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Menší zlo 
 
 

Jsme v Rusku na samém počátku devatenáctého století. V zemi, v které se strachy 
téměř nedá dýchat, vládne car Pavel I, jenž je zřejmě šílený. Prostý instinkt sebezáchovy, ať 
osobní v samé blízkosti samovládce, tak kolektivní celé země, velí svrhnout tyrana. Z logiky 
absolutní moci to znamená vládce zabít. Otázka jenom je, kdo despotu nahradí. 

Následník trůnu Alexander do kritické chvíle vyznává ideály humanistů. Čte 
Rousseaua a Voltaira, ctí lidskou důstojnost a rovnost. Sní o tom, že až přirozeně na něj dojde 
řada na trůně, sám se vzdá moci a vyhlásí v zemi, dosud deptané samoděržavím, moderní 
republiku. Je ovšem nepřítelem násilí, tedy nechce vědět nic o spiknutí, které se chystá 
svrhnout a tedy taky zabít jeho otce. Nechce vědět a přece ví, tak to alespoň líčí Dmitrij 
Mereškovskij ve své pozoruhodné hře. Pasivně tedy přihlíží, jak tlupa dvořanů, vybičovaná 
k odvaze smrtelným strachem z tyranových nálad, chystá svému šílenému caru smrt. 

Když dojde k vraždě, tedy také k uvolnění trůnu, je tento vratký humanista a rovnostář 
postaven před volbu: buď přijme korunu a stane se novým vládcem Alexandrem I, nebo dle 
svého ideálu carský stolec odmítne a vydá zemi chaosu možného povstání a válek různých 
pretendentů trůnu, jak to Rusko v minulosti víckrát zažilo. Takhle mu volbu aspoň líčí 
dvořané a on jim uvěří. Volí to příslovečné menší zlo, přijme korunu, usedne na trůn. 

Potud Mereškovskij. Historie k tomu dodává, že Alexander I ve jménu svých napůl 
opuštěných ideálů přece jen v Rusku zahájil jakési mírně liberální reformy, které však nikdy 
nedokončil. Jistým důvodem – nebo spíš záminkou, jak by řekl cynik – pro jejich opuštění mu 
byla hrozba Napoleona, která posléze vyústila do války a nakonec do napadení Ruska. 
Alexandrův idealismus, původně humanistický a volnomyšlenkářský, dostává nový směr: 
stává se patriotem, „otcem národa“, také nejvyšším poslem pravoslaví. Organizuje Svatou 
alianci a když je společným úsilím Ruska, Anglie a Pruska Napoleon konečně udolán, stává 
se morálním garantem restaurace absolutismu nejenom v Evropě, ale – jak jinak – především 
v domovském Rusku. Poslední léta jeho vlády až do jeho dodnes záhadné smrti nebyla příliš 
odlišná od tvrdé despocie jeho předchůdců. 

Na tuhle historii lze nahlížet jistě různě – osudy jedinců, zvláště pak celých národů a 
států sotva nabízejí jednoduchý vzorec. Vezměme ji však – podníceni Mereškovským – jako 
příklad povědomého schématu: člověk, čelící nějakému velikému zlu a donucený okolnostmi 
k volbě, zradí své čisté, ale trošku nepraktické ideály a volí to, co vidí jako menší zlo; tím 
krizi zjevně vyřeší, ale to jeho menší zlo se téměř nevyhnutelně postupně mění ve zlo stále 
větší, až nakonec je podobné tomu, kterému čelil původně. Máme ve své národní historii tolik 
příkladů pro toto schéma, že asi nebudeme váhat nad jeho realitou. 

Existuje ovšem schéma komplementární. Důvod, proč sáhnu pro příklad do historie o 
tři sta let zpět, je jenom zčásti náhodný – i když se musím přiznat, že mne k této volbě vedla 
také dramatická tvorba, v tomto případě více různých autorů. V letech 1509 až 1547 vládl 
v Anglii král Jindřich VIII, jehož nestálost a stále větší svévole také měla paranoidní rysy. 
V době, která nás tady musí zajímat, neměl mužského následníka. Měl ale zato kancléře a 
osobního rádce, sira Thomase Mora, člověka váženého pro své bezúhonné mravy a pevné 
názory. Pomiňme zde pro tuto chvíli, že zářivý obraz tohoto muže nám dneska kalí fanatická 
tvrdost, s kterou pronásledoval za svého působení první protestanty, stoupence Johna Wiclyfa, 
a také fakt, že pozadím příběhu, který zde budeme sledovat, byl mocenský boj mezi 
skupinami vyšší šlechty, které se hlásily ke katolické nebo protestantské víře. Přijměme stejný 
úhel pohledu jako nahoře Mereškovskij a uvažujme o osobním dramatu. 

Tak jako Alexander měl i More svoji víru, svoje ideály. Jsme ovšem na počátku 16. 
století, tedy to byla víra křesťanská, přesněji katolická. Dojem, že se tím problém odsouvá do 
roviny iracionality, můžeme klidně opustit: More byl původním vzděláním právník a své 
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přesvědčení opíral nejenom o cit, ale také o rozum. Příběh je dostatečně známý, aby stačilo jej 
pouze nastínit: Jindřich zahořel láskou k Anně Boleynové a usiloval o to, aby papež zrušil 
jeho svazek s Kateřinou Aragonskou, jeho první manželkou, ke které ochladl snad také proto, 
že mu nedala mužského dědice. Váhání papeže mu vyhovět mělo jistě mocenské pozadí, ale 
to tu není tolik důležité. Nás tady zajímá, že Jindřichovy účelové argumenty a jeho spor 
s papežem, který stále narůstal, narážely na Morův nezlomný nesouhlas. To vedlo k tomu, že 
byl More vyhnán od dvora a nahrazen Thomasem Cromwellem, člověkem ryze pragmatickým 
a podle některých i bezpáteřným, nebezpečným intrikánem, který pak spolu s dalšími obratně 
manipuloval s Jindřichovou nestálou a impulsivní povahou.  

Zda bylo historicky dobře nebo špatně, že Jindřich posléze zrušil závislost na papeži a 
postavil se sám do čela církve v Anglii jako její nejvyšší duchovní autorita, tady nechci 
hodnotit. V anglické církvi po této změně rychle vítězili protestanti, byly vyvlastněny a 
rozpuštěny kláštery, z chrámů mizely ozdoby a s nimi umělecká díla velké historické ceny – 
krátce stejně jako jinde po vítězství reformace, děly se věci dalšímu pokroku příznivé a 
současně i strašné, prosazující někdy ještě větší tmářství, než to, které hodlaly vymýtit. Král 
zrušil vlastní sňatek s Kateřinou a oženil se s Annou Boleynovou, kterou vlastnoručně 
korunoval, aby ji pak na základě směšných obvinění za pouhé tři roky pro údajnou velezradu 
a vymyšlený incest nechal popravit. Tato a další léta Jindřichovy vlády, která v mnohém 
připomínají paranoidní sen, už tady není třeba líčit. Nás zajímá osud Thomase Mora. 

Řekli jsme, že pro tichý odpor proti svévolnému rozvodu s Kateřinou byl More od 
dvora vyloučen a žil pak v ústraní, zbaven možnosti vlivu na krále. Ten ale znal Morovu cenu 
a toužil po smíru, ovšem za podmínek, které stanovil sám. Na radu Cromwella a dalších byla 
v zemi uspořádána přísaha (jak je to zase povědomé), v níž každý šlechtic musel stvrdit 
podpisem, že nejen uznává králův nový manželský svazek za legitimní, ale také vládce 
uznává za hlavu církve v Anglii, čímž se ruší papežský supremát. Thomas More – na rozdíl 
od téměř všech ostatních – nepodepsal. Byl vězněn, také trýzněn v Toweru a když se 
nezdařilo zlomit jeho odpor, nakonec popraven. 

Důvod, proč Thomas More nepodepsal, tkvěl v jeho přesvědčení: podle jeho hluboké 
víry byli papežové následníky svatého Petra, na němž podle Nového Zákona Ježíš jako na 
pevné skále postavil svou církev. Zrušit supremaci papeže tedy v jeho očích znamenalo zvrátit 
centrální sloup křesťanství.  

To, zda byl Morův důvod oprávněný, se necítím oprávněn posuzovat; jakožto nevěřící 
bych snad mohl jenom říct, že oddělení světské a duchovní moci bylo historicky oprávněné, i 
když jistě nahlížím, že se role papežů dost často značně odkláněla od té, ve kterou More věřil. 
Co mě tu zajímá, je fakt, že More nezradil své ideály i za cenu perzekuce vlastní rodiny a 
vlastního sebezničení. 

More byl tedy jedním z těch, kteří raději položí svůj život, než by zradili svou pravdu 
nebo ideál. Historie nabízí nepříliš dlouhou řádku příkladů takové zmužilosti, nad níž se 
běžnému člověku tají dech. Jenomže More se od mnohých z nich přece jenom trochu lišil: 
nebyl to žádný náboženský horlitel, člověk žijící jen svou fanatickou ideou – byl to praktický 
člověk, otec rozvětvené rodiny; a byl po určitou část svého života přímo u pramenů moci. 
Když člověk uváží, jaký vliv na Jindřicha zprvu měl, v jaké byl tehdy v jeho očích vážnosti, 
těžko potlačí spekulace o tom, jak to mohlo být i jinak: kdyby byl v jistém okamžiku trochu 
změkčil svoje postoje a aspoň trochu předstíral odpor ke Kateřině a zájem na anulování 
králova sňatku s ní, mohl se udržet v králově blízkosti a provést ho svým moudrým vlivem 
soutěskami krize, která potom vyvřela. Ano, jednal by tím proti svému svědomí, ale toto malé 
zlo by možná zabránilo většímu, nejenom v jeho očích: vítězství protestantismu se všemi 
krutostmi (které alespoň pro něho jistě bylo zlem), paranoidní šílení na Jindřichově dvoře a 
další hrozné události, jimiž si po Jindřichově smrti jeho dcera Marie Aragonská v násilné 
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restaurací katolictví až do dnešních dnů vysloužila pochmurné jméno Bloody Mary, Krvavá 
Marie – a mnohá další šílenství, kterých je nejen britská historie plná. 

 Snad – protože každý historický soud, řečený v kondicionálu, je vhodné brát se 
zdravou skepsí. Jenomže když to připustíme, dostáváme se do příkrého rozporu s počátkem 
této úvahy. Vyjádřeme ten rozpor s plnou ostrostí: Jestliže člověk v situaci nutné volby zradí 
svoje přesvědčení a akceptuje menší zlo ve snaze čelit zlu většímu, octne se téměř 
nevyhnutelně na šikmé ploše stále větších kompromisů a skončí skoro jistě jako aktér 
podobně velkého zla, kterému čelil původně. Jestliže naopak každý kompromis tvrdě 
odmítne, vystaví se tím riziku sebezničení; současně se tím také zbaví možnosti ovlivňovat 
dění a tedy zevnitř bránit zlu, kterým byl k volbě přinucen. 

Myslím, že se s takovou volbou mnohý z nás už někdy setkal v životě, ať vědomě 
v zlomových chvílích, nebo velmi často bezděčně, v té spoustě drobných voleb, které denně 
děláme. Zlo respektive dobro třeba nebylo tak jednoznačné nebo vypjaté, rozcestí možných 
voleb ale tady bylo. 

První alternativa je, jak se tak říká, špinavá: člověk v ní stále nese jistou vinu, pokud si 
nevnutí buď cynismus nebo jiné vidění věci; špatné svědomí z toho, že se zpronevěřil svému 
přesvědčení a propůjčil se byť malému zlu, člověka eroduje a může ho v krajním případě 
zničit, jak lze doložit na řadě příkladů. Je to však možnost praktická, jelikož dává možnost 
zevnitř ovlivňovat dění. 

Druhá alternativa je, dle symetrie, čistá: člověk nezradil svoje přesvědčení, obraz, 
který má sám o sobě, se nijak neporušil. Je ovšem také nepraktická, jelikož vydělí člověka 
z dění. Dalo by se říct, že je morálně snadnější, kdyby ovšem nebylo oběti, někdy i té úplně 
krajní, kterou za svou volbu skoro vždycky musí přinést. 

Člověk ovšem někdy může volbu prostě odmítnout, na příklad tím, že se vymaní ze 
situace, která mu ji vnucuje; případně proti zlu bojovat zvenčí, z pozice, v níž se člověk 
nenabízí jako oběť. Ano, taková možnost někdy je, příklad tu dává třeba politická emigrace. 
Často však není žádný prostor, kam by bylo možno uniknout. Jak se má potom člověk 
rozhodnout? 

Nemyslím, že je nutně farizejstvím, když člověk především zváží, zda je polarita 
dobra a zla v situaci, v níž se nachází, skutečně tak vyhrocená, jak se zprvu zdá: zda není 
zaslepený předsudky, kterými definuje dobro, zda naopak to, co démonizuje jakožto čisté zlo, 
není ve skutečnosti soubor možností, z nichž některé jsou doopravdy zlé, jiné jsou neutrální, 
fakticky v dané chvíli reálné, za jistých podmínek případně prospěšné.  

Je možné, že i po takovém zvážení zůstane obraz téměř nezměněný: stojím před 
mocností či silou, která jasně představuje zlo, nejenom z hlediska mých názorů, ale i 
nezpochybnitelným vlivem na mne a mé okolí. Otevřeně se mu vzepřít, pokud proti němu 
stojím sám a bezmocný, vyžaduje oběť, někdy i krajní, jak už bylo řečeno. Ne každý z nás má 
sílu k oběti, ale namístě je také otázka, komu nebo čemu moje oběť pomůže. Nejsem veliký 
přítel okázalých obětí, zvláště když jsou zjevně zbytečné, i když z malé vlastní zkušenosti 
vím, že někdy člověk nedokáže jednat jinak. 

Co se člověku jako jiná možnost nabízí, nebude nikdy zcela čisté: bude to cesta 
balancování mezi dobrem a zlem, cesta kompromisů, které ho nenápadně táhnou k tomu 
zlému. Reálný život ovšem dává spoustu možností jak žít, aniž by člověk zlu aktivně 
napomáhal – jenom mu nebrání, což téměř ani nevnímá, jak se utíká do soukromé sféry, 
k prostému životu, vedenému starostí o bezpečí a nenáročné blaho své a blízkých. Znají to 
všichni ti, kteří přežili beze vzdoru totalitní režimy nebo v historii jiné doby útlaku a krutosti. 
Kdo by je za to mohl odsuzovat? A přece nebránit se obecnému zlu, snažit se je prostě 
ignorovat, znamená poněkud mu pomáhat, byť jenom vlastní pasivitou nebo drobnými 
úlitbami, kterými je člověk konejší. 
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Žít v tvrdé politické totalitě morálně, aniž by se člověk dobrovolně vydal jako oběť, je 
nezbytně velice těžké. Neobejde se to bez přinejmenším relativních obětí a také neustálých 
pokušení volit občas menší zlo, aby se odvrátilo větší. To klade značné nároky na morální sílu 
člověka, na jeho smysl pro to, co je nezbytné k záchraně aspoň části dobra, a sílu, aby uměl 
unést nutné kompromisy, aniž by se se zlem dále zaplétal. Jsou takoví, kteří to dokáží: jsou 
v tom hodni úcty, i když se za to nedočkají vděčnosti a nebývají pro to oslavováni. O to však 
morálnímu člověku zajisté nejde. 

Žijeme k svému štěstí nyní v době, kdy je zlo daleko méně nápadné, ba dalo by se říct, 
že je v nevelkých dávkách – přikrčeno v různých korupcích a podvodech – rozpuštěno 
v různých společenských proudech, mezi nimiž volit je skoro jen věcí sympatií nebo vkusu. 
Nejsme nuceni k žádným velkým obětem a vlastně ani volit nutně nemusíme – můžeme stát 
opodál a společenské dění buďto ignorovat nebo pozorovat s větším nebo menším zájmem. 
Jsou jisté příznaky, že takový stav možná dlouho nevydrží: že zas dojde k polarizaci 
společnosti a k zvratům, v kterých načas převládne brutální síla. Otázka, jak je přijatelné volit 
menší zlo pak jistě bude aktuální. To ale neznamená, že před námi nestojí už dnes. Život je, 
jak by řekl matematik, fraktální: nejsou-li velké zkoušky, pak ty menší vyplní veškerý prostor 
života. Relativní zlo i dobro vystupuje také v našich dnešních životech, jenom je méně 
nápadné. Snad bychom měli i dnes spíše uvažovat, co přinese větší dobro, než čím způsobíme 
menší zlo. 

 
 
 
 


