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/7/
sPRÁ VNE A NESPRÁ VNE

Predpokladajme, že pracujete v knižnici a pri odchode
kontrolujete čitateľov, či neodnášajú knihy. Priateľ vás
požiada, aby ste mu dovolili prepašovať von vzácnu en-
cyklopédiu, lebo ju chce mať doma.

So súhlasom môžete váhať z viacerých dôvodov.
Môžete sa báť, že ho chytia a obaja sa dostanete do
ťažkostí. Môžete chcieť, aby kniha zostala v knižnici, aby
ste ju takisto mohli používať.

Navyše si môžete myslieť, že to, čo navrhuje, je ne-
správne: on to nemá robiť a vy mu nemáte pomáhať. Ak
si to myslíte, čo to znamená? Čo je vlastne to, ak niečo
také vôbec existuje, čo dodáva ľudskému konaniu pravdi-
vosť, správnosť?

Povedať, že je to nesprávne, nie je to isté ako povedať,
že je to proti pravidlám. Môžu existovať zlé pravidlá, čo
zakazujú niečo, čo nie je správne - povedzme zákon za-
kazujúci kritizovať vládu. Pravidlo môže byt' zlé i preto,
lebo vyžaduje niečo, čo je nesprávne - povedzme zákon,
ktorý vyžaduje rasovú segregáciu v hoteloch a reš-
tauráciách. Idey správneho a nesprávneho sa odlišujú od
ideí toho, čo je a čo nie je proti pravidlám. Inak by ich
nebolo možné použiť ani pri hodnotení pravidiel, ani pri
hodnotení konaní.

Ak si myslíte, že by bolo nesprávne pomôcť vášmu
priateľovi ukradnúť knihu, tak by ste sa v prípade, že to
urobíte, cítili nepríjemne: nechcete to urobiť, i keď zá-
roveň váhate odmietnuť priateľovi pomoc. Odkiaľ po-
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chádza túžba neurobiť to, aké sú jej motívy a dôvody na
ňu?

Existuje viacero spôsobov, ako môže byť niečo ne-
správne, ale ak musíte vysvetliť daný prípad, pravde-
podobne poviete, že by to bolo nespravodlivé voči iným
návštevnľkom knižnice, ktorí môžu mať rovnaký záujem
o knihu ako váš priateľ, a tí knihu používajú v čitárni, kde
je dostupná každému, kto ju potrebuje. Môžete mať navy-
še pocit, že nechať ho, aby tú knihu zobral, by znamenalo
oklamať vašich zamestnávateľov, ktorí vás platia práve za
to, aby sa takéto veci nestávali.

Tieto myšlienky súvisia s pôsobenľm na iných ľudí -
nemusia nevyhnutne pôsobiť na ich cítenie, čo napokon
ani nemusíme nikdy zistiť, no predsa len im spôsobujú istý
druh škody. Vo všeobecnosti myšlienka, že niečo je ne-
správne, nezávisí len od vplyvu na osobu, ktorá to robí, ale
aj od iných ľudľ. Nepáčilo by sa im to, mali by proti tomu
námietky.

Predpokladajme, že ste sa toto všetko pokúsili vysvetliť
svojmu priateľovi, a on povie: "Viem, že vedúcemu
knižnice by sa to nepáčilo, keby na to prišiel, a asi by
neboli radi ani ďalší čitatelia, keby sa kniha stratila; koho
to však zaujíma? Ja chcem knihu. Prečo by som sa mal
starať o nich?"

Argument, že by to bolo nesprávne, je tu na to, aby mu
poskytol dôvod nerobiť to. No ak sa niekto vôbec nestará
o iných ľudí, aký má dôvod zdržať sa a neurobiť
akúkoľvek z vecí, o ktorých si zvyčajne myslíme, že sú ne-
správne, ak mu to vyhovuje: aký dôvod má nezabíjať,
nekradnúť, neklamať alebo neubližovať iným? Ak môže
dosiahnuť všetko, čo chce, tým, že robí takéto veci, prečo
by ich nemal robiť? A keď niet dôvodu, prečo by to nemal
robiť, v akom zmysle je to nesprávne?

Samozrejme, väčšina ľudí sa do istej miery stará aj
o tých druhých. Ak sa však niekto nestará, väčšina z vás
z toho nevyvodzuje, že preňho morálka neplatí. A osoba,
ktorá niekoho zabije len preto, aby mu ukradla pe-
ňaženku, a pritom sa nestará o obeť, nie je automaticky
ospravedlnená. Fakt, že sa o ňu nestará, neznamená, že je
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všetko v poriadku: má sa starať. Lenže prečo sa vlastne
má starať?

Existuje veľa pokusov odpovedať na túto otázku. Je-
den typ odpovedí sa usiluje nájsť niečo iné, o čo sa človek
už stará, a s tým potom spojiť mravnosť.

Niektorí ľudia napríklad veria, že ikeď niekomu môžu
tu, na zemi prejsť hrozné zločiny a nie je potrestaný
zákonom či svojimi blížnymi, jestvuje ešte Boh, ktorý
takéto činy zakazuje a po smrti ho potrestá (a odmení
tých, ktorí neurobili nič nesprávne, hoci boli v pokušení).
Čiže i keď sa zdá, že je vo vašom záujme istú vec urobiť,
v skutočnosti to tak nie je. Poniektorí sú dokonca presve-
čení, že ak niet Boha, ktorý morálne požiadavky garantu-
je hrozbou trestu a sľubom odmeny, morálka je ilúziou:
"Ak Boh neexistuje, všetko je dovolené."

Toto je tá drsnejšia verzia náboženského zdôvodnenia
morálky. Príťažlivejšia verzia hovorí, že motívom po-
slúchania príkazov Boha nie je strach, ale láska. On vás
miluje, vy máte milovať Jeho a s pokorou poslúchať Jeho
príkazy, aby ste Ho nezranili.

Nech však akokoľvek interpretujeme náboženskú mo-
tiváciu, jestvujú tri námietky proti tomuto typu odpovedí.
Po prvé ľudia, ktorí neveria v Boha, vyslovujú úsudky
o správnom a nesprávnom s presvedčením, že nikto nemá
zabíjať kvôli peňaženke, i keď si je istý, že sa mu nič ne-
stane. Po druhé ak Boh existuje a zakazuje niečo, čo je
nesprávne, stále to ešte nie je to, čo danú vec robí ne-
správnou. Vražda je nesprávna sama osebe, a Boh ju preto
zakazuje (ak ju zakazuje). Boh by nemohol z ničoho
urobiť nesprávne - napríklad natiahnuť si najprv ľavú
ponožku a potom pravú - tým, že by to zakázal. Ak by
vás Boh potrestal za to, že to robíte, bolo by nerozumné
to robiť, nebolo by to však nesprávne. Po tretie strach
z trestu, nádej na odmenu, ba ani láska k Bohu nie sú asi
tými správnymi dôvodmi pre mravnosť. Ak si myslíte, že
je nesprávne zabíjať, podvádzať či klamať a máte sa týmto
veciam vyhnúť preto, lebo činíte niekomu zlo, tak to nie je
preto, že sa bojíte dôsledkov, ktoré z toho pre vás vyplynú,
ani preto, že nechcete uraziť vášho Stvoriteľa.
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Tretia námietka sa vzťahuje aj na iné vysvetlenia sily
mravnosti, ktoré sa odvolávajú na záujmy konajúcej osoby.
Niekto povie, že k iným sa máme správať ohľaduplne,
a tak sa bude správať aj on k nám. Môže to byť dobrá ra-
da, je však platná len vtedy, ak sa nazdávate, že to, čo ro-
bíte vy, ovplyvní to, ako budú s vami zaobchádzať iní. Niet
dôvodu robiť správne veci, ak sa o tom iní nedozvedia, ani
niet dôvodu urobiť nesprávne veci, ak vás nečaká trest
(povedzme zraziť niekoho autom a potom ujsť).

Mravnosť je jediným základom priameho záujmu
o iných ľudí. Vychádzame z toho, že morálka sa týka
každého. Môžeme však predpokladať, že každému záleží
na iných ľuďoch? Zrejme nie: niektorí ľudia sú veľmi se-
beckí, no i tí, ktorí nie sú sebeckí, môžu sa starať len
o ľudí, ktorých poznajú, a nie o všetkých. Kde teda hľadať
dôvod, že nikto nikomu nesmie ubližovať, dokonca ani
tým, ktorých nepozná?

Áno, existuje všeobecný argument proti ubližovaniu
iným ľuďom, ktorý možno uviesť každému, kto rozumie
po slovensky (alebo akokoľvek inak), a ktorý azda do-
kazuje, že existujú isté dôvody starať sa o iných, i keď naše
egoistické motívy sú napokon také silné, že budeme
napriek tomu pokračovať v zlom zaobchádzaní s inými
ľuďmi. Som si istý, že tento argument ste už počuli: "Ako
by sa vám páčilo, keby to niekto urobil vám?".

Nie je jednoduché vysvetliť, aké má tento argument
predpoklady, aby pôsobil. Povedzme, že keď odchádzate
z reštaurácie a prší, chceli by ste niekomu ukradnúť dážd-
nik, no niekto vám povie: "Ako by sa vám páčilo, keby to
niekto urobil vám?" Prečo by ste mali zaváhať alebo sa
cítiť vinný?

Okamžitá odpoveď na túto otázku by zrejme znela:
"Vôbec by sa mi to nepáčilo!" Aký by však bol nasledujúci
krok? Predpokladajme, že poviete: "Nechcel by som, aby
to niekto urobil mne. Našťastie mi to ani nikto nerobí.
Robím to niekomu inému a vôbec mi to nevadí!"

Táto odpoveď prezrádza nepochopenie otázky. Keď sa
vás niekto pýta, či by sa vám páčilo, keby to niekto urobil
vám, tak od vás chce, aby ste pouvažovali o všetkých po-
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citoch, ktoré by ste mali, keby vám niekto ukradol dážd-
nik. A to zahŕňa viac než len "nepáčenie sa" - podobné
tomu, ako by sa vám "nepáčilo", keby ste si udreli palec na
nohe o skalu. Keby vám niekto ukradol dáždnik,
rozhorčilo by vás to. Vaše pocity by sa orientovali na
zlodeja dáždnika, a nielen na stratu dáždnika. Rozmýšľali
by ste: "Kde zmizol s mojím dáždnikom, ktorý som si kúpil
za ťažko zarobené peniaze a teraz so sebou predvídavo
zobral po VYpočutí predpovede počasia? Prečo si
nepriniesol svoj vlastný dáždnik?" atď.

Keď sú naše vlastné záujmy ohrozené bezohľadným
správaním sa iných, väčšina z nás ľahko dospeje k záveru,
že tí druhí majú dôvod byť ohľaduplnejší. Keď ublížia
vám, tak pravdepodobne pociťujete, že by sa to malo
dotýkať aj iných: neuvažujete tak, že to nie je ich vec a oni
nemajú dôvod vyhýbať sa tomu, aby vám ubližovali. To je
práve ten pocit, ktorý má vyvolať argument: "Ako by sa to
páčilo vám?"

Ak totiž pripustíte, že by vás rozhorčilo, keby vám
niekto iný urobil to, čo ste teraz urobili jemu, pripúšťate,
že má dôvod neurobiť to. A ak to pripúšťate, musí po-
uvažovať, aký je to dôvod. Nemôže ísť len o to, že
spomedzi všetkých ľudí na svete ublížil práve vám. Nemá
nijaký zvláštny dôvod, aby ukradol váš dáždnik, a nie
dáždnik niekoho iného. Nie ste nijako mimoriadny. Nech
už má akýkoľvek dôvod, je to dôvod, ktorý by mal na to,
aby tým istým spôsobom ublížil komusi inému. Je to
dôvod, ktorý by v podobnej situácii mal ktokoľvek iný na
to, aby ublížil vám alebo hocikomu inému.

Ale ak je to dôvod, aký by mal ktokoľvek neublížiť
týmto spôsobom komukoľvek inému, potom ide o dôvod,
ktorý máte aj vy, aby ste týmto spôsobom neublížili komu-
koľvek inému (pretože ktokoľvek znamená každý). To je
dôvod, prečo teraz nikomu neukradnúť dáždnik.

Je to iba otázka dôslednosti. Keď raz pripustíte, že iný
by mal dôvod vám v podobnej situácii neublížiť, a keď
pripustíte, že jeho dôvod je veľmi všeobecný a nevzťahuje
sa len na vás alebo na neho, potom ak chcete byť
dôsledný, musíte pripustiť, že ten istý dôvod sa teraz
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vzťahuje aj na vás. Nemáte kradnúť dáždnik, a ak to uro-
bíte, máte sa cítiť vinný.

Niekto by sa mohol vymaniť spod dosahu tohto argu-
mentu, ak by na otázku "Ako by sa vám páčilo, keby to
niekto urobil vám?" odpovedal: "Vôbec by som nebol
rozhorčený. Nepáčilo by sa mi, keby mi niekto ukradol
dáždnik, keď práve prší, no nemyslím si, že by mal nejaké
dôvody brať do úvahy moje pocity." Koľko ľudí by mohlo
takto čestne odpovedať? Myslím, že väčšina; ledaže by
boli natoľko pochabí a nazdávali sa, že ich vlastné záujmy
a škoda sú niečo, na čom záleží nielen im, a že poskytujú
aj iným ľuďom dôvod na to, aby sa o ne starali. Všetci si
myslíme, že keď trpíme, nie je to zlé len pre nás, ale je to
zlé vôbec.

Základom mravnosti je presvedčenie, že dobro a zlo,
ktoré prinášame jednotlivým ľuďom jalebo živočíchomjje
dobrom a zlom nielen z ich hľadiska, ale zo všeobecnej-
šieho hľadiska, ktorému môže rozumieť každá mysliaca
bytosť. To znamená, že každý jednotlivec, keď sa roz-
hoduje, čo robiť, má dôvod brať do úvahy nielen svoje
vlastné záujmy, ale aj záujmy iných. Nestačí, keď berie
ohľad len na niekoľko iných ľudí - na svoju rodinu
a priateľov, teda na tých, o ktorých sa zvlášť zaujíma.
Samozrejme, o určitých ľudí sa bude starať viac, podobne
ako o seba. Má však istý dôvod brať do úvahy vplyv toho,
čo robí, na dobro alebo škodu každého. Ak je ako väčšina
z nás, potom to je to, o čom si myslí, že majú iní robiť vo
vzťahu k nemu, i keď nie sú práve jeho priateľmi.

Hoci je to správne, je to len základný náčrt zdroja
mravnosti. Nehovorí podrobnosti O tom, ako máme
prihliadať na záujmy iných, ako ich máme zvažovať popri
našich vlastných záujmoch a záujmoch ľudí, ktorí sú nám
blízki. Nehovorí o tom, ako veľmi sa máme starať o ľudí
v iných krajinách v porovnaní s našimi spoluobčanmi. Me-
dzi tými, ktorí uznávajú mravnosť vo všeobecnosti, je veľa
rozporov, pokial' ide o to, čo je správne a nesprávne v jed-
notlivých prípadoch.

Napríklad máte sa starať o každú inú osobu tak, ako
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sa staráte o seba? Inými slovami, máte milovať svojho
suseda tak, ako milujete seba (ba i vtedy, ak nie je vaším
susedom)? Keď idete do kina, máte sa pýtať sám seba, či
by vám cena lístka nepriniesla viac šťastia, keby ste ho
niekomu dali, prípadne keby ste peniaze darovali povedz-
me hladujúcim?

Veľmi málo ľudí je takých nesebeckých. Ak by bol
niekto taký nestranný vo vzťahu medzi sebou a inými,
pravdepodobne by pociťoval rovnakú nestrannosť vo
vzťahu medzi inými ľuďmi. To by vylučovalo, aby sa viac
staral o svojich priateľov a príbuzných, než sa stará o cu-
dzích. Môže mať vnútorné putá k ľuďom, ktorí sú mu
blízki, avšak dokonalá nestrannosť by znamenala, že ich
nebude uprednostňoval, ak si má napríklad vybrať medzi
tým, aby pomohol vyhnúť sa utrpeniu priateľovi či cu-
dziemu, alebo medzi tým, či vezme svoje deti do kina, ale-
bo daruje peniaze na fond pre pomoc hladujúcim,

Zdá sa, že by bolo trochu priveľa žiadať od väčšiny
ľudí takýto stupeň nestrannosti: niekto podobný by bol
odstrašujúcim svätcom. V mravnom myslení je dôležitá
otázka, o aký stupeň nestrannosti sa máme pokúsiť. Ste
osobitou bytosťou, ste však schopný uznať, ak sa na to
pozeráme nezaujate, zvonka, že ste len jedným spomedzi
mnohých iných, a nie dôležitejším ako oni, inak by ste
nepredpokladali, že iní majú nejaký dôvod starať sa o to,
čo vám spôsobujú. Lenže zvonka na vás nezáleží tak, ako
na vás záleží vám znútra, pretože zvonka na vás nezáleží
väčšmi než na komkoľvek inom.

Nielenže nie je jasné, ako máme byt' nestrannými, nie
je jasné ani to, na základe čoho by sa táto odpoveď stala
správnou. Jestvuje jediný korektný spôsob ako zachovať
rovnováhu medzi tým, o čo sa má niekto starať osobne,
a na čom mu má nestranne záležať? Alebo sa odpoveď
jednotlivých ľudí odlišuje v závislosti od ich rozdielnych
motívov?

Táto situácia nás privádza k inému veľkému problému:
Je správne a nesprávne to isté pre každého?

O morálke si často myslíme, že je univerzálna. Ak je
niečo nesprávne, vychádzame z toho, že je to nesprávne
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pre každého; povedzme ak je nesprávne zabiť človeka
kvôli jeho peňaženke, tak je to nesprávne, či sa už staráte
o neho, alebo nie. Lenže ak niečo je zlé, a to je dôvod
proti tomu, aby ste to urobili, a ak vaše dôvody na to, aby
ste to urobili, závisia od vašich motívov, pričom motívy
ľudí sa môžu od seba veľmi odlišovať, potom to vyzerá,
akoby nejestvovala jediná spoločná miera na to, čo je a čo
nie je správne. Nebude jediná miera správneho a ne-
správneho, pretože základné motívy ľudí sa odlišujú, a
nebude spoločnej základnej miery správania sa, ktorú by
mal každý rešpektovať.

Existujú tri spôsoby, ako sa vyrovnať s týmto problé-
mom, ani jeden však nie je príliš uspokojivý.

Po prvé. Mohli by sme povedať, že tie isté veci sú
správne a nesprávne pre každého, ale nie každý má dôvod
robiť to, čo je správne, a vyhýbať sa tomu, čo je ne-
správne; len ľudia so správnym typom "mravných" motívov
- osobitne starosťou o iných - majú istý dôvod robiť to,
čo je správne, kvôli samému konaniu. Mravnosť je tak
univerzálna, ale za cenu otupenia jej sily. Nie je jasné,
k čomu by viedlo to, keby sme vyhlásili, že vraždiť by bo-
lo pre niekoho nesprávne, nemá však dôvod to nerobiť.

Po druhé. Mohli by sme povedať, že každý má dôvod
urobiť to, čo je správne, a vyhnúť sa tomu, čo je ne-
správne, avšak tieto dôvody nezávisia od faktických
motívov ľudí. Skôr sú dôvodmi zmeniť naše motívy, ak tie
nie sú správne. Toto spája mravnosť s dôvodmi konania,
ostáva však nejasné, čo sú tieto univerzálne dôvody, ktoré
nezávisia od motívov, a vlastne ich má každý. Čo znamená
povedať, že vrah má dôvod to neurobiť, ba ani jeden
z jeho faktických motívov, prípadne túžob mu tento dô-
vod neposkytuje?

Po tretie. Môžeme povedať, že mravnosť nie je uni-
verzálna, a to, čo sa od osoby morálne vyžaduje robiť,
platí len potiaľ, pokiaľ má istý druh dôvodu urobiť to, kde
dôvod závisí od toho, do akej miery sa vo všeobecnosti
vlastne stará o iných. Ak má silné morálne dôvody, tie
navodia silné dôvody a silné morálne požiadavky. Ak sú
jeho morálne dôvody slabé alebo neexistujú, budú slabé aj
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morálne požiadavky na neho, prípadne nebudú nijaké.
Z psychologického hľadiska to môže pripadať realistické,
ale odporuje to myšlienke, že tie isté morálne pravidlá
platia pre všetkých, a nielen pre dobrých ľudí.

Otázka, či morálne požiadavky sú univerzálne, sa ob-
javuje nielen vtedy, keď porovnávame motívy rozličných
jednotlivcov, ale i vtedy, keď porovnávame morálne
normy uznávané v určitých spoločnostiach a v rozličných
obdobiach. Mnohé veci, o ktorých si pravdepodobne my-
slíte, že sú nesprávne, v minulosti veľké skupiny ľudí ak-
ceptovali ako morálne korektné: otroctvo, nevoľníctvo,
ľudské obete, rasová segregácia, potláčanie náboženskej
a politickej slobody, dedičný kastový systém. Naopak nie-
ktoré veci, o ktorých si myslíte, že sú správne, môžu byť
v budúcnosti pokladané za nesprávne. Je rozumné veriť,
že v tejto sfére existuje nejaká jedna pravda, i keď si
nemôžeme byť istí, v čom spočíva? Alebo je oveľa rozum-
nejšie veriť, že správne a nesprávne sú relatívne pojmy,
ktoré závisia od času, miesta a sociálneho prostredia?

Prirodzene, existuje spôsob, v ktorom správne a ne-
správne sú vzhľadom na okolnosti relatívne. Zvyčajne je
správne vrátiť nôž, ktorý ste si požičali, ak ho majiteľ
žiada naspäť. Ak sa však medzitým pomiatol a chce tým
nožom niekoho zabiť, tak mu ho nemôžete vrátiť. Ne-
hovorím o takomto druhu relativity, lebo to neznamená,
že mravnosť je v základnej rovine relatívna. Znamená to
len, že tie isté základné morálne princípy si budú v roz-
dielnych situáciách vyžadovať rozdielne konania.

Hlbší druh relativity, v ktorú niektorí veria, by zname-
nal, že najzákladnejšie normy správneho a nesprávneho -
kedy je, a kedy nie je v poriadku zabíjať, alebo také obete
sa od vás vyžadujú priniesť pre iných - úplne závisia od
toho, aké normy vo všeobecnosti akceptuje spoločnosť,
v ktorej žijete.

Tomu môžem uveriť len veľmi ťažko, predovšetkým
preto, lebo asi vždy možno kritizovať uznávané normy
vlastnej spoločnosti a povedať, že morálne neobstoja.
Lenže v tom prípade sa musíte odvolávať na nejaké ob-
jektívnejšie normy, na ideu toho, čo je reálne správne
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a nesprávne na rozdiel od toho, čo si mysli väčšina. Ťažko
povedať, čo to je, je to však idea, ktorej väčšina z nás
rozumie, ak sa otrocky nepodriaďujeme tomu, čo hovorí
spoločenstvo.

Mnoho filozofických problémov sa týka obsahu
mravnosti: ako vyjadriť morálny záujem o iného, rešpekt
k nemu; či mu treba pomôcť dosiahnuť to, čo chce, alebo
sa predovšetkým vyhýbať tomu, aby sme mu škodili a
prekážali; ako máme byť nestranní a akými spôsobmi.
Väčšinu týchto otázok som nechal bokom. Zaoberal som
sa základmi mravnosti vo všeobecnosti, ich univerzál-
nosťou a objektívnosťou.

Chcel by som odpovedať len na jednu z možných
námietok, proti celej idei mravnosti. Pravdepodobne ste
už počuli tvrdenie, že jediným dôvodom, prečo niekto
niečo robí, je jeho dobrý pocit, alebo to nerobí preto, lebo
by mal z toho zlý pocit. Ak sme motivovaní len svojím
vlastným pohodlím, potom je pre mravnosť beznádejné
pokúšať sa apelovať na záujem o iných. Z tohto hľadiska
i správne morálne správanie sa, v ktorom jedna osoba
obetuje svoje vlastné záujmy v prospech iných, je reálne
motivovaná vlastným záujmom o seba: chce sa vyhnúť
vine, ktorú bude pociťovať, ak neurobí "správnu" vec,
alebo zakúsiť teplý pocit sebauspokojenia, ktoré nastane,
ak danú vec urobí. Lenže tí, ktorí nemajú takéto pocity,
nemajú ani motívy byť "morálni'',

Je však pravda, že keď ľudia robia niečo, o čom si
myslia, že to majú urobiť, prináša im to dobrý pocit,
podobne ako keď robia niečo, čo považujú za nesprávne,
cítia sa často zle. To však neznamená, že tieto pocity sú
motívmi ich konania. V mnohých prípadoch pocity vy-
chádzajú z motívov, ktoré tiež podnecujú konanie. Necítili
by ste sa dobre z toho, že robíte správnu vec, ak by ste si
nemysleli, že existuje aj iný dôvod robiť ju okrem faktu, že
vám to umožní cítiť sa dobre. A nemali by ste pocit viny
z toho, že robíte zlú vec, ak by tu nebol aj istý dôvod ne-
robiť to okrem toho, že by ste potom mali pocit viny:
niečo, na základe čoho by bolo správne, že sa cítite vinný.
Tak to aspoň má byť. Je pravda, že niektorí ľudia cítia
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iracionálnu vinu za veci, i keď niet nijakého samostatného
dôvodu myslieť si, že sú nesprávne - to však nie je spô-
sob, akým by mala mravnosť pôsobiť.

V istom zmysle ľudia robia to, čo chcú robiť. Ich
dôvody a motívy, ktoré ich vedú k tomu, aby chceli robiť
isté veci, sa však od seba veľmi odlišujú. Môžem "chcieť'
dať niekomu svoju peňaženku len preto, lebo mieri
zbraňou na moju hlavu a hrozí, že ma zabije, keď mu ju
nedám. A môžem chcieť skočiť do ľadovej rieky zachrániť
topiaceho sa cudzieho človeka nie preto, že budem mať
z toho dobrý pocit, ale preto, lebo uznávam, že jeho život
je dôležitý, tak ako je dôležitý môj, a teda mám dôvod
zachrániť jeho život práve tak, akoby on mal dôvod
zachrániť môj život, ak by bola situácia obrátená.

Morálny argument sa pokúša odvolávať na schopnosť
nestrannej motivácie, o ktorej predpokladáme, že je prí-
tomná v každom z nás. Nanešťastie môže byť hlboko
skrytá a v niektorých prípadoch nemusí vôbec jestvovať.
V každom prípade musí zápasiť so silnými sebeckými
motívmi a inými osobnými vlastnosťami, ktoré nemusia
byt' rovnako sebecké, o kontrolu vášho správania sa.

o Ťažkosť zdôvodniť mravnosť nespočíva v tom, že existuje
len jeden ľudský motív, ale v tom, že ich je tak veľa.


