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Paradox dobra 
 
 

Dobro a zlo jsou pojmy, které dnes působí téměř zastarale. Všechno je přece relativní, 
tím spíše hodnoty: co je pro mne dobré, pro jiného bude špatné; dokonce pro mne sama něco 
včera dobrého může být dneska lhostejné a zítra nežádoucí, špatné, zlé. Tak se to aspoň běžně 
bere a pokud někdo mluví o dobru anebo zlu, bude znít pateticky nebo obmyslně: ve jménu 
údajného dobra bylo přece v minulosti napácháno tolik zla. A přece se dá tvrdit, že v nás 
v hloubi pojem dobra stále žije a že se z rodičů na děti stále předává, že dokonce je jeho 
základ v naší instinktivní výbavě. 

V dětství je ovšem pocit dobra spojen hlavně s příjemností nebo bezpečím. Dobrá je 
matka se svou měkkou náručí a jídlem, které poskytuje. Může být také zlá – buď ona nebo 
otec, když se rozzlobí a trestá mě. Dobrý je kamarád, který si se mnou hraje, zlý ten, který mi 
bere hračky nebo na mne útočí. Toto je elementární pojetí dobra nebo zla, které je jako 
všechny dětské city sebestředné a v kterém zatím nepůsobí kultura. 

Už v dětském věku ale existuje, jak ví každý pozornější rodič nebo vychovatel, jakýsi 
zárodečný smysl pro to, co je spravedlivé nebo nespravedlivé, což jsou kolektivní, věcné 
modality dobra nebo zla. Zajisté smysl pro ně je primárně rovnostářský a není neselhávající, 
dost často ustupuje třeba soutěživosti a sobectví, ale je přítomný a připravený k rozvoji. Ten 
přijde s výchovou, pokud nějaká je, ale také prostě působením prostředí, mladistvých vzorů 
nebo vlastní zkušenosti. 

Je ovšem pravda, že výchova ať v rodině či působením prostředí směřuje většinou spíš 
k morálce nežli k čistému dobru, což není totéž, jak později ukážu. Morálka je jistý kánon 
příkazů a zákazů, udržovaný hlavně mlčenlivou dohodou, i když zejména v minulosti byly 
také explicitní kodexy, zapsané v knihách nebo ústně šířené. Původní vznik takových kánonů 
je zahalený mlhou, často je prezentován jako příkaz bohů, zprostředkovaný vyvolenými 
jedinci. Víceméně ve všech kulturách jsou směsí rozumných, praktických zásad, 
umožňujících život společnosti, a iracionálních příkazů či zákazů, pocházejících 
z archaických intuitivních představ o světě. 

Pokud je tento kánon v společnosti živý, jeho dodržování je bráno jako správné, 
mravné, ctnostné, zatímco jeho porušování je v očích společnosti nemravné, hodné odsouzení 
nebo přímo zločinné. Ačkoliv žádná společnost nemůže zcela bez morálky dlouhodobě 
fungovat, její zásady jsou do určité míry relativní – mění se s dobou, liší se mezi kulturami, 
ale často také mezi lidskými skupinami nebo třídami. Ve většině společností je například 
morální ctít soukromý majetek a krást či loupit je nejenom nemorální, ale zločinné. Jsou ale 
národy či vrstvy, kde je krádež nebo loupež běžnou formou obživy a dovednost v tom směru 
je pak formou ctnosti. V naší kultuře morálka ctí monogamii (jakkoliv často tiše 
porušovanou), jsou ale společnosti, v nichž je zcela mravné mnohoženství nebo 
mnohomužství. Není patrně společnosti, v níž by lidský život nebyl nedotknutelnou hodnotou 
– to ale platí v době míru: zabít v době války nepřítele nebo zrádce není zločin proti morálce, 
je to případně ctnostný čin, který je obdivován. 

Ačkoliv morálka by nemohla v dané společnosti existovat, kdyby se neopírala o shodu 
většiny, ať nevyslovenou či proklamativní, její neuchopitelnost a různá omezení, která klade 
svobodě či spíše libovůli, svádí k jejímu porušování. Jsou lidé (a těch je někdy značná část), 
kteří ji v zásadě vyznávají, ale přesto porušují v drobných přečinech. Jsou kromě toho takoví 
(a těch je menšina), kteří se jí otevřeně v tom či onom vzpírají. Společnost proti tomu má či 
měla v minulosti jisté sankce, založené na veřejném mínění, od těžkého zostuzení až po 
faktické vyloučení ze společnosti, což může mít i velmi hmotné následky. I když jsou v dané 
době vždycky lidé, kteří z různých motivů a sklonů vystupují jako strážci mravnosti, 
úspěšnost sankcí a s ní spojená efektivní tuhost morálky závisí koneckonců na chování 
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většiny, která buď reaguje spontánně nebo se dá ovlivnit těmi strážci. Morálka je vlastně 
něčím nehmatatelným, co vzniklo kulturním vývojem, přetrvává v kolektivním povědomí 
s jistou setrvačností a ovládá jedince trochu proti jeho vůli, k čemuž on svým dílem přesto 
přispívá. Cynik by řekl, že je (nebo byla) hlavně klackem na ty druhé, které umožňuje třeba 
pro maličkost odsoudit a tím se nad ně povznést, ale není to jen tak: my všichni potřebujeme 
určité zásady, které regulují naše archaické pudy a zaručují rozvoj civilizace a kultury 
v nejširším smyslu.    

Pokud existuje stát – a tak je tomu po značnou část historie lidstva – potom hlavní 
morální příkazy a hlavně zákazy jsou kodifikovány do zákonů, jejichž porušení stíhá více 
nebo méně tvrdá sankce. Je příznačné, že jak se během dějin stále více uvolňuje morálka, 
vznikají stále složitější zákoníky. V jistém smyslu tak bdění nad mravy přebírá neosobní stát 
na úkor veřejného mínění či osobního cítění.  

Co je vlastně podstatou morálky? Při vší té rozmanitosti některých zásad mezi 
kulturami nebo věky dá se snad říct, že hlavně moderuje nejsilnější lidské pudy: agresivitu, 
pohlavní puzení a chamtivost. Jsou jistě ještě jiné zásady, které třeba kážou mluvit pravdu, být 
věrný národu či svému klanu, dodržovat smlouvu, ochraňovat rodinu, případně ctít nějakou 
vyšší mocnost a tak podobně – ale ty prvně jmenované jsou asi nejrozšířenější a také 
nejhlouběji uložené v povědomí. Lze říct, že ty nejdůležitější umožňují zformování a pak 
rozvoj lidské společnosti, její kulturu v obecném smyslu: tedy především bezpečí v soužití 
lidí, zajištění péče o potomstvo a aspoň minimální spolupráci, kterou potřebuje dělba práce. 
Ačkoliv některé společnosti s velmi tuhou morálkou žily – alespoň v našem dnešním pohledu 
– spíš mračně, snahou lepších ochránců mravů bylo patrně vždy zajistit alespoň nějaký díl 
štěstí pro všechny. 

Naše západní kultura se po staletí vyvíjela pod vlivem křesťanské víry a tedy také její 
morálka i dodnes přes slabší vliv náboženství obsahuje jenom málo pozměněné křesťanské 
zásady. Je asi pravda, že některé její požadavky byly v minulosti přílišné nebo dokonce 
iracionální. Milovat bez výběru svého bližního, natož pak toho, kdo mi ubližuje, je dáno asi 
jenom světci. Odsoudit sexualitu do sféry nečistého přesto, že je zdrojem života i nejsilnějších 
citových a tělesných prožitků, jež člověk může mít, je absurdní. Takové požadavky vedly 
nutně k pokrytectví a proto se morálka stávala stále více terčem kritiky.  

Mezi těmi, kdo morální kánony nejen své doby napadali, vynikl Friedrich Nietzsche, 
který se i v nové době těší značné pozornosti. Na rozdíl od jiných svůj útok vedl proti samé 
její (křesťanské) podstatě, která dle jeho mínění vede k nivelizaci a změkčilosti lidí v houfu, 
zatímco jeho ideálem bylo sebepřekonání a odtud dokonalost jedince. Nietzscheho lidské 
množství příliš nezajímá: je přesvědčen, že pokrok lidstva se realizuje ve vynikajících, 
morálně silných osobnostech, které ostatní mají následovat. Těm silným, schopným vymanit 
se z pout pouhého lidství s ideálem stát se víc, než člověkem (říká doslova a po mém soudu 
nabubřele nadčlověkem), předkládá zhruba tyto zásady. Především musí překonat koncept 
dobra a zla, jak jej až dosud pojímala morálka. To znamená například vzdát se štěstí jako cíle 
ať pro sebe či pro druhé a nejen snášet, ale vítat utrpení, které – jak praví, dle jeho vlastní 
zkušenosti – je předpokladem duchovního povznesení a opravdových tvůrčích činů, jak lze 
vysoudit i ze života velkých umělců a myslitelů. To také znamená odložit soucit s trpícími a 
zaujmout ke všemu utrpení stoickou lhostejnost. Silný člověk se nesmí dát oslabit altruismem, 
který ho rozptyluje v jeho soustředění na sebe, na jeho úkol. Jeho postoje a činy tedy slovem 
nesmí poutat jakákoliv morálka, pokud mu brání v jeho cestě vzhůru. 

Je myslím zřejmé, jak je snadné takové učení zneužít. Pokud k tomu připočteme jeho 
tvrzení, že všechny vyšší hodnoty jsou projev vůle k moci, máme tu při jen trochu pokřiveném 
čtení předpis krajní svévole, která má být oprávněna pouze cílem, který silný člověk sleduje. 
Ten je snad pro Nietzscheho rozvinutí tvůrčích vloh ve prospěch povznesení lidské existence. 
Pro některé jeho stoupence se ale často redukoval na samotnou svévoli a moc. Dějiny jsou 
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jistě plné pokroucení nebo zneužití kladných myšlenek, je ale málo příkladů tak ohavného 
využití těchto svůdných zásad k oprávnění zločinecké ideologie, jak se to stalo v nacismu.  

Ano, nacisté jistě zneužili to, co Nietzsche říkal se zcela jiným úmyslem. Jak je to ale, 
když se beze zlého zaujetí probereme jeho morálními maximy? Nechme prozatím stranou 
otázku, zda je vůbec reálné překročit pojmy dobra a zla, k tomu se dostaneme později. 
Nietzsche především odmítá, aby se morální zásady vztahovaly na každého – jeho zajímá 
silný jedinec, který se osaměle vzepne k výšinám a tvůrčím činem pohne lidstvo k vyšším 
metám. Tato představa ale ignoruje, že jsme všichni členy lidské společnosti a jsme na ní 
závislí. Ano, tvorba je vždycky v jisté fázi osamělá, ale naše výkony – ať intelektuální či 
umělecké nebo jinak tvůrčí – vždy vyrůstají z toho, co už mysleli nebo tvořili jiní. Kromě 
toho v společnosti, v které by nepanovala určitá morálka, by sotva bylo možné něco tvořit – 
zmítala by se v neustálém násilí a ničím nespoutané hrabivosti, spěla by k úpadku a nejspíš by 
se brzo rozpadla. 

Nietzsche dále jaksi mlčky předpokládá, že je jeho hrdinovi dáno právo veškerou 
morálku odvrhnout. Jenomže kdo to právo udělí? Z některých výroků lze soudit, že silný 
člověk na nějakou licenci v tom směru nečeká: rozhoduje jeho odhodlání, síla k nadlidskému 
výkonu. Jenže jak člověk ví, že je opravdu tak vyvolený? V každé době se přece najde řada 
lidí, kteří si to právo osvojí, nejsou to ale zpravidla ti nejskvělejší, ale spíše různí 
ctižádostivci, jedinci lační statků nebo moci a nejčastěji prostě zločinci. Mohou to být ale také 
lidé, kteří morální příkaz porušují z principu, jen proto, aby sami sobě dokázali svoji sílu. 
Dostojevskij ve svém Zločinu a trestu románovou formou ukazuje bídu takového omylu.  

Nietzsche odmítá štěstí jako cíl a naopak vítá utrpení jako způsob duchovního 
povznesení. Je jistě pravda, že zaslepená touha po štěstí nevede k osobnímu zdokonalení a 
hédonismus jako program je překážkou pokroku. Je snad také pravda, že utrpení, jež jsme 
překonali, může přispět k hloubce člověka. Ale vzývat utrpení jako tvořivou sílu se zdá prostě 
absurdní: od jisté intenzity nebo délky napřed vysiluje a pak zcela degraduje člověka. Být 
k vlastnímu utrpení stoicky lhostejný je možné po určitou mez, na jakou stačí síly; dříve či 
později však krajní utrpení zlomí každého, jak to ostatně Nietzsche zažil v bolestném závěru 
svého života. Proto by také člověk neměl být lhostejný k utrpení druhých, jak to doporučuje 
náš myslitel. 

Odmítnutí altruismu ve prospěch soustředění na sebe a na svůj vlastní zápas o osobní 
velikost, jež je také možno najít v jeho úvahách, je stejně pochybné, pokud je pochopíme 
důsledně. Je jistě pravda, že si opravdová tvorba nebo zaujetí vyšším cílem žádá jisté 
soustředění na sebe, jistou řekněme hluchotu k banálním požadavkům okolí. Společnost ale 
může tvůrčí egoismus tolerovat jen po jistou mez a také jen po jistou mez je vůbec reálný. 
Kdybychom byli všichni jenom egocentričtí a odmítali i základní solidaritu, společnost by se 
zhroutila. Jsme přece vzájemně na sobě závislí a ten, kdo jenom bere a nic za to nedává, se 
snadno stává parazitem. Skutečný altruismus je snad maxima, kterou splňuje jenom málo 
jedinců; je ale také málo čistých egoistů – většina lidí, jakkoliv se třeba řídí hlavně věcným 
rozumem, chápe nutnost omezit alespoň v něčem vlastní zájmy, aby život celku mohl 
pokračovat. 

Nietzsche nás vyzývá, abychom v cestě za svým sebepřekonáním překročili hranice 
dobra a zla. Myslí tím skoro jistě dobro, jak je vymezuje morálka, kterou ve své době – i když 
s výhledem do budoucna – kritizuje. Ale to přece není jeho podstata. Morálka vytyčuje jisté 
zásady, které  dodržovat je podle ní správné, porušovat je naopak nesprávné. V závislosti na 
své síle vládne různými sankcemi, které správné činy odměňují vážností a obdivem, 
nesprávné stíhají opovržením či zavržením nebo ještě tvrději zákonným postihem. Jakkoliv 
díky výchově morálku dodržujeme většinou dobrovolně, její zásady jsou něčím přijatým a 
v tomto smyslu jistým omezením naší svobody.  
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Ať už je jakákoliv míra donucení, pod nímž dodržuji morálku, hnutí dobra ve mně je 
bytostně svobodné. To nevylučuje, že k připuštění dobra mohu být přiměn příkladem, 
přesvědčováním, krajně třeba citovým nátlakem; samotné dobro ve mně ale nelze vynutit: 
buď ve mně povstane jako spontánní pohyb mého subjektu a potom je, nebo to dobro 
v pravém smyslu není.  

Hnutí dobra se také ve mně neptá, zda je správné podle kánonu převažující morálky. 
Příkladem pro to je postoj Ježíše v evangelickém příběhu, zásada ale platí bez ohledu na to, 
zda tomu příběhu věříme: hnutí dobra je samo sobě oprávněním ve svém zrodu, jakkoliv 
později mohu pochybovat o jeho účinnosti nebo správnosti. 

Dobro je hodnota, v obecném jazyce však také její realizace (konám a uskutečňuji 
nějaké dobro) a navíc ještě postoj nebo hnutí, které k té hodnotě směřuje (např. síly dobra 
v našem století). I když to není přesné, budu slovo dobro (respektive zlo) používat takto 
víceznačně – myslím, že kontext vždycky napoví, o který význam právě jde.  

Jako u všech hodnot je krajně obtížné říct obecně, co dobro je. Nemáme přitom příliš 
velké obtíže, máme-li hodnotit nějaký čin nebo například dění, uspořádání či prostě stav věcí 
jakožto dobré (nebo naopak nedobré či zlé). Je ale třeba říct, že tento výměr u vnějších jevů 
zkušenosti je vlastně možný jen, mám-li sám vnitřní zkušenost alespoň základního dobra. 
Jaké jsou její hlavní znaky? Zdá se, že nezbytně začíná citovou reakcí na něco, co svojí 
potřebností na mne vznáší subjektivní nárok a vyvolává ve mně postoj, v němž jsou 
zapomenuty mé vlastní zájmy a převládá v něm snaha druhé nějak obšťastnit či aspoň zbavit 
utrpení nebo nouze. Je-li to hnutí opravdové, postoj ústí do činů, jimiž na ten nárok 
odpovídám. Jakkoliv dobro je primárně věc niterného postoje či úmyslu, opravdové dobro je 
vždy činné, i když ty činy nemusí být nijak spektakulární. 

V dobrém činu sama sebe překračuji a zde se nabízí jeden z mnohých zdánlivých 
paradoxů dobra: má-li být čin opravdu dobrý, musí vycházet z mého niterného hnutí, tedy 
z mého subjektu, a musím v něm tak říkajíc být cele; a současně musím na sebe zapomenout, 
oddat se cele věci, k níž čin směřuje. To se dá rozvést do dalších drobnějších paradoxů. Ta 
drobná zrnka dobra, která občas produkuje obyčejný člověk jako já, zajisté přinášejí zpětně 
jistou radost nebo uspokojení. Jenomže kdybych si byl příliš vědom, že tím nebo oním konám 
dobro, byl bych svatoušek, který se hlavně narcistně ukájí svou dobrotou. Dobro, jak napsal 
někde pěkně Patočka, musí být sebe-zapomínavé. Jenomže kdybych o tom dobru vůbec 
nevěděl a moje činy by byly dobré jen bezděčně nebo dokonce jenom náhodou, taky by to 
dobro nebylo. Vychází mi, že musím znát hodnotu dobra: ta však na mne musí vznášet 
nároky, kterým vycházím vstříc nebo se jim podřizuji s vědomím, že to, co dělám, je vždy 
trochu méně, než bych mohl nebo měl.  

Ano, dobro tady není k tomu, abych se jím zdobil nebo ukájel. Přitom by ale bylo zase 
špatné, kdybych dobré dělal nerad, nějak jenom z povinnosti se tím znásilňoval: jak už jsme 
řekli, pokud má být čin opravdu dobrý, musí být svobodný. Tak mi nakonec vychází, že 
radost z dobra musí zářit jenom z něho samého, tak jako z krásy nebo pravdy. 

Pokud jsem došel k přesvědčení, že dobro musí pramenit v hloubce mého subjektu a 
že dobrotu činu především určuje niterný postoj, tedy sebe-překračující subjektivní úmysl, 
nemohu popřít důležitost také jeho výsledku. Vyskytují se lidé, kteří v naivní snaze konat 
dobro působí malé nebo větší katastrofy s přesně opačným účinkem. Ale i ti, kteří jsou 
uvážlivější, nemohou zajistit, že jejich sebelépe míněné činy nebudou mít ironií náhod 
neblahé účinky. To někdy vede k postojům, jaké se vyskytují třeba v buddhismu, které dávají 
přednost nečinění. Nemyslím, že to je správné řešení. Nečinit v našem světě nelze, to není 
jenom věcí různé kultury. Daleko spíš je předpokladem dobrých skutků uvážlivá moudrost, 
která mě sice neochrání ode všech nechtěných důsledků, brání však naivním a hloupým 
chybám, jejichž dopad lze předvídat. 
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Dobro, jakkoliv čisté ve svém subjektivním podnětu, má ale ještě jedno úskalí: 
k dobrým skutkům mne skoro vždycky pohne nějaká jednotlivá potřeba jedince nebo skupiny 
lidí či jiných tvorů, která mne citově osloví; podobně tomu může být i na úrovni lidských 
množství nebo institucí. Co ale dávám jednomu, často upírám druhému, který je třeba 
potřebnější. Hodnotu dobra může omezovat moje relativní slepota. Proto je důležitá – k dobru 
doplňková – hodnota spravedlnosti.  

Nemyslím, jako někteří myslitelé, že je to tatáž hodnota nebo že by druhá měla prvou 
nahradit. Spravedlnost snad mohou vymezit jako snahu dát každému, co jeho jest dle nějakého 
psaného či nepsaného zákona, dle něhož přiznám každému v okruhu mojí působnosti jeho 
oprávněný nárok. Spravedlnost sama může ovšem být i chladná nebo tvrdá, rozdávat může – a 
to nejen v institualizovaném právu – nejenom dary nebo odměny, ale i tresty. Jen v ideálním 
případě – a pak nesena dobrem – představuje spravedlnost největší možné dobro pro všechny.  

Být dobrý a zároveň spravedlivý je ideální projekt, který může někdy být nad síly 
člověka. To ale není jediné úskalí, které lidské dobro má. Jako každá hodnota, zvláště ta 
vyšší, má dobro také svůj opak, který nazýváme zlem. Dobro je pozitivní hodnota, zlo je jejím 
protikladem. V zvrácených myslích lidí, kteří z nějakých příčin nenávidí dobro, se může stát 
jakousi negativně-pozitivní hodnotou.  

Ačkoliv čisté zlo (můžeme je nazvat třeba démonické) je asi stejně málo časté jako 
čisté, žádným jiným zájmem nedotčené dobro, je nezbytné se jím zde trochu zabývat. 
V minulých dobách, kdy bylo dobro absolutizováno v představě boha, vytvořila lidská 
fantazie ďábla jako nositele zla. V mytologickém smyslu je to mocnost, která ve svém 
zavržení odporuje bohu a zápolí s ním o svobodnou vůli člověka. Nejen tedy, že zlo podle 
těchto představ existuje prostě jako opak dobra, ono s tím dobrem zápasí: člověka pokouší a 
snaží se ho svést na své temné cesty. Ve středověku nebo v raném novověku bylo proto 
vydáváno mnoho sil na vymítání ďábla, ve jménu čehož se děly i strašné ukrutnosti, které 
samy – ať už jejich motivy mohly být jakkoliv bohabojné – byly zlem. To ovšem bylo 
v temných, pověrečných dobách. Má dnes smysl se takovým sporem zabývat? 

Každý, kdo někdy více pozoroval dětský kolektiv a méně přehledně i celé lidské 
společenství, musel si všimnout, že dobré příklady sice mají kladný vliv, ale ten je – aspoň 
v jistých dobách – poměrně slabý proti nakažlivosti zla. Mluvím tu nikoliv o absolutním 
dobru nebo zlu, ale o relativním směru, v kterém lidská vůle nachází svůj směr. Abych se v té 
věci vyznal, musím alespoň v hrubých rysech říct, v čem se ty směry liší. 

Dobrý čin a před ním dobrý postoj musí napomáhat životu a jeho podmínkám, jeho 
rozvoji k větší důstojnosti, pokud možná štěstí a hodnotovému obsahu. Vůle k dobru je 
bytostně tvůrčí, ale tato tvořivost si žádá jistý řád, tedy jisté sebe-omezení, jako každá 
pozitivní tvorba. V dobru se tedy vzpírám destruktivním silám, jak ve svém okolí tak v sobě 
samém. Dobro je v jistém smyslu vždycky těžší (jakkoliv bezděčný může být vnitřní podnět 
k němu), protože tlačí proti obecnému sklonu k úpadku a chaosu, který ovládá anorganický 
svět. Dobro je tedy cesta vzhůru, z temnot ke světlu. 

Zlo ovšem není jediným způsobem, jakým bývá dobro negováno. Jako u jiných 
hodnot, také zde je běžnější absence hodnot, tedy hodnotová lhostejnost. Poměrně populární 
Buddhův výrok, že zlo je nevědomost, se může právě k tomu vztahovat. Nicméně to nám 
nesmí zakrýt existenci skutečného zla. 

Zlo je přirozeně pravým opakem toho, co dobro. Jeho cíl je smrt – v nejhorších 
formách doslova, v mírnějších přeneseně: zlo omezuje život v jeho světlých stránkách, působí 
utrpení, brání všem cestám, kterými se život může pozdvihnout. Ubíjí myšlenky a projekty, 
jimiž se lidský duch pozvedá z lhostejnosti nebo marasmu, a tak či onak ničí díla jeho 
tvořivosti. Ačkoliv zlo může být vynalézavé ve svých podvratných snahách, není samo nikdy 
doopravdy tvůrčí, leda jen paraziticky na tom, co kladné síly vykonaly. Zlo je snazší v tom, že 
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ve svých destruktivních snahách se veze na tendenci světa k úpadku k anorganickým nebo 
primitivním formám, které se život za cenu značného vynaložení sil vzpírá. 

Relativní snadnost zla, alespoň jeho zdánlivě nevinných počátků, které se ale často 
neodvratně prohlubují, je asi jednou z příčin, proč je nakažlivé. Není patrně ale jediná. Zásady 
morálky – která je trošku chybně ztotožněna s dobrem – bývají, jak jsme řekli, podávány jako 
systém příkazů a zákazů. Jsou to především zákazy, které dráždí k porušování, nejenom tím, 
že omezují svobodu nebo spíš libovůli, ale už tím, že vyznačují něco, co je nedotknutelné. 
V biblickém příběhu bůh zakázal Adamovi s Evou jediný z mnoha stromů v ráji a tím zajistil 
jeho neodolatelnou přitažlivost. V reálném světě jsou to také různé zákazy nebo příkazy 
nedotknutelnosti, které podněcují představivost a činí z jejich předmětu cosi vábivého. 

Malé zlo, které v drobných porušeních různých zákazů a příkazů působí téměř 
nevinně, má ovšem určitý sklon stát se časem větším zlem, případně přerůst ve zlo, o němž 
není žádných pochyb. A zde se vynořuje největší paradox dobra. Člověk, pro něhož je dobro 
hodnotou, musí nezbytně nenávidět zlo v každé jeho podobě, bránit mu a patrně i proti němu 
bojovat, pokud hrozí, že zlo převezme vládu nad nějakým okrskem života. Jenomže jak věděli 
staří víceméně ve všech hlavních kulturách, už jenom zabývat se myšlenkově zlem, natož 
s ním zápolit, aktivně proti němu bojovat, znamená vstupovat na jeho teritorium, osvojovat si 
jeho nástroje a metody, nakonec páchat také zlo, jen s jiným označením. Franz Kafka 
v jednom ze svých aforismů praví, že bojovat se zlem je jako zápolit se ženou: zápas nezbytně 
končí v posteli. 

O tom, že je tomu tak, máme nesčetně dokladů v malém i velkém. Lidé se v historii 
dopouštěli hrozných zločinů ve snaze vymýtit to, co – často mylně, pověrečně nebo 
dogmaticky – cítili jako zlo. Ale i tehdy, když nepálili údajné čarodějnice nebo nevraždili 
jinověrce, což se koneckonců v různých částech světa děje stále, ale bojovali v obranných a 
spravedlivých válkách, páchali kruté násilí, často na nevinných. Že přitom sami propadali zlu, 
zakrýval fakt, že čelili útoku, který původně sami nevyvolali. V moderní době k tomu 
přispívá, že technickým pokrokem se násilí stává stále více neosobním: vraždit bombou či 
raketou někoho, koho ani nevidím a kdo je jenom jednotkou či pojmem na mapě, je zdánlivě 
čistší, nežli v boji muže proti muži podříznout mu vlastní rukou jeho živé hrdlo – je to ale 
ovšem jenom klam: chladné zlo není o nic méně zlem, nežli to divoké. 

Jak řešit tento paradox dobra, v kterém se dobro samo ruší v dobrém úmyslu? Zdá se, 
že lidské kultury za celou historii nabídly jen jednu krajní možnost, totiž ve smyslu, který 
jsem už shora naznačil, zlo ignorovat. Zásada neodporovat zlému se nám pojí s raným 
křesťanstvím, ale byla centrální i v mnohých duchovních proudech staré Indie. Tam i onde 
byla záhy zrazena, téměř jakmile se daná učení institucionalizovala. Snahy obnovit ji, jak se o 
to pokusil např. L. N. Tolstoj na počátku 20. století nebo různá pacifistická hnutí v době 
následující, nebyly úspěšné a v dalším vývoji vyvolávaly spíš posměch nebo opovržení. Je 
chyba v samé myšlence nebo je prostě nereálná vzhledem k lidské přirozenosti nebo povaze 
světa? Nebo tkví chyba už v samotném ostrém rozlišení dobra a zla, v absolutizaci těch pólů? 

Začněme odzadu. Konrád Lorenz a po něm další ethologové nás přesvědčují, že tak 
zvané zlo je ve zvířecí říši projev přirozené agrese, nezbytné k obživě, hájení svého teritoria, 
obraně potomstva a přirozenému výběru při rozplozování. Příroda nezná zlo a tedy ani dobro, 
zná jenom účel přirozených instinktů, které slouží zachování jedince a druhu, případně jeho 
vývoji. Je tedy zlo a dobro lidský vynález? Biblický mýtus o Adamovi a Evě naznačuje, že 
dobro a zlo tady bylo přichystáno, že ale muselo být poznáno okušením plodu z příslušného 
stromu; když se tak stalo, byli oba lidští protagonisté vyhnáni z ráje harmonické přírody. Náš 
dnešní výklad kauzalitu obrací: nejprve lidé vystoupili z přírody –  nikoliv náhle, jako v bibli, 
ale za miliony let a vývojem, v němž jejich vůle dlouho hrála malou roli – a potom, 
s vynálezem kultury, který byl také velmi postupný, poznali možnost hodnocení a tedy také 
možnost rozlišení dobra od zla. Aby to hodnocení vůbec mělo smysl, museli lidé v sobě 
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napřed objevit svobodnou vůli , která se vymkla přirozeným instinktům: museli poznat, že je 
možné jednat nad rámec přízemní účelnosti života.  

Myslím, i když si nemohu být jist, že zprvu našli možnost dobra a teprve pak, 
v opozici proti němu, možnost vědomého zla. Někdo mi namítne, že lidé byli v starých 
dobách často divocí a krutí, zlo tedy zřejmě mělo primát. To je patrně pravda, ale to bylo 
nevědomé zlo, zuřivost sycená archaickými instinkty a pudy. Vědomé popírání dobra, páchání 
samoúčelného zla je myslím vždycky odpověď na poznanou hodnotu dobra. 

Plyne z toho, že dobro svým povstáváním samovolně produkuje na opačném pólu 
lidské senzitivity sklon ke zlu? Jsou síly zla a dobra podle manichejské víry vždycky 
vyrovnané a snaha o silnější dobro nutně produkuje negativní reakci? Je těžké, ubránit se 
tomu dojmu, přesto si ale myslím, že je nesprávný. Jistě, zlo jako popírání dobra existuje – 
v dobách, kdy dobro bylo ztotožněno s Bohem, byly některé sekty, které vyznávaly Satana a 
pořádaly temné rituály, které byly zvrhlým negativem křesťanské liturgie. I v našich dobách 
existují lidé, kterým působí zrůdné potěšení působit utrpení nebo šířit smrt. Přesto nezaujatý 
pohled napoví, že to jsou spíše výjimky, nikoliv jádro zla, s kterým se setkáváme. 

Masivní zlo, kterým se zmítalo minulé století a kterého je v dnešním světě stále plno, 
nespočívá v satanickém boji proti dobru, ale v jeho ignorování. Zlé činy, jichž se lidé po 
staletí dopouštějí, jsou z větší míry plodem pomstychtivé nenávisti, bažení po moci a/nebo 
obohacení. Bývají neseny či omlouvány nějakou ideologií, která se tváří jako směřování 
k dobru, v jádře je ale vyjádřením zájmů skupiny či vrstvy, národa případně náboženské 
komunity. Zlo, které obsahují, spočívá skoro vždy v naprosté lhostejnosti k životům a utrpení 
lidských jedinců, kromě těch, kteří jsou sami sebou vyvoleni. 

Je ale také méně nápadné, dnes velmi rozšířené zlo, které už nemá ani žádnou 
ideologii a žije z obecného marasmu hodnot. Lidé, kteří vysávají národy a jedince korupcí a 
kořistnictvím, nejsou nějak nevědomí, také nelze říct, že z přesvědčení odporují dobru: jsou 
k němu jenom zcela lhostejní a zaměření na svůj omezený prospěch. 

Zlo, o kterém tu byla právě řeč, jistě není zlobným popíráním dobra a tím jeho 
bezděčným, nechtěným produktem, ale je jeho absencí v lidské svobodné vůli, vykolejené 
temnými pudy a zatažené na scestí. Otázku, zda je správné a případně možné se mu bránit, 
pokládá vlastně celý tento text. Bohužel zkušenost není na straně evangelické či tolstojovské 
mírnosti, která spoléhá na přirozenou sílu dobra neseného ušlechtilým příkladem. Myslím, že 
zlu je třeba bránit, jak to jen jde. Ano, je lepší konat dobro, nežli se zlem zápolit. Není-li ale 
zbytí, nezbývá než boj se zlem za cenu toho, že jsme přitom nutně staženi na jeho teritorium. 
V tom spočívá paradox reálného dobra, že k svému uhájení musí občas být i zlem. Musí v tom 
ale být velmi vědomé a zlé prostředky omezit na nutné minimum, aby se nezvrátilo ve svůj 
opak. K tomu potřebuje zdrženlivou moudrost jako vždy, když chce být dobrem doopravdy 
účinným. 

 
 
 


