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Na úvod triviální konstatování: jedním z důvodů krize v politice je ideové 
vyprázdnění politické praxe. Politika se stále více stává pouhou technologií 
moci a zapomíná se, že by měla být i snahou o zlepšování společnosti. 
Předpokládáme, že lidé chtějí žít v dobré společnosti, ale otázkou je, co to 
znamená. Ideologie právě tuto otázku na teoretické úrovni promýšlí a pokouší 
se na ni odpovídat formulací určitých společenských ideálů, tj. hodnot, které 
bychom chtěli ve společnosti naplňovat. Ideologie je často odsuzována jako 
projev falešného vědomí. Objevují se hlasy, že je nutné společnost „odideolog-
izovat“. My naopak zastáváme názor, že ideologie jako teoreticky budovaný 
systém hodnot je nejen důležitou součástí duchovní kultury, ale dokonce ji 
můžeme považovat za její morální vyústění. Tvoří etický základ určité 
interpretace smyslu dějin a duchovní předpoklad svobody pojímané jako 
cílevědomé společenské tvorby. Z tohoto hlediska je stěží oprávněný názor 
formulovaný F. Fukuyamou na to, že dějiny končí spojením kapitalismu a-
liberální demokracie.1 Dějiny jsou procesem, který nejenže neskončil, ale 
naopak teprve začíná, protože společnost konečně dosáhla dostatečné 
materiální a technologické úrovně umožňující začít pojímat dějiny jako 
skutečnou tvorbu.  

„Nechte vaše peníze, aby pracovaly za vás.“ Tento reklamní slogan poměrně 
trefně vystihuje ekonomickou podstatu současné společnosti. Ale pokud víme, 
že peníze samy pracovat neumí, a že pracovat umí jen člověk, pak nás tento 
slogan vlastně nepokrytě vybízí, abychom to udělali tak, aby za nás ve 
společnosti pracoval někdo jiný. Jinými slovy, udělejte to tak, aby se vaše 
peníze staly kapitálem, a budete si moci přivlastňovat cizí práci. Tak zní slogan 
kapitalismu.  

V této souvislosti vyvstává řada ideologických otázek: ‚Je etické žít ve 
společnosti, která je založena na podobném principu?‘, ‚Je rozumné s tím něco 
dělat, nebo je rozumnější se s tím smířit?‘, ‚A máme vůbec právo s tím něco 
dělat?‘ Tato poslední otázka je zřejmě stěžejní, protože nás staví před zásadní 

                                                 
1  Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha, Rybka Publishers 2002. 
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problém: máme právo narušit „objektivní“ stav našeho světa. Současná 
politická filozofie nejen konzervativního, ale i liberálního zaměření se staví 
vesměs negativně proti zpochybňování hodnot, na kterých stojí současná 
demokracie. Současní liberálové se při tom odvolávají na „přirozenost“. 
Hodnoty jsou univerzální, protože odpovídají lidské přirozenosti, jsou založeny 
na přirozeném rozumu a zákonu, který se s nimi za předpokladu, že mu 
nebudou kladeny vnější překážky, s nutností ztotožní.2 

Každá civilizovaná společnost, a ta naše jistě není výjimkou, musí nějak 
legitimizovat svůj společenský řád. A to způsobem, který jsou lidé ochotni 
akceptovat. Jinými slovy, každá společnost formuluje a zdůvodňuje hodnoty, 
které určitý společenský pořádek morálně konstituují.  

„Na počátku morálky byl Bůh“, tvrdí G. Lipovetsky.3 Toto tvrzení platí 
především pro židovsko-křesťanskou kulturní tradici, která tvoří jeden z pilířů 
západní civilizace. Řecká a římská klasická tradice tvrdila, že člověk dochází 
svého cíle dosáhnout dobra a ctnosti občanstvím v rozumně uspořádaném 
a spravedlivém státu. Jenže víra klasické tradice v rozum člověka a jeho schop-
nost rozumně a spravedlivě sám sobě vládnout čelila realitě dějin v podobě 
soupisu ničivých válek a byla pohřbena v troskách římského impéria.  

Křesťanství razilo jiný princip: zdůvodnění morálky Bohem pojatým jako 
dobro a zákon, tj. Boží vůle. Morální a politický řad měl stejná východiska 
a zdůvodnění (viz učení sv. Augustina a sv. Tomáše Akvinského). Společenský 
řad byl legitimizován Boží vůlí personifikované panovníkem a prosazované 
prostřednictvím státní mocí. Novověké procesy sekularizace státu a umístění 
náboženského vyznání na rovinu osobního přesvědčení měly za následek 
oddělení sféry politiky od sféry morálky.4 

Přechod od monarchie k republice znamenal především změnu ve způsobu 
legitimizace moci. Hlas Boží byl zaměněn hlasem lidu. Již ne Bůh svěřuje moc 
vládci, ale lid jako svrchovaný držitel moci ji politikům dočasně propůjčuje. 
Nicméně i lid měl být i nadále vázán určitými normami, které přesahují lidskou 
libovůli. Měl dodržovat a prosazovat určité základní hodnoty, které pak bývaly 

                                                 
2  Např., ve svém projevu na konferenci Forum 2000 v Praze F. Fukuyama (2001) řekl: „[…] 

Práva jsou universální, protože automaticky vycházejí ze sdílené lidské podstaty, kterou 
všichni máme jako lidské bytosti, ne jako členové kulturní skupiny nebo určitého pohlaví či 
etnické menšiny. Je to právě tento základ, který je podstatnější než všechny ostatní identity.“ 
Fukuyama, F. Musíme bránit lidská práva. In: Britské listy, ze dne 17. 10. 2001. 

3  Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Praha, Prostor 2011, s. 29. 
4  Srovnej: podle názoru V. Bělohradského již „Machiavellim vstupujeme do moderní doby. 

[…] Svět politiky se tak odtrhl nejen od náboženství a metafyziky, ale také od všech ostatních 
forem lidského kulturního a etického života. Stát leží osamělý v prázdném prostoru“. 
Bělohradský, V.: Krize eschatologie neosobnosti. Londýn, Rozmluvy 1982, s. 37. 
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zformulovány v různých ústavách, deklaracích lidských práv apod. V pream-
buli podobných dokumentů se nejprve objevoval i nadále odkaz na Boží vůli, 
na Boha jako absolutního garanta základních všelidských hodnot. Nicméně 
autorita Boha v sekularizovaných společnostech klesala. Po ‚smrti Boha‘, jak 
novou společenskou situaci charakterizoval F. Nietzsche,5 se stalo zdůvo-
dňování univerzálních hodnot Bohem neudržitelné. Vyvstal základní problém: 
když není Bůh, jak potom zdůvodnit morální hodnoty, tj. základní zákony 
našeho života? V naléhavé podobě zformuloval obavy plynoucí ze smrti Boha 
pro lidskou společnost Dostojevský: „Když není Bůh, pak je vše dovoleno“. 
Lidé budou moci dát průchod všem špatnostem, kterých jsou schopni, protože 
nebude Nikdo, kdo by jim v tom bránil. 

V hodnotovém vakuu, ve kterém se lidstvo ocitlo a ze kterého chtělo najít 
východisko, se jevilo jako nejlepší řešení zaměnit Boha Přírodou. Možná že není 
Bůh, který by zdůvodňoval hodnoty, ale zcela jistě je Příroda. Odkaz na Přírodu 
se po smrti Boha jevil jako vhodný způsob zdůvodňování univerzálních 
hodnot. Univerzální hodnoty jsou hodnotami přirozenými, člověk má jakoby 
od Přírody určité základní nezcizitelné práva, a jako garantované vyšší (nad-
lidskou) mocí, mu je proto nemá nikdo právo vzít.  

Nicméně odkaz na Přírodu se při bližším pohledu ukazuje jako absurdní. 
Přirozené je přece to, co vzniká samo od sebe, ale žádné práva bez lidského 
vědomého rozhodnutí vzniknout nemohou, proto také v Přírodě, tj. prostoru, 
který vzniká sám od sebe, žádná práva nejsou. Stejně tak není žádný přirozený 
Rozum, který by ony dané přirozená práva jen explikoval.  

Tvrzení, že v Přírodě žádná práva nejsou a ani být nemohou, je lehké pro-
kázat. K základním lidským „přirozeným“ právům se řadí právo na život, 
svobodu a vlastnictví.6 Je jisté, že podobná práva v Přírodě být nemohou, 
protože Přírodě přímo odporují. Právem na život by se zhroutil potravinový 
řetězec. Ani právo na svobodu bychom v přírodě nenašli, protože přírodní 
tvorové jsou biologicky determinováni a svobody nejsou schopni. Bez 
společnosti, která člověka vybavuje nezbytnými jak duchovními tak materiál-
ními prostředky není svoboda, jako schopnost prosazovat vlastní vůli, možná. 
Příroda rovněž nezná soukromého vlastnictví. Například i kulturní antropo-
logie podává svědectví o přírodních lidských populacích, které ani neznají 
pojem moje a tvoje, protože podobné pojmy k přírodnímu způsobu života 
nepatří.  

                                                 
5  Nietzsche, F.: Genealogie morálky. Polemika. Přel. V. Koubová. Praha, Aurora, 2002. 
6  Heywood, A.: Politická teorie. Praha, Bohemia, 2005, s. 166. 
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Od dob J. Locka se soukromé vlastnictví v západní společnosti obhajuje jako 
nezpochybnitelný základ společnosti, který byl dočasně zpochybněn snad jen 
neúspěšným marxistickým experimentem, nicméně i dnes se mezi renomo-
vanými filozofy opět restauruje názor, že základním a zároveň neřešitelným 
problémem společnosti je instituce soukromého vlastnictví v podobě kapitálu 
a s ním spojené odcizení. Na tvorbě společenského bohatství se podílí celá 
společnost, téměř všichni jsou zapojeni do společenského systému dělby práce, 
ale výsledky činnosti si přivlastňuje menšina soukromých vlastníků, kteří 
reálně rozhodují o rozdělování, dalším využití původně společenského 
bohatství a kteří také jeho velký díl sami spotřebovávají. Důsledky tohoto 
antagonismu jsou pro většinu společnosti zřejmé: odcizení práce (práce není 
svobodnou seberealizací), ekonomické odcizení (většina pracuje na cizím, pro 
cizího a jsou jim odcizeny výsledky jejich práce), politické odcizení (většina je 
zbavena možnosti reálně rozhodovat o společnosti, ve které žije), dále také 
společenská nerovnost, nesvoboda jako závislost na vlastnících atd. Kapitali-
stická společnost je odcizená společnost, protože se stává soukromým vlastni-
ctvím mocné menšiny, která ji tak odcizuje většině. Lidé následně žijí ve 
společnosti, která jim nepatří, a je proto realitou, která vůči nim stojí jako cizí 
a často přímo nepřátelská síla.  

V návaznosti na dílo Ernesta Mandela Pozdní kapitalismus,7 který analyzuje 
současnou podobu kapitalismu (včetně instituce soukromého vlastnictví) 
a považuje současnou etapu kapitalismu za jeho nejčistší formu, F. Jameson píše 
o třech velkých etapách vývoje kapitalismu na světě spojených s (1) ranní 
expanzí národních trhů, (2) pozdější expanzí imperialistického systému a (3) 
s expanzí pozdního, multinárodního (postmoderního) kapitalismu současnosti. 
V této společnosti mizí tradiční podoba výroby a sociální třídy klasického typu. 
Jameson zastává názor, že v postmoderním světě současného kapitalismu je 
odcizení nahrazeno fragmentarností, lidské ‚já‘ je decentralizováno a frag-
mentarizováno, tj. ztrácí svoji celistvost a jednotu.8  

Stejně tak postmoderní filozofové Deleuze a Guattari nejsou zastánci teorie 
odcizení. Svoji radikální kritiku kapitalistické společnosti provádí na základě 
revize Marxe a Freuda v rámci teorie „schizoanalýzy“. Pro ně je schizofrenie 
cestou k nevědomí, a to nevědomí ne individuálnímu, nýbrž transcen-
dentálnímu, které je sociálním, historickým a přirozeným zároveň. Akcent je 
kladen na nevědomou, neuvědomovanou povahu činnosti jak sociálních 
mechanismů (včetně mechanismu moci), tak i jedinců. Kapitalismus, dle jejich 

                                                 
7  Mandel, E. Late Capitalism. Transl. by J. De Bres. London [u. a.]: Verso, 1999. 
8  Jameson, F.: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham. Duke 

University Press, 1991. 
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názoru, ‚odhaluje‘ touhu jako prvotní, svobodnou, přirozenou silu a její 
produkci (toužící-produkci). Ovládá ‚toužící stroje‘ v rámci institutu soukro-
mého vlastnictví, rodiny nebo Oidipova šablonování touhy. Deleuze píše, že 
kapitalismus de-teritorializuje určení ‚toužícího stroje‘ a re-kodifikuje všechny 
vztahy spojenectví a filiace v toky peněz. Orgány společnosti a státu jsou 
přivlastňovány tokem kapitálu, lidé se stávají být druhotnými vůči produkci 
a reprodukci kapitálu, jeho vlastní filiaci.9 Deleuze a Guattari vidí 
v kapitalistickém systému peněz axiomatizaci abstraktních kvantit, která udr-
žuje směr k další a další de-teritorizaci ‚socius‘,10což právě umožňuje tvrdit, že 
kapitál je ve své podstatě schizofrenní. Ale vzhledem k tomu, že kapitál také re-
teritorializuje všechny proudy v tok peněz, schizofrenie zůstává mezní 
hodnotou a vnější hranicí samotného kapitalismu, proto musí radikální kritika 
kapitalismu být doplněna „schizoanalýzou“, která odhaluje sociální instituce 
ideologické ortodoxie (především stát) a rodinu jako ‚pseudo-struktury socia-
lity‘ a činí z schizoanalýzy „nutný detail revolučního aparátu“11. 

Obhajoba „přirozeného“ práva na soukromé vlastnictví v kontextu kapita-
listické ekonomiky vede ve svých důsledcích k pojímání společnosti jako 
bojiště, na kterém proti sobě stojí jedinci v honbě za osobním individuálním 
prospěchem. Tento svár všech proti všem nutně směřuje k diferenciaci spole-
čnosti na vítěze a poražené (majetné a nemajetné), kde se počet vítězů 
(majetných) zákonitě zmenšuje. Atomizovaná společnost se tak stává arénou, 
kde se střetává individuální egoismus s individuální bezmocností. Stále více se 
tak prohlubuje rozpor mezi ekonomikou a snahami o demokratickou politiku, 
tj. rozpor mezi institucionalizovaným egoismem a hodnotami spravedlnosti, 
rovnosti, svobody a solidarity, které na proklamativní úrovni legitimizují 
západní demokracii.12  

Změna tohoto stavu znamená změnu společenských podmínek, což 
předpokládá ideologickou diskusi v souladu s diskurzivní etikou, tj. s přesně 
definovaným souborem pravidel, jejichž dodržení garantuje korektní diskuzi 
oproštěnou od subjektivních natož klamných prvků, a nepřipouštějících násilí 
a zvůlí.13 Podobná diskuse je ovšem dost problematická, protože veřejný 

                                                 
9  Deleuze, G.: Nietzsche and Philosophy, Hugh Tomlinson (trans.). New York: Columbia 

University Press, 1983, pp. 224 -227. 
10  Deleuze, G. & Guattari, F.: Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Robert Hurley, Mark 

Seem, Helen R. Lane (trans.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983, p. 33. 
11  Tamtéž. 
12  Přednášky z politické filozofie. (eds) R. Joch a J. Žegklitz. Praha: Občanský institut, 2001, s. 15 

– 19. 
13  Habermas, J.: Moral Cosciousness and Communicative Action. Tr. by E. Lenhardt 

& Sh. W. Nicholsen. 6th ed. Massachusets Institute of Technology, 1999. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 36 

prostor ovládají vlastníci, kteří jistě instituci soukromého vlastnictví nebudou 
zpochybňovat. Dle názoru J. Habermase je úloha veřejnosti redukována na roli 
pouhých pozorovatelů legitimizujících rozdělení politické moci. Média se podílí 
na tomto procesu a vytváří iluzi veřejné sféry.14 Na svobodnější akademické 
půdě panuje liberalismus, který má tendenci za relevantní považovat pouze 
diskusi ve svých vlastních hranicích tvořených především zmíněnými 
„přirozenými“ právy.  

Práva jako určité morální nároky ale jistě nejsou přirozená a člověk se stává 
mravním tvorem teprve ve chvíli, kdy se přestává chovat přirozeně. Člověk 
začíná tam, kde končí Příroda. Morálka se začíná konstituovat na základě 
určitých tabu, která nám zakazují chovat se přirozeně. Ale právě proto je lidská 
mravní existence problematická, protože se nemůže opřít o objektivní Přírodu, 
ale jedině o subjektivní neboli svobodné rozhodnutí. „Člověkem je možné být 
různými způsoby“,15 tvrdí Baumann. S názorem, že se „přirozená nebo lidská 
práva jsou fikcí – podobně jako užitečnost“ setkáme v díle McIntyre, který se 
v otázce kritiky a zpochybnění „přirozeností“ práv odvolává na Benthama. 
Podle McIntyre jsou ve skutečnosti vytvořena jako náhrada za tradiční 
hierarchické struktury, jejíchž existence legitimizovala morální normy. Přiro-
zená práva mela suplovat jejích funkcí.16  

Když lidské hodnoty, mezi které řadíme i tzv. základní lidská práva, nejsou 
přirozená, pak je jen na nás, abychom posoudili, jsou-li rozumná a chceme-li 
jimi posvětit náš život. Navíc ani Rozum, který má ono svěcení provést, není 
přirozený, ale jak známo se historicky mění. Konkrétním vyjádřením určitého 
dobového pojetí rozumu jsou jeho institucionalizované formy, které konstituují 
to, čemu v daném historickém období říkáme realita. Potřeba ideologie jako 
institucionalizované formy Rozumu vychází ze tří ontologických předpokladů 
(předpokladů lidského bytí): a) lidské bytí je subjektivní (tj. vědomě svobodné 
neboli tvůrčí), b) lidské bytí je společenské (tj. probíhá jako součást spole-
čenského systému, za určitých kulturních podmínek), c) lidské bytí je historické 
(tj. společenský systém, ve kterém probíhá lidský život, se mění).  

                                                 
14  Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha, Karolinum, 2000. Jiný klasik současného 

myšlení, J. Baudrillard, poukazuje na to, že svět médií pozdního kapitalismu překračuje 
národní hranice a politické režimy a odpovídá čtvrtému řádu simulacru, hyper-realitě, která 
nejenže realitu určuje ale dokonce realitu nahrazuje (předchozími historickými řády byly 
před-renesanční, renesanční a industriální epocha, jimž odpovídaly určité režimy 
reprezentace: znak=realita (před-renesance), napodobenina (renesance) a simulace 
(industriální doba). Baudrillard, J.: Simulations. New York, Semiotext, 1983, p. 25 – 26, 83. 

15  Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha, Slon, 1995, s. 22. 
16  Mc Intyre, A. Ztráta ctnosti. K morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004, s. 90. 
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Ideologie se částečně abstrahuje od přírodního světa a zaměřuje svou 
pozornost na svět společenský, který je ideologií pojímán jako svět kulturní (tj. 
svět vědomě vytvářený lidmi). Svou činností lidé především vytvářejí systém 
společenských vztahů, v rámci kterých probíhá lidská činnost, systém 
společenských institucí jako určitých způsobů organizace lidské společenské 
činnosti a systém institucionalizovaných forem rozumu, které dodávají lidské 
činnosti cílevědomé podoby. Společenský kulturní svět je také systémem 
vytvořených hodnot, které plní dvě základní funkce: 1) spojují jedince do 
společného celku, jinými slovy konstituují z jedinců systém, 2) determinují život 
jedinců (život lidského jedince takto není určován jen jeho vlastním 
individuálním vědomím, a není určován jen přírodními faktory, ale především 
jako lidský život je určován systémem ve společnosti vytvořených hodnot (ať 
už výrobních, ekonomických, sociálních, politických nebo duchovních).  

Jediná přirozenost spočívá v tom, že lidé jsou vždy více či méně nespokojeni 
s daným stavem společnosti, a proto si kladou otázku: jaká by společnost měla 
být, aby byla lepší (spravedlivější, šťastnější, atd.). A právě na tuto otázku se 
ideologie snaží odpovědět, a poskytuje tak určitou duchovní nabídku, která by 
se mohla stát návodem společenské, především však politické, praxe. 
Relevantní ideologie by měla zřejmě plnit tři hlavní funkce: zhodnotit daný stav 
společnost (je-li dobrý nebo špatný, a co je případně příčinou negativního 
stavu), vytyčit ideál (v případě, že je společnost hodnocena jako negativní 
nabídnout program změny, v případě, že je společnost hodnocena pozitivně 
nabídnout program udržení daného pozitivního stavu), rozpracovat prostředky 
realizace ideálu. Studium jednotlivých ideologií by nám takto mělo pomáhat 
odpovídat jednak na dílčí otázky tykající se dobra, spravedlnosti, správnosti 
a legitimity určitých společenských jevů, ale v konečném důsledku všechny 
vedou k otázce ideologicky hlavní: jaký by měl být onen společenský ideál, 
jehož vzniku bych měl napomáhat, kterému bych se měl podřídit, a který bych 
měl používat jako kriterium hodnocení dílčích činů či reálně existujících 
společenských forem?  

Nicméně dílčí ideologické otázky i otázka hlavní týkající se společenského 
ideálu, jsou v konečném důsledku jen aspekty a konkretizací otázky základní, 
otázky týkající se smyslu života. Přírodní tvorové si otázku smyslu života klást 
nemusí, protože jejich život je dán objektivně – adaptovat se, přežít, uspokojit 
své tělesné potřeby. Ale lidský život nemá jen dimenzi přírodní a jen biologické 
přežívání by člověka ani neuspokojovalo. Lidský život není dán objektivně, ale 
je výsledkem subjektivní tvorby. My sami se musíme rozhodnout, jaký náš 
život bude a jaký bude mít smysl. Kladou-li si lidé otázku po smyslu života, 
pak především chtějí rozhodnout, co je tou základní hodnotou, kterou bychom 
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měli v životě považovat za nejdůležitější, které bychom se měli podřídit, kterou 
bychom měli svým životem prosazovat a která by se měla stát konečným 
kriteriem smysluplnosti dílčích činů. I ideologie pomáhá v hledání možných 
smyslů (cílů) života. Ideologií formulované společenské ideály mohou sloužit 
jako teoreticky promyšlená nabídka smyslů (cílů) života, která je nabízena ke 
zvážení.  

Lidský život se z pohledu jedince může jevit jako čistě racionální úkol 
a v současnosti zřejmě v západní kultuře dominuje názor, že žijeme ve věku 
racionality – vše je posuzováno z hlediska účelnosti, produktivity, efektivity. 
Racionalita se tak jeví jako prvotní hodnota, které je vše podřízeno. Ale ve své 
podstatě je racionalita vztahovou kategorií – racionální je něco ne samo o sobě, 
ale ve vztahu k něčemu jinému. Racionalita se jako každý prostředek především 
mění s ohledem na stanovaný cíl. Lidský život tak ale stojí nad racionalitou, 
protože není jen prostředkem, ale primárně cílem.  

Máme-li rozhodnout, jsou-li prostředky lidské činnosti racionální, zdůvo-
dňujeme to jejich vztahem k požadovanému cíli. V případě, že pomocí nich lze 
cíle efektivně dosáhnout, jsou prostředky racionální. V opačném případě jsou 
iracionální. Není-li však smysl jako vyšší cíl lidského života dán objektivně, ale 
je tvořen člověkem, pak musíme předpokládat duchovní instanci, která stojí 
nad racionalitou. Za instanci, která je racionalitě nadřazena, lze považovat 
lidský rozum. Rozum jako duchovní centrum člověka má dvě úrovně: 
pragmatickou (zde má smysl rozlišovat racionalitu a iracionalitu) a eticky 
hodnotovou. Rozum v rovině eticky hodnotové stanovuje, pro co chceme žít, 
čemu svým životem chceme sloužit, v čem spatřujeme smysl života, co je dobré 
a ideální. Zvolení hodnotového cíle života je akt subjektivní tvorby, který se 
stává i kritériem účelnosti lidských činů, a tím i racionality. Je proto nanejvýš 
rozumné hodnotovou úroveň rozumu tematizovat, což je právě předmětem 
ideologie. Lidský život totiž není jen racionálním a praktickým úkolem, ale 
i ideologicko-etickým problémem. 

Bylo by pro společnost nejužitečnější a pro jedince nejšťastnější, kdyby 
racionalita a etika byly v souladu. Ve vždy nedokonalém lidském světě je to 
však téměř nemožné. Společenská realita je problematická: racionalita může být 
neetická a etika iracionální. Právě proto, že žijeme v problematickém, protože 
lidsky subjektivním, světě, jsme obdařeni rozumem, který musí dilemata 
racionality a etiky vždy řešit. Je rozumnější být racionální, ale neetický, nebo 
etický, ale iracionální? Rozumné je asi hledat kompromisy, které by zachovaly 
mezi racionalitou a etikou vhodnou míru. Ne vše, co chci, protože to pokládám 
za dobré, je možné, a proto snažit se prosazovat nerealizovatelný ideál (utopii) 
je iracionální. Ale také ne vše, čeho jsem schopen, jsem ochoten dělat, protože 
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některé věci natolik odporují etickým zásadám, že je přes libovolné racionální 
důvody prostě nikdy neudělám. 

Žijeme ve společnosti fungující na principu soukromého přerozdělování 
společenského bohatství, které je nespravedlivé v tom smyslu, že není založeno 
na zásluhovém principu. Nemají to asi lehké učitelé občanské výchovy, kteří 
mají tento stav zdůvodňovat. 
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