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Iohn stuart Mill (180ó-1873), autor Utilita-
ňmu, je všeobecně považoyán"za nejvý-
mamněišího anglického filosofa a spole-
čenského myslit€le 19. století. Pocházel
z rodiny intelektuálně mimořádné: jeho
otec, ]atnes, byl sice prostého původu (po-
cházel z rodiny chudého venkovského živ-
nostníka), upozornil však na sebe záhy
po ukončení teologických studií rozsáhlým
spisem o dějinách Indie. Díky tomuto dflu
obdržel místo ve Východoindické společ-
nosť, kde časem dosáhl poměrně vysokého
úředního postavení. Východoindická spo-
lďnost založená r. 1óoo královnou Alžbě-
tou za účelem rozvoje obchodu na Dďném
východu měla tehdydobu své největšíslávy
(byla v t8. stol., do doby Pittovy, jakýmsi
§tátem ve státu) již za sebou. Zůstávala
ovšem i nadále mocnou otgarlrizací, takže
postaveníJamese Mi]la bylo hmotně i spo-
lečensky velmi uspokojivé, James ani při
úřední kariéře neustával v odborně zamě-
řené literární činnosti, a stal se ve své době
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:ozrráv arrýroa, empiristicky orientovaným f i-
losofem a ekonomem. Udržoval mimo jiné
přátelské styky se zakladatelem utilitaris-
tické nauky Jeremy Benthamem (vq8 aZ
1832), jehož byl oddaným stoupenc€m.
Bentham, z občanského hlediska bohatý
soukromník s ambicí ovlivňovat svými ide-
jemi chod hospodářsM a poliťky, se stal
vzorem a pak téměř až do konce svého
dlouhého života i otcovshfon přítelem jeho
slma, Johna Stuarta Milla.

John Stuart projevoval již v dětstyí mi-
mořádné dary ducha: ve své autobiografii
,rypráví, že v etŤech letech uměl řecky, latin-
sky se pry naučil v osml pak se, stále ještě
v chlapeckém věku, zabýval matemaťkou,
dějepisem, logikou atd. Myšlenkovým pod-
nětům nabytým v rodičovském domě
(a spolu s nimi i celé dosavadní k empiris-
mu tíhnoucí tradici anglické filosofie) zů-
stal po celý život věmý.Yýznamný čes\ý fi-
losof František Kreičí zaíadl], ve své knize
Eilosofie přítomnosti (l9ol) Milla mezi pozi-
tivisty. To je s jistými omezeními - mám tu
na mysli hlavně Millův, pro staršípoziťvis-
ty netypiclcý, relativrrě kladný vztah k hu-
manisticky chápanému náboženství -
zhtr;'ba správné. Y r. 1827 došlo u tehdy
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iedenadvacetiletého Milla vlivem jedno-
strarrné intelektuálnívýchovy k nervovému
kolapsu. Podařilo se mu krizi pŤekonat
mimo jiné pry četbou básníWordswortho-
vých, hlavně však přátelstvím s dušetmě
spřízněnou Harrietou Taylorovou (kterou
posléze, když ovdověla, pojal t, L849
zachoť).

Ándré Maurois, autor kdysi oblíbených,
iu nás hojně čtených Dějin Anglie, charakte-
rizuje dobu, v níž John Stuart Mill žil a pů-
sobil, dvojslovím ,,od aristokracie k demo-
}cacii". To je přes svou krátkost lýstižná
charakteristika. V Anglii se po napoleon-
ských válkách uplatnilyv širokém rozsahu
vědecko-technické objevy, k nimž došlo
na sk]onku 18. století (parní stroj, textilní
stroje atd.). To vyvolalo tzv. průmyslovou
revoluci, jejímž vlivem se tradičnístruktura
anglické společnosti v průběhu několika
desetiletí hluboce změnila. Revoluce v ob-
lasti výroby vyvolala ovšem svou nekontro-
lovatelnou překotností hlubokou sociální
}cizi. Engels, jenž navštívil v r. 1844 Man-
chester, vydal ve svém Postaoení dělnické
řídy o Anglii oúesné svědecwí o životních
podmínkách dělnictva v tomto ,prvním
průmyslovém městě světa". Nenítolik důle-
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žité, je-h jeho líčení zcela oblektivrrí. Více
padánaváhu, že anglická společnost, v je-
jímž y6fl66[ 5e střetávů konzervatirmí a li-
beráInítendence, dokázala (a to bez revo-
lučních otřesů, k nimž docházelo jinde
v Evropě) složité sociální problémy vzniklé
překotnou industrializací postupně zvlád-
nout. Nenásilně prováděné ref ormy politic-
kého systému vedly k tomu , že již i áobách
královrry Viktorie (vládla r837-r9o1) bylo
patrné pozvolné, ale vytrvalé zlepšování
celkových sociálních i politických podmí-
nek společnosti. Tento trend rryvolával do-
jem, že se velké vize otců moderního světa
stávají postupně skutečno stí a že se člověk
vskutku stává (a v dohledné době vskutku
stane) ,,pánem a majitelem přírodl . Evo-
luční teorie, s níž Dantrin vystoupil r. l85ó,
zpochybnila na ewopském i americkém
kontinentu důvčryhodnost dosud rozšffe-
ných_náboženských představ. Nahradila je
neochvějná víra v pokrok, ve vědu, v šťasi-
nou budoucnost lidstva. Spólečenský opti-
mismus viktoriánského období se projevo-
val i v nebývalém rozvoji anglické kuitury
avědy.

K tomu přispěl wýznačnýrn způsobem
i J. S. Mill. Na dobovóm dění se podílel iako
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myslitel, publicista i praktický politik. Byl
při tom, abych tak řekl, ,,umírněně bojov-
ným" stoupencem názorů krajně liberál-
ních. V šestnácti letech se stal, po otcově
vzoru, úředníkem Východoindické společ-
nosti. Nebude snad od věci, připomenu-li,
žetato společnost byla zejména v Indii pro
woje vykořisťovatelské metody od domo-
rodého obyvatelstva v pravém smyslu
nenáviděná a že její činnost dala podnět
ik ozbrojeným povstáním. Nebezpečné si-
tuace, které to rr5nlolávalo, vedly Dolní sně-
mormu posléz€ k tomu, Že r. 1858 z Palmer-
stonova podnětu společnost prostě zrušila.
Tehdy, jak si zde můžeme již předem říci, ji
(nerad) opustil po šestatřiceti letech za-
sloužilé služby s přiměřenou výsluhou
iJohn Stuart Mill. Sympatizoval sice po celý
ávot se společensky slabými, byl však záro-
veň přesvědčen, že britskávláda v Indii je
nutnou podmínkou jejího hospodářského
rozvoje a společenského pokroku.

Vratme se však ještě k jeho mládí. V sedm-
nácti letech se začalpod vlivem Malthuso-
vých teoríveřejně angažovat a byl na krátko
dokonce zatčen pro šfiení letáků propagují-
cích omezení porodnosti. Ve dvaceti se hor-
fuézabýval studiem děl zaHadatele poziť-
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vistické fi]osofie Augusta Comta, jehož
byl - kriťclcým - obdivovatelem, azajímal
se i o myšlenky saint-simonistů. Zdá se, že
socialismus - nikoli ovšem ve své komunis-
ťcké verzi - si pro něj uchovď natrvalo urči-
tou přitažlivost. Korigovď své původnípod
Benthamoqím vlivem za:ujaté liberalistické
stanovisko a pŤipouštěl zásadné možnost
omezení soukromého vlastnictví.

Vroce t843, ve věku sedmatňceti let, vy-
dal Mill pnmí ze svých stěžejních děl, svůj
System ot Logic. Kniha měla téměř okamžiťý
úspěch, vyšla jen za Millova života v osmi
vydáních a byl a záhy př ekláďána i do cizích
jazyků (němec§ překlad byl zveřejněn již
t. 1849, český, ovšem jen částečný, poíízený
F. Čádou, r. 1892). Výklad formální logiky,
jež wořídůležitou část spisu, nepřinášísice
mnoho nového (Mill nenáležel k předchůd-
cům modernílogiky), ale kniha si uchovává
dodnes část svého význarnu pasážemi vě-
novanými otázkám metodologický-, vý-
kladem vědeckého vysvětlování, indukce,
dále některými svými příspěvky k filosofic-
ké logice (např. teorívlastních jmen), k fi-
losofu matematiky (Mill, věrný důsledně
§vému empiristickému východisku, pova-
žuje aritrnetiku zavéda založenouna zku-
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šenosti) aj.Ie známo, že se současná pojed-
nání o těchto námětech často odvolávají
ne Millovy výklady jako na rlichodisko dal-
šíhovývoje.

O pět let později se projevily Millovy
rynlečenské zájmy vydáním knihý Princi-

1|a ot tolttlcal Econorny (1848). Filosoficky
zaiímavé je v tomto (na Ricardovi závislém)
spisu rozliše ní mezi hospodářskými zájmy
společnosti a jejími zájmy skutečnými
(mezi ně Mill čítal předvídavě i zájem
o ochranu přírodního prostředí). V díle
opět hlásá potřebu kontroly porodnosti,
lfterou považuje za předpoklad zdravé pro-
§p€rity lidské společnosti. Dokazaje zde
dále neudržitelnost rozšířeného názotu, že
sociďismus je neuskutečnitelný, a vyslovu-

ie se ve prospěch dělnického družstevnicM
iako nejlepší formy podnikání. Vykladači
díla nejsou jednotní, zda je tŤeba Milla po-
važovat za stoupence socialismu, či spíše
něiakéverze lidového kapitalismu.

Dalším důležitým Millovým spisem je

Utilitaňanism (18ó1), jehož první český pře-
klad drží čtenář v rukou. Jedná se o klasic-
kou obhajobu etické teze, že mfune usilopat

o maximalizaci potěšení pro ošechny rozumotsé

fofosti. Mill zd e navázalnaBenthama, jehož

]

.1

t
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eťickou nauku ovšem závažnýrnzpůsobem
modifikoval, takže mluví-li se dnes o počát-
cích utilitarismu, bývá Millovo jméno vy-
slovováno často jedním dechem se jménem
Benthamovým. O Millově významu pro
dalšírozvoj Benthamem založeného směru
svědčí, že sám název směru, ,,utilitaris-
mus"r, pocházítepwe od Mi]la. Omezím se
zde na tuto zcela zbéžnoa charakteristiku,
protože blíže se budeme zabývatobsahem
spisuvdruhé části našeho Úvodu.

Hlavní qy'še uvedenou utilitaristickou
zásadu musíme mít na paměti, máme-li po-
rozumět jinému slarmému Mi]lovu spisku
nazvaném On liberty (O svobodě, 1859).
Vdfle jako by se proplétaly dvě protikladtré
myšlenkové linie. Na jedné straně zde Mill
hájí vypjatý individualismus, podle něhož
má iedinec právo tvořit si na vše zcela nezá-
visle svůj názor a utvářet podle něj zcela

r 
_Název směru je odvozen z latinského adjektiva

tltilis, jež znamená česky užitečný či prospěšný.-Správ-
ně by se tedyměl směrnazývat ,uU}ismui'. ,,Útiliiaris-
musu či dokonce ,,uťlitarianismus'' jsou názvy utvo-
řené pod vlivem angličtiny. A. Hůgli upozornil, že
t€nnín ,,utilitarismusu se ojediněle vyskytuje již v Ben-'t,amově korespondenci. To je zajímavé upózornění,
ale neměnínic na skutečnosti, že užívánítoĚoto termí-
nu pro Benthamem založený směr je dflem Milloqýrn.

(l4)

wobodně i veškery svůj život. Vtom podle
něho nesmíbý.t jedinec omezován aninázo-
rem většiny, iež prý není kompetentíú vy-
konávat nad jednotlivým člověkem nějakou
tyranii. Naproti tomu hájí Mill však i utili-
taristický princip, že cílern člověka není
maximalizace jeho osobního uspokojení,
nýbň že má usilovat, aby se je;' dostalo co
možrrá největšímu počtu rozumových by-
tostí. Toto druhé ovšem bezazdný indivi-
dualismus, pro nějž plaiduje v předchozím,
do značné míry omezuje. Pro některé Mil-
lovy vykladače je otázkou, zda se autorovi
zdařilo obě protikladné tendence v uvede-
ném spisu žádoacím způsobem skloubit.
Zdá se vskutku,že zde (ale často i jinde) W-
chází Mill z radikálních principů, které
však v proběhu dalších úvah stále více a více
omezuje, takže z nich posléze mnoho ne-
zbude. Určitá nejednotnost, na niž v tomto
spisu narážíme, pochází možná z toho, že
se na něm autorsky podflela i Millova choť
IJatieta znám á sqými vy5l j atě individualis -

tickými stanovisky.
Mezi lety 18ó5-18ó8 byl Mill liberálním

poslancem dolní komory britského parla-
mentu. Zastával se zde zájm:ů děl-rrictva, ale
ovšem vždy důsledně v reformistickém
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duchu. Památrráje jeho v parlamentu pro-
nesená řeč ve prospěch volebního práva
žen, jeiíž hlavrrí myšlenky pozděii začlenil
do šfie pojaté stati On Subleaion of Women
(O poddansM žen). Mill odešel z parla-
mentu nedobrovolně, nebyl totiž po uply-
nutí mandátu na další období již zvolen.
Sám hodnotil svou celkem jen krátkou poli-
tickou činnost jako neúspěšnou. To snad
platí, pokud ide o konkrétnívýsledky, jichž
dosáhl, pokud jde o rozšířenívlivu jeho ide-
jí muselo by bYt hodnocení daleko přízni-
vější. Vdobě, kdyMill odešel z parlamentu,
byl již rok rektorem univerzity St. Andrew's
v Edinburghu. Jako starý zámožný muž si
oblíbil trávit část roku vždy v jižní Ewopě.
Zde ho také zasti}la smrt. Zemřel l t873
ve Francii v Avignonu ve věku 67 let. Z po-
zůstalosti Millovy vyšly Th ree Essays on Reli-
gion (Tři eseie o náboženswfl. Vtěch se Mill
vyjadřuje sice rozhodně proti pozitivnímu
náboženství a proti církvi, na druhé straně
však neupírá nábožensM jako takovému
přece ien určitý společensko-výchovný vY-
znam. Český čtenář, jenž zná náboženská
stanoviska třeba Masarykova, se ocitá v po-
vědomé oblasti. Ve srovnání s Masarykem
je však Millův zájem o nábožensM přece
1en hodně slabší. Chlubíval se, že víru ne-

(1ó)

ztraťl, protože ji nikdy neměl, a ve svém
vlastním životopisu, vzpomínaje svého
otce, vyzdvihuje jako qiznačný projev jeho
lůar6ft166, [e anina smrtelné postelineza-
tolísal ve svém rozhodném ateistickém
přesvědčení.

John Stuart Mill byl |ako filosof cele pro-
nilarut britskou empiristickou tradicí. Sle-
doval však i soudobou (za jeho dob ovšem
poměrně chudou) francouzskou filosofii.
Z německé filosofie byl trochu obeznámen
s Kantem, v celku mu však zůstal německý
idealismus cizí (vliv tohoto idealismu, a to
hlavně v podobě, kterou mu propůjčil
Eegel, se v Anglii uplatnil až na sklonku 19.

století, tedy teprve po Millově smrti), A L.
Rowse nazvalMilla Johnem Lockem vikto-
dánského období." To je, myslím, ytipná
a vlistižná charakteristika. Jako společen-
ského myslitele spojuje Milla s Lockem li-
berální angažovanost v aktuálních zápa-
sech doby, jako spisovatele podobný typ
výřečné přesvědčivosť, bez nížvtéto oblas-
ti není bezpr""OŤ*:. 

:spěchu.

z A. L. Rowse, The spiňt oÍ English History, London
1947, s. I34.
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Millovy etickénázory, jakje vyložilve spisu
Utilitaňsmus, nejsou, jak vyplývá z před-
chozího, zcela původní. Podobné názory
se objevujíjiž i v antické filosofii, později
pak u autorů, jako byl D. Hume, A. Smith,
C. Helvetius aj. Soustavnou podobu |im
propůjčil }eremy Bentham ve spisu Ám
Introduction to the Principals of Morals and
Legislation (l7 7g). Abychom dobře porozu-
měli Millovi, jehož Utilitaňsmus méIbÉ ja-
kousi obhajobou Benthamovy sousta\ry,
bude užitečné pozastavit se nejpwe krátce
u etické nauky tohoto jeho učitele. Ben-
thamvychází ze tŤech principů. Pwní zní,
želid,é přirozeně usilul'í o dosažení slasti či
potěšenía hledíse co možná neiťcvyhnout
bolesti. To je zákJad, z néhož má podle Ben-
thama vycházet veškeré zákonodárství,
Druhýprincip je hodnotící: usilovat o potě-
šení je tozutnné a mravrrě správrré, odříkat
si potěšení je iracionálníamravně nespráv-
né. Ktomu, abychom jednalirozumně a do-
sáhli svými činy vskutku co možná neivíc
potěšení pro všechny, jichž se určitý náš
skutek nějak týká, předkládá Bentham ja-
kýsi ,,hédonistický kalkul', podle něhož to
lze, jak se domnívá, vypočítat: sečtou se
hodnotyvšech slastí, jež onen skutekpřine-
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se samotnému jednajícímu, a srovnají se
součtem všech bolestí a utrpeni jež ma
způsobí. Převáží-li suma slastí, je skutek
zhlediska ledna!ícího dobrý, převáží-li boles-
ti a strasti, ie tomu naopak. Tento postup je

pak třeba opakovat pro každou osobu, jíž
se skutek jednajícího nějakým způsobem
dotýká, a nakonec se udělá ,,bilance": je-li
součet slastí a potěšenívětší než součet bo-
lestí a utrpení,mázamýšlený skutek z hle-
diska společensM těch, jichž se onen sku-
tek qiká, obecně dobrou tendenci. Třetím
Benthamoqim principem je tzv. norma ne-
strannosti, podle níž slast či potěšeníkaž-
dého zúčastněného jednotlivce platí stejně.

Norma nestrannosti je zřejmě velmi důleži-
tá a je pro Benthama východiskem kŤitiky
různých forem politické a sociální diskri-
minace (zejména žer., ale také příslušníků
|iných ras, cizinců, osob homofilních, zví-
řat atd.). Povšimněme si, že lidské skutky
Bentham hodnotí pouze podle důsledků,
líeré mají, a nikoli podle duševního zaaje,
d z néhož,ly cházejí. Obchodník, ktet' ne-
§dí, aby nepřišel o klientelu, a jiný obchod-
ník, který činí totéž z úcty k mrarrnímu
zákonu, jednají tedy podle Benthama oba
stejně dobře: jejich činy mají v jednom
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i druhém případě stejné důsledky. Důsle-
dek se, jakznámo, řekne latinsky,,conse-
quens". Utilitaristické etice se proto říká
často,,konsekvencialismus''. Čtenář, jenž
věnuje pozornost papežs\ým encyklikám,
si možná vzpomene, na odmítnutí konse-
kvencialismu f ormulované zesnulým pape-
žem Janem Pavlem II. v jeho encyklice Vei.i-
tatis splendor.

Jak jsem již řekl, pojal John Stuart Mill
svůj spis Utilitaňunus jako svého druhu ob-
hajobu Benthamovy nauky. Aby obha|oba
bylaúčinná, považoval ovšem za potřebné
provést v Benthamově soustavě některé
opravy. O jaké opravy se tu iedná? Pnmí
z těchto oprav spočívá v tom, že nahradil
Benthamův,,kvantitativní'' hédonismus
hédonismem ,,kvalitativním''. Oč jde? Ben-
tham mezi slastmi či potěšeními rozlišoval
jen co do jejich síly, jinak mu byla jedna
iako kterákoli jiná. Mill naproti tomu pro-
hlásil duševní slasti za hodnotnější než
tělesné. ]e prý lepšíbýt nespoko|eným člo-
věkem než spokoieným vepřem, nespoko-
jeným Sókratem než spokojen;im hlupá-
kem. (V tom dávají Millovi jeho kritici
většinou za ptavdu, táží se však, zdalze
z utilitaťistických principů takové rozlišení

(2o)

vyvodit.) Druhá Millova korektura Bentha-
movy nauky spočívá v tom, že opouštíBen-
thamův,,kalkul" sloužící k,,výpočtu" mrav-
nísprárrnosti jednotlivého činu, a nahrazuje
iej obecnými pravidly, jež je třeba v kon-
trétní situaci aplikovat.

Třetí Millův příspěvek je spíše doplněk
než oprava. Mill se jím snažil čelit často
proti Benthamovi vznášené námitce, že

ieho etika může vést k činům, jež jsou
ye sporu se spravedlností(zdá se skutečně,
že něco může bý.t sice k prospěchu společ-
nosť, aniž by to však bylo v přísném smyslu
spravedlivé). Mill se proti tomu pokusil
akázat, že spravedlivé je zátoveň vždy
i prospěšné, feho argumentace v tomto
bodu náležík nejspornější a byla kritizová-
na i mnohými jeho stoupenci.

Millův Utilitarismus vyvolal v Anglii
velkou diskusi a Mill nalezl více (ovšem kri-
tických) pokračovatelů (k nejznámě|ším
n6leží H. Sidwick). Angličtí hegelovci
g1. Bradley), kteří přišli ke slovu koncem
19. století, podrobili ovšem utilitarismus
zdrcujícíkritice, ale ve dvacátém stoleťpři-
šel Mill opět ke cti. Analytičtí filosofové
(G. E. Moor) mu sice vytýkali,,naturalistický
klam" (v podstatě logicky neoprávněný

(21)



přechod od vět něco pouze konstatujících
k větám přik azajícím, mravním pravidlům,
tedy např. od věty, že ,,cílem lidského usilo-
vání je potěšení", k větě, ,,usilujme dosáh-
nout potěšení" nebo k ekvivalentní,,máme
usilovat o potěšení"), ale již sám Moore
a po něm četní další až do současnosti ne-
přestávají usilovat o nějakou přijatelnou
íormu utilitarismu. Je pravda, že vazba
na původnívýchodiska, na myšlenkový od-
kaz Benthamův a Millův, bývá spíše volná,
ale některé záHadní myšlenky zůstávají
přece zachovány. Utilitarismus (či, jak se
dnes častěji říká,,,konsekvencialismus'') je
jedním z žljících etic\ich směrů přítom-
nosti. Diskuse dnesvedené kroužíkol otáz-
ky, je-li třeba dát přednost qpu utilitaris-
mu, v jehož rámci se při ziištění mrarmí
hodnoty skutku vychází z povahy tohoto
jednotlivého činu samotného (s tím jsme se
setkali u Benthama), anebo je při tom třeba
vycházet z obecných pravidel, ctností apod.
(jak pozdě|i nawhoval Mill). Jeden z nej-
známějších dnešních autorů, jemuž jeblíz-
ký utilitarismus pravidel, je John Rowls.
osobitou formu utilitarismu hlásá však
ianásznámý R,M. Hare atd. Knejvýznam-

(22)

nějším současným kritikům utilitarismu
náleží např. B. I,ýi]liams.

Mimo anglosaské prostředí a zejrrnéna
vNěmecku měl a má utilitarismus ohlas ne-
poměrně menší. F. Nietzsche vyjádřil svuj
nízot zlrrátka: ,,člověk netouží po štěstí, to
dělá jen Angličan,"' A jinde na adresu utili-
taristů napsal: ,,Chcete, pokud možno, -
a není žádného bláhovějšího pokud mož-
no'! - odstranit utrpení. A my? - zdá se, že
my bychom jej chtěli mít ještč větší a ještě
horší, než bylo! Vždyt blaho - jak vy mu ro-
zumíte - to přece není žádowcí cfl' nýbrž
naopak nám se zdábýt spíše koncemvše-
ho! ]e to stav, kteíý činí člověka, jenž se mu
oddává, směšným a hodným opowžení -
stav, ktert' vzbuzuje přání, aby zanikl."4 Nč-
}terému čtenáři připadne rnožná Nietz-
schův odsudek příliš patetický a málo
věcný. Nabízím proto k zamyšlení jiný, vel-

' F. Nietzsche, Gijtzen-Diimmerun9, Sprijche unil PÍeik
12,r889.
{ F. Nietzsche, Ienseits Don Gut und Bóse, in:, Gesammelte
Schňften 7 |1986l, 225 (cítoÝáno podle Hůgli ,{,-, Han,
B. cbr., ,,Uťlitarismus", in: Histoňsches Wórterbuch der
Philosophie, ed.J. Ritter et alii, Bd. 11, DaJmstadt 2oo1,
5o8).
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mi klidný, soud, vyjadřuiícívšak v podstatě
totéž. Podle M. Schelera utilitaristé nevidi
,,že isou to pouzetarl.ejíližšípotěšení, jichž
dosažení je v důsledku přirozené povahy
věcí možné ovlirmit nejrůznějšími ,,refor-
mami" sociálních a právních soustav a so-
ciálně-politickou činností vůbec, a že se
radosť a strasti vlivem pokroku jen přemís-
ťují do stále hlubších wstev lidské bytosti,
a tím v rostoucí míŤe unikají jakémukoli
vněj ŠÍmu ovlivrrění."s

Na závěr této části několik slov o ohla-
sech Millova dfla v českém prostředí. Ohlas
se dostavil až v devadesát}ch letech před-
minulého století. Nebyl sice příliš silný, ale
je přece jen znatelný. Z výše uvedených
údajů je patmé, že byl v uvedené době vy-
dán určitý počet česlcých překladů kratších
Millových spisů týkajících se převážně teh-
dy aktuálních sociá]aích otázek.óVyšel nic-
méně i překlad Millova vlastního životopi-

5 M. scheler, Formalismus in derEthikund die materielle
weňethik,r9L3
o ledná se o tyto Millovy spisy: o indihiilualitě (př.
}. Váňa|r88o; Podilanstoížen(př,M. B. a Ch. G. Masary-
ková); Úoahy o olád,ě ústatlní (př.|. Třebický), l8g2 I7o%-

praoy o poměrném žastoupení |př.E.vahďík), 1892; osDo-
boilě (př.H.Kosterka, V. Petrželka, K. Radil), r91].

(24)

su a jeho tři eseje o náboženství.l Zdáse,že
zájem, kteqý Millovo dílo u nás vyvolalo, vy-
šel původně od prof. J. Durdíka, jenž Millo-
vi věnoval dokonce drobný spisek. Millovo
myšlenkové zaméřerrí nebylo však jistě
proti mysli ani Durdíkovu mladšímu kole-
goviv učitelském úřadě na české filosofické
fakultě, prof. T. G. Masarykovi, jenž sou-
stavně usiloval o to, rozšřit horizont teh-
dejší české kultury zahtanice německého

iazykového okruhu. Projevem ryze odbor-
ného zájmu o Milla bylo však teprve dflo
prof. Františka Čady. Čáda se zalímalpře-
devším o Millovu Logiku a malou část jí
dokonce vydal v českém rouchu (překlad
celého rozsáh]ého díla byl z hlediska ko-
merčních vyhlídek tehdeiších česhích na-
Hadatelství zřejmě obtížný).8 Samostatnlim
ČadovYm odborným příspěvkem je obsáhlé
dflo Noetická záhad,a u Herbaňa a I. S. Mil-
l4(L894.'Po koncepční stránce bylo dílo
pojato se smyslem pro aktuální situaci.
Eerbartismus, reprez€ntovaný u nás pře-

7 Tň essaye o nábožnnstoí (př.J.David-Zvičínslcý),19oo;
Y'lartnížiaotopis (př. G. Žďársky), r9or.
s Polem a oborlogiky (př. F. čáda), il: Výroční zpráoa
gmnasia o Praze, Truhlářská ul.,1892.

' Slovem ,,záhada" mínil Čáda prostě 
"problém".
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devším prof. 1. Durdíkem, byl tehdy v čes-
kém prostředí stále vlivným filosofickým
směrem, takže pro představení Milla čes-
kým v"zdělaným kruhům bylo srorrnání jeho
noetiky s Herbartovou zřejmě dobře zvole-
nou cestou. Že ovšem Čádův spis chtěl blit -
a také byl - něčím víc než jen pouhým kom-
parujícím ref erátem, je pro nás nynívedlejší.

Je zajímaré, že přes aňitý zájem, ktery
u nás Mi]lovo dílo v devadesátých letech
předminulého století vyvolalo, nedošlo
tehdy k překladu důležitého a rozsahem
nevelkého Millova l]tilitarismu. l/:ezeru za-
plňuie s více než stoleťým zpoždénímníže
zveřejněný překlad pořízený dr. Karlem
Šprunkem. ]e ovšem jasné, že dnes má ten-
to překlad význarn pŤevážné již historický.
Utilitarismus je sice stále jedním z živých
současných směrů mrarmí filosofie, ale
v současných diskusích na toto téma nehra-
je již Millův spis zdaleka tak důležitou úlo-
hu jako kdysi.lo

1o Srov. O. Hóffe (ed.), Eintiihrung in ilie utilltdristische
Ethik. Klassische unil Zeitgenóssische Texte, Tůbingen
1992

(26)

Na závěr několik poznámek k textu dfla
e k literatuře. Millův tJtilitaňsmus vyšel pů-
vodně r. 18ó] jako série článků v časopisu
írazeťs Magazine,knižné byl vydán poprvé
vlondýně r. 18ó]. Dílo je dostupné ve vel-
tém počtu čtenářslcých edic. Podle jedné
z nich je pořízen i tento překlad. Paginace
ievkaždém z těchto vydáníovšem odlišná:
aUtilitarismu se proto obvykle cituje podle
Lepitol a odstavců. Odstavce jsou v našem
překladu pro pohodlí čtenáře očíslovány,
číslování však není součástí originálního
t€xtu.l1

Literatura o Millovi je rczsáh|á, čtenář
však může nalézt vše podstatné v díle
6 u nás dostupném): J. Skorupski (ed.), The
Cambňdge Companion to Mi,ll, Cambridge
University Press, 1998, Spolehlivý komen-
líř k Utilitarismu skýtá: Jean-Claude Wolf ,

Phn Stuart Mills ,,Utilitari3rnus". Ein kriti-
*her Kommeníar, Freiburg-Můnchen r99z.

u Standardní vydání: ]. S. ls,!.ill, Colleaed Worls, ]o sv.,

@_ f. M. Robson et alii), Toronto-London r9ó]-r99r.
Tďal]tilitúrismu je obsažen ve sv. |o, 1969, s, 203-259.
Toto vydánínenív lcrihovrrách ČR k dispozici.
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OBECNE POZNAMKY

Z okolností, ježtvoíí současnou situaci
poznání, jen málokteré méně od-
našemu očekávání a ťce svědčí

stavu, v němž se dosud nachází
o nejzáv ažnéj ších problémech,

malý pokrok, jehož bylo dosaženo v ře-
sporu o kritérium mezi správrrým a ne-

. Otázka nejvyššího dobta, sum-
bonum,nebo - což jetotéž - otázkaza-

mravnosti byla od samého začátka
považována za hlavní problém
vního myšlení, zaméstnávala nej-
duchy a rozdělovala je na sekty

&oly, jež proti sobě vedly neúprosné
Apo více než dvou tisících letech tato

pokračuje, filosofové se dosud řadí
lytéž bojové zástavy a ani myslitelé ani

vůbec se v tomto problému nepři-
dohodě o nic více nežrrůadý Sókra-

když naslouchal Prótagor ovi a zastával
se Platónovy dialogy zakJádqí

skutečné rozmluvě) teorii utilitarismu
mravnosti takzvaných soÍistů.

(rr 
1



ú

$

2. Je pravda, že podobné zmatení a po vdy předcházejí obecnou teorii, ale
dobná nejistota a v některých případ v prakticlqých uměních, jako je mravnost
podobná neshoda existuje ve věci prvních zákonodárství, je třeba očekáv at, že je
principů všech věd, nevyjímaje vědu, jež
považu;'e za nejjistějši matemaťku, aniž

nu naopak. Veškerá činnost je pro něja\i
a je přirozené předpokládat, že pravidla

tím příliš oslabena, obvykle vůbec musí mít celý svůj charakter a své
na, věrohodnost závěrů těchto věd.
zjevná anomálie se vysvětluje tím, že

od cíle, jemaž slouží. Když se
snažíme, zdáse, že prrmívěcí, kterou

notlivé nauky určité vědy nejsou ieme, je jasné a přesné pojetí toho,
dedukovány z toho, co nazýváme co se snažíme, a nikoliv to poslední, co
prvními principy, ani na těchto princi před sebou. Kritériem sprárrného
nezáwsí jejich důkazy. Kdyby tomu tak nesprávlrého musí být způsob zjišťování,
bylo, nebyla by žádnávédaméně jistá ie správné a nesprávné, a ne následek
ve svých závétech méně solidní než co jsme už zjistili.
ra, jež svou jistotuvůbec nevyvozajez

'. 
Obtíž se neodstraní tírn, že přijmeme

co se obecně předkládá studujícím jako
záHady, neboť tyto záHady,jak jim učí

nou teorii přirozené schopnosti,
u nebo instinktu, který nás informo-

kteří z předních učitelů, jsou stejně o tom, co je správné a nesprármé. Kro-
fikcí jako anglické zákony a stejně plné toho, že existence takového morálního
jemsM jako teologie. Pravdy, iež se je sama o sobě sporná, jejízastán-
nec pňjímal'í jako první principy něj kteřímajífilosofické a§pirace, byli nuce-

opustit představu, že onen instinkt spo-vědy, jsou ve skutečnosti posledníqýs
metafyzické analýzy základních pojm rozlišule správné a nesprávné
s nimiž daná věda pracuje, a iejich případě, takjako naše ostatní
k vědě není vztah zákJadů k budově, ale y rozlišují aktuálně přítomný vzhled

zvuk. Podle všech interpr€tů, kteří seřenů ke stromu, jež mohou plnit svou
ci stejně dobře, i když zůstávajív zemia naz,ývají rny sliteli, nám naše mrav-
kdy nejsou odkryty. Ve vědě ovšem d

(lz,1

schopnost poskytuje pouze obecné prin-
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cipy rnravních soudů. Je to úsek našeho
zltmll, nikoliv naší smyslové schop
a můžeme od něj očekávat abstraktní
uku mrarmosti, nikoli poznání mta
v konkrétní situaci. Intuitivní škola mra
nosti, neméně než škola, kterou m
nazvat induktivrri zdůtazňaje n
obecných zákonů. Obě školy se shodu
v tom, že mrawlost individuálního
není věcí přímého vnímání, ale aplikací
čitého zákona na individuální případ
Uznávají také ve velké mffe tytéž
zákony, ale liší se v jejich odůvod
a v prameni, z néhož odvozují jejich
tu. Podle jednoho mínění jsou mravní
cipy evidentní a prioň a k dosažení sou
su nepožadují nic než poro zurmét význam
termínů. Podle druhé nauky správné a
sprármé, stejně jako pravda a nepravd
jsou věcí pozorování a zkušenosti. Ale o
školy zastávaiínázor, že mravnost musí být
vyvozována z principů. A intuitivní š
twdí stejně důrazně jako škola indukť
že eťstuje mravní věda. Zřídka se ale
koušejí sestavit seznam apriorních p
jež mqí být premisami této vědy. A
vzácnéji se snažíuvést §rto různé
na jedinýprvníprincip neboli společný zá-

,14)

povinnosť. Buď soudi že béžné mr av -

přfuazy lmají závaznost a pňori, nebo po-
ií za společný zálrJad těchto maxim

obecný princip, jehož závaznost je
méné zíejmá než závaznost sa-

maxim a nikdy se mu nezdařilo získat
souhlas. Avšak jako odůvodnění

tvrzení by musel v základu veškeré
i existovat buď nějaký jeden zá-

princip nebo zákon, nebo kdyby jich
více, měl by být mezi nimi určitý řád

. A tento jeden princip nebo
rozhodování mezi různýtni prin-

(kdyby byly v konfliktu1 by musel být

4. Kdybychom chtěli poznat, jak dalece
nepříznivé účinky tohoto nedostatku

ány v praxi nebo v jaké míře bylo
vědomílidstva oslabeno nebo ztrá-

jistotu vlivem absenc€ jasného pozná-
základního principu, byl by nutnýúplný

a kritika minulých a přítomných
h teorií, Ale bylo by snadné akázat,

ať tyto mravníkoncepce dosáhly jakékoli
a konzistence, vděčí za to mlčenli-

vlivu určitého kritéria, jež ztstáva|o
I když neexistence uznávané-

prvního principu způsobila, že etika

(35)



nebyla tolik vedením jako spíše potwzová
ním faktického smýšlení lidí, přesto -
tože pozitivrrí i negatirmí smýšlenílidí
závisí na tom, jak věci působí podle j
mínění na jejich štěstí - vellcý podíl na
movánímrarmích nauk měl princip užiteč-
nosti neboli, jak jej později nazval Ben
tham, princip největšího štěsti a to i u
kteří s největším pohrdáním odmítají
závaznost. Neexistuje také žádný m
kový směr, ktery by odmítal uznat, že
znam jednání pro štěstí má podstatn
a dokonce převažující úlohu v mnoha
lastech mrarrnosti, i když nechce tento prin-
cip uznat jako základní princip
a jako zdtoj mravnípovinnosti. Mohl
iít mnohem dále aííci, že pro všechny
stánce apňorní morálky, kteff vůbec
žují za nrotné argumentovat, i sou
tické argumenty nepostradatelné.
záměrem teď není tyto myslitele
nemohu však nepoukázat pro ilust
na systematické pojednání jednoho z těc
to myslitelů, na Metatyziku mrapůI.
Tento vynikající muž, jehož myš
systém zůstane dlouho jedním z
v dějinách filosofické spekulace,
v uvedeném pojednání všeobecný

(lo,1

pincip jako původ a základveškerémravní
1nvinnosti. Je to princip: ,,fednej tak, aby

1ravidlo tvého jednání mohlo být přijato

ilo zákon všemi rozumovými bytostmi." 1

|friiyž ale začne z tohoto principu vyvozovat
rfiakou konkrétní povinnost mrarmosti,
qnmíjí- téměř groteskně - ukázat, že kdy-
b5r všechny rozumové bytosti přijaly nej-
kuběji nemrarmá pravidla jednáni byl by

rozpoŤ, logická (neJi fyzická) nemož-
nst. Ukazuje jenom to, že důsledky iejich
ůecného přijetíbybylytakové, že by je ni-
tdo nechtěl způsobit.

í.Vtomto pojednáníse bez dalšídiskuse
oiiných teoriích pokusím přispět k porozu-
rění a ocenění ,,utilitaristickéu či ,,blaže-
mtrrí'teorie a předložit důkazy, pokud je
trto teorie připouští. }e zřejmé, že to nemo-
bu být důkazy v obvyklém a obecném
myslu slova. Otázky posledních cílů ne-

Pou přístupné přímým důkazům. O něčem

rL Srv. Kant, Grunillegung zur Metaphysik iler Silten,
Ůademie-Ausgabe, Bd. 4, s. 427:,,Handle nur nach

;en Maxime, durch die du zugleich wollen
dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Český
základy netaJyziky mraoů, Praha 1990, str. 84:

ien podle té maximy, od níž můžeš zátoveň,
aby se sta}a obecným zákonem." (Pozn. překl.)
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Ize dokázat, že je to dobré, jen tím, že uiká-
žeme,že jeíoprostředekkněčemu, o čem ie
bez důkazu patrné, že je to dobré. Lékařské
umění se prokazuje jako dobré tím, že vede
ke zdrať; aleiak jemožné dokázat,žezdra-
ví je dobré? Hudebníumění je dobré mimo
jiné proto, že působí potěšení; ale iaký dů-
kazlzepodat, že potěšeníje dobré? Jestliže
se tedy twdí, že existuje úplná formule za-
hrnujícívšechny věci, jež jsou samy o sobě
dobré, a že cokoli iiného ie dobré, je dobré
nikoli jako cíl, ale jako prostředek, pak
může být tato formule přijata nebo odmít-
nuta, ale není něčím, co se obvykle chápe
jako důkaz.Ztoho ale nemůžeme usuzovat,
že jeií píijetí nebo odmítnutí nutně závisí
na slepém impulzu nebo libovolné volbě.
Existuie širšívýznam slova,,důka/',v némž
je tato otázka dokazatelná stejně jako kte,
rákoli jiná z otázek diskutovaných ve filo-
sofii. Tento předmět se nachází v oblasti
rozumové schopnosti a tato schopnost ho
nepoznává pouze intuitivně. Úvahy mohou
být předloženy tak, že jsou schopny přivést
rozum buď k souhlasu s naukou, nebo k ie-
jímu odmítnud a to je ekvivalent důkazu.

ó. Nyníbudu zkoumat, jaké povahy isou
tyto úvahy, jak se týkají tohoto případu,

(ra 
1
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eiaké rozumové důvody tedy lze podat pro
ňietí nebo odmítnutí utilitaristické for-
nule. A]e předběžnou podmínkou rozu-
nového přijetínebo odmítnutí je, abybyla
lEto formule sprármě chápána, Domnívám
m, že hlavní překážkou, 1ež brání jejímu

lňietr, je velmi nedokonalá představa, jež
o ní obvykle existuje, a kdyby mohla blit
očĚtěna byt jen od největších nepochope-
lí, otázka by se velmi zjednodušila a byla

\rodstraněnavelká část jejích obtíží Proto
ffie než se pokusím o analýza filosofic-

§ch důvodů, jež mohou být dány pro sou-
llas s utilitaristickou normou, podám ně-
Lolik vysvětlení samotné nauky, abych

ts§něii akáza), čím je. Odliším ji od toho,
&ím není, a odpovím na praktické námitky,

ftž buď vyc}rázejí z chybných interpretací
liiíhoqýznamu, nebo jsou s těmito intepre-
ilrcemi úzce spojeny. Až takto připravím
pÉdu, vynasnažím se co nejvíce tuto otázku
cvěůt jako otázku filosofické teorie.



II. CO JE UTILITARISMUS

r. fen krátkou poznámkuvěnuieme mylné-
mu domnění, že ti, kteřípřijímají jako
térium správrrého a nesprármého užiteč-
nost, užívají tohoto termínu v
a pouze hovorovém smyslu, v němž jelži-
tečnost opakem potěšení.' Omlouváme
filosofickým oponentům utilitarismu
za byt jen chvilkovézdání,že je řadíme kli-
dem schopným tak absurdního neporozu-
mění. Toto nepochopení je tím podivnější,
že jinou běžnou vý.tkou proti utilitarismu je
také přesně opačné obvinění, totiž že u
tarismus všechno vztahuje k potěšení. A j
trefně poznamenal jeden duchaplný spit
vatel, tentýž okruh lidi a často dokonce
tížlid,é, tuto teorii obviňují, že je ,,nestravi-

z Překlad anglického 
"pleasure'' 

působípotíže. Pře-
kládáme zpravidla českýrn,,potěšení'. Tomuto ekviva-
lentu dáváme přednostpřed,,slast'' nebo 

"rozkoš'', 
kte-

ré sevážíspíše jen k oblasti smyslové, kdežto,,potěšení"
vhodně označuje také prožitek duchovní, jak je to
u Milla žádoucí. Slovo,,požitek' tu neníobvyklé. (Pozn.
překl.)

(+o1

suchá, když se slovo ,užitečnost'klade
slovo ,potěšení, a velice vzrušujíci
se slovo ,potěšení klade před slovo

". Ti, kteří o věci něco vědí, jsou
vědomi, že všichni autoři od Epikúra
Benthama, kteří zastávali teorii užiteč-

nechápali užitečnost jako něco, co se
odlišovat od potěšení, ale jako samo po-

a zátoveň jako zbavení bolesti. Ne-
užitečné proti příjemnému nebo líbi-
a|e vždy prohlašovali, že užitečrl'é

mimo jiné, také tyto věci. A]e
zástllp, včetně zástupu spisovate-

- nejen v novinách a časopisech, ale také
návažnýc}a anfuočných knihách - upadá
tohoto powchního omylu stále znovu.

i,li se slova ,,utilitaristický", ale nic
něm nevědí kromě jeho zvuku, a obvykle

vyjadřují odmítání nebo opomíjení po-
v některych jeho formách: krásy,

. nebo zábavy, A neažívají tohoto
takto nevědomky chybně jen k vy-
zn€chucení, ale někdy také jako

pliment, jako by implikoval překonání
ty a jen momentálního potěšení.

slovo ,,utilitaristický' je obecně známo
v tomto přerlrácenémložití a nové gene-

získávalí představu o jeho významu
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jen odtud. fi, kteří toto slovo zavedli, ale
pak ho po mnoho let neužívali jako zvlášt-
ního označení, by se měli cítit povolání, aby
ho znovu užívali, kdyby byla naděje, že tak
přispěiík jeho záchranépřed touto napros-
tou degradací.*

z. Přesvčdčení, které aznává za záJrJiad.
mratmosti,,užitečnost'' či,,princip neivětší-
ho štěstí', mázato,že skutky jsou sprármé,
nakolik přispívaií ke štěstí, a isou špatné;
nakolik pflspívajík opaku štěstí. Štěstím se
myslí potěšení a nepřítomnost bolesti,
neštěstím bolest a nedostatek potěšení.
Máme-li jasněii ukázat mravrrí normu sta-
novenou touto teoriÍ, je nutno říci mnohem
více: zvláště to, co se zahrnuje do pojmů bo:
lesti a potěšenía do jakémíryie to ponechá-

* Autor tohoto pojednánímá důvod si myslet, že sám
uvedl s]ovo ,,utilitaristický'' do užívání jako pnmí.
Nevynalezl je, ale převzal z lr:rátkého vyjádřenív knize
l.GaltaAnnak otthe Paňsh.Ponékoliklet ho užíval jako
určitého označení, ďe pak od toho on sám i jiníupustili
pro rostoucínelibost vŮči nččemu, co se podobá znaku
či heslu selrtlířského označení.Iako jméno pro jedinou
nauku, nikoli pro několik názorů - jako oziaéeníuzná-
ní užitečnosti jako standardu, nikoli zvláštrrfho způso-
bu jeho užiť- tento termín plnívšakjazykovou |otře-
bu a v mnoha píípadechnabízívhodný způsoblak se
vyhnout namáhavým opisům.

(+z1

ro iako otevřená otázka.Ale tato doplňko-
ví vysvětlení se nedotýkají teorie života,
Bníž se tato teorie mra,rrnosti zakládá - to-
|iž že potěšení a nepřítomnost bolesti jsou

i.diné véci žádoucí jako cfl a že všechny
Éírloucí včci (jež jsou v utilitaristickém
rchématu stejně početné jako v kterémkoli
,fum)jsou žádoucíbuďpro potěšení, jež je

v nich samých, nebo jako pro-
k dosažení potěšení či k zabránění

3. Taková teorie života však vyvolává
nnoha lidech, i v někteqich lidech velmi

cíténí a snažení, zakořeně-
nelibost. Předpokládat, že život nemá
íkalfl žádný vyšší cíl než potěšení -

lepší a vznešenější předmět touhy
mažení - to pokládají zanaprosto nízké
přízemní, za nauku hodnou jen vepřů,

byli v rané době s pohrdáním připo-
následorrníci Epikúra. Neméně
příměry častují moderní příw-

této nauky její němečtí, francouzští
odpůrci.

.tr když byli takto napadáni, epikúrejci
odpovídali, že lidskou přirozenost
,jív zahanbujícím světle oni, ale je-

žďobci, neboť obžaloba předpokládá,
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žehd,é isou schopni pouze potěšení, menší nákladnosti atd. duchormích potě-

- to iest v jejich nahodilých výhodách
než v jejich vnitřní povaze.] A ve všech

bodech utilitaristé své stanovisko
prokázali. Ale bez rozporu se svou na-
mohli uplatňovat ještě jiqý, možno

vyšší důvod. S principem užitečnosti ie
slučitelné uznávat, že některé druhy

jsou schopni vepři. Kdyby byl tento před-
poklad pravdivý, obvinění by nemohlo být
odmítnuto, ale pak už by to nebylo obvině-
ní: protože kdyby zdroj potěšení byl
lidi i pro vepře stejný, pak by pravidlo ž
ta, jež je dosti dobré pro jednoho, bylo
dobré i pro druhého. Přirovnávání

domí, nepokládají za štěstí nic, co
nuje iejich uspokojení. Nemyslím
že epikúrejské schéma důsledků lryvoze-
ných z utilitaristického principu je zcela
bezchybné. Má-li bYt dostatečné, je třeba,
aby bylo doplněno mnoha stoickými i křes-
ťanskými prvky, Neexistuje ale žádná zná-
má epikúrejská teorie života, která by potě-
šením rozumu, citů a představivosti
a mrarrního cítu nepřisuzovala jakožto po-
těšením mnohem vyšší hodnotu než potě-
šením pouhé smyslovosti. Je však nutno
uzlla\ že utilitarističtí autoři obecnč viděli
přednost duchovních potěšení před smys-
lovými hlavně ve včtšítrvalosti, bezpečnos-

kvantitě.

'. 
Ptáme-li s€, jak se má u potěšení chá-

rozdíl v kvalitč nebo co činí jedno potě-

- jen jako potěšení, nezávisle na jeho
objemu - hodnotnějšímnež druhé,

existuje jen jedna možná odpověď.
jednomu ze dvou potěšení dávají

všichni nebo skoro všichni, kteří

sov. k tomu Šest ,,ciřcumstances", podle nichŽ se

terrthama |Introd,uction to the Principles oJ Morak and
kap. 4) posuzuie hodnota slasti (pleasure):

ta, doba trvání, jistota, (časová) blízkost, plod
(pravděpodobnost, že bude následovat další slast)

ota (pravděpodobnost, že nebude následovat žád-

kúrejského života k životu zvířat se
je jako degradující právě proto, že

jsou více žádoací a hodnotnější
iiné. Bylo by absurdnísi myslet - zatím-

potěšení neuspokojuje lidské před při hodnocení všech ostatních věcí se
o štěstí. Lidé majívyšší schopnosti než je kvalita stejně jako kvantita - žeby
živočišné žádosti, akdyž si ie jednou u ní potěšení mělo záviset pouze

G4)

nepří|emný pocit). (Pozn. překl.)
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na pocit, že mu mají dát přednost z
ních důvodů, pakje to potěšeníťce i
cí, |estlže ť, kteff;sou s dvojím po
dostatečně obeznámeni, Řl"do,,

mírou nespokojeností, a nevzdali by se
pro žádné množsM jiného potěšeni jel
je jejich přirozenost schopna, pak prá.v
soudíme, že preferované potěšení jJnad
zenévkvalitě a převažuje nad kvaniitou
tolik, že se tato kvantita ieť ve srovrr

dávají rczhodně přednost tomu způ
existence, v němž se uplatňují jejich
schopnosti. Málo lidí by sooÍrúsito s
aby se změnili v nižší živočichy, jen
mohli plně okoušet zvffecí slasti. žáan|
teligentní člověk by nechtěl být bliz
žádný vzdélaný člověk by nechtÉt byt hl
v!\!1dný 9ltlivý a svědomitý člověťby n
ch:t:l_být r9bg9ký apodlý,i kdyby byli p
svědčeni, že blázen, htupák ri n-p ;"

mií zkušenost s oběma, a to bez Toho, co majíťce než oni, by se ne-
ani za úplné uspoko j ení všech přání,

mají společně s nimi. festliže je někdy
že by to chtěli, pak jen v přípa-

ied tak krajního neštěstí, že za vysvoboze-z nich nad druhé natolik, že ma ááva z něho by vyměnili svůj úděl za téměř
přednost, i když vědí, že je spojeno s jiný, i když v jejich očích nežádoucí.

s vyššími schopnostmi vyžaduje
wému štěstívíce a jenepochybně schop-
intenzirměišího utrpení a je mu jistě vy-

po více stránkách než bytost nižší-
typu. Ale přes tyto nedostatky si nikdy

s ním jako m álo významná.
opravdu přát, aby poklesla v to,

ó. Je nesporným faktem, že ti, kteří
pociťuje jako nižší stupeň existence.

stejně obeznámeni s obojím
odpor můžeme vykládat, jak chceme.

a jsou stejně schopni je ocenit a těšit se
ho připisovat pýše - je to jméno,

se dávábezrczdflu některým nejvíce
ně}terým nejméně úctyhodným citům,

ie lidswo schopno. Můžeme ho vzta-
k lásce ke svobodě a k osobnínezávis-

-výzva kníbylau stoiků jedním z nej-
ch prostředků, jak ji vštěpovat.
ho přisuzovat lásce k moci nebo

ke vzrušení - obojí je skutečně sou-
tohoto odporu a přispívá k němu. A]e
nejvhodnějším ltázvem je smysl pro
nost - majíhovté či oné forměvšich-

svým údělem spokojenějš! než jsou-oni hdé, a to v určitém, i když nikterak přes-
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némpoměru ke svýmvyšším
u těch, v nichž je silný, je tak podstatně sou
částíjejich štěstí, že cokoli je s ním v kon
fliktu, nemůže být pro ně předmětem
jinak než jen na okamžik, Kdo si myslí,
preÍerovánítoho, co je vyšší, znamená zt.
tu štěstí - že vyšší bytost za jinak st€j
oko]ností není šťastnější než nižší bytoit
nerozlišule dva velmi rozdflné poimy:
a spokojenost. Je nepochybné, že bytost,
jíž schopnosti cítit potěšeníjsou nízké,
největšínaději, že budou plně uspokojeny
A vysoce nadaná bytost bude vždy cítit,
každé štěstí, které může očekávat, ie

šení dávajípřed nimi přednost nižším
ním. To však je zcela slučitelné s pl-

:uznáv áním nadřaz eno sti vyš ších p otě -

Lidé často ze slabosti charakteru volí
í dobro, i když védí, že je méně hod-

a to neméně, když volí mezi dvěma
slastmi, než když volí mezi potě-

tělesným a duchovním. Oddávají se
požitkům ke škodě vlastního

, tíebaže si dokonale uvědomují, že
je větší dobro. - Lze dále namítat,že
L<etí začínají s mladistvým nadše-

pro všechno vznešené, s postupujícím
lpadají do lhostejnosti a sobecM.

však, že ti, kteííptocházejítouto
obecnou změnou, volí záměrně potě-

nižšího typu před vyšším. Soudím, že
než se oddajívýlučně jedněm potěše-
stali se neschopnými jiných. Schop-
jiných vznešenějších citů je ve většině

ívelmi kŤehká rostlina, snadno
lná nejen nepřátels\imi vlivy, ale

pouhým přáním udržet se při životě.
včtšiny mladých lidí rychle zaniká, jest-
zaměstnání, k nimž je přivedlo jejich

v životě, a společnost; do níž byli
, nejsou pííznivé pro uplatňování

schopnosti. Li dé ztrácejí své vyso-

této povaze světa nedokonalé. Ale může
naučit jeho nedokonalosti snášet, jso
vůbec snesitelné. A nepovedou k tomu,
by zfullděla těm, kteří si nejsou těchto
dokonalostívědomi jen proto, že vůbec
cítí dobro, kterymi s€ tyto
vyznačají. Je lepší b;ýt nespokojený
než spokoienývepř; je lepšíbýt nespokoje-
ný Sókratés než spokojený blázen. A jsou-li
blázen nebo vepř jiného názoru, pak proto,
že znají jen svou vlastní stránku věci.
člen srovrrán í zná obé střánky.

7. Lze namítat, že mnozí lidé, kteří jsou
schopni vyšších potěšení, občas pod vlivem
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ké aspirace, tak jako ztrácejí své intelektu-
ální záhby, protože nemají čas nebo příleži-
tost se jim věnovat, a zaméíljí se na nižší
potěšení ne proto, že jim dávaií zámérné
přednost, ale proto, že jsou to buď jediná
potěšení, k nimž majípřístup, nebo jediná
potěšení, jimiž jsou ještě schopni se těšit.
Lze se ptát, zda někdo, kdo zůstal stejně
schopný obou druhů potěšení, někdyvědo-
mě a klidně dával přednost nižším, i když
při neúspěšném pokusu oboje kombinovat
mnozí lidé všech věků selhali.

8. Proti tomuto verdiktu jedině kompe-
tentních soudců nemůže blit, jak myslím,
žádné odvolání. Na otázku, které ze dvou
potěšeníje žádoucnějšínebo který ze dvou
způsobů existence je příjemnější nehledě
na jeho morálnívlastnosti ana jeho důsled-
k}., je notno přijmout jako konečnou odpo-
věď soud těch, kteříjsou k němu oprávněni
znalostí obou, anebo když se v mínénítoz-
cházejí, soud většiny z nich.q A tento soud

a Srov. ktomu PlatónovaÚstanu 582 a-e. Rozhodnutí
o tom, která ,,slast'' (termín překladatele Radislava
I{oška) je vyššía která nižší, se u Platóna svěřuje filoso-
fovi, a to nejen proto, že se u něho předpokládá nejroz-
sáhlejší zkušenost, a]e táké proto, že ie mu pňznává
více rozvinutá schopnost souzení. - Problém šťastného

(5o1

týkající se kvality potěšení můžeme při-
imout bez jakéhokoli váhání tím spíše, že
neexistuje žádný jiný tribunál arlj pto otáz-
Lu kvantity. faké prostředky existují pro
určení, která ze dvou bolestíje silnějšínebo
trrerý ze dvou příjemných pocitů je inten-
livnější - mimo obecné mínění tčch, kteří
mají důvěrnou znalost obou? Ani bolesti,
eni potěšení nejsou homogenní, bolest je
rždy smíšena s potěšením. Co má rozhod-
nout, zda určité potěšení stojí za usilí
iza cenu určité bolesti - mimo cítění a soud
rokušeného? Když tedy toto cítění a tento
eoud prohlašují, že potěšení vycházející
a vyšších schopností js oa co do d,ruhu pŤed,
něiší- nehledě k jejichintenzitě - než potě-
ření, jichž je schopna živočišná přirozenost
odděleně od vyšších schopnosť, pak mají
vtéto věci právo na stejnou pozořnost.

9.Zabýval jsem se touto věcípodrobněji,
pnotože je nutnou součástí dokonale správ-
rého pojetí užitečno§ti či štěstí uvažova-
uých jako řídící pravidlo lidského jednání.
Ále nikterak to není nezbytná podmínka

Iíma a nešťastného moudrého je velice trefně podán
r Yoltaira v jeho vyprávění flistoire d,'un bon Bramin.
Étzn.překl.)
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kem pro něho byla jen- ušlechtilost dru-
hých. Ale už jen vyslovení takové absurdity,
jako je tato, činí jejívywácenízbytečným.

ušlechtilost znamenala ztrátu štěstí a užit l1. Proti této nauce se všakrrynořuje jin}
námitek, podle nichž štěstív jakékoli
nemůže být racionálním cílem lid-
života a lidského jednání. Za prvé
že štěstí je nedosažitelné; namítající

pohrdavě ptají: Jaké máš právo být šťast-

pro pňjetíutilitaristické normy. Touto
mou totiž není největší vlastní štěstí jedn
jícího, ale neivětší štěstí celkově. A ié-li
možno pochybovat, zda ušlechtilý charak
ter je vždycky šťastnějšípro svou
lost, nenípochyby o tom, že činí šťastnější-
mi druhé lidi a že tímnesmírně získává svět
jako celek. Utilitarismus by tedy mohl
sáhnout svého cfle jedinč obecným po<

vědomí a sebe-pozorování - mají nej,
možnosti srovnávání. Je-li taková

tence podle utilitaristickéh onáziru cí-
lidského jednání, je nutně také normou

ti. Tirto norínu tedy můžeme defi-
iako ,,pravidla a pííkazy lidského

, jejichž zachovávánímmá být po-
existence zajištěna v co největším
u pro celé lidstvo; a nejen pro lid-

ale pokud to povaha věcí dovolí, pro
ré cítící stvoření.

- K této otázceTh. Carlyle dodává: Jaké
měl ještě nedávno ptávo vttbec být?

proto, že lidé mohoužítbezštéstí;
jící ííkají, že si toho byli vědomi
ušlechťlílidé a mohli se stát ušlech-
jen díky tomu, že se naučili lekci

odříkání: je-li tato lekce dokonale
apŤijatá,je počátkem a nutnou
veškeré ctnosti.

l2.První z těchto námitek by byla velmi
kdyby měla dobrý zálrJad. Neboť

rováním ušlechtilosti charakteru, i
pro každého jednotlivce jeho

ro. Podle principu neivětšího štěstí, jak
jsme ho vysvětlili, posledním cílem, ve vzta-
hu k němuž a kvrlli němuž jsou žádou
všechny ostatnívěci - ať máme na mysli
vlastnídobro nebo dobro ostatních lidí-
existence co nejvíce prostá bolesti a co nei-
více plrrá radosti, a to jak co do kvality, tak
co do kvality. Měřítkem kvality a pravidlem
jejího srovrrávání s kvantitou jsou při tom
preference těch, kteřídíkyrozsahu své zku-
šenosti - kní jenutnopřipojit návyky jejich
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druhý, zmírňování neštěstí, alespoň d
lidswo považuje za žád,oucí žíta neuc

Takto utvářený život se těm, kte-
se ho dostalo, vždy jevil jako štěstí.

vat se ke kolektivní sebewaždě, kte
teková existence je i nyní údělem mno-

za určitých podmínek doporučuje
po značnou část jejich života. Součas-

Qlatná výchova a špatné sociálnípoměry
Když se ale takto pozitivně tvrdí, žeje iedinou překážkou toho, aby byla do-
možné, aby byl lidský život šťastný, téměř pro všechny,
twzení je ne-li slovní hříčka, tedy rr. Namítající by možná pochybovali
nadsázka. Chápe-li se štěstíjako nepŤet zdalidé pov ažající štéstí za cíl života
té vysoce příjemné vzrušení, pak je

iestliže pro lidi neexistuje vůbec
štčstí, pak dosaženíštěstínemůže být
mravnosti ani jakéhokoli racionálního
vání. Přesto i v tomto případě lze ještě
ffci ve prospěch utilitarisťcké teorie, ne
užitečnost zahrnuje nejen snahu o
ale také pře d cházení a zmírňov ání
A jeJi pnmí cíl, štěstí, chimérický, je
více cflem a tím naléhavější potřebou

zřejmé, že je nemožné. Stav
potěšení trvá jen okamžiky nebo v ně
rych případech - s přerušeními - n
hodin nebo dní a je jen občasným zábl
kem radosti, nikoli jejím trval]ím a
plamenem. Filosofové, kteří učili, že
ie cílem života, si toho byli vědomi

5 sroJ. Novalis (1772-18ol,), IJčeitníei saj§í, kap
,,Přroda". (Pozn. překl.)
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ti, kteříse jim posmívají. Štěstím, které
na mysli, nebyl život ve vytrŽenÍ, ale

takového vyttžení uprostřed
, kterou tvoří menší a přechodné

mnohé a rozmanité radosti (s vý-
převahou aktirmích stavů nad pa-

) a jejímž základním postojem je
od života více, než může po-

byli spokojeni s tak skrorrným podílem
něm. Mnoho lidí se ale spokojilo s mno-

menším. Hlarmí složky spokojeného
j sou podle všeho dvě: k]id a vzrušení.
z nich se často pokládásamao sobě

cíl za dostačující. Přivelkém klidu
mnoha lidí možné se spokojit s vel-

mďým potěšením; při velkém vzrušení
dokážou smířit se značnýmmnož-

bolesti. Jistě není vnitřně nemožné,
lidé ve své většině klid a vzrušení spolu
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spojovali, n€boť nejsou nikterak nesl
né, nýbtž p atff přrrozeně k sobě: trvání
noho je přípravou pro druhé a jedno
lává touhu po druhém. ]edině ti, u
pohodlnost přerostla v zlozvyk, si
vzrušenípo obdobíklidu; jedině ti, u
je poťeba vzrušení chorobou, pociťují
následující p o vzrušeni jako nudný a fád
a nikoliv jako stejně příjemný jako
chozí vzrušení. Když lidé, kteří jsou při
telně spokojeni ve svém,,rnějším osudu,
nalézajív životč dostatečné potěšení, jež
pro ně činilo život cenným, pak příčina
obvykle v tom, že se starají jen o sebe.
ty, kteř,í nemají ani soukromé, ani
citové vazby, jsou vzrušení života ve
ornezená, a v každém případě pro ně
cejína hodnotě, když se blížíčas, kdy
ny sobecké zájmymusíbýt ukončeny
Naproti tomu ti, kteříza sebou
něco, co mají rádi, a zvláště ti, kteří v
rozvinuli porozumění pro kolektivní záj
lidstva, si v předvečer smrti zachovávqí
iem o život stejně žiqí jako v síle
a zdraví. Hned po sobectví je hlavrrí
noa, jež činí život neuspokojivým,
tek duchovrrí kultury. Kultivovaná mysl
nemám na mysli mysl filosofů, ale

(so1

pro niž se otevřely prameny pozníni
se naučila v přijatelném stupni uží-

svých schopností - nalézá zdroje nevy-
zájmu ve všem, co ji obklopu-

v předmětech přírody, v dflech umění,
výtvorech básnictví, v událostech dějin,

c§tách lidstva, přítomných a minulých,
u jeiich výhledech do budoucnosti. Je

možné, aby se člověk stal ke všem
věcem lhostejným a načerpal z nich
málo, ale jen tehdy, když neměl

začátkrl o tyto věci žádný rnravní nebo
zájem a hledď v nich pouze uspoko-

zvědavosti.
14. V povaze věcí neexistuje absolutně

í důvod, aby určité množsM duchov-
kultury, dostatečné k probuzení inteli-

zájmu o tyto objekty nazírání, se
dědicMm každého, kdo se narodi]

zemi. Právě tak není nutné,
někdo byl sobecký egoi§ta bez oprav-

cítěníči starosti, leč ten, kdo se sou-

ie na svou vlastníubohou individua-
Něco mnohem vyššího než toto je

rozšířeno už nyní, takžeto ďává

iící zárukl toho, čím se může stát
druh. Osobní citové vazby avážný
o veřejné dobro jsou rnožné, i když

(57 )



v nestejné míře, pro každého spTávně
vovaného člověka. Ve světě, vněmž je
možností rozvíjet zájmy, radovat se,
také napravovat a zlepšovat, jekaždý,
splňuje tyto skromné morální a intelektu
ní požadavky, schopen existence, k
lze označit jako záviděníhodnou. A není
takovému člověku špatnými zákony
omezováním svobody odpírána voln
lžívat pratnenů štěstí v jeho dosahu, ji
této záviděníhodné existence
jestliže unikně pozitivním zlům života,
kým zdrojům fyzického a dušermího
ní - jako je chudoba, nemoc a
podlost nebo předčasná ztráta téch,
miluje. Hlavní tíha problému tedy
v zápase s pohromami, jimž zřídka
máme štěstíuniknout, kterým se za
ného stavu věcí nemůžeme vyhnout a
často nemohou bft podstatně
Ale nikdo, iehož mínění zaslouží
trochu pozornosti, nemůže
o tom, že většinu velkého pozitivního
na světě lze odstranit a že zlo bude
nec, budou-li se lidské záležitosti dále
šovat, uzaťeno do úz§ích mezí. Chud
spojenávkaždém ohledu s utrpením, m
bft úplně odstraněna moudrostí

(rs 
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a zdravýrn rozumem a prozíravostí
ů.I nejúpornějšínepřítel, jímž je

může být ve svém rozsahu neome-
redukován dobrou fyzickou a mrarmí

a náležitou kontrolou škodlivých
a věda je příslibem do budoucnosti,

nad tímto ohavným nepřítelem dosáhne
větších vítězsM. Každý pokrok v tom-

měru nás zbavuje některých rtzik, jež
zkracujínaše vlastníživoty, ale také -

se nás dotýká ještě více - nás připravují
ty, v nichž vidíme své štěstí. Pokud jde

ny štěstí a jiná zlrJamLíní, spojená

Boměry na světě, jsou hlavně účinkem
d hrubé neopatrno sti, ne zíízený ch př 6mi

špatných či nedokonalých sociálních
Krátce, všechny velké zdroje lid-

utrpení lze do velké míry - mnohé
skoro úplně - odstranit lidskou péčí

úsilím. A i když je jejich odstraně-
pomalé - i když dlouhá řada ge-

zahyne uprostřed zápasa, než bude
úplného vítězsM a tento svět se

vším, čím by se mohl snadno stát,
nechyběla vůle a poznání -, přece

, kdo je dostatečně inteligentní a vel-

ý, aby se byt nepatrně a nenápadně
na tomto úsilí, bude čerpat ušlech-



tilou radost ze samotného zápasa,bez
hožby nechtěl zůstat pro žádnéIákání
beckýchpožitků.

15. A to nás pňvádí k pravdivému z
cení námitky týkající se možnosti žít
štěstí a povinnosti se tomu :učit. Žít
štěstí je nesporně možné. Žije tak
volně asi pět procent lidstva, ivtěch
našeho světa, jež jsou nejméné zaosta
A často tak musí žít dobrovolně hrd
nebo mučedníkkvůli něčemu, čemu
dá větší cenu než svému individuál
štěstí. A]e kvůli čemu? Co je to jiného
štěstí druhých nebo prostředky ke štěstí?
ušlechtilé být schopen zcela sevzdátv
ního podílu na štěstí nebo možností
ale toto sebeobětování musí mít přece
nějaký cíl, není samo sobě cílem. A
se, že jeho cílem není štěstí, ale ctnost, jež
lepšínež štěstí, pak se ptám, zdaby
nebo mučedník tuto oběť přinesli,
nevěřili, že svou obétí zbaví druhé lidi
nosti podobných obět? Přinesli by ji,
by si mysleli, že když se vzdají štěstí
sebe, nepřinese to druhým lidem jiný
tek než to, že budou sdílet jel'ich osud a

(ó0 )
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také vzdají štěst? Všechna čest těm, kteří
dokáží sami pro sebe odříci osobní rado-
ze života, jestliže takovým odřeknuúm

ně přispívají k růstu štěstí ve světě.
ten, kdo takto jedná nebo prohlašuje, že

iedná, pro nějaký jiný cfl, n ezasloaží ob-
o nic více než asketa stojící na sloupu.

být inspirujícím důkazem toho, co
dokážou dělat, ale jistě ne příkladem
coby rrl,ěIidélat.

ró. Absolutní obětování vlastního štěstí
býrt neilepší službou štěstí druhých

v€ velmi nedokonalém stavu uspoŤádá-
§věta. Přesto plně uznávám, že ochota

takovou oběť je nejvyšší ctností,jež
v člověku být. Dodal bych, že v tomto
světa - ať je toto twzení jakkoli para-
- vědomá ochota žítbez štěstí dává

nadčjí na realizaci takového štěstí,

ie dosažitelné. Neboť jen tento vědomý
může člověka pozdvihnout nad na-

života a dát mu pocítit, že ať jsou
a štěstěna sebehorši nemají moc nad
zvítézit. Tento pocit ho osvobodí

přemíry úzkosti ze zla života a učiní ho
tak jako mnohého stoika v nej-

dobách římské říše, čerpat v klidu
zdrojů uspokojeni které jsou mu pří-



stupné, neznepokoiuje se nejistotou
trvání o nic ťce než ieiich nevyhnu
koncem.

t7.Z'atím nechť utilitaristé nep
trvat na tom, že mravnost sebeobě
jim náleží stejnýrm právem jako
nebo transcendentalistům. utilitaristic
mŤavnost uznává v člověku schopnost
tovat své největší dobro pro dobro dru
hých. Odmítá poaze uzrtat, že tato občt
sama dobrem. Oběť, jež nedává růst
nevede k růstu štěstí, utilitarismus
za marnou. Jediné sebeobětování, k
schvaluje, je bezvýhradná oddanost
(nebo některým prostředkům štěstfl
hých lidi buď lidstva jako celku, nebo j

notlivců v mezích daných kolektivními
jmylidswa.

18. Musím znovu opakovat, co odpů
utilitarismu zřídka spravedlivě
totiž že štěstí, jež je utilitaristickou
správného jednání, není vlastní štěstí
najícího, ale štěstívšech zúčastněných.
litarismus od jednajícího požaduje,
mezi svým vlastním štěstím a štěstím
hých rozhodoval se stejnou
jako nestranný a blahovolný divák. Ve
tém pravidle Ježše z Nazareta jevylád

duch etikyužitečnosti. ,,Co chcete, aby
dělalivám, dělejte vy jim" a,,Miluj své-

bližního jako sebe" - to woříideálnído-
t utilitaristické mrarmosti. Jako

iak se tomuto ideálu co nejvíce
, užitečnost ukJádázapwé,aby zá-

a sociální usp oíádání av áděly štěstí či
to lze prakticky nazvat) záiemkaždého

v co možná největší soulad se
celku; aza druhé, abyqýchova ave-

míněni jež mají tak obrovský vliv
lidský charakter, ažívaly této moci

, aby se v mysli každého jednotlivce
nerozlučnó spojení mezi jeho
štěstím a dobrem celku, zvláště

jeho vlastním štěstím a takovými - ne-
i pozitivrrími - způsoby chování,

předpisuje zřetel k obecnému štěstí.
by pak byl nejen neschopen poklá-

možnost štěstí pro sebe za slučitelnou
odporujícím obecnému dobru,

v každém jedinci by byl také jedním
klých motivů jednání přímý impuls

obecné dobro, a smýšlenís ním
by zaujímalo velké a přední místo

každého člověka. Kdyby protiv-
utilitaristické mravnosti viděli tuto

v této iejípravdivé podobě, nevím
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o jaké přednosti některé jiné mravnosti
mohli twdit, že ji utilitaristická
nemá; neťm také, o jakém krásnějším
vznešenějším rozvoji lidské přirozenosti
lze myslet, že ho pěstuje nějaky jiný eťc
systém; nebo o jaké pohnutky jednání,
přstupné utilitaristickému systému, se
kové systémy opítají, aby dodaly
svýmpříkazům.

19. Oponenty utilitarismu nelze
obviňovat, že jej představuiív diskredituj
cím svčtle. Naopak, ti, kteří si
jistou správrrou představu o jeho
kém charakteru, někdy jeho normě vytý
jí, že je pro lidswo příliš vysoká, Říkají, že
příliš náročné požadovat od lidí, aby
hnutkou jeiich jednání bylo neustále
porování obecných zájmů společnosti.
však znamená nesprávrrě chápat prarrý
znam mravní normy a směšovat pra
iednání s jeho motivem. Věcí eťky je
co isou naše povinnosti nebo podle ia
kitéria je můžeme poznat. Žadng
systém ale nepožadaje, aby jediným
vem všeho, co konáme, byl cit pro
nost. Naopak, devadesát devět
všech našich skutků je konáno z jiných
tivů, a je to správrré, jestliže je pravidlo

(64) (ó5 )

neodsuzuje. Je-li tato dílčí dezin-
důvodem k námitce proti

imu, je to tím nespravedlivéjší, že
stičtí moralisté předčili téměř

y ostatnív twzeni že motiv nemá co
s nrravno§tískutkŮ, ale mnoho s mrav-

hodnotou jednajícího. Ten, kdo někoho
před utonutím, koná, co je mravně

, ať ie jeho motivem povinnost,
naděje na odměnu za námahu. Ten,

zradí přítele, který mu důvěřuje, je vi-
zločinem, ikdyž je jeho cflemposloužit

příteli, jemuž je více zavázán.* Ne

Jeden oponent, iehož intelektuábaí i mravní pocti-
ráÁuznávámítev. }. IJewellyn Davies], proti této

namítl toto: ,,Správnost či nesprávnost záchrany
před utopením jistě závisí velmi mnoho

moťvu, z něhož je vykonána. Předpokládejrre, že
když se jeho nepřítel vrhl do moře, aby mu unikl,

zachránil jen proto, aby ho mohl krutě|i mučit:
této záchraně mluvit jako o ,morálně správném

Nebo přepokládejme, podle jedné sbírky mrav-
problémů, že jeden člověk zpronevěřil věc přija-
d přítel€, protože jejíwáceníby fatálně poškodilo

přítele nebo někoho, kdo k němu patří:
by utilitarisnus k tomu, abychom tuto zradu
i,zločinem', jako kdyby byla vykonána z nejha-
jšího motivu?" - Chtěl bych říci, že ten, kdo

druhého před utopením, aby ho potom zabil
se neliší od toho, kdo vykoná tutéž věc



uvažujme jen o skutcích konaných z moti ích lidínemusípři těchto příleži-
vu povinnosti a z beprostřední posl h jít za jednotlivé zúčastněné osoby,
principu: je neporozuměním utilitaris - pokud je to nutné - aby se ujisťli, že
kému způsobu myšlení, když si někdo iim prokazují dobro, neporušují prá-
lí, že podle této teorie máme své to j e st le gitimn í a opt ávnéná oč ekáv ání,
zaměřovat na tak vágní všeobecnosti,
ie svět nebo společnost jako celek. V

jiného. Rozmnožování štěstí je pod-
uťlitaristické etiky cílem ctnosti: ale pří-

většina dobr,ých skutků není zaměře kdy má jednot]ivá osoba (leda jed-

kblahu světa, ale kblahu jednotlivcfl,zné ztisíce)ve svémocitakto jednatvširokém
hož se skládá blaho světa. A anlzárnéry - jinými slovy, být veřejným dobro-

- jsou jen vfiimkou. A jen v těchto

z povinnosti nebo z lásky, pouze co do motivu,
se žádá, aby člověk bral v úvahu

samotný čin je odlišný. Zachtánéní onoho muže
užitečnost. Ve všech ostatrfch pří-

v daném pffpadě pouze nutný první krok činu
hem krutěišího, než bv bvlo nechat ho utonolrl ]

je tím, čemu má věnovat pozornost,
hem krutě;šího, než by bylo soukromá užitečnost, zájem či štěstí
byl Davies řekl ,,Správnost nebo neprálrrosl ika málo osob. Věnovat pozornost tak
člověka před utonutím závisí velrni mnoho'' - cíli musíobvykle jedinč ti, jejichž

mají vliv na celou společno§t. V pří-
nevykonání skutků - věcí, od nichž

namotivu, ale -,,na úmyslu",nelišil by se od něho
utilitařista. Davies vlivem přehlédnutí, které je
obecné, aby bylo zce|abezvýznamné, směšuje v
pffpadě_velmi odlišné pojmy motivu a úmysl
Na osvětlení žádného jiného bodu nerrylraloži]i utilit

Mravnost skutku zcela závisína úmyslu, to jest na
co jednající chce konat. Ne motlv, tj. cit, kte4ý ho
ktomu, abychtěl takto jednat, jestliže neodliiuje ú

ňsťční myslitelé (a zvláště Bentham) větší

nepůsobí nic v mratmosť: i když na něm velmi
v našem mravním hodnocení jednajícího, zvláště
naznačuje dobrou nebo špatnou habitaalní it*pozici
charakterový skl on, z néhož pravděpodobně vycháze
dobré nebo špatné činy [Tato poznámka se ábjer
pouze v druhém wdání Utilitlňsnu. 1Pozn. překl.)]

upouštějí z morálních důvodů, třebaže
ky by mohly býrt v jednotlivém přípa-

prospěšné - si rozumný člověk nepo-
uvědomí, že skutek je takové pova-

že kdyby byl obecně konán, byl by
škodlivý, a že to je důvod povinnosti

něho upustit. Rozsah ohledu k veřejné-
záima, zahrnatý v aznání tohoto princi-
není větší, než jaký se požaduje v kaž-

(66) (67 )



dóm jiném systému mrarmosti,
všechny ukládají upustit od všeho, co
zjevně škodlivé pro společnost.

20. T atáž ťtv aha qnrrací j inou výtku
nauce o užitečnosti: zaklád,á se na
hřubším nepochopení smyslu mravní
my a pravého významu slov ,,sp
a ,,nesprávný'. Často se twdí, že
mus čini lidi chladnými a bezatnými;
ochlazul'e jejich mravní cítění vůči jed
livcům; že je vede ien k suchému a twdé
avažování o následcích skutků,
do mrarmího hodnocení zahrnuií
ti, z nichž tyto skutky vycházejí.
toto tvrzení říci, že utilitarismus lidem
dovoluje, abych jejich soud o správnosť
nesprármosti skutku byl ovlivňován
míněním o kvalitách osoby, která
skutek koná, není to výtka proti utili
mu, ale proti každé normě mravnosti
bec. Neboť žádná etická norma jistě
označaje nějatcý skutek jako dobrý
špatnýproto, že ho koná dobrý nebo š
člověk, a ještě méně proto, že ho koná
věk laskavý, statečný nebo
nebo jeho opak. TYto úvahy jsou dů
nikoli pro hodnocení skutků, ale
A s uti]itaristickou teorií je zcela v

(ó8 )

lilosoíů,VI|, 722. (Pozn. přeH.)
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na osobách nás vedle sprármosť a ne-
jejich skutků zajímají také jiné

Stoikové zajisté - při paradoxním zne-
iazyka, jež bylo součástíjejich sys-

a jímž se snažili povznést nad všech-
co se neqfká bezprostředně ctnosti - rádi

že kdo má ctnost, mávšechno;aže je-
on je bohaqý, krásný a klál.ó Utilitaris-
nauka ale nic takového netwdí. utili-

si dobře uvědomují, že vedle ctnosti
ještě jiné žádoací dary a vlastnosti,

zcela ochotni přiznat jim všem plnou
Jsou si také vědomi, že správný

nutně neznamená ctnostný charak-
že skutky, které zasluhujívýrtku, často

í z vlastností, jež zasluhují chválu.
je to patrné v nějakém konkrétním

mění to jejich hodnocení jistě ne
ďe |edna|ícího. Nicméně soudí, že

důkazem dobrého charakteru
nakonec dobré skutky; a rozhodně od-

považov at za dobrou takovou dušev-
dispozici, jejíž převažající tendencí je

špatné chování. To je činí u mnoha
nepopulárními, 1'e to však nepopulár-

. Diogenés Laerti os, Žboty, názory a o,ýroky pro-



nost, kt€rou musísdílet s každým, kdo
tozdfl mezi dobrým a špatným opra
vážné. Tuto výrtku tedy nemusí
utilitarista ani odmítat.

2r. restliže tato námitka neznamená
více, než že mnozí uťlitaristé věnují
nost výlučně mravnosti skutků, pokud
posuzovány utilitaristichými
a že dostatečně nezdůrazňují jiné
stlánky charakteru, jež čini člověka
ným lásky či obdivu, pak to lze při
Do této chybyupadajíutilitaristé, kteří
tivovali své mrarrní cítěnd ne však své
patie, ani své umělecké vnímlání - a za
ných podmínek to platí také o
ostatních moralistech. A c olzeŤícina
vu jiných moralistů, platí také pro ně,
že máJi dojít k nčjaké chybě, je lépe,
k ní došlo zde. Fakticky můžeme twdit,
mezi utilitaristy, tak jako mezi pffznivci
ných systémů, existuje v aplikaci jei
principů každý myslitelný stupeň
a laxrrosti. Někteří jsou puritánsky
druzí tak shovívaví, jak jen si mohou
hříšníci a lidé sentimentá].rf. Ale nauka,
tak markantně vyzdvihuje zájem, který
Iidstvo na potlačování a prevenci chov
porušujícího mrarmí zákony, v

(zo1

a na filosoíii.
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u zaměřuje sankce veřejného mínč-
proti takor]ým přestupkům pravděpo-

s nemenŠÍintenzitou neŽ jiné teorie.
pravda, že otázka,,co porušuje mravní

patří k otázkám, v nichž se ti, kteří
různé mravní normy, často liší. Ale

mínění o mrarm ích otázkách ne -

uvedena do světa teprve utilitarismem,
přitom tato nauka podává ne-li snadný,

v každém případě jasný a rozumný
jak v těchto otázkách dospět k roz-

Snad nebude zbytečné uvést ještě ně-
další obecná nepochopení utilitaris-
eťky, i ta, která jsou tak zřejmá ahra-

můž e zdát nemožné, aby ob| ektivní
člověk do nich upadl. Neboť

značně nadaní se často tak málo snaží
souvislostem ttázotu, proti ně-

mají něja\ý předsudek, a lidé obecně
málo uvědomují tuto dobrovolnou

jako chybu, že se s velmi hru-
nepochopením etic\ých nauk neustá-

i v promyšlených spisech au-
kteří si činí největší nároky na vysoké



23. Dosti často slýcháme, jak je
o užitečnosti kritizována jako nauka
božná.Ie-livůbec nutné se tímto obvi
zab,ývat, můžeme říci, že tato otázka
na tom, jakou představu máme o
povaze božswí. }eJi pravdivé
že Bů}r si nade všechno přeie štěstí
tvorů a že toto štěstí bylo cflem při
swoření, pak užitečnost nejen není
ná nauka, ale je hlouběji náboženská
kterákoli jiná. lestliže tato výtka zn
že utilitarismus neuznává zjevenou
vůli jako nejvyššízákon mrarrnosti, pak
povídám, že utilitarista, který věff v
nalou dobrotu a moudrost Boha, nu
také věří, že cokoli Bůh pokládal za v
zjevit o mrarmosti, nutně splňuje v
míře požadavky užitečnosti. Nejen
utilitařité, imnozí jiní zastávali názor,
křesťanské zievení bylo zamýšleno
uzpůsobeno k tomu, aby naplňovalo
a mysli lidí duchem, kterY je má usc
aby sami naléza}i, co je správné, a
naleznou, aby to konali. Nemá jim
ledavelmi obecnč, co ie toto správné.
potřebujeme pečlivě uváženou etiku,
by pro nás Božívů}i interpretooala.
tento názor sprárrný nebo ne, o tom je
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bčné zde diskutovat: neboť jakákoli po-
, kterou náboženství - přirozené nebo

né - může posl§rtnout etickému
, je pffstupná stejně takutilitaris-

moralistovi jako kterémukoli jiné-
Může ho užívat jako svědectd Boha

užitečno§ti nebo škodlivosti určitého
iednání stejným právem, jako ho jiní
užívat pro stanovení transcenden-
zákona, který nemá s užitečností

štěstím nic společného.
24. Užitečnost bývá také souhrnně ozna-

jako nemorální: dává se ií jméno
či,,oportunismus", pňčemž se

lidového užitítohoto termínu iako
adu k ,principu". Ale ,,výhodné"

smyslu, v nčmž je opakem správného,
znamená to, co j e výhodné pro urči-
samého iednajícího, jako když mi-

obětuie zájmy své země, aby se udržel
Znamená-li něco lepšího než toto,

to, co je qýhodné pro nějaký bezpro-
cíl, pro nějalcý dočasný zámét, co

porušuje nějaké pravidlo, jehož za-
ie užitečné v něiakém mnohem

stupni. Výhodné v tomto smyslu
t§též co užitečné, je to něco škodlivé-

!íapříklad lhát by bylo často výhodné



kvůli tomu, abychom překonali
momentálnínesnáz nebo abychom d
nějakého cíle bezprostředně ažiteč
pro nás nebo pro druhé. Víme však, že
tování lásky k pravdivosti je jednou z
žitečnějších věcí, a oslabování tohoto
jednou z nejškodlivějších věci k nimž m
naše jednání vést. Víme také, že každé,
neúmyslné odchýlení od pravdy při
velmi mnoho k oslabenílidské.dů
nosti, jež ie nejen hlavní oporou veške
současného sociálního blahobytu, ale
nedostatek působí také ťce než cokoli
ho jako překážka civilizace, ctnosti,
na čem v největší míře závisí lidské
Proto cítíme, že porušení, pro
výhodu, pravidla takové transce
užitečnosti není užitečné a že ten, kdo
vlastníqýhodu nebo pro qihodu iinóho
dince dělá něco, co zbavuje lidi dobra a u
luje na né zlo a co je spojeno s větší
menší důvěrou, kterou mohou klást ve
va druhého člověka, ten patří mezi
největší nepřátele. Všichni moralisté
uznávají, že i toto pravidlo, jakkoli
né, připouštíq[jimky. Hlavní z nich je,
zamlčení nějakého f aktu (například
čení inf ormace zločinci nebo špatné
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nemocnému) by uchránilo jedince
když jde o někoho jiného, než jsme

sami) od velkého a nezasloaženého zla
když zamlčení se může uskutečnit jen po-

. Ale aby se tato vfiimka nerozšřo-
nad potřebu a aby měla co nejmenší
na oslabení důvěry ve věrohodnost, je

tuto rrýjimku uznat iako výjimku,
pokud možno rrymeait její hranice. A je-li

p užitečnosti k něčemu dobrý, musí
dobqi pro vzájemné zvážení těchto

užitečností a pro určení oblas-
vníž jedno užitečné nebo druhé užitečné

25. Obbájciužitečnosti jsou často žádá-
aby odpověděli na následující námitku:

skutkem není čas, aby se u každého
j ednání odha dov aly a zv ažovaly j eho
na obecné štěstí. To je přesně totéž

říkat, že je nemožné řídit naše jednání
kŤesťanské víry, protože není ča9,

při každé příležitosti, kdy máme
konat, pročetli Staqý a Noqý zákon,

na tuto námitku je, že k tomu
velmi mnoho času, totiž celá minulá

lidského rodu. Po celý tento čas
shromaždbvali zkušenosti o účincích

jednání, Na této zkušenosti závisí



Bylo by skutečně velmi zvláštní, kdyby
lidstvo shodlo, že užitečnost je kritérir

v okamžiku, kdy pociťují pokušení principu užitečnosti, podobně jako před-
vat do majetku nebo života druhých $sy všech prakticlcých disciplín, připouš-
Ani pak si nemyslím, že by iim tato
připadala příliš složitá; ale v každém

neomezené zdokonalování, a s pokra-
ícím pokrokem lidského ducha toto

dě je ta věc nynívložena do jejich ru áníneustále postlrpuje. Ale po-
ležovat pravidla mravnosti za zdokonali-

ie jedna věc, a vůbec nedbat středních
mravrrosti, a přitom by neeťstovala principů a snažit se testovat kaž-
o tom, co ie užitečné, a lidé by dý jednotlivý skutek pffmo pnrním princi-

pem je druhávěc. Nenívůbec jasné, proč by
nzrráváníprrrního principu mělo b;ýt neslu-
iitelné s uznáváním sekundárních princi-

žádné kroky, aby měli o užitečnosti
představy a učili jim mladé lidi a
vali je zákony a veřejným míněním.
obtížné dokázat, že ia\ýkoli eticlcý Informovat cestujícího o cfli jeho cesty
se v praxi nemůže prosadit za p ranamená zakazovat mu, aby sledoval
du, že současně vládne obecná cesty. Twdit, že štěstí je koneč-

veškerá uvážlivost a veškerá mrarmost
ta. Lidó mluví, jako by shrom ažďování
šenosti začalo teprve ted', jako by
zda wažda a krádež nej sou škodlivé
mu štěstí, si museli poprvé položit

Zakaždého jiného předpokladu však
museli za tento čas získat pozitivrrípoz

tradovány, jsou pravidla mravnosti jak;
široké masy lidí, tak pro filosofa, dokuá

}once i nyní; že přiiatý eticlcý kód nikterak
rení božské právo; a pokud jde o účinky

na obecné štěstí, že se lidé musí ještě
učit - to připouštím, či spíše zcela
to aznávám. Důsledky plynoucí

cí]em mravnosť, neznamená, že k to-

ky o tom, jak některé skutky působí na
nuto cíli nemá být vedena žádná cesta
rebo že lidem, kteří tam jdou, se nemá ra-

jich štěstí. A těmito poznatky, jež byly dit, aby šli spíše tímto směrem než jiným.
ilidé by skutečně měli přestat říkat o této

nesmysly, které by ani neříkali, ani ne-
mu nepodaří najít lepší. Že filosofové 1nslouchali o jiných praktických věcech.

Ňikdo neříká, že mořeplavba se nezakládámohou snadno učinit v mnoha věcech,
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na astronomii proto, že lodníci ne
pokaždé znovu sestavovat námořní roče
ku. Jsou to rozumné bytosti, a tak
vajína moře s ročenkou vypočtenou již dří
ve; a všichni rozumní tvorové,
vyplouvajína moře života, jsou již
nuti iak v obecných otázkáeh toho, co
správné a nesprávné, tak v mnoha
obtížnějších otázkách toho, co je moud
a pošetilé. A dokud je předvídavost
vlastností, lze mít za to, že to budou
i nadále. Ať přijmeme jako zálrJadní
mravrrosti cokoli, vždy potřebujeme
zené principy, které by ho aplikovaly. N
možnost postupovat bez sekundárníc
principů je společnávšem systémům, a
to nemŮŽe býrt argument€m jenproti
rému znich. Ale když se vážně
je, že takové sekundárníprincipy
existovat a že lidswo až dosud
ze zkušenosti lidského živ ota žádné
závéry a že tomu tak bude i v
je takorlý argument wchol absurdity,
ho kdy filosofická diskuse dosáhla.

2ó. Ostatní argumenty proti utili
záležívétšinou v tom, že mu kladou k
obecné slabosti lidské přirozenosti a
né nesnáze, které neustále překážejí odpo-

(zs 
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vědným osobám, aby uwářely běh svého
ňvota. Říká se nám, že utilitařista je scho-
pen učinit ze svého zvláštního případu vý-
jimku z mravních pravidel, když pod vli-
vem pokušení vidí v porušení nějakého
pravidla větší užitečnost než v jeho zacho-
v6vání. Ale je užitečno§t jediné přesvědče-
ní, které je s to nám poskytnout omluvu
za špatné jednání a prostředek k oklamání
našeho vlastního svědomí? Vhojnosti je po-
skytují všechny nauky, které uznávají jako
frakt existenci mrarmích konfliktů - což pla-
tío všech, které kdy rozumný člověk zastá-
vat, Není chybou žádného přesvědčení, ale
složité povahy lidstcých záležitostí, že pta-
vidla chování nemohou blýt formulována
uk, aby nepožadovala žádné vfiim|<y, a že
sotva může být nějaký skutek předepsán
iako buď vždycky povinný, nebo vždycky
odsouzeníhodný. Neexistuje etické pře-
wědčení, které nezmírňuje přísnost svých
zákonů tím, že jim dává určitou šffi, aby
mohly být přizpůsobovány zvláštním okol-
nostem, a spoléhá přitom na mravní odpo-
vědnostjednajícího; akdyž se takto otevřou
dveře, v každérn přesvědčení se objevuje
sebek]am a nepoctivá kazuistika. Neexistu-
p,žádný mtavní systém, v němž nevznikají
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n€sporné případy konfliktní
Existuií reálné obtíže, spletité prob
jak v teorii eti\r, tak ve svědomitém
osobního jednání. V praxi |sou s
nebo menším úspěchem překonávány
le intelektu a ctnosti jednotlivce. Ale
lze twdit, že někdo je k jejich řešení mé
způsobilý proto, že uznává konečný
cip, k němuž mohou blit konfliktní
a povinno§ti vztaženy. fe-li
zdrojem mrarmích povinností uži
může být povolána, aby mezi nimi
la, když isou iejich požadavky neslučite
Aplikace této normy může být obtížná,
ie lepší než vůbec žádná. V ostatních syst
mech si každý mravní zákon činí n
na nezávislou platnost, a proto
žádný obecný soudce, kteqý 1e
mezi nimi prostředkovat, Žádají-li o
nost iednoho před druhým, jejich nároky
opírají o něco málo lepšího než
a jestliže neisou určovány, iak tomu obvyk
le bývá, nepřiznanými úvahami o
nosti, dávají volnost působení
pŤání a stranickosti. Musíme si
že polze v pffpadech takového
mezi sekundárními principy je nutné,
byly aplikovány první principy.
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pffpad mravní povinnosti, v němž by
neuplatňoval něiaký sekundárníprincip,
ie-li jen jediný, zíídka může ten, kdo

princip užitečnosti, reálně pochy-
o tom, který to je.



tII. ZÁKLADNf sANKcE
PRINCIPU UŽITEČNOSTI

l. V souvislosti s každou normou, jež
být principem mravnosti, se často, a 

1

vem, klade otázka: Co je její sankcí? Z
kých motivů se jí máme řídit? Nebo
fičtěji: Co je z dtojemieiízávaznosti?oá
má zav azující sílu ? Odpovědět paŤí k
lům morálnífi]osofie. Tato otázka sice
to nabývá podobu námitky proť
tické mravrrosti, jako by se na ni
jinak než na jiné, ve skutečnosti se však
de v souvislosti se všemi normami. klade
prakticky pokaždé, když někdo má
jmout nějakou normu, nebo když má
mrarmost založit na nějak ém záHadé,k
muž ii nebyl dosud zvyklývztahovat,
tradiční mravnost, posvěcená vých
a obecným míněním, je jediná
jež se člověku jevíjako povinná sama o
A když někoho wzveme, aby uznal, že
mravnost svou závaznost oiloozuie odn
kého obecného principu, ktery naš ob
neobklopil stejnou sv atozáŤí, pŤipad,á
toto twzení jako paradox: Zdá se ml,

(82)
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údajné důsledky pro něho majívétšízava-
rující sflu než teorém, z něhož jsou odvoze-
ny; že budova stojí pevněji bez toho, co se

rydává za její zálrJady, než spolu s nimi.
ňíká si: Cítím, že jsem povinen nekrást či
newaždit, nezíazovat či nepodvádět; ale
proč bych měl být povinen podporovat
obecné štěstí? Je-li mé vlastní štěstív něčem
docela jiném, proč bych tomu nesměl dát
přednost?

2. Je-li názor utilitaristické filosofie
opovaze mrarrního citu správrrý, tato obtíž
bude trvat, dokud se vlivy, jež íormují
mrarmí charakter, neuplatní u utilitaristic-
Lého principu se steinou silou, jako se

uplatnily u někteqých jeho důsledků - do-
tud v našem charakteru vlivem dokonalejší

ú"hol.y nezapustí hluboké kořeny pocit

iednoty s ostatními lidmi (jakto beze sporu
zamýšlel Kristus) a nestane se v našem
ylastním vědomí plně částí našípřirozenos-
ti tak jako odpor ke zločinu v dobře vycho-
vaném mladém člověku. Zatím jetato obtíž
spojena nejen s naukou o užitečnosti, ale
také s každým pokusem analyzovat mrav-
nost a přivést ji k principům. Dokud prin-
cip ještč není v mysli lidí oděn stejnou
posvátností jako některé z jeho aplikací,



vzniká dojem, že zbavuie tyto aplikace čásť
jejich posvátnosti.

3. Princip užitečnosti buďmá, nebo není
důvod, proč by neměl mít, všechny sankce,,
jež náleží každému jinému systému
nosti. Tyto sankce jsou buď vnějši
vnitřní, O vnějších sankcích není nutno se
dlouze šínt. Je to naděje na přízeň
obava z nelibosti ze strany našich bližních
nebo ze stranyVládce univerza, jakož i veš-
kerá sympatie a náklonnost k bližním a lás-
ka a úcta k Bohu, jež nás nak]ání k tomu,
abychom konali jeho vůli nezávisle na
beckých důsledcích. Neexistuje zřejmě
žádný důvod, proč by všechny §rto
zachovávání mrarmosti neplatily pro uťli-
taristickou mravnost stejně úplně a se
nou silou iako pro kteroukoli jinou mra
nost. U motivů, které se vztahují k
bližním, tomu tak nepochybně |e,
k stupni obecné inteligence. Neboť ať
obecné štěstíexistuje nebo neexistuje něj
kí iiný důvod mravní povinnosť, lidé
ustále touží po štěsť; a aÍ je jejiclt
praxe jakkoli nedokonalá, oceňují u
hýchkažd,é chování, jež, jak myslí,
ruje jejich štěstí. Pokud jde o nábože
motiv, je třeb aííci, žekdyžlidé věří, iak
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šinou vyznávají, v dobrotu Boha, pak ti,
kteří soudi že podporování obecného štěs-
ť je podstatou, nebo dokonce jediným kri-
tériem dobra, musí nutnč věřit, že to schva-
luje také Bůh. Proto veškerá síla vnější
odměny a trestu, ať fyzického nebo mrarmí-
ho, ať pocházíod Boha nebo od našich bliž-
ních, spolu se vší nezištnou oddaností
iednoho k druhému, kterou umožňují
schopnosti lidské přirozenosti, může také
podporovat utilitaristickou rnŤavnost, na-
kolik je tato mravnostwznávána - a to tím
mocněji, čím více jí slouží výchovné pro-
sředky a obe cné v zdélání,

4. Tolik k vnějším sankcím. Vnitřní sank-
cípovinnosti - ať je našínorrnou povinosti
rckoli - ie stále jedno a totéž: cíténí v nás,
více nebo méně intenzivní nelibost, která
doptovází naše přestoupení povinnosti
ziežvevážnéiších případech vzniká v nále-
ňtě kultivovaném mrarmím charakteru,
eby nás od tohoto přestoupení odvrátila
ieko od naprosté nemožnosti. Toto cítění-
ie-li nesobecké a spojuie se s čistou ideou
povinnosti, a ne s nějakou partikulárnífor-
mou povinnosti nebo s nějakými pouze
vedlejšími oko]nostmi - je podstatou svě-
domí. V komplexním jevu, v jakém svědomí
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aktuálně existuje, je onen jednoduchý fakt
obvykle zcela zakcyt průvodními předsta-
vami, vycházejícími ze sympatie, z lásky
a ještě více ze strachu, ze všech forem nábo-
ženského cíténí, ze vzpomínek z dětsM
a z celého našeho života; ze sebelásky,
z touhy po uznání druhých, a někdy také ze
sebeponižování. Tato krajní složitost jevu
je, jak se obávám, příčinou jakoby mystic-
kého charakteru, který bYvá - vlivem určité
tendence lidské mysli, dosvědčené mnoha
jinými příklady - přisuzován ideji mravrf
povinnosti a který vede lidi k názoru, že
tato idea se může spojovat pouze s objekty,
které ji podle našísoučasné zkušenosti mo-
hou (působením domněle tajemného záko-
na) vyvolat. Ve skutečnosti však zavazající
sfla ideje povinnosti záležív eistenci cito-
vó bariéry, která musíbýt prolomena, chce-
me-livykonat něco, co porušuje naši normu
sprármosti, a jež na nás, když tuto normu
přesto poruším€, pravděpodobně dolehne
v podobě výčitek. Ať máme o povaze a pů-
vodu svědomí jakoukoli teorii, toto je jeho
podstatou.

1. ZákJadní sankcí veškeré mrarmosť
(nehledě na vnější motivy) tedy je vnitřní
subjektivní cítění. Proto ty, kteří mají jako
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normu užitečnost, nepřivádí nikterak
do rozpaků otázka:,,Co je sankcí této kon-
krétní normy?" Můžeme odpovědět Totéž,
co je sankcívšech ostatních norem - cítění
lidíve svědomí. Tato sankce jistě neníúčin-
náutěch, kteřínemajícity, knimž se sankce
obrací. Tito lidé však neposlouchaií jiný
morální princip o nic ťce než princip utili-
tarismu. Mravnost jakéhokoli druhu na ně
má vliv pouze skrze rrnější sankce. Toto cí-
těnívšak skutečně existuje - jako fakt v lid-
ské přirozenosti - a jeho skutečnost i jeho
veliký vliv na ty, v nichž bylo náležitě rozvi-
nuto, jsou ptokázány zkušeností. Nikdy se
neukázal žádný dtvod, proč by toto cítění
nemělo být ve spojení s utilitaristickou nor-
mou mravnosti rozvinuto do stejné intenzi-
ty jako ve spojení s kteroukoli jinou nor-
mou.

ó. Vím dobře, že mnozí mají tendenci si
myslet, že ten, kdo vidív mravní povinnosti
transcendentální fakt, ob;ektirmí skuteč-
nost náležející do oblasti ,,věcí o sobě",
bude se povinností pravděpodobně řídit
více než někdo, kdo ji pokládá za čistě sub-
iektiwlí a klade ji pouze do lidského vědo-
mí. Ale ať si kdo o této ontologcké otázce
myslí cokoli, silou, která člověka skutečně
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pohání, je jeho vlastní sublektivní cítění
a jejívelikostje dánaintenzitou tohoto cítě-
ní. Přesvědčení, že povinnost je objektivní
skutečností, neníu nikoho silnějšínež pře-
svědčení o objektivní skutečnosti Boha.
A přece ťra v Boha, nehledě na očekávání
aktuální odměny a trestu, působína jedná-
ní pouze skrze subjektirmí náboženské cí-
tění a úměrně k jeho síle. Sankce, nakolik je
nezištná, jevždy v samotné mysli. A proto
transcendentální etikové mohou mít
na mysli jen to, že tato sankce existuie
v mysli jen tehdy, když má kořeny mimo
mysl; a že může-li si někdo říci,,to, co mě
omezuje a co se nazývámým svědomím, je
pouze cítěnímévlastnímysli", může z toho
patrně usoudit, že když přestane cítční,
přestane i povinnost, a že když mu ono cítě-
ní případá nepohodlrré, nemusí na ně dbát
a rnůže se snažit ho zbavit. Ale je toto ne-
bezpečíspoieno jen s utilitaristickou mrav_
ností? Činí přesvědčeni že mra,rní povin_
nost má svůj základ mimo mysl, ono cítění
povinnosti tak silnlým, že se ho nemůžeme
zbavit? Skutečnost je natolik jiná, že etiko_
vé s politovánímuznávají, že u většiny lidí
může být svčdomí snadno umlčeno nebo
potlačeno. Otázka,,musím poslouchat své
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wědom?" si kladou stejně často lidé, kteří
nikdy neslyšeli o principu užitečnosti, jako
jeho zastánci. Pokud na tuto otázku odpo-
ťdají kladně lidé s tak slabým svědomím,
že si ji vůbec mohou klást, pak to nečiní
proto, že zastávají transcendentální teorii,
ale pro vrrěj ší.sankce.

7. Pro náš zámér není nutné, abychom
rozhodovali, zda cíténípovinnosti je woze-
né, nebo získané. Předpokládáme-li, že je
lrrozené, zůstává otevřenou otázkou, k ja-
kým předmětům se přirozeně vztahu;'e. Fi-
losofičtí zastánc1 této teorie totiž shodně
twdi že intuitivnípoznání se týká principů
mrarrnosti a nikoli jednotlivostí. Je-li tu
skutečně něco wozeného, nevidíme důvod,
proč by tímto wozeným cítěním nemělo
být cítění ohledu k potěšením a strastem
druhých lidí. ExistujeJi nějaký princip
mravnosti, kteqý je intuitirmě povinný, řekl
bych, že iím musíbýt právě toto. Je-li tomu
tak, pak by se intuititmí etika shodovala
s etikou utilitaristickoll atu;ž by mezi nimi
nebyl žádný další spor. Už ted se intuicio-
nisté sice domnívaií, že existují i jiné intui-
ťvnímravnípovinnosti, ďe soutli že toto je

iedna z nich; jednomyslrrě totiž uznávají, že
rozsáblá část mrarrnosti souvisí s ohledem
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k zájmům našich bližních. Jestliže tedy pře-
svědčení o transcendentálním původu
mravní povinnosti dodává vnitřní sankci
další účinnost, zd,á se mi, že utilitaristichí
princip z toho má jenužitek.

8. Na druhé stTaně, není-li mtavní cíténí,
jak se sám domnívám, wozené, ale získané,
není proto méně přirozené. Pro člověka je
přirozené mluvit, myslet, stavět města, ob-
dělávat půdu, i když jsou to získané schop-
nosti. Mrarmí cítění jistě není částí naší pň-
rozenosti v tom smysla, že ie v nějakém
poznatelném stupni přítomno v každém
z nás. Á]e to je naneštěstí fakt lznávaný
i těmi, kteff nejhorlivěji věří v transcenden-
tálnípůvod mravního cítění. Stejně jako jiné
získané schopnosť, onichž jsmeprávě mlu-
vili, mrarmí schopnost sice není částí naší
přirozenosti, ate je jejím přirozeqfun vfolo-
dem. Je jako ony schopnosti schopna v urči-
tém malém stupni vznikat spontárrně; může
blit výchovou kultivována k vysokému stup-
ni rozvoje. Ále častou aplikacívnějších sank
cíavlivem raných dojmů může být bohužel
také rondjena jalcýmkoli §měrem, takže je
sotva něco tak absurdní a tak hanebné, abý
to pomocí těchto vlivů nemoh]o působit,
na lidskou mysl s veškerou autoritou svědo-
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mí. Pochybovat o tom, že týmiž prostŤedky
lze dát tutéž moc principu užitečnosť,
i kdyby neměl žádný záHadv lidské pňro-
zenosti, to by odporovalo všízkušenosť.

9. Morální asociace, jež jsou vytvořeny
zcela uměle, však s postupující duchovní
kulturou podléhají rozkladné síle anůýzy
a uvolňují se. A kdyby se cítění povinnosti
spojené s užitečností jevilo steině libovol-
né; kdyby v naší přirozenosti neexistovala
žádná íídící in§tance, žádná mocná skupi-
na citů, s nimiž by ono spojení (povinnosti
s užitečností) bylo v souladu a ježby nám
dávaly pocit sourodosti a sklon nejen pod-
porovat toto spojení v druhých (k tomu
máme hojnost egoistických motivů), ale
také ho pěstovat v nás samých - krátce, kdy-
by v nás neexistoval žádný pťtrozený zá-
klad cítění pro utilitarisťckou mravnost,
snadno by došlo k tomu, že by i toto spojení
bylo analýzou zrušeno, i kdyby nám bylo
vštípeno qichovou.

l0. Tento zák]ad však existuje v mocném
pňrozeném citu, a až jednou bude obecné
štěstíuznáno jako etická norma, bude tento
zilad. silou utilitaristické mrar,rnosti. Tírrr-
to pevným záHadem je zálrJad sociálního
cítění lidí - touha po jednotě s druhými
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lidmi, která jeažnyní mocným principem
lidské přirozenosti anaštěstíjedním z prin-
cipů, jež mají tendenci stále sflit, i bez vý-
slorrného vštěpování, vlivem postupující ci-
vilizace. Život ve společnosti je pro člověka
tak přirozený, tak nutný a takbéžný, že -
kromě některých neobvyklých okolností
nebo pň zámérné abstrakci - nikdy nechá-
pe sám sebe jinak než jako člena nějakého
společenství. A toto myšlenkové spojení se
upevňuje tímťce, čímťce se lidswo vzda-
luje stavu primitivrrí nezávislosti. Proto
každá okolnost, jež je podstatná pro sociál*

ní stav, se stále více stává neodděli
součástí představy, kterou si každý jed

livec tvoří o situaci, do níž se narodil a jež

údělem lidské bytosti. A tedy společen
mezilidmi, kroměvztahu mezi pánem a

rokem, je zjevněnemožné na jiném
než na tom, že jsou brány v úvahu
všech. Společenství mezi rormými
existovat pouze na dorozumění, že

všech jsou si rovny. A protože ve všech
vech civilizacekaždý - kromě absolu
monarchy - má své sobě rotm é, jekaždý
vinen žít na tomto základě s každým. A
dádobatrochu pokročíke stavu, kdy
nemožné žít s druhými trvale jinak.

(oz1

hdé dozrávají k tomu, že pro sebe nedoká-
žou pokládat za možný stav naprosté lhos-
tejnosti k zalmu druhých lidí. A mohou
sami sebe myslet jen jako bytosti, které se
nedopouštějí alespoň žádného většího bez-
ptáví a toto bezptáví (třeba jen pro vlastní
ochranu) stále rozhodně odmítají. Je pro ně
také běžné, že spolupracují s druhými lid-
mi a kladou si ve svém jednlíní (alespoň nč-
kdy) jako cíl kolektivrri ne individuálnízá-
iem. Když spolupracuji jsou jejich cíle
totožné s cfli druhých. A alespoň dočasně
mají pocit, že zájmy druhých jsou také ie-
iich vlastními zájmy. Posi]ování sociálních
vazeb a zdtavý společens\ý růst působí, že
každý jednotlivec má silnější osobnízájem,
eby v praktickém životě bral zŤetel k blahu
druhých, ale také ho vede, aby stále ťce
gtotožňoval své cítění s jejich dobrem nebo
elespoň se stále větší pozorností k němu,
Dospívá (alespoňinstinktirmě) ktomu, že si
uvědomuje sám sebe jako bytost, jež samo-
ňejně dbá o druhé. Dobro druhých se pro
něho stává něčím, čemu má přirozeně
a nutně věnovat pozořno§t, podobně jako
herékoli íyzické podmínce naší existence.
I když je toto cítění v člověku docela malé,

každývelmt silnými zištqfimi i nezištný-
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mi motivy puzen, aby je projevoval a aby
také co nejvíce podporoval v druh
A i když sám žádné takové cítění nemá,
stejně velký zájem jako kdokoli jiný, aby
měli druzí. A tak působením nakažlivé s,
s}rmpatie a vlivem výchovy jsou v
uchovávány a živeny i ty nejmenší
tohoto cíténí a jsou obrovskou mocí
ších sankcí ovíjeny tkání podporuj
představ, Tento způsob chápání nás
mých a lidského života se s postupem
turypociťuje stále ťce jako přirozený.
dý krok ve zlepšení politických
podporuje tento vývoi tím, že
zdtoje zálmovýchstřetů a odstraňuje p
ní nero,,rnosti mezi jednotlivci nebo
mi, které ještě dnes umožňujínedbat
velké části lidswa. se zdokonalováním
ského ducha stále rostou vlivy, které v
dém jednotlivci vyvolávají pocit jednoty
všemi ostatními; a ježmuv ideálním
dě znemožňuji aby si představoval nebo
přál nějakou pro sebe výhodnou sit
která by nebyla qýhodná také pro dru
Když si nyní představíme, že by toto
jednoty bylo vyrrčováno jako

a že by vešketá sílavýchovy, institucí a
řejného mínění byla zaměřena - jak to

kdysi bylo s nábožensMm - k tomu,

(94)
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Laždý od svého dětstvírryrůstal v prostředí,
kde by toto cítění bylo nejen hlásáno, ale
také uskutečňováno, pak si myslím, že rú-
Ldo, kdo si to dokáže představit, nebude
pochybovat o tom, že základní sankce
mravnosti štěstí je dostačující.

lr. Každému, komu realizace takového
připadá obtížná, doporučuji k usnad-

uěnídruhé ze dvou hlavních dělA. Comta,
de politique posititse, IrToti politické-

nu a morálnímu systému předloženómu
tomto po j edn áni mám ve]mi závažné ná-
tky, ale nadmíru jasně ukázalo, že je

aby služba lidstvu - ibez pomoci
v Prozřetelnost - nabyla jak psycholo-

síly, tak sociální účinnosti nábožen-
aby tato idea ovládla celý lidský život

pronikla veškeré myšlení, cítění a jednání
že i největší moc, kterou kdy mělo ná-

se vedle takové služby jeví jen
její odlesk a náznak A není obava, že
málo účinná, ale naopak že bude pů-
tak mocně, že bude překážet lidské

a individualitě.?

Podrobná kritika Comtova pojednání Systčme de
positiqe (I851-].a5 4|, zv]:áŠté autoiltářshích

Comtova státního nábožensM, se nacházív dru-
dfle Millova spisu Auguste Comte and Positioilm.



12. Pokud jde o cítění, ježje zavazwj

si]ou utilitaristické mravnosti pro všec

kteří ji uznávaji není nutné čekat na
čenské vlivy, jejichž působením by si tu
závaznostuvědomilo celé lidswo. v re

ně raném stadiu lidského pokroku, v
se nacházíme, člověk opravdu nemůže

ciťovat sympatii ke všem o§tatním
v takové plnosti, že užby nebyla
žádná rcálnáneshoda v obecném
jednání. Nynívšakuž ten, vněmž je soci

citění vůbec rozvinuto, nemůže ostatní
vážně pokládat zaňvaly, kteřís ním bolt

o prostředlv ke štěstí a jejichž_porážku

músí přát, aby sám měl úspěch. Hl
zakořeněná představa, kterou má už
každý jednotlivec sám o sobě jako soc

bytosti, působi že jako jedno ze svých
rozených přánívidí to, aby byl soulad
jeho cítěním a cílem a mezi cíli a cíl

druhých lidí. Jestliže mu ro zdfly v
a dušerrní kultuře znemožňují, aby

mnohé z jejich aktuálních citů - možná

ie kritizuje a staví se proti nim -, mu§í
uvědomit, že jeho reálný cfl a jejich cfle n

stojíproti sobě; že neníproti tomu, co si
reálně přeji totiž proti jejich vlastní
dobru, ale že je naopak podporuje. Toto
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tění je uvětšiny jedinců mnohem slabšínež
iejich sobecké city, a často vůbec chybí. Ale
u těch, kteří;e mají,má povahu přirozené-
ho cítění. Nejeťse jim jakopověravštípená
výchovou nebo jako zákon despotickydaný
společenskou mocí, ale jako vlastnost, kte-
rou by pro ně nebylo dobré postrádat. Toto
přesvědčení ie záHadní sankcí mravrrosti
největšího štěstí. Tato sankce působi že
každý člověk s dobře rozvinutým cítěním
iedná ve shodě s vnějšími motivy (ne proti
nim) pro péči o druhé, kterou požadují (jak

isem je nazval) vnější sankce. A když tyto
tvněišfl sankce chybí nebo působí v opač-
ném směru, (toto přesvědčení) je samo
o s ob ě mocnou rmitřní z ava nllící siloll, jejíž
velikost závisí na citlivosti a uvážlivosti
charakteru, neboť jen málokteří, kromě
řch, jejichž mysl je úplná mtavníptázdno-
ta, se odhodlají založlt běh svého života
na. zásadé, že budou brát ohled na druhé
ienpotud, pokud;e ktomu nutí jejichvlast-
dsoukromý záiem.



Iv. ]AK LzÉ D(0-KAZAT
PRINCIP UŽITEČNOSTI

r. Řekli jsme už, že otázl<y qýkající se
sledních cílů nepřipouštějí důkaz v
lém qýznamu tohoto slova. Nemožnost
kazu úsudkem je vlastní všem
principům, všem prwúm premisám n
poznání, stejně ]'ako prvním premisám
šeho jednání. Ale premisami poznáni
určitá íakta, a proto se mohou
na schopnosti, které soudí o faktu -
na naše smysly nebo na naše vnitřní
mí. Je možno se odvolávat na tytóž sc
nosti, když jde o otázl<y praktic\ých
Nebo jakými schopnostmi dospíváme k
jichpoznání}

2. Otázl<y po cílích |sou (iinými
otázkami po tom, které věci isou
Uťlitarismus řká, že štěstí ie žádoucí, a
;e to iediná véc žádoací jako cíl,
všechny ostatní věci jsou žádoací
iako prostředek k tomuto cíli. Co se

s,,To desireu se překládá jako,tolužit', ale též
si, žádat". ,,Desirable" iako ,,žádoucí". (Pozn. překl.)

(oa 
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od této nauky požadovat, které podmínky
musítato nauka splnit - aby prokázala svůj
látoknaloznání?

3. J€diným možným důkazem toho, že
nějaký pŤedmčt je viditelný, je to, že lidé ho
skutečně vidí. ]ediným důkazem, ženéjaký
zvuk je slyšitelný, jeto, želidé ho slyší.Atak
ie tomu i s ostatními prameny naší zkuše-
nosti. Podobně, jak soudím, jediným mož-
ným důkazem toho, že něco je žádolcí, je
to, že lidé si to skutečné žádají, Kdyby cíl,
ltetý si utilitaristická teorie klade, nebyl
v teorii a praxi :uzrlávárr jako cfl, nikdy by
nic nemohlo někoho přesvědčit, že je to
skutečně cíl. Jako jedinY důvod, proč je
obecné štěstí žádoucí, nelze uvést nic jiné-
ho než to, že každý člověk si žádá svévlastní
štěsti nakolik je pokládá za dosažitelné.
Ále tak tomu skutečně je; tím tedy máme
nejen veškerý důkaz, který tato věc při-
poušti ale také všechno, co je možno žádat
iako důkaz toho, že štěstí je dobro: totiž že
štěstíkaždého člověka je dobrem pro toho-
to člověka, a že obecné štěstí je proto dob-
Fem pro lidi jako celek. Štěstí ptokázalo
rvrlj nárok, že jeiednímzcílů jednání, atedy
Eké i e dním z kritérií mrarmosti.



4.Tím však ještě ned,okázalo, že je
ným kritériem. K tomu by bylo - podle
hož pravidla - nutno ukázat nejen, že lidé
žádaiíštéstí, ale také, že si nikdy nežáda
nic jiného, Je však zřejmé, že si opravdu
dají věci, které se v obecné řeči rozhod
odlišují od štěstí. Touží např. po
a po nepřítomnosti neřestí stejně dychti
jako po potěšení a po nepřítomnosti
ti. Touha po ctnosti není stejně
faktem jako touha po štěstí, ale ie stejně
tentická. A proto se protivníci
ké normy domnívaii že majíprávo
vat, že kromě štěstí existují i jiné
lidského iednání a že štěstí není
schvalování a odmítání.

5. Ále popírá utilitarismus, želidé
po ctnosti, nebo twdísnad,žepo ctnosti
nemá toužit? Právě naopak. TVrdínejen,
ctnost je žádoucí, ale také, že bychom po
měLi toužit nezištně, pro ni samu. Ať je
nění utilitaristů o podmínkách vzn
ctnosti jakékoli a ať si myslí (jak tomu s
tečně je), že skutky a dispozice jsou
né jedině proto, že sledují nějaký jiný
než ctnost, přece jen - když se na
úvah tohoto druhu připustí a rozhodne,
je ctnostné - utilitaristé nejen kladou

(roo) (101)

na wchol toho, co je dobré jako prostředek
k poslednímu cíli, ale také uznávají jako
psychologický íakt, že ctnost §e pro určité-
ho jedince může stát dobrem o sobě, jež
nesmčřuje k žádnému cfli mimo ně. Atwdí
dokonce, že mysl neníve správném stavu -
ye stavu odpovídajícím principu užiteč-
nosti, ve stavu vedoucím k obecnému
štěstí - jestliže nemiluje ctnost tímto způ-
sobem - jako nécožádoacího o sobě, i když
v individuálním případě nemá všechny
žádoucí důsledky, které obvykle vyvolává
ana jejichžzálrJadéje pokládána za ctnost.
Tento názor se anivnejmenším neodchylu-
ie od principu štěstí. Součásti štěstí jsou
velmi rozmanité akaždá z nich je žádoucí
§ama o sobě a ne pouze, nakolik se uvaŽuje

iako něco, co zvětšuje celek. Princip užiteč-
nosti neznamená, že určité potěšení, jako
například hudba, nebo určitá nepřítom-
nost bolesti, jako například zdtaví, se má
pokládat za prostředek k něčemu hromad-
nému, čemu se ffká štěsti a že se po tom má
toužit z tohoto důvodu. Tyto věci jsou žá-
dány a žádoací samy o sobě a samy pro
sebe. Jsou prostředkem k cíli, ale také sou-
óstí cíle. podle utilitaristické t€oúe ctnost
není přirozeně a původně součástí cíle, ale



může se jí stát. A u těch, kteří žijí neso
ky, se takovou částí stala, t ollžípo Ň a

ií ji ne jako prostředek ke štěstí, ale
součást svého štěstí.

ó. Abychom to ťce přiblížili,
připomenout, že ctnost není jedinou
která je původně jen prostředek a
kdyby nebyla prostředkem k něčemu
mu, bybyla a zůstalaneutrální, potom
se spojila s tím, k čemu ie prostřed
a tak je nakon ec žádána sama pTo sebe, a
s opravdu velikou intenzitou. Jak je
například s láskou k penčzům? Peníze
jsou původně o nic žádoucnějšínež
da blyštivých kamínků. }ejich hodnotou
jedině hodnota věcí, které zaně lze ko
touha po nich je totéž co touha po věcec
iichž zané ]ze dosáhnout. Ale láska k
zům není jen jednaz nejsilnějších hnac
sil lidského života, ale peníze jsou v
případech taky žádány samy o sobě a
sebe. Touha mít je je často silnější než
ha jich ažívat, a stále roste, když
mizítouha po věcech, které bychom si za
mohli opatřit. Lze tedy popravdě říci, že
níze isou žádány nikoli pro nějaký cíl,
jako součást cíle. Z prostředku ke štěstí
samy staly hlavní složkou představy o

(1o2) (]o3)

d kterou si někdo tvoří.TotéžLzeříci o vět-
šině velkých cílů lidského života, jako je

moc nebo sláva,ažnato,že s každým z nich
je spojeno určité množsM bezprostřední-
ho potěšení, ježbadí alespoň zdáni,žeje
s nimi přirozeně dáno - cožne\ze říci o pe-
nězích. Ale nejsilnější pňtažlivá síla moci
i slávy je v tom, že obrovsky usnadňují do-
sažení jiných našich přání. A takto vzniklá
úzká asociace mezi nimi a všemi předměty
našich přání dává přímé touze po nich ta-
kovou intenzitu, že u některych charakterů
předstihuje v síle všechny ostatní touhy.
Vtěchto případech se prostředky stů sou-
částícfle, ato součástídůležitějšínežvšech-
no, k čemu jsou tyto prostř€dky zaméřeny.
To, co bylo nékdy žádáno jako nástroj k do-
sažení štěsti je nyní žádáno kvrlli sobě sa-
nému. Ale když je to žádárao samo pro sebe,

ie to žádámo jako součást štěstí. Člověk se
stává šťastným, nebo myslí, že se stává
šťastným, pouhým jeho vlastněním, a stává
se nešťastným, když se mu nedaří to získat.
Touha po tom se neodlišuje od touhy
po štěstí o nic ťce než láska k hudbě nebo
touha po zdtaví, To všechno je zahrnuto
ve štěstí. Jsou to některé z prvků, z nichž
ie složena touha po štěstí. Štěstí není



abstraktnípojem, ale konkrétní celek; a §rto
prvky jsouněkteré z jeho součástí.Autilita-
ristická norma je jako takové uznáv6.
a schvaluje. Život by byl velmi ubohý a byl
by spoře obdařen zdroji štěstí, kdybychom
nebyli od pňrozenosti vybaveni věcmi, kte-
ré j sou původně neutrální, leč vedou k uspo.
kojení našich elementárních potřeb (nebo

isou s ním jinak spojeny), poté však se s
o sobě stávají zdrojem potěšení
než elementární potěšení, a to jak
v prostoru lidské existence, který
schopny vyplnit, tak svou intenzitou.

7. Ctnost je podle utilitaristické t
dobrem tohoto druhu. Původně neby
předmětem touhy ani k ní nevedl
motiv, kromě toho, že vede k potě
a chrání před nelibostí. Ale na zálrJadé t
to vytvořené asociace může být
jako dobro o s obé ažádánajako taková
ně intenzivně jako kterékoli jiné dobro
s tím rozdílem mezi ní a láskou k penězů
moci nebo slávě, že tyto věci mohou
bit (a často se to stává), že jednotlivec
ostatním členům společnosti, k níž
zatírrnco nic ho nečiní takovým
ním pro druhé jako pěstování
lásky k ctnosti. PŤoto uti]itaristická

toleruje a schvaluje také tyto jiné získané
touhy, dokud nejsou pro obecné štěstívíce
škodlivé než prospěšné, aleakJádá avyža-
duje co nejintenzirrnější pěstování lásky
k ctnosti jako to, co je nade vše důležité pro
obecné štěstí.

8. Z předchozích úvah v7lplýlá, že
ve skutečnosti nežádáme nic než štěstí. co-
koli žádáme jinaknež jako prostředekkně-
jakému dalšímu cíli a nakonec jako prostře-
dek k štěstí, žádáme to jako součást štěstí
anežádáme to pro ně samo, dosud se tako-
vou součástí nestalo. fi, kteří žádají ctnost
pro ni samu, žádajíjibaď proto, že vědomí,
že ji mají, je potěšením, nebo proto, že vě-
domí, že ji nemají, je nelibostí, anebo to činí
z obou důvodů, jelikož potěšení a bolest
zřídka existují odděleně, nýbrž téměř
vždycky společně - tentýž člověk pociťuie
potěšení z dosaženého stupně ctnosti a ne-
libost z toho, že jínedosáhl více. Jestliže mu

iedno nepůsobí potěšení a druhé žádnou
nelibost, pak nemiluje ctnost nebo po ní
netouží, nebo po nítoužíjen pro jiné výho-
dy, které může přinést jemu samému nebo
hdem, na nichž mu záleží.

8. Tím máme odpovéď na otázkl, jaký
důkaz lze podat pro princip užitečnosti.

(1o4) (1o5)



J e-li názot, který jsem zde vyložil, psycho-
logicky správný - jeJi lidská přirozenost
takového povahy, že nežádá nic, co není
buď součást štěstí, nebo prostředek ke štěs.
tí -, pak nemůžeme mít jiný důkaz a ani ne-
požaduieme žádný jiný důkaz pro to, že
toto jsou jediné žádoucí věci.e Je-li tomu
tak, štěstí je jediný cíl lidského jednání
a podporování štěstí měřítkem, jímž posu:
zujeme veškeré lidské jednání. Z toho nut*
ně plyrre, že štěstímusíbýt kritériem
nosti, protože část je obsažena v celku. ]

to. A chceme-li nyrrírozhodnout, zda je
tomu skutečně tak, zda lidé skutečně
samo pro sebe jen to, co je pro ně pot
ním, nebo to, čeho nepřítomnost je nelibos.
ti dostali jsme se zřejmé k otázce faktu
a zkušenosti a tato otázka závisí tak jako
všechny podobné otázl<y na zřejmosti.
ji rozhodnout pouze praktickým sebevědo.

s Podobný ,,důkaz" pro eticlcý hédonismus byl už
podán ve škole kyrénské (Diogenés Laertios II,88}
a Epikrirem (Diogenés Laertios X,l]7), Důkaz,žetoz-
koš je cflem života, spočíval pro kyreinaky v tom, že
,,živítvorové v nímají zálibu hned od narození, kdežto,
proti bolesť maií odpor z píirozeného popudu a bez
rozumové úvahý' (Diogenés Laertios [,1]7, český pře-
klad Antonína Koláře). (Pozn. překl.)

(loó)

mím a sebepozorováním za pomoci pozo-
íováraí druhých. Soudím, že nezaajaté
zkoumání těchto pramenů zkušenosti uká-
že, že néco si žádat a mít to za potěšení
a něco odmítat a mít to za nepříjemné jsou
jevy zcela neoddělitelné, či spíše dvě části
téhož ievu - přesně řečeno dva různé způ-
soby označení téhož psychologického f ak-
tu. Ukáže také, že poHádatnějaký předmět
za žádoací (nezávisle na jeho následcích)
a pokládat ho za příjemný je |edno a totéž;
aže žádatnéco jinak než úměrně tomu, jak
je 1'eho představa příjemná, je fyzicky i me-
tafyzicky nemožné.

rr. Připadá mi to tak zŤejmé, že to sotva
kdo bude popírat. A námitkou zde nebude,
že žádost možná může jako k poslednímu
cfli směřovat k něčemu jinému než k potě-
šení a k nepřítomnosti bolesti, ale bude se
twdit, že vůle je něco jiného než žádost; že
člověk s pevnou ctnostínebo kterýkoli jiný
člověk s jasqými cfli uskutečňuje své cíle,
aniž avažuje o potěšení, které má, když
nanénazírá,nebo které oč ekáváz jejichdo-
sažerúi že k těmto cílům nepřestává smčřo-
vat, i když se potčšení z nich velmi zmenší
vlivem změnv charakteru člověkanebo po-
Hesem jeho pasirmí citlivosti, nebo je toto
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potěšení stejně velké jako potíže způsobe-
né rcalizací zvolených cflů. Toto vše plně
uznávám a konstatoval jsem to na jiném
místě stejně důrazně a stejně jasně jako
kdokoli jiný..o Yůle (will),aktivrf jev, je něco
jiného než žádost (desire),stav pasivní citli-
vosti. Vznikl a sice z žádosti jako její odnož,
ale časem může zapustit vlastní kořeny
a oddělit se od mateřského kmene natoli§
že v případě obvyklého cíle často něco ne-
chceme ptoto, že sito žádáme, ale žádáme
si to, protože to chceme. Ale to je jen ieden
příklad běžného faktu, totiž síly zvyku,
anenínikterak omezen na případ ctnostné-
ho jednání. Mnoho věcí, které lidé původné
konali z nějakého motivu, konají dále ze
zvyku. Někdy to konajíneuvědoměle, vědo-
mí přichází až po skutku, iindy to konaií
s vědomým chtěním, ale s chtěním, které se
stalo zvykem, na rozdíl od uváženého roz.
hodnutí, jak se to často stává u těch, kteří
propadli zvyku neřestného či zhoubného
požitku. Třetí a poslední možností je pří-
pad, kdy zvykové chtěnív určitém případě
nenív rozporu s obecným úmyslem převlá-
dajícím jindy, ale naopak ho realizuje, j ak je
tomu u osob s pevnou ctnostía u všech, kte-

System otlogic,kn VI, kap. 8, § 4. (Pozn. překl.)

(1o8)

ří avážené a důsledně sledují určitý cíl.
Takto chápaný rozdíl mezi vůlí ažádostí je
nepopiratelný a velice důležitý psycholo-
gickýfakt. Ale tento f akt záležípouze vtom,
že ve vůli iako všech součástech našípřiro-
zenosti mŮŽe vzniknout zvyk a my mŮŽeme
chťt jen ze zvyku to, co si už nežádáme pro
ně samé nebo si to žádáme pouze proto, že

to chceme. Neméně pravda je, že vůle je
nazačátkg zcela produktem žádosti, počí-
taje v to odpuzající sílu bolesti a přitažli-
vou sflupotěŠenÍ.

12. Ale neuvažujme už o člověku s pev-
nou vůlí konat to, co je správné, ale o člově-
ku, v němž je tato ctnostná vůle ještě slabá,
podléhá pokušení, není úplně spolehlivá.

Jak může být posílena? Jak může být vůle
kctnostivštípena nebo probuzenatam, kde
ještě není dostatečně silná? Jedině tak, že
člověka přivedeme k tomu, aby si žádal
ctnost - že mu ji ukážeme jako zdroj potě-
šení a jejínedostatek iako pramen nelibos-
ti. Vůli k ctnosti je možné vyvolat tím, že
správné jednáníspojíme s libostía nespráv-
né jednání s nelibostí, nebo tím, že ve zku-
šenosti člověka r4rvoláme a do ní všťpíme
a dáme v ní zakusit potěšení přirozenč spo-
jené s ctnostínebo nepříjemnost pfirozeně
spojenou s jejím opakem. Když je tato vůle

(ro9)



upevněna, jedná bez jakékoli myšlenky
na libost nebo nelibost. Vůle ie dítétemžá-
dosti a vládu své matky opouští jen pod
nadvládou zvyku. To, co je qisledkem zvy-
ku, nenínutně samo o sobě dobré. A nebyl
by žádný důvod si přát, aby se cfl ctnosť
stď nezávislým na libosti a nelibosti, kdyby
vliv libých a nelibých asociací, které inspi-
rují ctnost, dostatečně zajišťoval stálost
v jednání, dokud nedosáhne podpory
ve zvyku. fak v cítění, tak v jednání je zvyk
jedinouvěcí, která dává jistotu.Aprotože je
důležité pro druhé lidi, aby se moh]i abso-
lutně spolehnout na cíténí a jednání jed-
notlivce, a stejně pro jednotlivce, aby se
mohl spolehnout na své vlastní cítění a jed-
nání, vůle jednat správně byměla být rozvi-
nuta do této zvykové nezávislosti. ]inými
slovy, tento stav vůle 1'e prostředek k dobru,
nikoli dobro samo o sobě, a proto není
v rozporu s naukou, že pro člověka je něco
dobré, jen nakolik je to buďsamo o sobě po-
těšujíci nebo prostředek k dosažení potě-
šení či k odwácení nelibosti.

r3. Ie-li však tato nauka pravdivá, je do-
kázánpúncip užitečnosti. Zda tomu tak je,
či není, musíme nyní ponechat úvaze pře-
mýšlivého čtenáře.

(110)

V. O SOUVISLOSTI
MEZI SPRAVEDLNOSTÍ
A UŽITEČNOSTÍ

r. Neivětší překážka pro přijetí nauky, Že

kritériem sprál,rnosti a nesprávnosť je uži-
tečnost a štěstí, byla ve všech dobách spe-
kulativního myšlení odvozována z pojmu
spravedlnosti. Silný pocit a zdánlivě jasná
představa, kterou toto slovo s rychlostí
a jistotou připomínající instinkt vyvolává,
se většině myslitelů jevily jako důkaz, že to,
co je spravedlivé, je vnitřní kvalita věcí a že
to musí mít existenci v přirozenosti jako
něco absolutního, co se podstatně liší
od jakékoliformyužitečnosti a co jeve svém
pojmu jejím protikladem, třebaže (jak se

obecně uznává) nikdy není od užitečnosti
nakonec f akticky odděleno.

2. V případě tohoto pocitu, stejně iako
v případě iinYch našich mrarmích pocitů,
neexistuje nutná souvislost mezi otázkou
jeho původu a otázkov jeho závaznosti.
Fakt, že je nám nějaký cit dán od přiroze-
nosti, nutně neospravedlňuje všechno,
k čemu nás tento cit podněcuje. Cit pro
spravedlnost by mohl být zvláštní instinkt,
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a přece by mohl vyžad,ovat, jako jiné naše
instinkty, abybyl řízen a osvětlovánvyšším
rozumem. Máme-li rozumové instinkty
které nás vedou, abychom soudili určiÝm
způsobem, a také živočišné instinkty, které.
nás podněcují, abychom jednali určitým
způsobem, nemusí být tozllmové instinkty
ve své oblasti nutně neomylnější než živo-
čišné instinktyve své. ]e mož né, že rozumo-.
vé instinkty někdy vedou k chybným sou-
dům, stejně iako živočišné instinktyl
k chybnému jednání. }e sice něco jiného,
předpokládat, že máme cit pro spravedl*]
nost, a něco jiného laznávat, že tento cit je
posledním kritériem jednání, ale tyto dvě,
teze jsou spolu fakticky úzce spojeny. Lidé
mají sklon myslet si, že každý subjektivní.
cit, kteqý si neumějí jinakvysvětlit, vyjevuje
nějakou objektivní realitu. Naším úkolem
nyní je zjistit, zd,a skutečnost, jíž odpovíd&
cit pro spravedlnost, potřebuje nějaké ta-
kové speciální vyjevení, zda spravedlnost
nebo nespravedlnost nějakého jednání je
svou povahou něco zvláštního, vlastnost
odlišná od všech jeho jiných vlastností;.
nebo pouze kombinace určitých tčchto
vlastností, lvažovaných z určitého h]edis-
ka. K účelu tohoto zkoumání je praktic§

(112) (1r3)

důIežité avážit, zda sám cit pro spravedl-
nost nebo nespravedhoost je cit sui 4eneňs,
tak jako naše vjemy barvy nebo chuti, nebo
cit odvozený, utvořený kombinací jinYch
citů. Toto zkoumání je tím nezbytnějši že
lidé jsou obecně dosti ochotni připustit, že
pííkazy spravedlnosti objektivně spadají
v jedno s částí oblasti obecné užitečno§ti.
Ale nakolik se subjektivní duševní cit pro
spravedlnost liší od citu, kteqi je obvykle
spojen s prostou užitečností, a nakolik -
kromě krajních případů citu pro užiteč-
nost - ]'e ve wých požadavcích mnohem na-
léhavější, připadá lidem obtížné vidět
ve spravedlnosti jen zvláštní druh nebo
zvláštníodvěwíobecné užitečnosti a soudí,
že jejívětší závaznost vyžaduie zcelajiný
původ.

J. Máme-li tuto otázku osvětlit, musííne
se pokusit zjistit, co je specific\im rysem
spravedlnosti nebo nespravedlrrosti; jaká

kvalita - či zda nějaká taková kvalita existu-
je - je společná všem způsobům chování
označovaným jako nespravedlivé (sprave-

dlnost se totiž, |ako mnoho jiných mrav-
ních atributů, nejlépe v5rmezuje jejím pro-
tikladem) a odlišuje §rto způsoby chování
od jiných, jež jsou také odmítány, ale ne



jako nespravedlivé. Eťstuje-li ve všem, co
jsou lidé uvyklí označovat jako spravedlivé
nebo nesprave dlivé, vždy jedna společná
vlastnost nebo soubor vlastnosti pak mů-
žeme avažovat, zda tato speciální vlastnost
(nebo soubor vlastností) je schopna vyrrolat
cit takové zvláštní povahy a intenzity už
na záHadé obecných zákonů našeho emo-
cionálního života, nebo zda je tento cit tak-
to nevysvětlitelný a musíme ho považovat
za speciální dar pňrozenosti. Ukáže-li se,
že platíprvnípřípad, pak odpovědína tuto
otázka bude vyřešen i náš hlavrríproblélrr;
platí-li druhý případ, budeme muset uva-
žovat o jiném způsobu zkoumání.

4. Chceme-li nalézt společné vlastnosť
rů.zných oblektů, musíme tyto objekty nei-
pwe prozkoumat konkrétně. Uvažujme
tedy postupn é o Ňzných způsobech jedná-
ní a uspořádání lidských záležitostí, které
jsou podle obecného nebo velmi rozšíŤené-
ho názoru označovány jako spravedlivé
nebo nespravedlivé, Věci, o nichžvíme, že
vyvolávají city spojené s těmito termíny,
jsou velmi různé povahy. Podám rychle je-
jich přehled bez snahy o jejich zvláštní,
uspořádání.

(l14)

5. Za pwé se za ne§pravedlivé většinou
považuje někoho zbavit jeho osobní svobo-
dy, majetku nebo nějaké jiné věci, jež mu
náleží podle zákona. To je tedy případ užití
termínu,,spravedlivý" a,,nespravedlivý"
v dokonale určitém §myslu, totiž že je spra-
vedlivé respektovat néčí zákonná práoa

a nespravedlivé je porušovat. Tento soud
však připouští některé výjimky, jež vyplý-
vají z jiných forem, v nichž se setkáváme
s pojmy spravedlnosti a nespravedlnosti.
Například čIověk, jehož práva byla poruše-
na, může bý.t (jak se říká) tě chto ptáv zbaoen,

K tomuto případu se ještě wátíme.
6. Za drahé je možné, že zákonná pt áv a,

iež byla u něho porušena, mu neměla patťtt.

]inými slovy, zákon, který mu dává tato
práva, může být špatný zákon- Když je
tomu taknebo (což je pro nástotéž) když se
předpokládá, že je tomu tak, pak senázory
na spravedlno§t nebo nepravedlnost poru-
šení takovéh o zákona liší. Někteří twdí, že

iednotliqý občan nesmí porušovat žádný
zákon, ať je jakkoli špatný. Má-li být jeho

odpor vůbec projevován navenek, pak jen

snahou, aby tento z6kon zméniJa příslušná
autorita. Ťento názor - kte4ý odsuzuje
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nmoho nejslavnějších dobrodinců lidstva
a často by ochraňoval škodlivé instituce
proti jediným zbtaním, ježmajíza součas-
ného stavu věcínaději na úspěch - obhajuií
ť, kteří ho zastávají z důvodů užitečnosti,
zvláště vzhledem k tomu, jak je pro obecné
dobro lidswa důležité zachovávat co mož-
nábez oslabení smysl pro podřízenost člo-
věka právu. Jiní opět zastávaj í zcela opačný
názot, že každý zákoq kterY je pokládán
za nespravedlivý, je dovoleno porušit, a to
i když ho nepokládáme přímo za nespra-
vedlivý, ale jen za škodlivý - ale jiníomezují
dovolení neposlušnosť na případ nespra-
vedlivého zákona. Někteří však říkají, že
všechny zákony, které jsou škodlivé, jsou
také nespravedlivé, neboť k aždý zákonutčt
tým způsobem omezuje přirozenou svobo-
du lidí a toto omezení je nespravedlivé, ne-
ní-li ospravedlněno tím, že směřuje k dobru
člověka. Při této různosti názorů se zřejmě
obecně uznává, že mohou existovat n€spra-
vedlivé zákony , ažetedy zákon neníposled-
ním kritériem spravedlnosti, ale může jed-
nomu přinášet dobrodiní, druhému působit
zlo, které spravedlnost odsuzuje. Ale když
jenéjaký zákon pokládán za nespravedlivý,
zdá se, že je vždy pokládán za nespravedlivý

(11ó) (1u)

ze stejného důvodu, podle něhož je nespra-
vedlivé porušenízákona, toťž proto, že po-
rušuje něčíprávo: vtomto případě to nemů-
že být zákonnéptávo, a proto se označuje
jinak, totiž jako právo morální. Můžeme
tedy říci, že drahý případ nespravedlnosti
spočívá v tom, že se někomu odnímá nebo
upírá to, na c o má morální prd,oo.

7. Za třetí se obecně pokládá za sptaved-
livé,žekaždý má dostat to (dobro nebo zlo),
co zasluhule, a za nespraved|ivé, že má do-
stat dobro nebo být postižen zlem, které
nezasluhuje. To je patrně nejjasnější a nej-
výxaznéjšízpůsob, jakým je idea spravedl-
nosti pojímána v obecném mínění. Protože
zahrnuje pojem zásluhy, klade se otázka,
v čem záleží zásluha. obecně řečeno: o ně-
kom se ííká, že zasluhuje dobro, jestliže
koná dobro, a zlo, jestliže koná zlo. A v už-
ším smyslu: že zasluhuje dobro od těch,
jimž činí nebo činil dobro, a že zasluhul'e
zlo od těch, jimž činínebo činil zlo. Příkaz
odplácet za zlo dabtem nebyl nikdy poklá-
dán za případ naplňování spravedlnosti,
ale zapíípad, kdy se vzdáváme požadavků
spravedlnosti na základě jiných pohnutek.

8. Za čťrrté je nepopiratelně nespraved-
tnvé ned,održaslooo: porušit závazek, výslov-



ný nebo nepřímý, nebo zklamat očekávání
vyvolaná naším vlastním chováním, ales-
poň když jsme tato očekávánívzbudili vě-
domě a dobrovolně. Tak jako ostatnípovin-
nosti spravedlnosti, o nichž jsme už mluvili,
ani tato povinnost se nepokládá za absolut-
ní, ale připouští se, že může být zrušena ji-
nou větší povinností nebo takovým chová-
ním na straně dané osoby, jímž nás podle
všeho zbavuje našípovinnosti vůči ní a zff-
ká se dobrodiní, které očekanala.

9. Za páté ie podle obecného mínění ne-
slučitelné se spravedlností být stranický -
projevovat pŤízeň nebo dávat přednost ně-
komu před druhým ve věcech, kde přízeň
a upřednostňování ne;'sou přípastné. Zd6
se však, že nestrannost s€ nepovažujc
za povinnost sama o sobě, ale spíše za pro-
středek nějaké jiné povinnosti. Uznává se
totiž, že přízeň a dávání přednosti nejsou
vždycky chybou a že v případ,ech, kdy jsou
odsuzovány, jsou spíše qýjimkou než pravi-
dlem. Ten, kdo neprokazuje dobré služby
své rodině nebo svým přátelům, nýbrž né-
komu cizímu, i když by to mohl činit bez
porušení nějakó iiné povinnosti, je spíše
haněn než chválen A nikdo nepokládá
za nespravedlivé dávat někomu přednost
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při volbě př{tele, známého nebo společní-
ka. Nestrannost je samozŤejmé závazná
tam, kde jde o práva, to však je zahrnuto
v obecnější povinnosti dávátkaždéml, co
mu náleží. Například soud musí být ne-
stfanný, protože jeho povinností je přiznat
sporný předmět bez ohledu na vše ostatní
tomu, kdo na něj má právo. V jiných přípa-
dech nestrannost znamená být ovlivňován
pouze tím, co kdo zaslouží, jako u těch, kte-
říve funkci soudců, vychovatelů nebo rodi-
čů rozhodují o odměně nebo trestu jako
takových. Existují také případy, kdy ne-
strannost znamená být ovlivňován pouze
ohledem na veŤejný zájem, jako když se volí
mezi kandidáty na nějaký veřejný úřad.
Krátce lze tedyříci, že nestrannost jako po-
vinnost spravedlnosti znamená být ovliv-
ňován pouze ohledy, které se v daném pří-
padě pokládají za náležité, a odporovat
motivům nabádajícím k chování, jež jsou
s těmito ohledyv rozporu.

ro. S ideou nestrannosti je úzce spojena
idea roonosti, která je často složkou pojmu
spravedlnostii jejírealizace a jepodle mno-
ha lidí její podstatou. Ale v tomto případě

leště ťce než v jiných se pojem spravedl-
nosti u rů;zných lidí velmi liší a v těchto
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variantách vždycky odpovídá iejich pojmu
užitečnosti. Všichni lidé aznávají, že tov-
nost j€ příkazem spravedlnosti, kromě pří-
padů, kdy podle jejich názoru užitečnost
vyžaduje nerovnost. Spravedlnost ochra-
ňující stejnou měrou práva všech uznávaií
dokonce i ti, kteří zastávají nejhrubší ne-
rovnost v samých právech. I v otrockých
státech se teoreťcky aznává, že ptáva otto-
ka, taková jaká jsoa,majíbýt ste;'ně posvát-
nájako práva pánů a že soud, kteryle ne-
prosazuje stejně přísně, je nespravedlivý.
Přitom instituce, jež neponechávají otro-
kům téměř žádnáptáva, nejsou pokládány
za nespravedlivé, protože se nejeví neaži-
tečné. fi, podle nichž užitečnost vyžaduje
rozdílnost ve spoleČenském postavenÍ, ne-
pokládají za nespravedlivé, že bohatství
a společenská privilegia jsou rozdělována
nestejně, zatímco ti, kteří vidí tuto nerov-
nost jako neužitečnou, vidí ji také jako ne-
spravedlivou. Pro toho, kdo myslí, ževláda
je nutná, není žádná nespravedlnost v ne-
rorrnosti, s níž se úředníkům dávalí ptavo-
moci, které se nepřiznávajíjinýmlidem. Iti,
kteří zastávají rormostářské teorie, se liší
v poietí užitečnosti. Někteří komunisté po-
Hádají za nespravedlivó, aby se výsledek
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kolektirmí pr áce tozdéloval na iiném prin-
cipu než na principu přísné rorrnosti. Jiní
soudí, že nejvíce by měli dostávat ti kteří
mají největší potřeby. A opět podle jiných
mohou při dčleníprodukce spravedlivě po-
žadovat větší podíl ti, jejichž práce je těžší
nebo kteříprodukujívíce nebo jejichž služ-
by jsou pro společnost cennější. A pro kaž-
dou z těchto teorií se lze dovolávat smyslu
pro přirozenou spravedlnost.

1r. Při tolika různých užitích termínu
,,spravedlnost", jejŽ nicméně nechápeme

|ako mnohoznačný, ie obtížné postihnout
vnitřní článek, jenž je všechny spojuje
a na němž závisí mrarmí cit, který je s ním
podstatně spojený. V této nesnázi by snad
mohla poskytnou určitou pomoc historie
tohoto slova, kterou ukazuje jeho etyrno-
logie.

rz. Ve většině jazyků, ne-li ve všech, ety-
mologie slova, jež odpovídá anglickému
jasí (spravedlivý) ukazuje přímo k původu
spojenému s ustanoveními zákona. Latin-
ské lustum je tvar slova lussum, to, co bylo
pfi,kázáno.Tenťýž původ má ius. Řecké dř
kaion pocházípŤimo od diká, proces . Původ-
ně sice znamernalo pouze způsob, jak se
něco má dělat, ale brzy nabylo významu
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předepsaného způsobu stanoveného patriar-
chálními, soudními a politickými autorita-
mi. Německé Recht,právo, od něhož pochá-
zí gerecht, spravedlivý, je synonymem
zákona. Půvo dnívýznamněm. Recht neuka-
zujenazákon, ale na fyzickou přímost - tak
jako angl. wrong a odpovídající latinská slo-
va znamenají ,,z'lňivený", ,,ztočený"r' -
a z toho někteří usuz ovaln, že Recht (ptávo)
původně neznamenalo zákon, nýbtž ptávé
naopak zákon znamenal právo. Ale ať je
tomu jakkoli, íakt, že Recht a d,roitbyly ome-
zeny na pozitivníprávo - třebaže pro mrav-
ní sprármost jsou nezbytné mnohé věci,
které zákon nepožaduje -, je pro původní
charakter mrarmích představ právě tak pří-
značný, jako kdyby odvozování probíhalo
jiným směrem.'" Úlohou soudního dvora
(couň de iustice) a výkonu spravedlnosti (ad-
ministration de lustice) je aplikace a vykoná-
vání zákona. Francouzské la lustice je ob-

rI Angl. nron| paúí k uňng (Woltjl\ ždímaL Lat. tortus
(ztočený, zkroucený, křivý1 - odtud je odvozeno fr. 

'orta angl. tort (bezpráví, křivda) - je minulé pffčesť
odtorqueo (otáčet, ždímát, mučit). (Pozn. překl.)
rz Do druhého vydání (t864) autor na tomto místě
vsunul dvě věty, kteró smysl textu postatně nemění, ale
činího poněkud méně přehledným. (Pozn. překl.)
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vyklý vfuaz pro soudní pravomoce. Proto
podle mého názonlnenípochyby o tom, že
původním prvkem, idée měre,při formování
pojmu spravedlnosti, byla shoda se záko-
nem. To tvořilo vešker,ý obsah ideje sprave-
dlnosti u Hebreů až do vzniku křesťanství,
jak lze očekávat u národa, jehož zákony se

snažily obsáhnout všechny oblasti, v nichž
byly nutné nějaké předpisy, a který věřil, že
tyto zákony vn>lynuly přímo z Nejvyšší By-
tosť, A]e jiné národy, zvláště Řekové a Ří-
mané, věděly, že jejich zákony byly původ-
ně vytvořeny a jsou stále vytvářeny lidmi,
a tak se nebály připustit, že tito lidé mohou
vytvářet i špatnézákony,žemohou se záko-
ny činit totéž a z téchže motivů, co by u jed-
notlivců bez sankce zákonabylo označeno
jako nespravedlivé. Proto se cit nespravedl-
nosti nespojil se všemi přestupky ptoti zá-
konu, ale pouze s přestupky proti záko-
nům, jaké by měly platit - včetně zákonů,
jaké by měly platit, ale fakticky neplatí -
a proti samým zákonům, nakolik odporuií
tomu, co by zákon měl být. A tak v pojmu
spravedlnosti stále převládala idea zákona,
i když faktickyplatné zákony už nebylypři-
iímány ;'ako norma spravedlnosti.
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r3. Lidé ovšem po pravdě soudí, že ideu
spravedlnosti a její povinnosti je možno
aplikovat na mnoho věcí, které ani nejsou
upraveny zákonem, ani není žádoucí, aby
byly zákonem upraveny. Nikdo si nepřeje,
aby zákony zasahovaly do všech detailů
soukromého života; a přece bude každý
souhlasit, že člověk se může projevovat
a také se projevuje jako spravedliqi nebo
nespravedlivý i v každodenním životě.
I zde však stále trvá v pozměněné podobě
představa přestoupení toho, co by měl být
zákon, Vždy by nám působilo potěšení
a odpoťdalo by našemu cítění vhodnosť,
že jsou trestány skutky, které pokládáme
za nespravedlivé, i když vždycky nemyslí-
me, že jeprospěšné, abyto činily soudy. To-
hoto uspokojení se vzdáváme kvůli obtí-
žím, které jsou s tím spojené. Těšilo by nás,
kdybychom viděli, že spravedlivé jednání je
i v nejmenších věcech vymáháno a nespra-
vedlnost potlačována, kdybychom se prá-
vem neobávali, že se soudcům svěřuje tak
neomezená moc nad lidmi. Když se domní-
váme, že někdo jeze spravedlnosti povinen
něco vykonat, obvykle říkáme, že k tomu
mábýt donucen. Uspokojilo by nás, že tuto
povinnost prosazuje nčkdo, kdo k tomu rná
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moc. Když vidíme, že jejíptosazovánízáko,
nem bynebylo prospěšné, litujeme této ne-
možnosti, nepotrestání nespravedlnosti
pokládáme zazlo a snažíme se to naprayit
tím, že viníkovi dáváme důrazně pocítit
svůj vlastní i obecný nesouhlas. Pramenem
pojmu spravedlnosti je tedy stále představa
zákonného nátlaku, i když tento pojem, tak
jak existuje vpokročilém stavu společnosti,
před dosažením své plnosti ptochází rtůz-
nýmiproměnami.

14. To, co isme řekli, je podle mého názo-
ru výstižný výklad původu a růstu pojmu
spravedlnosti. Je však třeba říci, že dosud
neobsahuje nic, co by povinnost spravedl-
nosti odliŠovalo od mrarmí povinnosti
obecně. }e tomu totiž tak, že pojem trestní
sankce, jež je podstavoa zákona, nepatří
jen k pojmu nespřavedlnosti, ale také k po-
jmu každé nesprávnosti. O něčem říkáme,
že je to nesprármé, jen tehdy, když podle
našeho názora ten, kdo to udělal, mázato
být tak či onak potrestán - když ne záko-
nem, pak odsouzením ze strany druhých
lidí; když ne veřejným míněním, pak výčit-
kami vlastního svědomí. To je, jak se zdá,
rozhodující bod v rozlišování mezi mrav-
ností a prostou užitečností. Součástí pojmu
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povinnosti v každé jeho podobě je, že člo-
věk může být po právu nucen ji splnit. Po-
vinnost je něco, co může b}t od někoho oy-
móháno, jako se vymáhá dluh. Když si
nemyslíme, že to může být od někoho vy-
rnáháno, nenazýv áme toto povinností. Dů-
vody uvážlivosti nebo zájm:u druhých lidí
mohou mluvit pToti skutečnému vymáháni
ale sám člověk, to je jasné, bynemělprávo si
stěžovat. Na druhé straně existují věci,
o nichž si přejeme, aby je lidé dělali, pro
které je oceňujeme nebo obdivujeme,
akdyž je nedělají, nemáme je možnáÁdi
a pohrdáme jimi, přece však uznáváme, že
nejsou povinni je konat. Neníto mravnípo-
vinnost, neobviňujeme je, to jest nevidíme
u nich důvod tre§tu. Pozdéji se snad ukáže,
jak jsme k těmto ideám trestnosti a bez-
tre§tnosti dospěli; ale podle mého názoru
nenípochyb o tom, žetentorozdfl jeviádru
pojmů správného a nesprávného: o něja-
kém jednáníříkáme, že je nesprávné (nebo
místo toho užíváme jlného výrrazu pro neli_
bost či pohrdání), podle toho, zda si myslí-
me, že někdo zanérná či nemá být potres-
tán. A říkáme, že by bylo sprármé jednat tak
nebo onak,nebo pouze žebytobylo žádou-
cí nebo chvályhodné, podle toho, zda by-
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chom si přáli, aby daný člověk byl k jednání
v této věci donucován nebo pouze přesvěd-
čovánavybízen.*

r5. To je tedy charakteristicbý rczdíl,
kteíý odlišuje nikoliv spravedlnost, ale
mravnost obecně od zbývajících oblastí
užitečnosti a hodnoty. Zbývá ještě nďézt
charakteristickou známku, jež odlišuje
spravedlnost od ostatních oblastí mrarmos-
ť. Je známo, že etikové dělí mravní povin-
nosti do dvou tříd, označených (nevhodnč
zvolenými výrazy) jako povinnosti dokona-
lé a nedokonalé. Nedokonalé jsou takové
povinnosti, kdy skutek je sice povinný, ale
konkrétní okolnosti jeho vykonání jsou
přenechány našívolbě, jako v případě dob-
ročinnosti a milosrdné lásky, které jsme
sice povinni konat, ale nikoli vůči určité
osobě nebo v předepsané době. Dokonalé

* Tento bod zdůrazňu|e a ilustruje profesor Bain
v podivuhodné kapitole (nazlané The Ethical Emotion,
or the Moral Sense) druhého ze dvou poi ednání ve svém
důk]adném a hlubokém díle o mysli.';

u Alexander Bain (1818-r9o]), skot§ký psycholog
a pedagog, bylMitlovýmblízlcýmpřítelem. Spolu s ním
uydů Analysis ot the Phenomena of the Euman Mind.Ms]l
se zde odvo]ává na 15. kapitolu BainovapoiednáníThe
Emotions anilthewill (1859). (Pozn. překl.)
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jsou - v přesnějším jazyce filosofů práva -
takové povinnosti, na jejichž základě nF
která osoba nebo některé osoby nabývaií.
odpovídající práoo.N edokonalé jsou takové
mrarmípovinnosti, na nichž se žádné pxávo
nezaltJádá. Podle mého míněníse ukáže,
toto rozlišení se přesně shoduje s
ním mezi spravedlností a ostatními
ními povinnostmi. V našem přehledu
ných běžných pojetí spravedlnosti
spravedlnosti zalrnuje, jak se zdá,
vu osobního ptáva - nároku na straně jed=

noho nebo ťce jednotlivců, podobně
je nárok, který dulá zákon, když při
majetek nebo jiné zákonné právo. Ať
spravedlnost záležív tom, že je někdo
plaven o majetek nebo že se někomu
drží slovo, že se s ním nakládá hůře,
zaslouží, nebo hůře než s jinými lidmi,
mají stejné ptávo - v každém případě
implikovány dvě věci: bezpráví a určítá oso
ba, jíž se toto bezpráť děje. Nespra
lze jednat také tak, že s nělcým
lépe než s jinými, ale bezpráví se v
případě děje soupeřům toho člověka,
jsou také určité osoby, Zdá se m1, že
charakteristický znak v tomto případě ;
právo určité osoby, kterému
mravní povinnost - tvoří specifický
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mezi spravedlností a šlechetností dobro-
činnosti. Spravedlnost znamená nejen
něco, co je správné konat a nesprármé neko-
nat, ale také něco, co určiqi jedinec může
od nás požadovat jako své morální ptávo,
Nikdo nemá morálníprávo na naši velkory-
sost Či dobroČinnost, protoŽe nejsme mrav-
ně povinni uskutečňovat §rto ctnosti vůči
každému jednotlivci, A o této i o každé
správrré definici seakáže, že případy, které
jí, jak se zdá, odporuji ji nejvíce potwzují.
Neboť když se některý etik snaží - jak to ně-
kteří činili - ukázat, želidé obecně (i když
ne každý jednotlivec) majíprávo naveškeré
dobro, které jim můžeme prokázat, zaht-
nuje tím štědrost a dobročinnost do kate-
gorie spravedlnosti. }e nucen ffkat, že dru-
hým lidem dlužíme své krajní úsilí, a tak
z něho činíurčitý dluh. Eventuálnéííká,že
nic menšího nemůže býrt dostatečnoa oil-
platou zato, co pro nás činí společnost, a tak
tento případ řadí k projevům vděčnosti -
ale to obojí jsou zjevrrě formy spravedlnos-
ť, nikoli ctnosti dobročinnosti. A kdo
neklade rozlišení mezi spravedlností a vše-
obecnou mravností tam, kam je klademe
nyní my, zjistí, že mezi nimi vůbec nerozli-
šuje, ale veškerou mravnost převádí ve
spravedlnost.



ró. Snažili jsme se lkázat charakteristické
pruky, jež patří k pojmu spravedlnostin
a nyní se chceme věnovat otázce, zda cit
který tuto ideaprovází,je s ní spojen na zá-
kladě zvláštního daru přirozenosti nebo
zda se mohl vyvinout - nazáHadéurčitých
ználmých zákon.ů - ze samého tohoto po-
jmu, a zvláště, zda mohl mít původ v úvaze
o obecné užitečnosti.

t7. Soudím, že tento cít jako takoqi ne-
pochází z néčeho, co bychom obvykle
a vhodně označili jako ideu užitečnosti, ďe
tíebaže sám takto nevzniká, vzniká tak to"
co je v tomto citu mravní povahy.

18. Viděli jsme, že cit pro spravedlnost
má dvě bytostné složky: přání potrestat
toho, kdo se dopustil bezpráví, a vědění6
přesvědčení, že existuje určitý jedinec
jedinci, jimž se toto bezpráví stalo.

19. Zdá se mi, že přání potrestat
kdo se dopustil na někom b ezpráví, je s

tánním projevem dvou vysoce p
citů, jež jsou buďinstinkty, nebo se
tům podobají: pudu sebeobrany a citu
patie.

2o. Je přirozené cítit rozhořčení a
nebo touhu po odplatě, jde-li o
(nebo pokus o ně) na nás samých

na těch, k nimž máme sympatie. O původu
tohoto citu zde nemusíme hovořit. Ať jde
o instinkt nebo účinek rozumového pozná-
ní, je - jak víme - společný celé živočišné
přírodě. Neb olkaždé zvfte se snaží ranit ty,
kteří ranili nebo se chystají ranit je samé
nebo jeho mláďata. Lidské bytosti se po této
stránce liší od jiných živočichů pouze
ve dvou bodech: Zapwé jsou lidé schopni
sympatizovat nejen se sqými potomky
nebo - jako některá ušlechtilejší zvfrata -
s některým vyšším živočichem, ktery je;im
naklončn, ale také se všemi cítícími bytost-
nli.Za druhé mají rozvinutější rozum a to
dává jejich citům (egoistickírm i přátel-
ským) širší dosah. A]e i nehledě na vyšší
úroveň sympatií je člověk už na zákJadé
wého rozvinutějšího rozumu schopen chá-
patzájmové společenstvímezi sebou a lid-
skou společností, k níž patří, takže každ,é

iednání, jež ohrožaje bezpečnost společ-
nosti obecně, ohrožuje také jeho vlastní
bezpečnost a probouzívněm instinkt sebe-
obrany (je-li to instinkt). Tatáž vyšší inteli-
gence, spojená se schopností s;rmpatizovat
s lidskými bytostmi obecně, činí člověka
schopným přijmout za §vou kolektirmíideu
krnene, země nebo lidswa jako takového,
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takžekaždéjednáni které je pro ně škodli-
vé, v něm probouzí instinkt sympatie a nutí
hokodporu.

2r. Cit pro spravedlnost v onom svém
prvku, který záleží v přání trestat, je tedy
podle mého názoru pťlrozená potřeba od-
platy nebo pomstý, vztahající se působe-
ním rozumu nebo syrnpatie na nespravedl-
nosti, tj. bezpráví, jež nás postihují skrze
společnost nebo spolu s ní. Tento cit sám
o sobě v sobě nemá nic mravního. Mravní
v něm je to, že se naprosto podřizuje sociál-
ním sympatím, aby podporoval jejich vý-
zvu a poslouchal ji. Neboť přirozené cítění
by v nás vzbuzova|o odpor bez rozdílu
kevšemu, co je pro nás nepříjemné, naproti
tomu je-li zdokonaleno mralmě, působí
pouze ve směru odpovídajícím obecnému
dobru: spravedliví lidé pociťují odpor
ke škodě způsobené společnosti, i když se
jinak nedotýká jich samých, a pociťují od-
por ke škodě způsobené jim samým (ať ie
jakkoli bolestná), ien když na jejím potlače-
nímá společně s nimi zájem i společnost.

22. Pton této teorii neplatí námitka, že
když se cítíme raněnive svém citu pro spra-
vedlnost, nemyslíme na společnost obecně
nebo na něiaký kolektivní zálem, ale jen

(1]2)

na svůj individuálnípřípad. Je zaiisté dosti
béžné, i když je chvalitebný opak, že poci-
ťujeme hněv jen proto, že nás postihlo něco
bolestného. Ále člověk, |ehož hněv ie sku-
tečně mravní cit, nejprve avažaje, zda sku-
tek zaslouží odsouzení a teprve pak si do-
volí proti němu odpor. A takový člověk si
sice nemůže qislo,,rně říci, že zastává zájem
společnosti, ale jistě cítí,že uplatňuje pra-
vidlo, které je k prospěchu druhých stejně
jako k prospčchu jeho samého. Jestliže nic
takového necítí, jestliže uvažuje svůj sku-
tek, jen nakolik se ho doqiká individiálně,
pak není vědomě spravedlivý, nestará se
o spravedlnost sqých skutků. Ťo připouštějí
i anti-utilitarističtí moralisté. Když Kant
(jak jsme už řekli) uvádí jako základníprin-
cip morálky,,Jedne| tak, aby pravidlo tvého
iednání mohly přijmout jako mravní zákon
všechny ro zumové bytos ti ", lznáv á vittuál-
ně, že kdo rozhoduje o mrarmosti skutku,
musímít na mysli zájem lidstva kolektivně
nebo alespoň lidí obecně. ]inak užívá slov
bezvýznama. Neboť lze těžko wrdit, že by
všechny rozumové bytosti nemohly při-
jmout jako zákon krajní egoismus, že v při-
rozenosti věcí existují nepřekonatelné pře-
kážky proti jeho přijetí. Máme-li dát
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Kantovu principu nějaký qýznam, pak jeho
smyslem musíbýt, žemáme své jednáníří-
dit pravidlem, které by mohly přijmout
všechny rozumové bytosti k užitku svého
kolektioního záimu.

23. Shrnuji: pojem spravedlnosti před-
pokládá dvě věci - pravidlo jednání a cit,
který je sankcí pravidla. Prvnívěc, pravidlo,
musí být společná všem lidem a musí být
zaměřena k jejich dobru, Druhá věc, cit, je
touha, aby všichni, kdo přestupují pravi-
dlo, byli potrestáni.Vtom je zahrnutapřed-
stava určité osoby, která trpípřestoupením
pravidla, jelíž práva jsou tímto přestoupe-
ním porušována. A cit spravedlnosti se mi
jeví jako živočišná touha odtážet a odplácď
ztanéní a škody způsobené nám samým
nebo těm, s nimiž syrnpatizujeme. A
touha pak na záHadé lidské sc
rozšffené sympatie alidského pojmu
chápaného vlastního zájmu zahtn
všechny lidi. Z prvků uvedených na
hém místě čerpá cit svou mravnos! z
uvedených na pnmím místě čerpá
zvláštní působivost a energii sebeprosazď
vanr.

24. Dosud jsem o pojmu práaa, jež
osobě a j e porušováno bezptáltírn,
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nával jako o zvláštní složce pojmu sprave-
d]rrosti a citu, ale jako o jedné z íorem,
do nichž se zahalujídva jiné prvky. Těmito
prvky jsou na jedné straně škoda způsobe-
ná určité osobě nebo osobám, na druhé
straně touha po potrestání. Zkourmáním
našímysli se, jak soudím, ukáže,žetyto dvé
věci v sobě zahrnují všechno, co máme
na mysli, když mluvíme o porušení práva.
Když něco pokládáme zanéčíptávo, chce-
me říci, že daná osoba má platný nárok, aby
|i společnost chránila ve vlastnění té věci,
a to buď silou zákona,nebo působeoí*.rrY-
chovy a veřejného mínění. Má-li někdo
podle našeho názort- z nějakého důvodu
dostatečný nárok, aby mu společnost něco
zatučovala, říkáme, že na to má právo.
Chceme-li prokázat, že něco někomu nepa-
ří právem, pak podle našeho názotu stačí
lkázat, že společnost není povinna činit
opatření, aby mu to zajistila, ale měla by to
přenechat náhodě nebo jeho vlastnímu pň-
činění. Tak se o někom říká, že má právo
na to, co si vydělá v regulérní proíesionální
soutěži, protože společnost je povinna ne-
dovolit jinému člověku, aby mu bránil
ye snaze takto vydělat, co může. Ale nemá
právo vydělávat tři sta liber ročně, i když



možná tolik vydélává, protože úkolem spo-
lečnosti není se starat, aby vydělával tolik
peněz. Má-li naopak uloženo deset tisíc Ii-
berve státních dluhopisech, máprávo nafii
sta liber ročně, protože společnost převzala
závazek dávat mu úrok v této qíši.

25. J§.['ít nějaké právo tedy podle mého
názoru znarnená mít něco, co má společ-
nost hájit, dokud to mám. Když se někdo
ptá, ptoč by to měla dělat, nemohu uvést
žádný jiný důvod než obecnou užitečnost
Jestliže se zdá, že tento vfraz dostatečně
nevyjadřuje sílu závaznosti a nevysvětluje
zvláštní intenzitu pocitu závaznosti, pak
proto, že do složení tohoto citu vstupuie
nejen racionálníprvek, ale také prvek živo-
čišný - touhapo odplatě.Atato touha čerpá
svou intenzitu, jakož i mrarmí oprárměnost
z mimořádně qýznamného a působivého
druhu užitečnosti, o ktery tu jde,le to zí-
jem o bezpečnost, v cítěníkaždého člověka
nejvitálnější zevšechzájmů. Téměř o všech
ostatních pozemských dobrech lze ííci, že
je jeden člověk potřebuje, druhý nikoli.
Mnohá z nich můžeme, je-li to třeba, beze
všeho postrádat nebo je nahradit něčím iř
ným, Ale bezbezpečnosti nemůže bÝžád-
ný člověk, na ní závisí, zda jsrne uchráněni
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zla, i zda ml&žeme zachovat hodnotu veške-
rého dobra přes všechny prchavé okamži-
ky, neboť kdyby nás někdo, kdo je momen-
tálně silnější než my, mohl v příštím
okamžiku všeho zbavit, mělo by pro nás
cenu jen okamžité potěšení. Ale tuto nejpo-
třebnější ze všech potřeb - kromě íyzické
potravy - můžeme mít pouze tehdy, ie-li
nepřetržitě v činnosti mechanismus, kteIý
nám ji zabezpečaje. Proto náš nárok, aby
všichni lidé spolupracovali na tomto abso-
lutně základním předpokladu naší existen-
ce, vyvolává city mnohem silnější, než jsou
city vztahující se k obyčejným případům
užitečnosti, takže rczdíl ve stupni (jak je
tomu v psychologii často) se stává skuteč-
ným rozdílem v druhu. Tento nárok nabývá
povahy nepodmíněnosti, zdánlivé neko-
nečnosti a nesouměřitelnosti se všemi
o§tatními zřeteli, a na tom se zakJádá rozdfl
mezi citem správného a nesprármého a ci-
tem pouhé prospěšnosti a neprospěšnosti.
Ony city jsou tak mocné a my počítáme tak
pevně se stejným citem u druhých (všichni
mají stejný zájem), že ,,měl bys" se mění
v,,musíš" a uznaná nevyhnutelnost se stává
mravnínutností, |ež se podobá fyzické nut-
nosti a často se jí svou silou vyrovná.
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zó. Jestliže předchozí analýza,nebo něco ií
podobného, nevykládá poj em spravedlnos-
ti sprármě - je-li spravedlnost naprosto ne-
závtslá na užitečnosti a je normov per sc,

kterou mysl může pozr'aí pouhou intro-
spekcí -, pak je obtížné pochopit, proč ie
toto vnitřní orákulum tak dvojznačné
aproč se tolikvěcíjevíjednou jako spraved-
livé a iindy jako nespravedlivé podle hle-
diska, z něhož se na ně díváme.

27. Neustále slýcháme, že užitečnost je
nejistá norma, kterou každý člověk vykláilá
různě, a že jedinou jistotou jsou neměnné,
nezrušitelné a nek]amné pííkazy spravedl-
nosti, jež mají svou zřejmost samy v sobě
a nezávisí naproměnách mínění. Na zákla-
dě toho bychom očekávali, že v otázkárh
spravedlnosti nemohou být žádné spory; že
když přijmeme spravedlnost jako pravidlo,
jeho aplikace na konkrétní případy nás
může ponechávat na pochybách stejně
málo jako matematic§ý důkaz. A]e tak tomu
zdalekanení. O tom, co je spravedlivé, exis-
tuje právě tolik rozdflných názorů a tolik
diskusí jako o tom, co je užitečné pro spo-
lečnost. Různé názory a jednotlivci maií
různá pojetí spravedlnosti a také v mysli
jednoho atéhož človčka spravedlnost není

(138)

jedno jediné pravidlo, princip či maxima,
ale řada pravidel, které se vždy neshodují
ve svých přík azech, akdyž člověk mezi nimi
volí, řídí se buď nějakou nezávislou nor-
mou nebo vlastní osobní pref erencí.

28. Někteřínapříklad říkaii že je nespra-
vedlivé někoho trestat na odstrašení dru-
hých, že trest je spravedliqi jen tehdy, je-li
ukládán pro dobro samého trestaného. Jiní
twdípravý opak, totiž že tr€stat osoby, kte-
ré dosáhly zralosti, pro jejich vlastní pro-
spěch je despotické a nespravedlivé, neboť
jde-li pouze o jejich vlastní dobro, nikdo
nemá právo soudit o tom místo nich. Mo-
hou být spravedlivě trestány na odwácení
zla od druhých, uplatňuje se tak legitimní
právo na sebeobranu. Owen pak twdí, že
trestat je vůbec nespravedlivé, protože z1o-
činec si svůj charakter nezvolil: zločincem
ho učinila výchova a okolnosť, ve kteqých
žil, a za ty není odpovědný,'aVšechny tyto
názory jsou velmi přijatelné. A dokud se
o tomto problému pojednává pouze jako

14 Robert olven (1771-1858), angl. průmyslrík a soci-
álníreformátor. Názory na výchovu charakteru, odpo-
vědnost a trest vyložil v dfle A New view oÍ society, or
F.ssays on the Principle of the Eormation oí thc Humdn Cha-
r^cter {1813). (Pozn. překl.}
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o problému spravedlnosti, dokud se ne-
uplatňujíprincipy, jež jsou základem spra-
vedlnosti a jsou zdrojem její autority, ne-
jsem schopen nahlédnout, jak lze tato
míněnívywátit. Neboťkaždý z těchto tříar-
gumentů staví na pravidlech spravedlnosti,
jež jsou zřejmě pravdivá. Pnmí se odvolává
na uznávanou nespravedlnost toho, když
se vybere nějaký jednotlivec a bez jeho sou-
h]asu se obětuje ve prospěch druhých lidí.
Druhý se opírá o uznávanou spravedlnost
sebeobrany a o uznávanou nespravedlnost
toho, když se někdo nutí, aby jednal podle
představ druhých lidío tom, co je jeho dob-
rem. Owenův argument se dovolává azná-
vaného principu, že je nespravedlivé něko-
ho trestat za néco, za co nemiže, Každlý
diskutující má pravdu, dokud není pňve-
den k tomu, aby vzď v úvahu některou ji-
nou maximu spravedlnosti, než kterou si
zvolil. Když ale jejich maximy konírontuje-
me, zdá se, že kažďý může ve svůj prospěch
říci právě tolik co ostatní. Nikdo z nich ne-
může prosadit svou představu spravedl-
nosti, aniž zavrhne jinou, neméné závaz-
nou představu. To jsou vážné problémy,
a vždy byly jako takové pociťovány. A bylo
v5rmyšleno mnoho způsobů, jaktyto obtíže

(14o)

obejít spíše než překonat. Jako východisko
z třetího argumentu si lidé vymysleli to, co
nazvali svobodnou vůlí - představovali si,
že trest člověka, jehož vůle je v naprosto
zkaženém stavu, lze ospravedlnit pouze
tehdy, |estliže se do tohoto stavu nedostal
vlivem předchozích okolností.ll Oblíbe-
ným prostředkem, jak se vyhnout ostatním
obtížím, byla fikce smlouvy, jíž sev nezná-
mém období všichni členové společnosti
zavázaliposlouchat zákony a souhlasili, že
se nechají trestat za jejich přestoupení. Tím
dali srlim zákonodárcům právo, které by
podle předpokladu jinak neměli, aby ie
trestali buď k jejich vlastnímu dobru, nebo
k dobru společnosti. Soudilo se, že touto
šťastnou myšlenkou se odstraňují všechny
obtíže a legitimuje se uloženítrestunazá-
kladě jiné přijaté maximy spravedlnosti: tlo-
lenti non fit iniuria - není nespravedlivé to,
co se děje se souhlasem toho, komu by se
trestem mohlo ublížit. Ani nemusím říkat,

r5 Problému svobodné vůle se Mil] věnoval ve spise
Exami,nation oJ Sir William Hamilton's Philosophy, sv. íI,
kap. 2ó, 

^y 
System of Logic,kn.Yl, kap. z. Mill zde zastá-

vá deterministickou pozici (odtud ironie na tomto
místě), ale nedomnívá se, že je tím zpochybněna odpo-
vědnost a oprávněnost tŤestu. (Pozn. překl.)
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že i kdyby tento souhlas nebyl pouhá fikce,
tato maxima není o nic závažnéjšínež jllé
maximy, které má nahradit. }e to naopak
poučný pffklad Libovolného a pochybené-
ho způsobu, jímž domnělé principy sprave-
dlnosti vznikají. Tento konkrétní princip
zŤejmé začal být užívár. j ako pomoc prak-
ticlcým potřebám soudů, jež se někdy musí
spokojit s velmi nejistými předpoklady,
protože pokus proniknout do případu
hlouběji by často vedl k většímu zlu. Ani
soudy se však nedokážou ffdit touto maxi-
mou důsledně, protože připouštějí, aby
dobrovolné závazky byly prohlášeny za ne-
platné na zál,Jadé podvodu nebo jen na zá-
kladč chybynebo mylné iníorínace.

29.Když se připustí oprávněnost trestá-
ní, vzníká opět velmi mnoho vzájemně si
odporujících pojetd pokud jde o přiměře-
nost trestu příslušnému přestupku. V této
věci se původnímu a spontánnímu cítěni
spravedlnosti nejeví žádné pravtdlo tak
blízké jako lex talionisz oko za oko, zub
za zub. Tento princip židovského a mus-
limského zákona byl sice v Evropě jako
praktická maxima opuštěn, ďe obávám se,

že většina lidí po něm tajně toaží- Akdyž
někdy odplata dopadne na viníka přesně

(l42)

v této podobě, obecně vzniklé uspokojení
svědčío tom, jakpřirozený je cit, pro nějž je
daná odplata pňjatelná. Podle mnohých je
při ukládání trestu kritériem spravedlnosti,
aby trest byl úměrný přestupku v tom smys-
la, že má bfi přesně odměřován podle
mrarrní viny viníka (ať je normou měření
mravní viny cokoli). Přitom úvaha o tom,
jak velký trest je nutný, aby odradil od pře-
stoupení, nemá podle tohotonázorus otáz-
kou spravedlnosti nic společného. Pro jiné
je naopak rozhodující právě tato úvaha.
TÝrdí, že alespoň pro člověka není spraved-
livé ukládat jinému člověku, ať se provinil
čímkoli, větší utrpení, než je nutné, aby se
mu zabránilo v opakováníprovinění, a dru-
hým, aby ho napodobovali.

30. Vezměme jiný příklad z oblasti, o níž
jsme už mluvili. }e spravedlivé nebo ne-
spravedlivé, aby v družstermích průmyslo-
vých podnicích nadaní a obratníměli právo
na vyšší odměnu? Na jedné straně se argu-
mentuje, že kdo délá, co nejťce mlůže, za-
sluhuje stejně a nemá být podle spravedl-
nosti pro žádnou svou chybu kladen
na nižší místo; že samy větší schopnosti už
mají ťce než dost qihod: vzbazují obdiv,
získávají osobní vliv a dávají vnitŤní uspo-
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kojení, aniž je s nimi spojen větší podíl
na statcích tohoto světa; a že společnost je
ze spravedlnosti povinna méně favorizova-
né zanezaslouženou nerovnost výhod spí-
še odškodňovat, než ji ještě zvětšovat.
Na druhé straně se tv. dí, že dělník, který
má větší qýkon, dává společnosti více; že
jeho služby jsou užitečnějši a proto mu
společnost za ně dlužívětšíodplatu; ževét-
ší podfl na společném výsledku je ve sku-
tečnosti ;'eho dílem a nepřiznat mu na něj

nárok by byla jistá loupež ; a že má-h dostá,
vat tolik co druzí, lze od něho spravedlivě
požadovat jen to, aby produkoval stejně
a aby pracoval kratší dobu a s menším úsi-
lím, úměrně ke své vyšší výkonnosti. Kdo
rozhodne mezi těmito protichůdnými
principy spravedlnosti? Spravedlnost má
v tomto případě dvě stránky, které není
možné uvést v soulad. A diskutující se při-
klonili k protikladným stranám: jeden má
na zřeteli, co má člověk spravedlivě dostat,
druhý, co má společnost spravedlivě dát
Ani j ednoho n elze z jeho vlastního hlediska
vyvrátit. A každá volba mezi nimi, je-li jejím
záHadernjen spravedlnost, je nutně zcela,
libovolná. O tom, čemu se má dát přednost ,

může rozhodnout jen sociálníužitečnost.

(r44)

] r. Existují také rozličné a vzájemně ne-
slučitelné noTmy spravedlnosti, které se
uplatňujív diskusi o rozdělení daní. Podle
jednoho názoro má bft platba státu počet-
ně úměrná peněžním prostředkům. Jiní
soudí, že spravedlnost přikazuje to, co na-
zývají ptogresi,u-ním zdaněním - od těch,
kteří mají větší přebytky, se požaduje více
procent. Z hlediska přirozené spravedlnos-
ti by bylo možno uvést vážné důvody pro
to, aby se k peněžním možnostem vůbec
nebral zíetel a aby se od každého požado-
val stejný absolutní obnos (kdykoli by bylo
možno ho dostat) - tak jako členové nějaké-
ho klubu nebo návštěrmíci společné jídelny
všichni platíza stejná práva stejný obnos, ať
si to mohou dovolit ve stejné míře nebo ne.
Protože zákon a vláda poskytují ochranu
(jak lze říci) všem stejně a všichni ji stejně
potřebují, není žádná nespravedlnost
v tom, když se zanipožadaje steiná cena.
Pokládá se za spravedlivé a ne za nespTa-
vedlivé, že prodavač účtuie všem zákazní-
kům za stejné zboží stejnou cenu, nikoli
cenu mčnící se podle jejich finančních
možností. Aplikaci této teorie na daně však
nikdo nezastává, protože příliš odporuje
našemu citu pŤo lidskost a sociální blaho-
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byt. Princip spravedlnosti,nanéjž se odvo-
lává, je však stejně plavdivý a stejně závaz-
ný jako principy, které lzeuvést protinčmu.
Proto mlčky ovlivňuje strategii, jíž se obha-
jují jiné způsoby zdaňování. Lidé se snaží
lokázat, že stát oprárměně dělá více pro bo-
}l'até než pro chudé, protože od bohatých
dostává více. Tento argument však ve sku-
tečnosť neobstojí, neboť bohatíbyse mohli
bezzákonů či vlády ochránit mnohem lépe
než chudíapravděpodobně by se jimpoda-
řilo učinit z chadýc}r své otroky. Někteří
opět na záHadé téhož pojetí spravedlnosti
twdí, že všichni mají platit rormou daň
zhlavy za ochranu osoby (neboť osoba má
pro každého stejnou hodnotu) a nestejnou
daňza ochranu majetku, kteqi není stejný.
Jiní na to odpovídají, že všechno, co rnáje-
den, je pro něho stejně cenné jako všechno,
co má druhý. Z tohoto zmatku je jediným
východiskem utilitarismus.'ó

ro podrobná diskuse principů zdanění je obsažena
y Principles ot Political Economy ,kn V, kap. z. Mill se zde
vyslovuje pro proporcionální zdanéní přijmu a pro
vysokou a progresivní dědickou daň a daň darovací.
(Pozn. překl.)
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32. Je tedy rozdflmezi spravedliqýrn a uži-
tečnýrm jen zdánlivýt Žili tidé v sebeklamu,
když si mysleli, že spravedlnost je něčím
vznešenějším než chytrost a že chytrostí se
máme řídit teprve tehdy, když bylo učiněno
zadost spravedlnosti?Vůbec ne. Náš výklad
povahy a původu citu pro spravedlnost
uznává reálný tozdíl mezi nimi, a nikdo
z těch, kteffnejvíce odmítajídůsledky skut-
ků jako prvek jejich mravnosti, nepřikládá
tomuto rozdílu většívýznam než já. Na jed-
né stranč odmítám snahu každé teorie, kte-
rá stanoví zdánlivou norínu spravedlnosti,
nezaHádající se na užitečnosti, na druhé
straně považuji spravedlnost, která se za-
kládá na užitečnosti, za hlavní součást, ne-
srovnatelně vznešenou a závaznolo součást
veškeré mravrrosti. Spravedlnost je jméno
pro určité kategorie mravních pravidel,
které se qýkají bezrostředněji zákJadních
skutečnostílidského blaha, a proto je jejich
závaznost nepodmíněnéjší než záv aznost
všech ostatních pravidel praktického živo-
ta. A tuto ltyšší závaznost implikuje a do-
svědčuje ro\měž pojem, který jsme poznali
jako esenci ideje spravedlnosti - to jest po-
jem pr áv a náležejícího j edinci.
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3 3. Mrarrnípravidla, která lidem zakazu-
jí činit sinavzájem zlé (v tom je zahrnuto,
jak nesmíme nikdy zapomínat, neomezovat
ničí svobodu), jsou pro lidské blaho životně
důležitější než jiné, jakkoli wýznamné ma-
ximy, které se týkají jen nejlepšího způso-
bu chovánív některé dflčí oblasti lidského
života. Zvláštností těchto pravidel také je,

že jsou hlarrním prvkem určujícím celek so-
ciálního cítění lidí. Jsou-Ii zachovávána, je
zachován mír mezi lidmi. Kdyby jejichza-
chovávání nebylo pravidlem a jejich poru-
šováníqijimkou, každý byviděl v druhém
nepřítele, proti němuž musí být neustále
ve střehu. A neméně důležité je, že pro lidi
je velmi silným moťvem, aby si tato pravi-
dla vzájemně vštěpovali. Když si navzájerln
dáv ají rady nebo se povzbazují k chytrosť,
nemusí dosáhnout (nebo si to myslí) niče-
ho. Když si vzájemně vštěpují povinnost
pozitivrrídobročinnosti, majío to nesporně
zájem, i když v menší mffe. Člověk nemusí
pozitirmě potřebovat dobrodiní druhých,
ale vždycky potřebuje, aby mu neškodili.
Proto mravní zásady, které chrání jednot-
livce, aby mu neubližovali dtuzí - buď pří-
mo, nebo omezováním jeho svobodyusilo-
vat o vlastní dobro -, jsou zásady, na nichž
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nejvícezáleží jemu samému akteré mátaké
největší zájem šířit a ptosazovat slovem
i skutkem. zachovávánílll. těchto mravních
zásad se ověřuje a rozhoduje o tom, zda je
člověk schop€n existovat jako člen lidského
společenství, neboť na tom závisí, zda je pro
ty, s nimiž žije, pohromou nebo ne. T}rto
mtavní zásady tvoří primárně obsah povin-
nosti spravedlnosti. Nejmarkantnější pří-
pady nespravedlnosti, případy, které dávají
specifickýráz pocitu odporu, jenž jevlastní
citu spravedlnosti, jsou skutky nezákonné
agrese nebo protiprávního užití násilíproti
někomu, ataké skutky, jimiž seněkomu od-
pírá néco, co ma náleží - v obou případech
je člověk postižen pozitirmím zlem, buď
vpodobě přímé bolesti, nebo zbavením ně-
jakého dobra, s nímž mohl rozumně (z fy-
zického nebo sociálního důvodu) počítat.

34.Tytéž silné motivy, které vedou k pl-
nění těchto prvotních mrarmích zásad, vy-
žadujítaké potrestánítěch, kteří je porušu-
jí. Proti těmto lidem se obracejí impulzy
sebeobrany, ochrany druhých a odplaty,
a proto se odveta, neboli zlo za z|o, úzce
spojuje s citem pro spravedlnost a obecně
se stává součástí pojmu spravedlnosti.
Dobro za dobto je také jedním z piíkazl
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spravedlnosti. ]eho sociální užitečnost je

sice zŤeimá avychází z přirozeného lidské-

ho cítění, ale na pnmí pohled není patrná
jeho souvislost s bezprávím či nespravedl-

ností, jež existují v nejelementárnějších
případech spravedlnosti a nespravedlnosti
u ;ro" zdrojem charakteristické intenzity
ciiu pro spravedlnost. Á]e i když je tato sou-

vislost rrrér.rí ,í"i^á, není méně skuteční
Kdo přijímá dobrodiní, ale neoplácí jo
když je to třeba, způsobuje druhému

opiuoáolroo škodu tím, že neplní jedno

z nejpťtrozeněj ších očekávání, očekávánf
kteréhusel alespoň mlčky vyvolat, jinak by

byla dobrodiní zŤídka prokazována, ZkJt_
*á.rí oč"karrárí má v lidském bezptáví
a neštěstídůležité místo. Ukazuje na to sku-

tečnost, že woíí hlavní nemrarrnost dvon

tak velice nemorálních skutků, jako je zra-

da přátelswíaporušeníslibu. Málověcí, jď
mďhou člověka postihnout, mu působívět-
ší újmu a žádlá z nich ho nezraňuje ťcq
nežkdyžto, na co obvykle a s důvěrou sprr,.

Iéhal, ňo ve chťli potřeby zklame, A málo,

které zlo člověk pociťuie více než toto pros
té odepření dobra. A žádné be:

nevyvolává v postiženém člověku či v
nlýcír divácícň větší hněv. Tedy princip dá-

(15o) (15l)

vat každému, co zasloaži to jest dobro
za dobro, stejně jako zlo za zlo, není jen
součástí pojmu spravedlnosti, ktelt' jsme
definovali, ale je také předmětem intenziv-
ního citu, který klade spravedlivé lidské
smýšlení nad prostou prospěšnost.

3í. Většina maxim spravedlnosti, které
jsou běžné ve světě a jež se obvykle aplikují
ve světských záležitostech, slouží pouze
jako nástroje k realizaci principů spravedl-
nosti, o nichž jsme m]uvili. Že člověk je od-
povědný jenzato, co vykonal dobrovolně
nebo od čeho mohl dobrovolně upustit; že
je nespravedlivé někoho odsoudit bez vy-
slechnuť; že trest má blýt úměrný vině a po-
dobně, to vše jsou maximy, kteÉ mqí za-
bránit, aby spravedlivý princip zlo za zlo
nebyl zneužit a nebylo způsobeno zlo nad
tuto míru. Většina těchto běžných maxim
pocházíz praxe soudů, které měly přiroze-
ně více důvodů než jiní k úplnějšímu po-
znání a rypracování pravidel potřebných
k plnění jejich dvou funkcí - lotčování za-
slouženého trestu a přiznávánípříslušného
práva.

3ó. Také nejvyšší ze soudcovských ctnos-
ť, nestrannost, patří - částečně z uvedené-
ho důvodu - k povinnostem spravedlnosti,



neboť je nutnou podmínkou plnění ostat-
ních povinností spravedlnosti. To však není
jediný důvod, proč přední místo mezi lid-
skými povinnostmi zaujímají maximy rov-
nosti a nestrannosti: mezi příkazy sprave-
dlnosť je zaíazuje nejen běžné mínění, ale

i rnázot nej osvíceně j š ích. Z arčitého hledis-
ka jelze považovat zalogický důsledek již
uvedených principů. Je-li povinností činit
každérmlpodle jeho zásluh, odplácet dob-
tem za dobré, stejně iako přemáhat zlo
zlem,rrypllývá z toho nutně, že máme jednat

stejně dobře (nezakazuje-li to nějaká vyšší
povinnost) se vŠemi, kteří se stejně zaslou-
žili o nás, a že společnost má nakládat stej-

ně dobře se všemi, kteří se stejně zasloužili
o ni. To je nejvyššíabstraktnínorma sociál-
ní a distributirmí spravedlnosti, k níž mají
v co největšímře směřovat všechny institu-
ce a úsi]ívšech ctnostných občanů. A]e tato
velká mrarrní povinnost spočívá na ještě

hlubším zá}Jadé vyplývá přímo z pnmího
principu mrarmosti, není jen logickým dů-
sledkem druhotných či odvozených princi-
pů. fe implikována v samotném význatnlt
principu užitečnosti neboli v principu nei
většího štěstí. Tento princip by byl pouze
prázdnýrni slovy bez rozumového obsahu,

(l52)

kdyby štěstí jednoho člověka při stejném
stupni (a s přiměřeným zřetelem k druhu)
neplatilo právě tolik jako štěstí druhého
člověka, Jsou-li tyto podmínky splněny,
kprincipu užitečnosti lze uvést jako vysvět-
lující komentář Benthamovo dictumlz:
,,Každý platí za jednoho, nikdo za víc než
jednoho."*

17. Stejný nárok každého člověka
na štčstí znamená pro etika a zákorrodátce
stejný nárok na všechny prosťedky ke štěs-
ti pokud tuto maximu neomezují nevy-
hnutelné podmínkylidského života a obec-
ný zájem,v němž j e obsaž en záiernkaždého
jednotlivce; a tato omezení by měla být
přesně stanovena. Tak jako všechny ostatní

* Herbert SpenceŤ vidí (v Social sídticsl8) v tomto
odvozování dokona]é nestrannosť z nejvyššího utiĚta-
ristického principu důkaz toho, že pouhá užitečnost
nestačí k vymezení toho, co je správné. Neboť princip
užitečnosti předpokládá (jakíkál, že každý má stejné

17 Srorl. feremy Bentham (L748-L832), Plan of Parlia-
mentary ReJorn, Works (vyd. BowTing), sv. 3, stl. 459,
(Pozn. překl.)
r8 Herbert spencer (182o-19o]), angl. filosof a soc.
myslitel, představitel íilosofického evolucionismu.
Napsal mj. Sodal Statics: or, the Conilitions essential to

Huínan Haqpiness specified, and the Eirst ot them ileaelopeil
(r85r). (Pozn. překl.)
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právo na štěstí. Správněji by bylo možno říci, že před-
pokládá, že stejné štěsťje steině žádouci aťje pociťuje
tatáž osob^, nebo různé osoby. To však není předpo-
klad principu užitečnosti, není to premisa nutná
k důkazu principu užitečnosti, nýbrž sám tento prin-
cip. Neboť co říká princip užitečnosti, ne-li to, že ,,štěs-
tí' a ,,žádolci" jsou synonyrrra? Je-li v tom implikován

iako předpoklad nějaký princip, nemůže být iiný než
ten, že pravdy aritmeťky lze aplikovat na hodnocení
štěstí stejně iako na jiné měřitelné kvanťty.
(Dodatek) Herbert Spencer se v iednom soukromém
sdělení ve věci předchozí poznámky ohrazuie proť
tomu, aby byl považován za protivníka utilitarismr.r,
a íiká, že považuie štěsť za poslední cíl mrarmosti
Domnívá se však, že tento cfl lze empirickými generali-
zacemi pozorovaných následků jednání posťhnout jen

částečně, že je úplně poznatelný jen tím, že se ze záko-
nů života a z podmínek existence dedukuie, které jed-

nání nutně vede ke štěstí a které jednání nutně vede
k ne-štěstí. S vfiimkou slova ,,nutně" s touto naukou
zcela souhlasím a (kromě tohoto slova) nevím o žád-
ném moderním zastánci utilitaňsmu, kterýbybyl jiné-

ho názoru. Bentham, na něhož se H. Spencer v Social

st4tics zvláště odvolává, ie jistě poslední autor, jemuž
by bylo možno vytýkat, že nechce účinky skutků
na štěstí odvozovat ze zákonlů lidské přirozenosti
a z obecných podmínek lidského života. Obvykle se mu
naopak vytýká, že se o takové dedukce opírá přfliš
výIučné a že se zcela odmítá držet generalizací specific-
ké zkušenosti, na něž se podle H. Spencera utiktaristé
obvykle omezu|í. Podle mého názoru|a jeto, iak sou-
dím, takó mínění II. Spencera) se v etice, steině iako
v ostatních oborech vědeckého výzkumu požaduje,
aby výsledky obou těchto po§tupů byly v souladu, aby
se vzájemně podporovaly a potwzovaly, a tak každé
obecné tezi dodávaly stupeň zřejmosť, který odpovídá
vědeckému důkazu.

(a54)

maximy spravedlnosti není ani tato maxi-
ma aplikována nebo považována za apliko-
vatelnou zcela obecně; naopak, přizpůso-
buje se individuálním představám §ociální
užitečnosti, jak jsemuž říkal.Ale kdekoli se
považuje za aplikovatelnou, je pokládána
za příkaz spravedlnosti. Všichni lidé mají
právo na stejnó zacházení, pokud nějaký
společenský z ájerra nevyžaduje opak. A pro-
to se všechny sociálnínelovnosti, které pře-
stů být pokládány za užitečné, začínají
pociťovat nikoli jen jako neužitečné, ale
jako nespravedlivé a jeví se tak tyranské, že
se lidé diví, jak někdy mohlybfi tolerovány,
Zapomínají přitom, že sami možná mají
o ožitečnosti chybnou pŤedstavu a tolerují
jiné nerovnosť, jejichž nápruvaby akázďa,
že to, co schvalují, je steině ohyzdné jako to,
co nakonec začali odsazovat. Celé dějiny
sociálního pokroku byly řadou pŤechodů,
kdyurčitý zvyk či instituce bylyneiprve po-
kládány za prirnární natnost sociální exis-
tence a pak se staly všeobecně odsuzova-
nou nespravedlností a tyraniÍ. Tak tomu
bylo s rozlišováním otroků a svobodných,
vzn€šených a poddaných, patriciů a plebej-
ců a tak tomu bude, a zčásti vž je, s aristo-
kraty barvy pleti, rasy a pohlaví.
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38. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že
spravedlnost je název pro určité mrarmí po-
žadavky, které mají jako celek vyšší stupeň
sociální užitečnosti a jsolo závazné v mno-
hem větší míře než všechny ostatní, i když
mohou nastat zvláštní případy, kdy je ně-
která sociální povinnost tak důležitá, že
překoná všechny ostatní obecné maximy
spravedlnosti. Například pto záchrantu ži,
vota může být nejen dovolené, ale přímo
povinné ukrást nebo si násilímvzít potrávll
nebo lék nebo unést jediného způsobilóho
lékaře a přimět ho k poskytnutí pomocl
Vtakových pffpadech - protože neoznaču-
jeme jako spravedlnost něco, co není ctnos-
tí- obvykle neříkáme, že spravedlnost muď
ustoupit jinému mrarmímu principu, ale že
to, co je spravedlivé v obvyklém případě, je
nazáJrJadé onoho jiného principu v daném
zvláštním případě nespravedlivé. Tímto
vhodným užitím jazyka je zachována nede
tknutelnost přisuzovaná spravedlnosti
a nemusíme tvrdit, že může existovat chvá-
lyhodná nespravedlnost.

19.Úvahy, které jsme uvedli, řeší
mého názoru jedinou skutečnou obtfi,
v utilitaristické teorii mravnosti. Vždybylo
zíejmé, že všechny případy spravedlnofi

(15ó)

jsou také případy užitečnosti: rozdíl je
ve zvláštním citu, kt€ry ie spojen s případy
spravedlnosti, a nikoli s případy užitečnos-
ti. Byl-li tento charakteristický cit dostateč-
ně vysvětlen; není-li nutné u něho předpo-
kládat zvláštní původ; je-li to prostě
přirozený cit hněvu, který nabyl mravní po-
vahy tím, že se spojil se všemi požadavky
společenského dobra; a je-li tomu tak, že
tento cit nejen fakticky existuje, ale má
existovat ve všech případech, k nimž se
vztahuje pojem spravedlnosti - pakuž ten-
to pojem neníkamenemútazu pro utilita-
ristickou etiku. Spravedlnost zůstává vhod-
ným názvem pro určitou oblast sociální
užit€čnosti, která je nesrovnatelně důležř
tější, a proto nepodmíněnější a naléhavěiší
než všechny ostatní oblasti jako celek (s vý-
jimkou určitých případů). Tuto oblast by
měl (jak to přirozeně činí) chránit cit, který
je odlišný nejen co to stupně, ale také co
do druhu, a který se od slabšího citu spoje-
ného jen s představou většího lidského po-
těšení a vhodnosti liší větší určitostí svých
příkazů a větší přísností svých sankcí.
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I,1 Ve zmínce o Sókratovi se projevuje
Millova snaha začlenit nějakým způsobem
utilitarismus do obecných dějin eťky. Mill
pravděpodobné natáží na to, že se v Plató-
nově dialogu Prótagoras (mimo jiné) řeší
(hypoteticky) přijatá teze hédonistického
kalkulu, ie však překonána Sókratovoutezí
o dobrosti jako věditelném a učitelném.

I,2 Mill se v důsledku svého empiristické-
ho stanoviska domnívá, že vědy postupují
vesměs induktivrrě, od jednotlivého kobec-
nému. V praktických vědách, k nimž počítá
i etiku, je tomu však podle jeho míněnína-
opak. Především musíme znát cíl svého jed-
nániaz něho se teprve odvozují jednotlivá
pravidla stanoťcí, jak jej dosáhnout. Po-
všimněme se, že vté souvislostiMillpoprvé
zmiňuje (obecná) ,,pravidla jednán{', jimiž
chce vylepšit Benthamův hédonisťclcý kal-
kul.VizÚvod.
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r,3 zde autorpřecházík řešeníotázky, jak
poznáváme, co je mravně sprármé a co
nesprávrré. Někteří autoň nawhují předpo-
klad jakéhosi morálního smyslu, jímž
bychom toto řešení prováděli v každóm
jednotlivém případě přímo, podobně jako
např. pomocí zrakového smyslu přímo po.
znáváme, zda je určitý předmět zelený či
nikoli, Tento náwh řešeníMill odmítá.

riní autoři mají za to, že mezi mrarmě
správným a nesprármým rozlišujeme po-
mocí rozumu. Dělí se na mravní intuicio-
nisty a mravníinduktivisty, (k nimž se, ač to
zdevýslovně neříká, kloníi Mill). Stoupenci
obou směrů souhlasně aznávaj| že k roz-
hodnutí o mrarmí hodnotě jednotlivého
skutku nás pŤivádí rozumem prováděná
aplikace, určitých obecných pravidel. Podle
intuicionistů poznáváme tato pravidla
a priori, podle induktivistů ze zkušenostl
Názor jedněch i druhých vede k tomu, že
mravní hodnocení vychází z jakéhosi jed-
noho základního principu.

I,4 Tímto principem |e podle Milla Ben-
thamův ,,Greatest Happines Principle", tj.
princip největšího štěstí (rozuměj největší-
ho štěstí pro největší počet těch, jichž se

(1óo)

určitý skutek nějak ťýká, viz II,18). Skuteč-
nost, že mnohým autorům zůstal tento
princip n7eznám, aniž by to mělo destnrk-
tivnívliv na iejich etické názory,vysvětluje
Mill tím, že z tohoto principu vycházeli
bezděčně. Příkladem je podle Milla Kant.
Ten se ve svých Základech metatyziky mraoů
pokoušel zdůvodnit platnost svého katego-
rického imperativu tím, že zobecnění ne-
mravné maximy vede k logicky sporné větě.
Ve skutečnosti ukázal pouze, že by jednání
podle takového zobecnění vedlo k důsled-
kům, které si nikdo nepřeje (protože jsou
v rozporu s Millovým principem největšího
štěsto.

Millova z Benthama převzatá námitka je

věcně sprátrná aje dnes také zatakovouvše-
obecně uznávána. Tato skutečnost neníni-
jak oslabena tím, že Mill znal Kanta zřejmě
jen z druhé ruky a že ho v souvislosti s ťm
cituje nepřesně.

II,1 Z Millova výkladu je patrné, žeažívá
slova ,,užitečný' v poněkud neobvyklém
smyslu. BěŽně rozumíme užitečným to,
co je (příjemným nebo nepříjemným)
prostředkem k dosažení nějakého cfle.
Tak např. vyzvracet se je nepříjemným
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prostředkem k odstranění některych žalu-
dečních obtíží,požití jiřocelové šťávy zase
příjemným prosťedkem k odstranění zdra-
votních potíží jiného druhu. Mill zdůraz-
ňuje především pffjemnou stránku užiteč-
ného. Užitečné u něj může proto znamenat
nejen prostředek, ale i cfl našeho jednání
(případně, jak se ukáže pozdéji, i obojí zá-
roveň).

Slovo ,,utilitarismus'' se jako název filo-
soíického směru vskutku rozšířilo Millo-
vou zásluhou, ojedinělé užití termínuje je
však doloženo již v Benthamově dopisu
z r. u81. VMillem citovaném, dnes již málo
známém, románu skotského autora Johna
Galta (l77g-l839) Letopisy ledné farnosti
( 182 r ) ie termínu,,utilitarismus'' užito v pe-
joratirmím smyslu při líčení negativního
dopadu industrializační činnosti na sociál-
ní a náboženský život obyvatelstva.

rI,3 V tomto odstavci Mill háií utilitaris-
mus proti námitce, že je to nauka hodná
vepřů. Kteří francouzští a němečtí autoň se
takto vyladřovali, není mi známo, pokud
jde o anglické, rná Mill zřejmě na mysli
skotského, kalvinismem ovlivněného histo-
rika a filosofa, Thomase Car$ea (7795-

(162)

188]), který ve svých l"aller-Day Pamphlas
(r85o) mluťo utilitarismu jako o ,,pig-phi-
losophý'. Podobně ostré útoky proti utili-
tarismu nach ázímev Carlyleho autobiogra-
fickém románě Sertor Resartus. The Lipe and
Opinions ot Herr Teutelsdriickh (Přešitý krej-
čí, 18]3-1834). Přes hluboké filosofické
a světonázorové rczdíly byl Carlyle s Mil-
lem po delšíčas spřátelen a měl vliv na směr,
jímž Mill dále rozvíjel utilitarismus převza-
týodBenthama.

II,4 Mill zde zdlůtazíaje proti pouze
kvantitativrfmu rozlišování různých potě-
šení, jak je zastával Bentham, potřebu je-
jich rozlišování kvalitativního. I Bentham
ovšem rozlišoval hodnotu různých potěše-
ní (a kladl v souvislosti s tím např. duševlú
nad tělesná), ale zdůvodňoval to nikoli je-
jich vnitřní povahou, nýbrž ,,okolnostmi",
díky nimž jsou např. duševní potěšení
ve srovnání s tělesnými dlouhodobějšd in-
tenziwrější, spolehlivější, plodnější (vzbu-
zující naději, že budou následována dďší-
mi) apod. Povšimněme si, že uvedené
Benthamovy ,,okolno§ti" jsou vesměs vyia-
dřitelné (a tudíž i srormatelné) kvanťtivně.
Mill naproti tomu rozlišuje potěšení i ryze
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kvalitativrrě. To je samo o sobě iistě plauzi-
bilní, otázka je po:uze, jaklze takový typ
rozlišování vyvodit z utilitaristickýrn zá-
sad. Není totiž zřejmé, co v rámci utilitaris-
mu, odmítneme-h Benthamovy kvantifiko-
vatelné ,,okolnosti", zttamená, že jedna
potěšenímají,,vyššíhodnotu" než druhá.

II,' Mill se na uvedenou otázka pokouší
odpovědět Iím, že odpověď na ni přenáší
na osoby, které subjektivně zakusily oba
typy potěšeni a jsou tedy kompetentní je
kvalitatirmě porovnávat. Zde se lze ovšem
tázat, jak zjistíme, kdo ony kompetentní
osoby j soul Obtížné, pravděpodobně neře-
šitelné, otázky vyvolává i problematika
srovnávání pouze privátně dostupných
,potěšení". Nesnáze jsou tu tak značné, že
dnešní utilitari§té tuto část Millovy nauky
vesmčs opustili.

II,ó Mill upozorňuje, že většina lidí pre-
feruje být rozumoqýrni bytostmi dosahují-
cími ,,vyššího't stupně potěšení, než být by-
tostmi nižšími. Odpor proti tomu stát se
bytostí spokojující se nižšími potěšeními ie
překvapivý, protože dosahovat vyššího
stupně potěšení je spoieno s možností býrt

(a64)

vystaven i vyššímu utrpení. Mill vysvětluje
motiv tohoto odporu poukazem na smysl
člověka pro svou důstojnost. Zde se lze
ovšemtázat, zda lze pref erování důstojnos-
ti uvést v soulad s utilitaristickou zásadou,
že jedinlými dvěma cíly člověka je dosažení
potěšení a zbavení se bolesti. MilI cítí ne-
snáz a snaží se jí qřešit tím, že v rámci
potěšenírozlišuje mezi spokojenostía štěs-
tím. Význam těchto termínů však nevy-
světluj e, ani n€naznačuje, j ak jejich zavede,
ní přispívá k řešení qýše nadhozené otázl<y .

n,7 Zde Mill řeší otázku, proč ve skuteč-
nosti lidé dávají často přednost nižším po-
těšením před vyššími. Vysvětluje to jednak
charakterovou slabostí (např. když někdo
dává přednost smysloqÉn požitkům před
zdravím) anebo tím, že lidé např. vlivem
věku ztrácejí schopnost dosahovat vyšších
potěšení (dosahovaných např. hrou na hu-
debnínástroj), a spokojují se proto nižšími
(dosahovanými např. hrou karetní).

Ir,9 Mill rozlišuje v rámci utilitarismu
rnezi ,,íídícím pravidlem" (directive rule)
a utilitaristickou normou (utilitarian stan-
dard), Co je ,,řídícípravidlo" přímo nedefi-
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nuje, ze souvislosti se však zdá,že je jímtře-
ba rozumčt lidskou zaměřenost k cfli, jímž
je kvalitatiwrě největší potěšení. Utilitaris-
tická norma naproti tomu stanoví, že nerná
jít o individu ální dosažení tohoto cíIe, ný-
brž o jeho dosažení pro co největší počet
zúčastněných, K tomu by mohlo dojít
i v případě, že by jednající zjednal sice po-
těšeníjiným, sám soběvšakvůbec ne. Tako-
vou absurdní krajnost však utilitaristická
noťma ve skutečnosti n evyžadaje.

rl,1o Mill nejprve stručně shrnu|e, čeho
v předchozím dosáh]: Poslední cíl lidského
jednání se skládá z dvojího, z existence co
nejvíce prosté bolesti a naplněné naopak
radostíkvalitativně a kvantitativrrě co mož-
ná nejvyšší. Měřítkem kvality jsou pak pre-
ference těch, kdo mají nejlepší možnost
radosti (potěšení) srovnávat. Z takto deÍi-
novaného cíle jsou pakpodle Milla odvoze-
na pravidla, podle nichž se máme chovat
(v jakém vztahu jsou tato pravidla k řídící-
mu pravidlu a utilitaristické normě, o nichž
autor mluvil v předchozím odstavci, je ne-
jasné). Píše-li Mill, že ,,je-li taková eťstence
.,. cflem lidského jednání, je nutně také noT-
mou mravnosti", vyvolává to oprávrrěně do-

(róó)

iem, že se dopouští tzv. naturalistického
klamu, když vyvozuje nesprárrně z des}rip-
tivní věty větu preskriptirmí.

K uvedenému shrnutí dosavadního vý-
kladu připojuje autorv závěru od§tavce no-
vou myšlenku: Cílem našeho jednánínemá
být pouze maximum potěšení pro lidské
byto§ti, nýbtž pro veškerou ,,cítící příro-
du", rozuměj: i pro zvíŤata.

II,1l N;mí se Mill začíná zabýltat námit-
kami proti utilitaristické tezi, že štěstí je
racionálním cílem lidského života. Takové
námitky jsou podle něho tři: r) Štěstí ie ne-
dosažitelné, 2) člověk nemá na štěstíprávo,
l ) člověk můž e žít -v támci etiky odříkání si
(,,Entsagen") - i bez štěstí, (Druhá a třetíná-
mitka pochází z díla již citovaného T. Car-
lylea. Carlyle přeložil do angličtiny Goetho-
va Léta učňouská Viléma Meistera, v nichž ie
tematizována etická role odříkání, němec-
ky ,,Entsagen", což vysvětluje užití tohoto
německého slova Millem.)

S první námitkou se Mill zabýváv dal-
ších třech odstavcích, se druhou a tŤeť
v odstavcích po nich následujících.

(L67 )



II,12-r4 První námitka vychází podle
Milla z nesprávného pojmu štěstí, podle
něhož je štěstí jakýsi stav trvalého vysoce
příjemného vzrušení. Chápeme-li štěstí
správrrě, tj. jako stav spokojenosť, v němž
se střídá vzrušení s klidem, není nedosaži-
telné. Míra, v níž je ho dosahováno, závisí
na zlepšení sociá]rrích podmínek a na toz-
vojivědeckého poznání. To jsou ovšem fak-
tory ovlirmitelné lidskou činností.

Ir,l5 Tento odstavec (spolu s dvěma ná-
sledujícími) obsahuje odpověď na druhou
a třetínámitku. V souvislosti s tím, že Carly-
le, autor těchto námitek pěstoval kult hrdi-
nů, klade si Mill otázku, zda existence hrdi-
nů (resp. mučedníků), kteří obětováním
svého života rezignujína osobní štěstí, není
námitkou proti utilitaristickému principu.
Millova odpověd nevyžaduje komentáře.
V odst. lf zmínénýrrri ,,transcendentalistý'
míníMill patrně Kantovy stoupence a snad
i myslitele, kteří cfl lidského života kladou
do záhrobní oblasti. Tím se liší od stoiků,
kteří cfl ctnosti (tj. v uvažovaném pffpadě,
hrdinstvfl vidív této ctnosti samotné.

(ró8) (1ó9 )

II,r9 Zde se Mill zabývá jinou námitkou
proti utilitarismu, podle níž je cí|lidskóho
jednání stanovený utilitaristy, totiž obecné
blaho společnosti, pro člověka příIiš nároč-
ný. Námitka podle Milla padá, rozlišíme-Li
utlitaristické pravidlo jednání od jeho mo-
tivu. Pravidlo jednání, jímž se zabývá etika,
stanoví, co je naší povinností, bez ohledu
na to, čím jsme k tomu, konat tuto povin-
nost, motivováni. Takže: utilitaristické
pravidlo jednání stanoví, že jsme povinni
jednat ve prospěch obecných zájmů společ-
nosti. Proti tomu 9e ale podle Milla nepro-
hřešujeme, jsme-li k takovému jednání
motivováni osobním prospěchem. (Vzpo-
meňme na liberální teorii smithovu či
Ricardovu, p od|e níž jedinec nejlépe slouží
obecným zájmtm, sleduje-li své osobní
cíle.)

rl,2o-21 Tento a následující odstavec do-
plňuje předchozí myšlenku: Je třeba rozli-
šovat mezi hodnocením určitého jednání
a hodnocením jednajícího. Jednání může
být za určitých okolností mravně (řekli
bychom: objektivně; sprármé, ale vycházet
přitom ze (subjektivně) nesprármého smýš-
lení.



II,22 Další námitka: Utilitarismus je pry
bezbožnánauka. Mill se proti tomu pokou-
ší ukázat, že tato nauka neodporuje nauce
o stvoření (chápe-Ii se tato nauka tak, že
Bůh swořil lidi, aby byli šťastni) ani kŤes-
ťanskému zjevení (jež podle Mi]lova mínění
učíprávě tomuto).

II,23 Další námitka: Utilitarismus je své-
ho druhu oportunismus, protože uč{ že
máme dělat, co je výhodné (expedient). Mill
odpovídá, že je třeba rozlišovat mezi vý-
hodným a ložitečrr,ýín, Výhodné je výhodné
pro jednotlivce (výhodné může blit pro mi-
nistra zradit zájmy své zemé, aby se udržel
při moci). Užitečné je to, co je v souladu
s utilitaristickým,,principem největšího
štěstí".

II?24 Další námitka: Aplikovat ,,princip
největšího štěstí'na jednotlivé případy jed-
nání a zjišíovat, jaké bude mít toto jednání
účinkypro obecné štěstíspolečnosti, byprý
bylo přfliš komplikované. Mill se s námit-
kou vyrovrrává způsobem, který nevyžadu-
je vysvětlivek.

(17o) (rT )

II,zJ Mill obhajuje utilitarismus proť
námitce, že kritérium užitečnosti umofiu-
je jednajícímu chápat každý jednotlivý
případ jednání jako vfiimku z pravidla-
Millova odpověď je, že tomu tak v rámci uť.
litarismu není ve větší míŤe než v kterékoli
jiné etické soustavě, v níž se při hodnocení
jednotlivého činu aplikují obecná pravidla.

III,1 Sankcí se všeobecně rozumí odměny
za zachovávánía tresty za porušovánízáko-
na. Sankce jsou motivem, proč je zákonza-
chováván, a jsou zároveň i důvodem jeho
záv azno sti (obli gace ).

Iil,3 Sankce Mill dělí na vnější a vnitřní.
}eho výklad o vnějších sankcích nepotřebu-
je komentáře, ovšem s jednou vfiimkou.
K vnějším sankcím počítá totiž Mill naději
napŤizeň, resp. obavu z nelibosti ze strany
,,vládce univerza", Boha. Ťím patíné za-
mýšlí vyvolat mínění, že utilitarismus je
přijatelný i pro stoupence teismu. Takové
mínění je ve skutečnosti nesprávné, proto-
že teista má na rozdíl od utilitaristy hlu-
boce odlišnou představu o tom, co ie po,
sledním cílem lidského snažení: v rámci



utilitarismu j€ tímto cflem budou cí pozem-
ské štěstí (či spíše jen relativní spokojenost)
co největšího počtu lidských bytostí (srv.

Il,l2nn), podle teismu je posledním cflem
štěstí (v tomto životě nedosažitelné) spočí-
vající v bezprostředním poznání Boha
a v lásce k němu. podle utilitarismu mohou

i€dnotliť lidé dosáhnout (utilitaristického)
štěstí pouze více nebo méně, v závislosti
na svém od pŤírody daném vybavení (zdraví
a tělesné kráse, nadání, sociálním původu
ap.). Naproti tomu je pro teismus charakte-
riitická představa, že štěstí mohou dosáh-
notttbeztozdflu všichni, nezávisle na svém
přirozeném vybavení (takže ve stavu cíle
mohou být ,,první posledními a poslední
pnmími"),

II.I,4-]r Za rrnitřní sankci porušení mrarmí
povinnosti považuje Mill svědomí, tj. sub-

lektivní cit nelibosti, který se u některých
lidí (u těch, kteří mají pro takový cit přiro-
zenou nebo výchovou získanou vlohu)
dostavuje, nesplní-li svou povinnost (a po-
ruší-]i tím způsobem mrarrní normu). Po-
všimněme si, že Mill svědomí chápe jako

subjektivní pocit. U jiných myslitelů (jme-

novitě u Tomáše Akvinského) je svědomí

(772)

chápáno nikoli jako pocit, nýbrž jako úsu-
dek rozumu o shodě (resp. neshodě) skutku
§ norrnou. Takový úsudek není sám o sobě
ani libý, ani nelibý, je nicméně s to libost či
nelibost vyvolávat v jiných lidslcých mohut-
nostech.

ilI,ó Zde Mill řeší otázka, co skýtá svědo-
mí jeho zavazající sflu.,,Transcendentální
etikové" (jimiž Mill míníhlavnč asi předsta-
vitele kanovswí) soudí, že svédomí zav azu-
je k plnění povinnosti na zákJadé něčeho,
co je mimo mysl. To je podle Milla nespráv-
né: sankce, která je nezištná, může být pou-
ze něčím v našímysli, tedy něčím subjektiv-
ním.

III,7 Tímto odstavcem začíná Mill řešit
novou otázk.u, totiž odkud cit pro povin-
nost pochází, zda je nám totiž nějakým
způsobem linozeíl, či jej v průběhu života
získáváraae. Intuicionisté učí, že se jedná
o cit wozený. Pokud podle nich tento vro-
zený cit vede k respektování zákJadního
utilitaristického principu, není podle Milla
důvodu, proč s nimi polemizovat.

(L73)



III,8 Mill sám se ovšem kloní k jinému ná-
zoru, podle něhož je morální cit získaný
(viz násl. odst.).

fV V této kapitole jde o to podat důkaz
platnosti principu užitečnosti. Mill zde na-
vazwje na svůj předcho zí výHad v l,5nn. Již
tam vysvětlil, že v oblasti otázek po posled-
ním cíli (ultimate end) nelze užívat důkazů
pomocí úsudku, tj. důkazů v přesném
smyslu (srov. rovněž Millův spis System ot
Logic, Racio cinatia e an d lnductioe, 184 3, kap.
12, § ó). To však nebrání o těchto otázkách
rozumně uva žov at; t o zumná úv aha z de na-
lnrazraje důkaz aje sama jalcýmsi důkazem
v širším smyslu. Mill odmítá myšlenku, že
bychom platnost principu užitečnosti po-
znávali,,intuiti\mě" (což u něho znarlaená

,,a priori").

N,] Odstavec končívětou:,,Štěstíproká-
zalo svůj nárok, žeje ledním z cflů jednání,
a tedy také iedním z klttéiímravnosti." Zde
si povšimněme dvojího: Předně zdůtazňu-
je-li Mill, že štěstí je jedním z cílů jednání,
naznačaje to, že rlznává, že jednání mlůže
mít j€ště nějaké cíle jiné. To je všakve sporu
s tím, co říkávpředchozím odstavci: ,,Utili-
tarismus Ťiká, že štěstí je ... iedinú véc žá-
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doucí jako cíl." A za dtahé, G. E. Moore
(1873-1958) poukázal ve svékaize Principia
Ethica (l9o3) jako pnmína to, že se Mill do-
spouští tzv. naturalistického klamu (,,natu-
ralistic fallacy'). Někteří autoři se pokouše-
li Milla proti této výtce (neúspěšně) hájit.
}eJi totiž štěstí (což je u Milla empiricky
zjistitelná psychologická skutečnost) krité-
riem mrarmosti, je tím, na základě čeho roz-
hodujeme, zda nčco máme či nemáme dě-
lat. v takovém souzení z faktu na hodnotu
spočívá však právě onen klam.

rV,rnn Jak se Mi]l snaží ukázat v tomto
a následujícím odstavci, ctnost byla původ-
ně pouhým prostředkem k dosažení cíle
(štěstí), ale jejínabytí se později pro některé
jedince stalo součástí samotného cfle, tj.
štěstí (takže tito jedinci nejsou šťastni, nei-
sou-li zároveň ctnostní).

ry9 Abychom porozuměli poslední větě
tohoto odstavce (že,,,štěstímusíbýt kritéri-
em mřavnosti, protože část je obsažena
v celku"), je třeba si připomenout, že podle
Milla (System ot Logic, kn. ó, kap. 12, § 7)
morálka skýtá pouze jednu část pravidel
lidského jednání. Jinou část tvoří pravidla
uvážlivosti (prudence) a pravidla estetická.
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V,llnn Od tohoto odstavce do konce ka-
,itoly se Mill zabývá námitkami proti \rýše
ředložené nauce. První námitka zn| že žá-
,osti člověka směřují někdy k jinému cíli
ež ke štěstí (resp. k absenci bolesti). Vždl
tnostný člověk uskutečňuje své cfle bez
hledu na potěšení, které mu to přinese!
Millova odpověď spočívá v rozlišení žá-

osti a vůle. Žádost je pouhá náklonnost
předmětům určitého druhu, k těm, pro

teré máme ,,pasioní vnímavost" (tak např.
íkáme, že jem'ladý muž vnímaql pro žen-
kou krásu). Žádostnesporně,,nasměrová_
á" člověka k uspokojení, a tedy k potěšení.
ůle (např. vůle mladého muže uzavřít sňa-
;k s určitou ženou) ie podle Milla sžádostí
zce spřízněna, je to aktioníprojev žádosti.
hceme něco, protože si to žádáme. Vůle je
:dy odnoží žádosti a je na ní původné zá-
blá. Časem se však může relativrrě osamo-
|atnit, což může vést až k jakési ,,výměně
rlí', k tomu, že si něco žádáme, protože to
hceme. K tomu dochází, když lidé něco
htělí ze zvyku (a nikoli tedy již, žeby byli
rotivováni žádostí). Mill neuvádí příklad,
[e snadby jímmohlabýtvůle starých man-
elů žít nadále společně, ač u nich vzájem-
á ,,pasirrní rmímavost" již pominula. Tak

by se (snad) v Millově duchu dala vyložit
ctnost manželské věrnosti. Ale i tak platí, že

,,vůle je dítětem žádosti, a vládu své matky
opouští jen pod nadvládou zvyku". Zvykto-
nž dodává člověku (jeho cítění a jednání)
společenské spolehlivosti a vypočitatelnos-
ti, takže i zvykové jednáníje posléze užiteč-
né a směřuje k obecnému štěstí.

TV,l3 Tím, co je v předchozím řečeno, je
podle Millova přesvědčení podán důkaz
principu užitečnosti.

V Pátou kapitolu napsal Mill dříve než
ostatní části díla. Kapitola wořív rámci cel-
ku knihy iakýsi do nívložený esej, jenž není
pro pochopení podstaty utilitarismu nepo-
stradatelný. Sledovat myšlenkový postup
Millova poněkud ,,klikatého" a málo pře-
hledného výkladu není zcela snadné. Kriti-
ci (ale i stoupenci) utilitarismu upozorňuií
krom toho v této kapitole na řadu myšlen-
koqých skoků. Náš komentář má sloužit
hlavně k tomu cíli, aby čtenář v Millově vý-
kladu neztratil,,čerÝenou nit" a dokázal od-
lišit hlavní myšlenku od velkého počtu od-
boček.

(l76) (l77 )



V,l Mrill začíná své úvahy upozorněním
nanázot,že užitečnost a spravedlnost i§ou
dvě odlišné věci: užitečnost je něčím rela-

tirrním, spravedlnost absolutním, Pro způ-

sob Millóva avažování je charakteristické,

že toto rozlišenív zápétí oslabuje, protože

oŇ stoupenci uvedeného názoru aznávají,

ie'le spravedlnost - dlouhodobě uvažová-

no - přece ien spojena s užitečností,

Y,2 Mill stanoví, že zdrojem spravedlnos-

ti je jakýsi cit (íeeling of justice), tedy něco

,rit oh kog"itirmího, nýbrž emotivního,

V dalším nadhazuje nesoustarmě různé

otázk<y, zejména: jaký je původ citu p,1o

spru,rádk órt, jak nás zavazlje se jím řídit,

)a"ay nebylo možné považovat tento cit

za insiinkt,-zda je derivován z jiných, zá-

kladnějších citů, a vzniká tedy jejich kom-

binací.
Mill připouští, že se cit pro spravedlno_st

svou inúnzitou qýrazně liší od citu pro uži-

tečnost ažejeto důvod, proč jeho oponenti

oba city zásadné rozlišují a odmítají uznat

spraveálnost za zvláštrrí,,odvětví" užiteč-

n-osti. Millovou snahou bude přesvědčit je

o opaku.

(178)

V,3 Zde Mill naznačuje, jak bude p@
povat, že totiž bude hledat něiakou vlest-

nost 1resp. soubor vlastností) spolefum
různým iypů (ne)spravedlivého iednárrí
a pak zkoumat, lze-li tuto vlastnostvysvět-
lii obecnými zákonitostmi našeho emocio-

nálního iioot" 1;"k se sám domnívá), anebo

je třeba považovat za její zdtoj něco zcela
jiného.

V,4-1o V těchto odstavcích Mill uÝádí
různé věci, které jsou běžně označováuy
za (ne)spravedlivé.

V,11-1' Protože z tjuzných užiť slove
(ne)spravedlivý není samo sebou palmé,

;aká vlastnost by věcem iím označe_ným

*eU UY,t společná, obrací se Mill v dalšíoh

pěti oditavcích o pomoc ieště iketymologň
ilova. Z té vyvozuje, že ,,spravedlnosť sop
visí se slovem ,,zákorť', že toaž znarmď,
jednání, jež je ve shodě se zákonem, (TeL

iorno ,, jazycích, jimiž to Mill doHídá,
vskutku je, nikoli však v češtině, }cterm

ovšem Mill ponechává stranou.) Předepisui
je-li nám zákon určité jednáni ""Yry
u nějaké osoby právo toto jednání od É
lyžadovat. Z toho Mill vyvozuje, že ie 1ro,

(179}



spravedlnost charakteristické nejen jednat
sprárrně (správně jedná např. i ten, kde jed-
ná dobročinně), nýbrž konat něco, co ně-
kdo může od náspožadovat jako své morál-
níprávo.

Zde končí Millovy úvahy o pojmu spra-
vedlnosti, v dalším se chce již věnovat vlast-
ní otázce, o kterou mu v této kapitole jde,

totiž zda se morální cit, ktelý ideu sprave-
dlnosti ptovází, mohl vyvinout z úvah
o pojmu spravedlnosti či užitečnosti, anebo
představuje nějalcý zv|áštní, s užitečností
nesouvisejíci,,dar přirozenosti".

V,ró-r7 Mill formuluje tezi, kterou chce

v dalším obhájit, totižže cit, kteřý provází
ideu spravedlnosti pochází co do své mo-
rálnosti z úvahy o obecné užit€čnosti.

V,18-23 Cit pro spravedlnost spočívá
podle Milla v přání potrestat toho, kdo se

dopustil bezptáví. Toto přání je projevem
dvou ,,vysoce přirozených" citů, resp. pudů,
totiž pudu sebeobrany a citu sympatie.
Obojí sdflí človčk do jisté míry se zvfraty.
O pudu sebeobrany je véc jasná, u zvftat
(alespoň u někteqých) se však projevuje
i sympatie, díky nfr, brání nejen sebe, ale

(18o)

i jiné iedince (např. svá ml áďata).U člorčLr-
se na rozdíl od zvftat tato sympaťe můi&l]
rozšřit eventuálně ažna celéhdiwo. 

"

Y,z4-25 Vtěchto odstavcích se Mill zab-
vá p_ojmem se spravedlností korelativná,
totiž pojmem práva (souvislost spravaril-,
nol]i a práva spočívá v tom, že jednat sprr-
vedlivě znamená dávat každéáo, .r" "o'řpráyo). Mít právo na nějakou věc znamerÉ ]
podle Milla mít platný n átok, aby,p"rua
nost_ chránila toho, kdo ten 

"ároi -{na vlastnění oné věci. Důvod, proč to str; :

lečnost dělá, ie obecná užitečóst. ž"i;á
pro spravedlnost ve srovnání s jinýnni mo'. ,

rálními city tak intenzivní, ;Ó arrstact ,

toho, že jeho složkou je ani;áhí touhr
po odvetě za nespraved]ivé chování ítL
za chování, jímž se porušuje něčí právo).

V,26-3l V těchto odstavcích Mill ukazuill ]],

na příkladech, jak rozličně l"e pqmi,,i,:,
spravedlnost v oblasti trestníhď oráo-
v oblasti problematiky spravedlivé i""ď
zd anění obyvatelsťva apod. Ú čelemie 

"}Ízat,,že z tohoto chaosu poskytuje pňjatehé
vycnodisko pou ze utilitarismus.

(r8rI



V,rr-la Zde činí Mill závěr, že spravedl-
nost je název pto určité mrar,rní pokyny,
které majívyšší stupeň sociální užitečnosti,
a jsou proto také spojeny s intenzivnějším
mrarmím citem než ostatní mrarmí pokyny
jiného druhu. Tím je podle Milla ptokázá-
no, že máprincip užitečnosti v morální ob-
lasti univerzální platnost a že se vztahuje
i na spravedlnost. Tak je podle Mi]la utilita-
rismus obhájen proti jediné optavda vážné
námitce .
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