily svou. osa užku' .dIive co potrebujete k tomu, abyste byli
2 Zcela soukromý katalog št~s~;daZ~tyt0o h~o~Jpodle'jejiCh duležitosti. Dále se pokúste

šťastní. Pak se pokuste uspola .' odni D' kutuJte pak o rúzných výsledcích ve
b· k-t' 'vy'~r ausporádám zduv It. IStento su Je Will

tŕidé.
• moci milovat
• véŕit
• riskantní hry
• boj
• válka
• pfátelství
• rodina
• domov
• iniciati va
• néžnost
• samota

3 Kde jsou morální vety? ální Xty K tomu poznámka k našim. pravid-
. . " bvt nalezeny tzv mor l Vo;; . . . ích ~tUkol: Z téchto vét maji Y . . liš ání deskriptivních a preskriptlvnlc v .

lúm (jazykové) hry. Vzpomeňte SI na naše roz l ov

Tak do toho! . .
_ Je nesprávne obelhávat jiné lidi.
_ Mesíc je stálice. . ,
_ V šachu se strelcem smí táhnout jen diagonalne.
_ Nemáš tolik koufit.
_ Komeru je škodlivé zdraví. "
_ Paní domu nesmíš donést červene ruže.
_ Karajan diriguje Mahlera velmi pomalu. ,
_ Má se zavést znovu trestnost prerušení tehotenstV\.
_ Mercedes dosahuje nej vyšší rychlost 220 ~od.
_ Automobilismus škodí životnímu prostr~~. "

. t t mužstvu musí hrát kIidelnl utOCmcl.= ~~l~b~;:U °životu pam mnoho volného, času ~bča~ ~~almuž.
Nalezli J'ste všechny? Co odlišuje rnorálni vety Jmyc le hto poslojú stanoví! shody

avnost - pokuste se u .c
4. Mravy a mravnost, nemravy a nemr

a rozdíly, uvedte pnklady.

• zdraví
• krása
• sport
• tvúrči činnost

• knihy
• jídlo a pití
• víra
• být milován
• krásne ženy/muži
• moc

• sex
• úspech
• volný čas
• búh

• uznáni

• mír
• peníze
• j isté prac. místo
• svoboda
• pravidelný pojem
• cestování
• umení
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Náboženská a filosofická etika

"Nepokradeš!" (Sedmé pŕikázání Bible)

.Vlastnictvi je krádež." (Pierre Joseph Proudhon)

Náboženská etika poskytuje človeku nepochybné konkrétní, prakticko-orientační
pomoc pro jeho jednání. Její autorita nespočívá jako u mravú v tradici, nýbrž v pou-
kazu na božský púvod. Toto transcendentní zdúvodnéni vyzvedává principy nábo-
ženské morálky nad relativitu lidského poznání, hodnocení a rozhodování. Nábožen-
ská etika je proto heteronomní, tj. určována odjinud. Již v mýtu nacházíme první
formy praktické morálky na pozadí mýticko-náboženského obrazu svéta. V nejstarších
ŕeckých spisech, u HOMÉRA a HESlODA, nacházíme poukazy na to, jak má človék
žít. Tyto vývody jsou konkrétnírni návody, ale jsou nesystematické a čerpají svo u au-
toritu z tradice.

Základní problém specificky náboženské etiky je však vztah človéka k Bohu. Pro
kresťanskou etiku formuloval základní princip napŕ. AUGUSTINUS. Hlavní zásada
jeho etiky zní: "Miluj! A čiň, co chceš." Kritéria pro vlastní jednání se človék doví-
dá ze svého vztahu k Bohu. Neboť tento fundamentální vztah vidí A UGUSTINUS
jako stvoŕitelský pomér: človék je božím tvorern, a potud je omezen ve své autono-
mii. Vše, co človék má, má od Boha. Od Boha má zvlášté lásku v jejích rúzných for-
mách jako lásku ke svétu, lásku k jiným lidern, k sobé samému, ale pŕedevšírn jako
lásku k Bohu.

AUGUSTlNOVA etika lásky je tedy teocentrická, tzn. v poslední instanci vychá-
zející z Boha a na Boha zamčŕená. PodIe toho má človčk v zásade dve možnosti, jak
svou existenci zaŕídit: múže se buď pŕimknout k Bohu ajej milovat, nebo se od Boha
odvrátit a mít na zreteli pouze sám sebe. Kresťan, který ví o srvoŕitclskérn pornéru,
má se vzdát života zamčŕeného pouze na sebe sama a na pomíjivé véci svéta, ale po-
kusit se žít Bohem danou lásku v jejích mnohotvárných zpúsobech existence. PodIe
AUGUSTINA je to etická výzva kŕestanúrn, když ŕíká: "Kdo té stvoril, žádá t~ celé-
ho."

Historicky se uskutečnil prechod od mysticko-náboženské morálky kfilosofické
etice ješté dlouho pŕed AUGUSTlNEM: v dobé Periklovč. Doba ŕccké kolonizace
pŕinášela od 8. st. pŕ. Kr. intenzivní kulturní kontakt. SOFISTIKA vyvodila z toho
nejdŕivé etický relativismus. Ale vzhledem k mravní jednoznačnosti mýtu byla nová
snaha podat obecné a racionální zdúvodnéni této pozice. Aťuž byly výsledky jednot-
livých systému v dejinách etiky jakékoliv, ať reflexe ŕešily více otázku individuálního
jednání, či úkoly společnosti a ducha času - tato intence objektivovatelného, všeobec-
ne platného a racionálního zdúvodnčni byla a je dodnes tím základnim filosofické eti-
ky. Vychází z autonomního, nikoliv odjinud určovaného, nýbrž sebe sama určujícího
individua.

Nejde tedy, počínaje ŕeckou filosofií - pŕes velký vliv kresťanské etiky - již o ho-
tové soudy, nýbrž o akt usuzováni. Nikoliv nepochopitelná zjevená božská vúlc zdú-



Když se blíže zkoumají takové otázky kt' 'k " ,
, 'l' , ere se ty aJI našeho jednání našich morivu a c I u pak se dá p 't' dní , , ,"-

otázkami P idí rol:es zasa nt rozlišení mezi časo ve omezenými a principiá/ními
, ,rova, Ime- I proces sokratického dotazování do dúsledk '

~a~o:~~eaľ;~~~~~lá~níc~ otázek. :otud muž,eme hovorit, že vedle fi~~s~ri:,e~t:r~r~
'Yh'l hi ml o~azkaml sve doby a historicky se stále vyvíjí a mení existuj e
I"p I os op la perenms", "večná filosofie". '

Príklady aktuálních etických otázek:
- Má mít ochrana životního pr tX di , ", ,

rUstem? os le I pnncipíälní prednost pred hospodáfským

- Je d~le ze zkumavk.')' morálne oprávnené?

- Je diskrepancs mezi gigantickými ročními vvdaii na voienské " .
a skutečností svetového hladu eticky obhajitel~á? J J ns ke vyzbroJovanl

V ,následujícím jsou uvedeny nejdúležitčjší otázky a okruh '. r '

rnéstnávaly celou tradici et' k 'h f l c. ' , y problémú, ktere za-
IC e o I osorovanr:

- Co je š:estí (ra,dost, spokojenost, potčšenf)?
- Je š~estl dosažitelné? A jestliže ano, pak jak?

- Co Je s~oboda? Existuje absolutní svoboda človeka? Čím je svoboda čl ek
ornezcna, tedy relativní? ov a- ;0 je sravedlnost? Je spravedlnost uskutečnitelná - individuálne nebo s ole-
:ns~y~ Jak

l
b~ VYP,adal,absolutne spravedlivý stát? Jsou násilí a spravedfnosl

zas~ n nes u~ltel~e? ~a se právo silnčjšího morálne ospravedlnil?
- ~,o!~ S~edOml? EXistUJe pŕirozené svedomí, které je vlastní všem lidern? Je in

IVI u?a ní svedomí vhodné jako instance posledního zduvodnení mo~álních-
norern.

- Které hodnoty a norrny jsou indi id 'l 'pro In IVI ua nt/společenskou etiku trvalé? J k
mohou tyto hodnoty uvést do hierarchie? ' a se

- Jak se mohou zdúvodnij etické normy? Co je smysl života')
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vodňuje normy lidského jednání, nýbrž človek sám je ve smyslu sofisry PROTAGO-
RA "mírou všech vecí, jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou",

Etické úvahy SOKRATOVY vycházejí, s ohledem na tradici, rovne Ž již z auto-
nomního individua, které by mčlo dospčt náhledem ke zdúvodnčnérnu morálnímu
vedení, SOKRATOVA cesta k etickému jednání vedla tedy pŕes sebepoznání podpo-
rované rozurnern. Pro SOKRATA byla již etika etikou smyšleni; vnitŕní postoj, niko-
liv vykonaný čin byl tím rozhodujícím morálním kr itéricrn. Zatímco pro SOFISTY
byla ctnost ve smyslu zdatnosti ještč schopností prosadit se proti druhým, stává se
pro SOKRATA ctnost vnitrnl hodnotou: ctnostný není ten, kdo je navenek úspéšný,
nýbrž človek se šlechetným smyšlenim. SOKRATÚV žák PLATON pŕevedl tehdy po-
žadované ctnosti jako zdatnost, rychlost, odvahu, chytrost, krásu apod, na čtyfi hlavní
ctnosti, kardinální ctnosti: moudrost, statečnost, rozvážnost a spravedlnost. Podie
PLATONA mohl človek dospét k tčrnto ctnostem jen duchovním zápasern, nikoliv
praktickým cvičením nebo návykern. Trochu stŕízlivéji uvažoval o této veci PLATO-
NÚV žák ARlSTOTELES, Obecne definoval ctnost jako stred mezi dvčrna extrémy,
Tak je napr, "štedrost" ctnost mezi .Jakomstvim" a "plýtváním", "statečnost" je ctno-
stí mezi .zbabélostl" a "hazardérstvím",

Myš/enkové podnety

l, Cirkev platí navzdory tilosotii a osvicenství stále v mnoha ohledech jako morálni autori-
ta, Myslite si, že její nárok - napŕ. v oblasti sexuální morálky - chtít pfedkládat normy, je
oprávnený? Které argumenty rnúžete uvést pro, které proti?

2, Z reči indiánského náčelníka Smohalla k majoru Mac Murrayovi 1892:
"Ty mne vyzývM, abych oral púdu. Mám vzít nuž a rozkrájet hruď své matky') Když zernŕu,
bude se vzpírat, aby mne prijala k odpočinku na svou hruď, VyzývM mne, abych vykopával
karneny. Mám se zarývat pod její kúži pro její kosti? Když zemŕu, nemohu se vrátit do její-
ho tela, abych se znovu narodil. VyzývM mne, abych kosil trávu, délal seno a prodával ho,
abych byl bohatý jako bílí, Ale jak se mohu odvážit ostfíhat své matce vlasy?"
Kam byste zaradili tyto odpovedi: do problémové oblasti náboženské, rnytické nebo filoso-
fické etiky?

3, Nčkdo již nechce být dnes ctnostný. Proč?

Myš/enkové podnety

Otázk~otázk~otázky

l. Vyjdete z otázky každodenního života a pokuste se
forn:ul~vat sled otázek, které ukazují problematiku
morálniho rozhodování a zduvodňování,

2, Sestavte seznam hodnot které podie va' '", ' s majl mit
obecnou zavaznost. Srovnejte tento seznam se se-
znarnem vašich subjektivních požadavkň na štčstí.
Srovnejte dále tyto výsledky s psychologickým mo-
delem pyramidy potfeb podie Abrahama Maslova,
D,.sku~ujte o di:ere~cích, ~teré z toho srovnání vy-
plývají. Do jake rntry se varn zdá že id. ' pyrarn r a po-
tŕcb, získaná empirickou cestou zdúvodň ' 'l
ní rozhodnutí. ,Uje mora -

3, Popištc fidící hodnoty fašistický ch ko isti k' h' , ' rnurus IC yc
a západníc}, demokratických státú

Etické otázky se kladou na rúzných abstraktních úrovních, Tak vede napi'. zpo-
čátku snad banální otázka: "Mám jít dnes do školy?" velmi rychle k celé rade dalších
otázekjako: "Co plyne z toho, jestli pújdu/nepújdu. Proč vu bec chod it do školy? laké
jsou vlastné moje cíle? Mámje vúbec? Jsou poznatelné? Jsou realizovatclné?"

Filosofická etika klade pred filosofujícího problém, že z nepŕedpokládané. vážné
a otevŕené konfrontace s praktickou otázkou vyplyne celá rada otázck dalších, pri-
černž lze pozorovat proces fundamentalizace.
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sociální potŕeby

potreba bezpečnosti

základní fYziologické potfeby

.Pyramida potŕeb " podte Mas/ava
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Etika v technologickém veku

Samozrejmým principem k •dé tr dič ' ,souž 'u' lidí D az a l ru filosoficke etiky bylo to aby zajištovala
l l nes se musí d ti ký h ' ,

Člov~k ovl"dá' x o ~ c c uvah zahrnout budoucnost č/ovéka i prírody.
a nejen SVd, ale l vlastní prírod U be kt' •.

mezi človékern a pŕírod '. dál ' u zp so m, ery ohrozuje rovnováhu
, . ou, jez se z a byt dosud zajišténa.

V teto souvíslosn by se rnél ít ' h
v nedaleké budoucnosti Te hill ckéu v uva u. napr. možností genové technologie
YOU technologií vyvoláv~'í ~ ~ké utópie reah,zovateln,é v posledních letech geno-
urnélého o lodňo á' JU, emOClOnálm obranne reakce. Aktuální problémy

ho maters~í, gen:ti~~l~:~~:~a:r~~:~l;:~~~~:~~n~st ml~;e~, propujče~é:
nevoli která má v tomto pŕípadč funda tá! , '" vyvo avaji u mnoha lidí

• ' co men m moralm dimenzi T' l' š x 'obiasnéno zda a do jaké rní h bv l. Im a e Je te:nem
, mu)' mo ou yt takove morální pocit" pod ,.

~íO~l~ etikou. ~dá. se.to však být nutné, jestliŽe mají být r~šeny :;~0~::1~~~
so a u se .všem,l, jl,chž ~ to. týká. Filosofové morálky budou zde muset naloÚt

v: spolupräcí s právníky, lékaŕi, genetiky a politiky velké úsilí nemáme-Ii ~yt' tímto
vyvojern naprosto preválcováni. '

Ve 20. století se zostfuje nutnost filosofické konfrontace s etickými otázkami. Zin-
tenzívnení kulturních kontaktú, tendenciální pfechod ke svetové společnosti, planetár-
ní transfer inforrnací pomocí médií, razantní společenský vývoj jako dúsledck techno-
logického pokroku a urychlení kulturní pŕernény zpúsobují oproti minulým stoletím
hlubší a rychlejší ztrátu tradic. Francouzský etnolog Claude LEVl-STRAUSS označu-
je proto také evropskou moderní industriální společnost horkou kulturou v protikladu
k chladným kulturám, které sotva podléhají historické premene.

Libovolnost, popr. konvenční charakter tradovaných hodnot si uvedomujeme stále
více. To v současné dobe vede pŕedevším k morálnímu pietižení individua, jak kon-
statují mnozí pozorovatelé a teoretikové moderny. Inforrnační siť obepínající celý svet
konfrontuje indivíduurn s morálnírni otázkami brizantní aktuálnosti a historicky dosud
sotva známé závažnosti. Podie mínéní badatele v oblasti chování Konráda LORENZE
je však prirozené morální cíténí človeka uzpúsobeno jen pra nejbližší oblast. Co je
vzdáleno, dotýká se nás málo. Ubohý, nemocný, trpící človék vedIe mne mé bezpro-
stredné zasahuje, zatímco hlášení televize, že kdesi ve tretím svete umírají opet tisíce
lidi hlady nebo že je postihla katastrofa, se mne morálne sotva dotýkají.

To ale znamená, že jsme v lidských dejinách došli k bodu diskrepance mezi ob-
lastí racionálne-technologickou a oblastí morálné-etickou,

vývoj techniky vedl k tomu, že naše možnosti zasahovat do pŕirody, tak také do
našeho prostredí a do človeka samého se takovým zpúsobem zvétšily, že tradiční eti-
ka, která byla pŕedevšim etikou individuálního jednání, již nedostačuje. Zda se, že
potrebujeme globální etiku kolektivního jednáni.

Chyby v našem společenském jednání již nejsou jako v dosavadnich lidských dč-
jinách korigovatelné, již nejsou reverzibilní. Nemôžeme principiálne stavét na tom,
že se môžeme naučit ze zkušenosti - pomysleme jen účinky atornové katastrofy. Abs-
traktní védéní a pŕedvídání možných dúsledkú musí ex! určitého stupne nahrazovat
zkušenosti. S ohledem na možné katastrofy požaduje filosof Gunter ANDERS zdoko-
nalení naš! fantazie. Jen tehdy, dokážeme-li si predstavi t neuvéŕitelné, jako napr. glo-
báln! zničení, máme šanci mu uniknout. Naše společenská budoucnost žádá tedy dlou-
hodobé plánováni. Etik Hans JONAS požaduje proto také zahrnutí další budoucnosti
a celé pŕírody do morálních úvah človeka. Nazývá to principem zodpovednosti.

Vývoj globální etiky odpovídající planetárním problérnúm a mnohotvárnosti kul-
turních a individuálních zpúsobú existence môže být proto označen za velkou výzvu
současné filosofii. Tuto globálni etiku lze stéží získat návratem k heteronomnim cti-
kám, neboť postrádají racionální zdúvodnitelnost. Náboženské etiky, i když napr. do-
poručují citlivé zacházení s prírodou, jsou zakoŕenény vždy v určité regionálné ohra-
ničené tradici víry a nemohou si činit nárok na globální platnost.

Navíc k problérnúm tradiční filosofické etiky pristupuje v morální diskusi posled-
ních desetiletí vedIe antropocentrické etiky také oblast etiky prírody.

Myš/enkové podnety

l. ;!U~:e~;~j~~: va~::ko~í, pfíklady toho, co etikové prítomnost, označují Jako mo-
2 P ku te se f ce.. . VI Ite možnosti pro zvládnutí tohoto problému?

. o s e se lorrnulovat pncipy globální etiky. .
3. Diskutujte o otázce V č SP0Č' á od. . ern IV povédnost človeka za pŕírodu?
4. Uvažujte o této možnosti: Vaše tka i .. .

kou. Vaše env i : ma a Je vypújčenou matkou, váš otec spennatickou ban-
g ny jsou mampulovány. Dovedete SI pŕedstavit, že byste byli Šťastní?


