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MORALNA FILOZOFIJA R. M. HAREA: UNIVERZALNI

PRESKRIPTIVIZEM IN UTILITARIZEM DVEH RAVNI
^lanek poda osnovne zna~ilnosti moralne teorije Richarda Mervyna Harea (1919-2002). Predstavljeno je
mesto njegove teorije znotraj polja drugih moralnih teorij v dvajsetem stoletju. Hareova moralna teorija gradi
na dveh osrednjih zna~ilnostih logike moralnega jezika, in sicer na preskriptivnosti in univerzabilnosti 
moralnih sodb. Na koncu se izte~e v utilitarizem, in sicer v t.i. utilitarizem dveh ravni, ki presega posamezne
omejitve tako utilitarizma dejanj kot tudi utilitarizma pravil ter ponudi odgovor na ve~ino klasi~nih ugovorov,
ki jih lahko postavimo utilitarizmu. 
Klju~ne besede:: etika, utilitarizem, preskriptivizem, dve ravni moralne misli, R. M. Hare, G. E. Moore

Richard Mervyn Hare (1919-2002) je bil eden najpomembnej{ih in najbolj
znanih moralnih filozofov dvajsetega stoletja. V svoji filozofsko avtobiografi-
jo, ki je iz{la malo pred njegovo smrtjo leta 2002, je svoje filozofske poglede
na izjemno zanimiv in barvit, tu in tam pa tudi duhovit na~in, vnesel tudi
zgodbo svojega `ivljenja. To ga je vodilo od me{~anskega `ivljenja na angle{-
kem pode`elju, smrti njegovih star{ev in vstopa v vojsko ter bojevanja v drugi
svetovni vojni na boji{~ih v Indiji, ~emur so sledila leta japonskega vojnega
ujetni{tva v Burmi, in nato po povratku kariera univerzitetnega profesorja1 na
Balliol College v Oxfordu, nato na Corpus Christi, Oxford in nazadnje selitev
na univerzo na Floridi (Gainseville, ZDA), kjer je slu`bo sprejel tudi zato, ker
v pravilih univerze niso imeli dolo~ila o prisilni upokojitvi, ki mu je zaradi
njegove starosti grozila v Oxfordu. Avtobiografijo pri~enja z naslednjimi be-
sedami:

»Pred kratkim sem imel ~udne sanje, nekak{no vizijo napol v snu. Zna{el
sem se na vrhu gore, v gosti megli, zelo zadovoljen s sabo – ne samo za-
radi tega, ker mi je uspelo splezati na vrh gore, temve~ tudi zato, ker sem
uresni~il svoj `ivljenjski cilj in na{el na~in, kako razumno odgovoriti na
moralna vpra{anja. Toda medtem ko sem si domi{ljal ta dose`ek, se je

1 Hare je Univerza v Lundu na [vedskem leta 1991 podelil ~astni doktorat, kar je bil tudi njegov prvi in
edini doktorski naziv, ki ga je pridobil. 
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megla za~ela razkrajati in videl sem, da sem na tem vrhu gore obkro`en
z grobovi vseh drugih filozofov (velikih in majhnih), ki so imeli isti cilj
in za katerega so mislili, da so ga uresni~ili. In od tega trenutka dalje sem
na podlagi razmisleka o mojih sanjah uvidel, da so prizadevni filozofski
~rvi pridno grizljali sisteme teh filozofov in razkrivali, da so bili njihovi
dose`ki zgolj utvara. Res je, da so njihovi skeleti, ki jih ~rvi niso mogli
prebaviti, ostali nedotaknjeni, a bili so presenetljivo podobni drug druge-
mu. Vse to me je pripeljalo do tega, da {e enkrat premislim o tem, kaj je
na tem podro~ju sploh mogo~e dose~i.« (Hare, 2002: 269)  

Kot dve najve~ji spodbudi za to, da se je pri~el ukvarjati z moralno filozofijo,
navaja kot prvo dilemo, s katero se je sre~al ob bli`ajo~i se vihri druge svetovne
vojne, ko je tehtal med tem, ali naj sprejme pacifisti~ne poglede ali pa naj vstopi
v vojsko. Druga spodbuda je bilo nelagodje oz. ob~utje krivde, ki ga je kot mla-
dostnik do`ivljal zaradi dejstva, da je bila njegova dru`ina razmeroma premo`-
na oz. se ji ni bilo treba ukvarjati z vpra{anjem dnevnega pre`ivetja, medtem ko
je okoli sebe lahko opazoval mno`ice brezposelnih delavcev, ki so se komaj
prebijali skozi `ivljenje. Del opisa iz zgornjega odlomka avtobiografije za Ha-
rea nedvomno dr`i; v vsem svojem filozofskem razvoju je sledil temeljni ideji
zagotovitve razumnega iskanja odgovorov na moralna vpra{anja. Ob tem je
razvil svojstveno moralno teorijo, ki si – kljub umanjkanju velikega {tevila za-
govornikov oz. naslednikov, zato pa toliko ve~jega {tevila Hareovih u~encev
(Bernard Williams, Peter Singer, Brian McGuinness, John Lucas, Richard
Wollheim), na katere je pomembno vplival – zaslu`i mesto med osrednjimi mo-
ralnimi teorijami prej{njega stoletja. 

II..  MMeettaaeettiikkaa

Kako Harea umestiti v kontekst moralnih teorij dvajsetega stoletja, ki bi ga
lahko po mnogo ~em ozna~ili tudi za stoletje metaetike? Hare je prvenstveno
razvijal svojo moralno teorijo kot alternativo dvema, do tedaj prevladujo~ima
moralnima teorijama, tj. moralnemu kognitivizmu in realizmu na eni strani,
katerih najbolj vneti zagovorniki so bili britanski intuicionisti (Moore, Prichard,
Ross in Broad) in pa moralnemu nekognitivizmu na drugi strani, ki sta ga
utele{ala Ayerjev in Stevensonov emotivizem in ki je temeljil na kritiki opisne-
ga pomena moralnih sodb, ki so jo podali Carnap in drugi logi~ni pozitivisti in
ki ga je `e skoraj dve desetletji prej razvijal tudi {vedski filozof in pravnik Axel
Hägerström. Prvi so zagovarjali sklop raznolikih trditev, med katerimi so
najbolj temeljne: teza opisnosti moralnih izjav oz. sodb (semanti~na teza); teza,
da moralne izjave oz. sodbe so oz. izra`ajo prepri~anja (psiholo{ka teza) in teza,
da obstaja objektivna moralna resnica, na katero lahko s svojimi moralnimi sod-
bami zadevamo (ontolo{ke teza) ter imamo o njej moralno vednost (epistemo-
lo{ka teza). Na drugi strani je nekognitivizem vse omenjene teze zavra~al, vsaj
v tak{ni neposredni obliki. Emotivisti so trdili, da moralne sodbe oz. izjave niso
izjave o moralnih dejstvih ali moralnih kvalitetah dejanj, oseb in stanj stvari,
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temve~ zgolj odraz na{im moralnih ~ustev in naravnanosti do teh predmetov
sodb. Ob prelomu dvajsetega stoletja v njegovo drugo polovico, ko je s svojo
teorijo nastopil Hare, je bil emotivizem izrazito v prevladi in skoraj splo{no
sprejet kot pravilna teorija moralnosti.
Hare je ponujal pomembno tretjo mo`nost, ki naj bi presegla omejitve prvotnih
dveh alternativ (Hare, 1993: 451). Predvsem je emotivizmu nasprotoval iz raz-
loga, ker ni mogel razumeti, kako bi tak{na moralna teorija lahko ponujala
na~in, da bi nam pomagala razumno odgovoriti na moralna vpra{anja (Hare,
2002: 288). Namesto uvida moralnih dejstev, ki so ga ponujali intuicionisti in
namesto golega sklicevanja na ~ustva in naravnanosti pri emotivizmu, je Hare
posku{al razviti logiko moralnega jezika in moralne misli, ki bi nam omogo~ala
razumno odlo~ati o na{ih dejanjih ter tudi razumno vrednotiti ter kritizirati rav-
nanja drugih. Uvedba mo`nosti razumske razprave nazaj v na{o moralno misel
in torej nadgraditev emotivisti~ne zavnitve kognitivizma, je tudi eden najve~jih
dose`kov Hareove moralne misli, kakor ocenjuje tudi Peter Singer (Singer,
2002: 310). In ~e so mnogi drugi filozofi sledili Ayerjevemu napotku, da »od
moralnih filozofov ne moremo pri~akovati nobenih vodil za delovanje«, je Hare
sedaj na novo odprl tudi prostor prakti~ne etike, kateri se je prav tako pogosto
vneto posve~al, za~en{i z vpra{anjem rasizma. Za Harea je etika tako v prvi
vrsti logika moralnega jezika oz. logika moralnih argumentov. Tej logiki pa se
je uvodoma posku{al pribli`ati z raziskovanjem logike predpisov oz. impera-
tivov, kar je osrednja vsebina njegove prve knjige Jezik moralnosti (The Lan-
guage of Morals, 1952). 
Preden se posvetimo logiki moralnega jezika, kakor jo vidi Hare, in normativni
strukturi njegove moralne teorije, si poglejmo {e natan~nej{o umestitev njegove
teorije znotraj polja metaetike. Zanj sta z vidika metaetike dve v temelju razli~-
ni moralni teoriji moralni deskriptivizem in moralni nedeskriptivizem. Ob tem
Hare zavrne obi~ajne razmejitve med obema stali{~ema kot zavajajo~e. Tak{na
je npr. razmejitev, da moralni deskriptivizem trdi, da so moralne sodbe lahko
resni~ne ali neresni~ne, medtem ko nedeskriptivizem to zavra~a. Prav tako nam
ni v pomo~ razumevanje deskriptivizma kot moralnega kognitivizma, ki dopu{-
~a vednost glede moralnih propozicij, medtem ko nedeskriptivizem kot nekog-
nitivizem mo`nost vednosti zavra~a. Enako je, ~e posku{amo razliko zarisati na
podro~ju metafizike, kjer naj bi deskriptivizem zatrjeval obstoj moralnih last-
nosti in moralnih dejstev v svetu, nedeskriptivizem pa tak{ne vrste bitnosti
zavra~al. Hare prva kriterija zavrne iz razloga, ker lahko v pomembnem smislu
tudi nedeskriptivist trdi, da so moralne sodbe resni~ne in da imamo moralno
vednost. Zadnji, metafizi~ni razlikovalni kriterij pa zavra~a, ker je preve~
nejasen in se pravzaprav ne ve, o ~em sploh govorimo, ~e re~emo, da neka
moralna lastnost obstaja v svetu. Tudi nasploh je Hare zavra~al pomembnost
ontologije in metafizi~nih razprav za moralno teorijo (npr. v eseju »Ontologija
v etiki«, 1985).
Razliko med obema osnovnima stali{~ema je najbolje podati v okviru teorije
pomena, ki se opira na pogoje za resni~nost stavka. Glede na to teorijo pomeni
razumeti pomen stavka kot izjave razumeti resni~nostne pogoje te izjave, tj. kaj
mora biti res, da bi jo lahko ozna~ili za resni~no. Moralni deskriptivisti tako
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trdijo, da je pomen moralnih stavkov (stavkov, ki izra`ajo moralne sodbe)
mogo~e razumeti na tak na~in in da je torej njihov pomen mogo~e dolo~iti
preko resni~nostnih pogojev. Moralni nedeskriptivizem pa to zanika in trdi, da
je poleg morebitnega opisnega pomena moralnih stavkov v njih navzo~ tudi
drug gradnik, npr. vrednostni, emotivni ali predpisni gradnik, ki ga ne moremo
dolo~iti z resni~nostnimi pogoji, ampak izra`a na{e vrednote, naravnanosti ali
pa predpise, katere sprejemamo oz. nanje pristajamo. Npr. stavek »Avto je
parkiran pred hi{o«, je mo~ razumeti preko tega, kaj mora biti res, da je ta izja-
va resni~na, medtem ko moralne sodbe npr. »Mu~enje zapornikov ni moralno
sprejemljivo« ne moremo opredeliti zgolj preko opisnega pomena te izjave,
ampak tudi na{ih naravnanosti do mu~enja.

Nadalje, Hare deli deskriptivizem na moralni naturalizem in intuicionizem, ne-
deskriptivizem pa na emotivizem in preskriptivizem. Razlika med naturalizmom
in intuicionizmom je v tem, da prvi trdi, da lahko resni~nostne pogoje moralnih
sodb podamo s pomo~jo opredelitev, ki vklju~ujejo zgolj ne-moralne oz. zunaj-
moralne resnice ali lastnosti, intuicionizem pa vse to zanika. Za Harea se nazad-
nje obe vrsti deskripitivisti~nih moralnih teorij izte~eta v moralni relativizem,
ki se mu sicer deskriptivizem v izhodi{~u `eli izogniti. Naturalizem se izte~e v
relativizem, ker ~e pomen moralnih izrazov razumemo preko resni~nostnih
pogojev, potem bo nenazadnje dolo~alo resni~nost ali neresni~nost moralnih
sodb dejstvo, kak{ne resni~nostne pogoje sprejema posamezna skupnost.
Podobno je pri intuicionizmu, ki kot osnovo moralnosti razume splo{no spreje-
ta temeljna moralna prepri~anja (moralne intuicije), ki jih delijo vsi izobra`eni
oz. moralni zreli ljudje. Toda dejstvo je, da so tak{na prepri~anja od skupnosti
do skupnosti razli~na (Hare, 1993: 452-454).
Nedeskriptivizem predstavlja odgovor na deskriptivizem. Prvo izmed njegovih
vej predstavlja emotivizem. Emotivisti so po zavrnitvi naturalizma in intuicio-
nizma pri~enjali z izhodi{~a, da so moralne sodbe izraz iracionalnih ali vsaj ne-
racionalnih naravnanosti naklonjenosti ali zavra~anja; odobravanja ali neodo-
bravanja. Tako npr. Ayer: »^e sedaj posplo{im to, kar sem do sedaj dejal in re-
~em ’Kraja denarja je moralno nepravilna’, potem sem izrekel stavek, ki nima
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dejstvenega pomena – tj. ne izra`a nobene propozicije, ki bi bila lahko resni~na
ali neresni~na. To je enako, kot ~e bi zapisal ’Kraja denarja!!’, kjer oblika in
poudarjenost klicajev ka`eta (glede na izbrano konvencijo), da je ta posebna
vrsta moralnega neodobravanja ~ustvo, ki je tako izra`eno« (Ayer, 1952: 107).
Zatorej o moralnih vpra{anjih ne moremo razumno razpravljati; sogovorca, ki
se ne strinja z na{o moralno sodbo, ne moremo prepri~ati ali mu dokazati na{
prav, kar pa pravzaprav pomeni, da se »naposled zate~emo h golemu zmerjan-
ju« (Ayer, 2004: 20). ^eprav je bil emotivizem eden izmed pomembnej{ih
vplivov na Harea, pa ga v tak{ni obliki ni mogel sprejeti predvsem zaradi nje-
govih neracionalisti~nih izhodi{~. Za~etek preskriptivizma kot nove oblike
nedeskriptivizma je torej v tem, da kot zmotno zavrne predpostavko, da je mo-
go~e racionalno oz. razumno razpravljati zgolj o dejstvenih oz. opisnih vpra{an-
jih. Loti se iskanja logike oz. pravil mi{ljenja, ki zaobsega tako opisne kot neo-
pisne izjave oz. jezikovna dejanja. 
Glede vpra{anja moralne motivacije, je bil Hare internalist. Internalizem je sta-
li{~e, ki zagovarja tesno povezanost moralnosti oz. moralnih sodb in motivaci-
je za delovanje. Moralni premisleki (sodbe, izjave, ...) nas motivirajo oz. priskr-
bijo razloge za delovanje, in to neodvisno od dejstev o vsebini morale in dejstev
o samem delovalcu (njegovih sicer{njih `elja, interesov, te`enj). V tej poveza-
vi je motivacijski internalizem blizu razmislekom, ki jih podpira moralna feno-
menologija oz. fenomenologija moralnega delovanja ter na{e vsakdanje izkust-
vo. Pri slednjem lahko izhajamo iz tega, da nas na{e moralne sodbe vedno ali
pa vsaj pogosto motivirajo, da ravnamo v skladu z njimi ali pa (v primeru kon-
flikta motivacij) vsaj, da bi jim sledili ob odsotnosti drugih premislekov; da nad
nami izkazujejo nekak{no racionalno avtoriteto v smislu, da nam dajejo dobre
razloge, da z svojim delovanjem tem sodbam pogosto sledimo, tudi ~e to delo-
vanje ni v na{em interesu oz. tudi ~e pred tem v sebi ne prepoznamo neke do-
lo~ene `elje, da bi tako ravnali. Internalizmu nasprotno stali{~e je eksternalizem
(glede moralne motivacije in razlogov za delovanje), ki trdi, da sta motivacijs-
ka mo~ in racionalnost moralnosti odvisni od dejavnikov, ki so tej moralnosti
oz. moralnim sodbam zunanji. Povezava med sodbami in motivacijo je zgolj
naklju~na in je nadalje lahko odvisna od same vsebine moralnih sodb ali dejstev
o delovalcu (njegovih `elja, interesov, ...). ^e zastavimo vpra{anje »^emu biti
moralen?« in ga na primer razumemo kot to, ki vpra{uje »^emu naj bi storil to,
za kar sodim, da je moralno pravilno ali dobro?«, potem je za motivacijskega
internalista to vpra{anje absurdno, nesmiselno, ali pa (za internalista, ki je kog-
nitivist, na primer Kant) vsaj neracionalno. Kdor ga bi zastavil, o~itno ne bi po-
znal uporabljenih pojmov oz. ne bi vedel, o ~em govori. Za motivacijskega
eksternalista pa to isto vpra{anje ni nesmiselno, temve~ kve~jemu nemoralno;
kdor ga zastavlja je kve~jemu moralno nezrel, nerazvit, neob~utljiv ali sprijen.
Hare je na strani internalizma, saj trdi, da sprejeti neko moralno sodbo (kot
predpis) `e pomeni tudi biti motiviran za delovanje v skladu z njo. Internalizem
ima kar nekaj problemati~nih to~k, izmed katerih je najve~ja zanka za Harea
bila figura akratika, tj. osebe z akrazijo oz. {ibko voljo. Poleg tak{ne osebe sta
ga begali {e dve, in sicer fanatik ter amoralist. Zakaj in v kak{nem smislu vse
te tri figure predstavljajo te`ave za Harea, bomo videli ob koncu naslednjega
razdelka.
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IIII..  LLooggiikkaa  mmoorraallnneeggaa  jjeezziikkaa::  pprreeddppiissnnoosstt  iinn  uunniivveerrzzaabbiillnnoosstt  mmoorraallnniihh  ssooddbb

Poglaviten odmik od emotivizma se pri Hareu zgodi s tem, ko moralnih sodb ne
razume ve~ kot izraza na{ih ~ustev, te`enj ali drugih naravnanosti, ampak kot
vrsto predpisov. Moralne sodbe in tudi vrednostne sodbe nasploh so vrsta pred-
pisov, podobno kot so to tudi preprosti ukazi. In `e pri ukazih lahko vidimo, da
so podvr`eni dolo~eni logiki oz. zahtevam konsistentnosti, kljub temu, da nima-
jo opisne vloge. ^e mi oseba A npr. najprej re~e: »Odpri vhodna vrata!« in takoj
zatem oseba B: »Ne odpiraj nobenih vrat!«, je s tem o~itno nekaj narobe. Ne
morem se resno zavezati obema zahtevama oz. ukazoma. Emotivizem bi obe
izjavi razumel kot tak{ni, ki izra`ata nekaj o njunima govorcema, ter bi jih anal-
iziral kot »A `eli, da odprem vrata« in »B `eli, da ne odprem vrat«, pri ~emer
med obema ni prav nobenega nasprotja. Toda: 

Na nek na~in ni ni~ narobe, ~e zastavimo stvar tako, vendar je lahko to v
filozofskem smislu zelo zavajajo~e. Za posledico ima namre~, da ~e jaz
re~em »Zapri vrata« in ti (isti osebi) re~e{ »Ne zapri vrat«, potem si drug
drugemu ne nasprotujeva. Zagovornik tak{ne teorije bi lahko odvrnil, da
~eravno ne gre za nasprotovanje oz. protislovje, nahajamo nestrinjanje v
`eljah, ter da je to dovolj, da pojasnimo ob~utek, da sta stavka vseeno na
nek na~in nezdru`ljiva med sabo… Toda {e vedno ostaja te`ava, da se za
stavek »Zapri vrata« zdi, da govori o vratih, in ne o govor~evem stanju
duha. Podobno so navodila za pripravo pala~ink (»Vzemite 4 jajca…«) o
jajcih, ne pa introspektivna analiza stanja duha oz. du{e sestre Vendeline
(Hare, 1952: 1.3).

Sprejeti oz. pristajati na nek predpis pomeni za Harea biti iskreno zavezan k de-
lovanju (ob pogoju, da lahko oz. sem zmo`en tako delovati), vsebovanem v tem
predpisu, podobno kako iskreno sprejemanje neke opisne izjave pomeni biti
prepri~an, da je resni~na. Naravnanost ob iskrenem sprejemanju moralne sodbe
je torej ta, da bomo stremeli k temu, da v skladu z njo tudi ravnamo. Tukaj je
tudi jedro Hareovega internalizma, ki je bil opisan `e zgoraj. 
Moralno mi{ljenje sledi logiki, ki jo sre~amo tudi pri drugih predpisih in ukaz-
ih, kjer lahko iz predpisne in opisne premise izpeljemo prakti~en sklep. Npr.

Odnesi vsa ta pisma na po{to.
To je pismo
... Odnesi to pismo na po{to.

Glede prehoda od opisnih do predpisnih izjav poda Hare dve omejitvi. Prvi~,
nobenega opisnega sklepa ne moremo izpeljati iz danih premis, ~e ga ni mogo~e
izpeljati tudi zgolj iz opisnih premis. Torej iz »Zapri vsa okna« in »Tole je
okno« ne moremo izpeljati »Zaprl bom tole okno« Drugi~, nobenega predpis-
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nega sklepa ni mogo~e izpeljati iz mno`ice premis, ki ne bi vsebovala vsaj ene
predpisne premise. Gre za znano na~elo, da iz dejstev ne moremo izpeljati
najstva, na katerega je opozarjal `e Hume.
Moralne sodbe so torej predpisne na zgoraj opisan na~in. Od preprostih ukazov
pa se razlikujejo v tem, da so univerzabilne. Slednje pomeni, da se predpis, vse-
bovan v njih, z njihovim sprejetjem nana{a na vse podobne delovalce v enakih
okoli{~inah. Ne morem npr. iskreno re~i »Mora{ mi vrniti denar, ki si si ga od
mene izposodil«, ne da bi hkrati sprejemal tudi tega, da bi moral vsakdo dovolj
podoben tebi in v podobni situaciji vrniti denar (vklju~no z menoj samim).
Sprejetje tak{ne partikularne moralne sodbe tako pomeni tudi sprejetje njej po-
dobnih sodb, ki se ne nana{ajo samo na delovalca, ki ga zadeva ta sodba, ampak
tudi vse druge, njemu podobne delovalce v podobnih okoli{~inah ter zaobsega-
jo podobna dejanja in predmete kot prvotna sodba, in to ne glede na prostor in
~as teh primerov. ^e npr. tako ocenjujemo dolo~eno dejanje neke osebe kot mo-
ralno napa~no, s tem sprejemamo enako sodbo glede vseh pomembno podob-
nih dejanj, ne glede na to, kdo bi jih izvr{il, kje in kdaj.
Moralna teorija tako dolo~a pomene in funkcije moralnih besed in s tem poda-
ja nekak{na pravila moralne igre. Tako pripravlja teren, na katerem se odvija
moralno mi{ljenje, sama pa je nevtralna med posameznimi moralnimi stali{~i.
Videli smo, kako sta glavni predvsem dve pravili, ki sta vezani na predpisnost
in univerzabilnost na{ih moralnih sodb. Ko se odlo~amo za to, kaj bi v dolo~eni
situaciji morali storiti, je to, kar i{~emo neko dejanje, h kateremu se bomo lahko
zavezali (predpisnost) in ki bo hkrati tak{no, da bi ga lahko kot predpis sprejeli
tudi za druge, ki bi bili v podobni situaciji (univerzabilnost) (Hare, 1998: 51).
Moralno misel tako v pomembni meri tvori to, da na podlagi dejanj, ki se nam
ponujajo kot moralno obvezna, prepovedana ali dopustna oblikujemo moralna
na~ela ter njih sprejemljivost nato preverjamo tako, da sledimo njihovim posle-
dicam in premislimo, ali bi jih lahko sprejeli. Ta logika moralnega jezika je tako
eden izmed bistvenih delov moralne razprave. Za slednjo je pomembno {e poz-
navanje dejstev o primerih oz. situacijah in pa obstoj dolo~enih te`enj, intere-
sov, `elja in stremljenj, ki jih v na{i sodbi upo{tevamo.
Premislimo to logiko moralnega jezika in moralne misli tudi ob primeru, ki ga
uporabi Hare sam. A je dol`an denar B-ju, B pa je dol`an C-ju, ob tem pa zakon
dopu{~a, da lahko upnik izterja dolgovani denar od dol`nika s tem, da ga proti
njegovi volji zapre. Sedaj se B vpra{a: »Ali naj zaprem A-ja in na ta na~in uvel-
javim svojo zahtevo?« Predpostavimo, da B to `eli storiti in se nagiba k temu.
^e v igri ne bi bilo zahteve univerzabilnosti, bi torej brez te`av sprejel partiku-
laren predpis »A bom dal zapreti« Toda ko `eli ta svoj predpis razumeti kot
moralno sodbo in se vpra{a »Ali naj bi zaprl A-ja, ker mi ni povrnil tega, kar
mi dolguje?«, se izka`e, da bi to pomenilo, da sprejema ob~e na~elo »Vsakdo,
ki bi bil v moji situaciji, bi moral dati zapreti svojega dol`nika, ~e mi ni vrnil
posojenega denarja«. Toda v naslednjem koraku uvidi tudi to, da je C nasproti
njemu v enaki situaciji, kot je sam nasproti A-ju. Vse to pomeni, da mora sedaj
sprejeti tudi sodbo, da bi moral tudi C dati zapreti njega. Sprejemanje slednje-
ga pomeni, da torej sprejema predpis, da naj ga C da zapreti, ~esar pa si – pred-
postavljamo – ne `eli. Zaradi tega ne more sprejeti niti prvotne sodbe, da bi
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moral sam dati zapreti A-ja. Za tak{en celoten argument sta zna~ilnosti predpis-
nosti in univerzabilnosti sodb klju~ni, kajti ravno ti omogo~ata prehode med
sprejemanjem posameznih predpisov. Videli smo tudi, da je v primeru predpo-
stavljeno, da si B ne `eli biti poslan v zapor. Toda to je zgolj predpostavka. 
Kaj pa ~e je B povsem mirno pripravljen biti poslan v zapor? Vzpostavi se prob-
lem t.i. fanatika. Fanatik je figura, ki je pripravljen zagovarjati nek ideal, tudi
~e le-ta nasprotuje njegovim interesom in ga torej tudi sklicevanje na interese
drugih ne bo prepri~alo. Podobno sta za Hareovo teorijo te`avni figuri akratika
in amoralista. Akratik je oseba, ki ji umanjka vsakr{na moralna motivacija;
sprejema torej moralne sodbe kot univerzalne predpise, a jim v dejanjih ni pri-
pravljen slediti. Amoralist je po drugi strani tisti, ki ni pripravljen sprejeti no-
benega univerzalnega predpisa oz. iskreno ne sprejema nobene moralne sodbe;
uporablja lahko sicer moralni besednjak, vendar mu pomeni nekaj drugega kot
ostalim. Npr. ko re~e: »Moralno napa~no je trpin~iti ljudi za zabavo« s tem npr.
`eli re~i, da drugi ocenjujejo, da je to moralno napa~no. Nadaljni razvoj Hare-
ove moralne teorije je mogo~e razumeti prav v okviru tega, da posku{a najti kar
najbolj prepri~ljive odgovore za te tri te`ave. 
Zgoraj opisana struktura predpisnosti in univerzabilnosti moralnih sodb je na
podro~ju normativne etike Harea privedla do utilitarizma, natan~neje utilitariz-
ma zadovoljitve preferenc. Najprej, ker gre za vrsto posledicizma, ta teorija
razume moralno pravilnost in napa~nost dejanj kot odvisno od posledic teh
dejanj. Moralno pravilno je dejanje, ki v dani situaciji privede do najbolj{ih
mo`nih posledic. Utilitarizem zadovoljitve preference vrednost posledic dejan-
ja tehta glede na zadovoljitev preferenc udele`enih v situaciji, tj. moralno
pravilno je tisto dejanje v situaciji, ki v kar najve~ji meri zadovolji `elje, streml-
jenja in te`enja udele`enih oseb.

IIIIII..  UUttiilliittaarriizzeemm  ddvveehh  rraavvnnii

Videli smo, kako se Hareova moralna teorija izte~e v utilitarizem kot vrsto
posledicisti~ne etike, glede na katero so moralno relevantne posledice na{ih de-
janj vezane na izpolnitev preferenc. V zgodovini moralne misli sta se oblikovali
dve razli~ni vrsti utilitarizma, in sicer utilitarizem dejanj in utilitarizem pravil.
Utilitarizem dejanj trdi, da je moralno pravilno oz. na{a dol`nost tisto dejanje
izmed vseh alternativ v dani situaciji, ki bo privedlo do najbolj{ih posledic oz.
najve~ koristi. Ko se v situaciji odlo~amo o tem, kaj moramo storiti, moramo
najprej premisliti o vseh dejanjih, ki so nam na voljo, ter s primerjanjem izbrati
tistega, ki bo privedel do najve~ koristi. Utilitarizem pravil po drugi strani trdi,
da moramo sprejeti mno{tvo moralni na~el in pravil, ki bodo v celoti gledano
privedla do najve~ koristi, ~e jim bomo sledili. Relevantna primerjava v tem
slednjem primeru je torej med razli~nimi mno`icami moralnih na~el in pravil.
Vsaki od teh dveh vrst utilitarizma lahko postavimo resne ugovore.
Osrednji ugovor utilitarizmu pravil je v tem, da pogosto privede do neintuitiv-
nih posledic in nam nalaga, da sledimo pravilu, ne glede na to, da tak{no rav-
nanje o~itno ne bo privedlo do najbolj{ih posledic. Npr. ~e sprejmemo pravilo
»Ne la`i!«, potem mu moramo glede na osnovno razli~ico utilitarizma pravil
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slediti v vseh situacijah, ne glede na to, da lahko s precej{njo verjetnostjo pred-
videvamo, da bo tu privedlo do manj vrednih posledic kot pa alternativno dejan-
je, s katerim bomo lagali in kr{ili to pravilo. 
Zdi se, da je torej v prednosti utilitarizem dejanj, ki nam bo vedno zapovedoval
prav to, tehtanje vrednosti posledic vsakega posami~nega dejanja. Toda po
drugi strani je tak{na zahteva precej nerealisti~na oz. neuresni~ljiva, kajti spre-
gleduje dejstvo, da smo povpre~ni moralni delovalci kognitivno omejena bitja.
Da imamo torej ~love{ke omejitve. Te`ko si v vsaki situaciji zamislimo vsa
alternativna dejanja, ki bi jih lahko storili. [e te`je je oceniti posledice vseh teh
alternativ, ki gredo v neskon~nost. Hare tudi dodaja, da je na{a vednost omeje-
na, da smo pogosto pristranski, da se ne zmoremo v popolnosti postaviti v situ-
acijo drugega ter da je veliko situacij, kjer nimamo na voljo dovolj ~asa ~asa,
da bi opravili tak{no kalkulacijo zadovoljitve preferenc.2

Hare je uvidel te te`ave in svojo moralno teorijo zasnoval tako, da se jim lahko
izogne. To stori na na~in, da uvede dve ravni moralnega mi{ljenja. To razliko-
vanje (ali vsaj zametke tak{nega razlikovanja med ravnmi moralnega mi{ljen-
ja) sicer pripisuje `e Platonu in Aristotelu. Platon v Menonu (98b) tako razliku-
je med resni~nim mnenjem in razumevanjem ter nadalje (preko pogovora med
Sokratom in Menonom) ugotavlja, da sta obe lahko vodili oz. temelj za na{e
delovanje, pri ~emer so resni~na mnenja manj vredna od razumevanja, vendar
– kolikor ostajajo resni~na – vseeno dobra podlaga na{ega delovanja. Aristotel
pa podobno temo odpre v 6. knjigi Nikomahove etike, kjer govori o razliki med
mnenjem in pametnostjo ter modrostjo. Tudi klasi~ni utilitaristi, npr. Mill in
Sidgwick so se zapletali v te`ave glede (ne)sprejemljivosti utilitarizma dejanj in
pravil. Pomen Harea je v tem, da je to razliko med dvema ravnema moralnega
mi{ljenja najbolj jasno pojasnil in razdelal. Za njim je razli~ico utilitarizma
dveh ravni oz. posrednega utilitarizma prevzela ve~ina sodobnih utilitaristov
(Peter Singer, David Brink, Brad Hooker). V naslednjem razdelku bomo
podrobneje predstavili, kako je to te`avo na podoben na~in posku{al razre{iti 
G. E. Moore.

IIIIII..aa..  GG..  EE..  MMoooorree  iinn  vvpprraa{{aannjjee  ddooll`̀nnoossttii

Moorova moralna teorija je posledicisti~na, saj trdi, da »izjaviti, da je dolo~eno
ravnanje v danem trenutku brezpogojno pravilno ali obvezujo~e, o~itno pomeni

2 Podobno, a bolj sistemati~no, je tudi Mackie (Mackie, 1977: 155–6) podal {est razlogov, zakaj utilita-
rizem dejanja ne more biti uspe{en model mehanizma neposrednega moralnega presojanja: (1) Pomanj-
kanje ~asa in zmo`nosti mo~no omejuje prera~unavanje vseh posledic mo`nih alternativ. (2) Tudi ~e bi
imeli ~as in zmo`nosti, bomo le redko imeli na voljo vse pomembne informacije. (3) Deloval~eva sodba
o posami~nih zadevah bo zelo verjetno izkrivljena zaradi njegovih posebnih interesov in udele`enosti v
odnosih. (4) Tudi ~e bi razumsko dospeli do dolo~itve pravilnega dejanja, bo {ibkost na{e volje zelo ver-
jetno ogro`ala njeno udejanjenje. (5) Odlo~itve, ki so sicer same po sebi pravilne, in dejanja na njihovi
podlagi, bodo lahko izrabljene kot zgled, tako da bodo napotovale druge, da bodo na ta na~in
upravi~evali dejanja, ki so tem podobna, a v temelju napa~na. (6) Glede na ~love{ko naravo, ki je tak{na,
kakr{na je, prakti~na in delujo~a morala ne sme biti prezahtevna; nekoristno je postaviti standarde tako
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izjaviti, da bo v primeru takega ravnanja v svetu ve~ dobrega in manj zla, kot
pa bi ga bilo v primeru, da bi namesto tega storili kaj drugega« (Moore, 2000:
90). Moralna pravilnost oz. dol`nost je opredeljena s pojmom dobrega. Ta
pojem oz. pojem neodnosne vrednosti ima tako znotraj normativne strukture
Moorove moralne teorije osrednje mesto kot temeljni normativni pojem, kar
pomeni, da nam to, da je neka stvar neodnosno dobra, priskrbi razlog za delo-
vanje. Prav tako je glede na pojem dobrega opredeljen pojem vrline – vrlino
Moore definira kot »trajno dispozicijo za izvr{evanje dolo~enih dejanj, ki prav-
iloma proizvedejo najbolj{e mo`ne izide« (Moore, 2000: 243). Vrline so za
Moora nekaj, kar nas postavlja v odnos do dobrega, nam omogo~a njegovo do-
seganje; opredeljene so funkcionalno in same po sebi nimajo neodnosne vred-
nosti. 
Vse omenjeno vodi Moora do stali{~a, ki bi ga lahko ozna~ili kot neosebni po-
sledicizem oz. osebno-nevtralni (angl. agent-neutral) posledicizem, tj. stali{~a,
da je na{a dol`nost vedno ravnanje, ki bo privedlo do najve~ dobrega, neodvis-
no in nepristransko tehtano glede na vsakega posameznika enako. Hkrati je
Moorova teorija vrednosti nehedonisti~na, saj za Moora moralna vrednost ni
zgolj ali primarno v sre~i, ugodju ali zadovoljevanju `elja, temve~ v dolo~enih
stanjih duha oz. zavesti, katerih vrednost je neodvisna od posameznikove na-
ravnanosti do njih. Moore tako trdi, da so »dale~ najbolj dragocene stvari, ki
jih poznamo ali ki si jih lahko zamislimo, dolo~ena stanja zavesti, ki bi jih lahko
v grobem opisali kot u`ivanje v med~love{kih stikih in veselje nad lepimi pred-
meti« (Moore, 2000: 260). 
Pri sodbah o na{em ravnanju (»Kaj bi morali storiti?«) moramo glede na zgo-
raj podana izhodi{~a tako po Mooru upo{tevati dvoje stvari: (i) katera stanja
stvari imajo neodnosno vrednost oz. katere stvari so dobre po sebi in (ii)
vzro~ne sodbe o tem, katere stvari so v vzro~nem razmerju s prvimi in na
kak{en na~in, saj »vpra{ati, katere vrste dejanje bi morali storiti ali katera
vrsta ravnanja je pravilna, je isto kot vpra{ati, katere vrste u~inkov bo tako de-
janje ali ravnanje proizvedlo. […] Vsa ta vpra{anja seveda vklju~ujejo tudi pra-
vo eti~no sodbo – sodbo, da so dolo~eni u~inki po sebi bolj{i od drugih. Vendar
pa dejansko zatrjujejo, da so te bolj{e stvari u~inki – da so vzro~no povezane z
zadevnimi dejanji« (Moore, 2000: 217).
Na podlagi te analize odnosa med dobrim in dol`nostjo, Moore trdi, da so intu-
icionisti v zmoti, ko zagovarjajo samorazvidnost moralnih zakonov. Nobena tr-
ditev o tem, da je dolo~ena vrsta dejanja brezpogojno na{a dol`nost, ne more bi-
ti samorazvidna. Samorazvidne so zgolj trditve o tem, kar je dobro samo po se-
bi (Moore, 2000: 219). Moralne sodbe o dol`nostih niso neizpeljane intuicije,
saj jih lahko doka`emo, potrdimo ali ovr`emo prav z raziskovanjem tega, kaj je
dobro samo po sebi in hkrati raziskovanja vzrokov in u~inkov dejanj, ki jih
sodbe zadevajo.3 Predvsem slednje je zaradi pogosto zapletenih okoli{~in in
omejitev pri poznavanju celotne verige vzrokov in posledic izjemno te`ko
dosegljivo znanje; prav tako pa nas omejujejo razmisleki o vseh mo`nih alter-

3 Cf. »Eti~ni zakon nima zna~aja znanstvenega zakona, prej je podoben znanstveni napovedi: slednja pa
je ob {e tako veliki verjetnosti vedno zgolj verjetna« (Moore, 2000: 226).
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nativah. Zato je na{a (prakti~na) moralna vednost nujno pomanjkljiva in iz tega
Moore zaklju~i, »da nimamo nikoli nobenega razloga za domnevo, da je kako
dejanje na{a dol`nost: nikoli namre~ ne moremo biti gotovi, da bo kako dejan-
je proizvedlo najve~jo mo`no vrednost« (Moore, 2000: 220). Zaradi tega se
morata etika in moralni delovalec zadovoljiti s skromnej{im ciljem, tj.
dolo~itvijo tega, katera od verjetno razpolo`ljivih alternativ, ki so na voljo
komur koli, bo po vsej verjetnosti proizvedla najve~ dobrega. Odgovori na
vpra{anja te slednje vrste pa se skrivajo v konvencionalni morali in tako Moore
sklene, da lahko posamezniku »torej z gotovostjo priporo~imo, da naj se vedno
ravna po pravilih, ki so splo{no koristna in se po njih ravna ve~ina ljudi«
(Moore, 2000: 235). 
Moore tako pristane v t. i. posrednem posledicizmu oz. posledicizmu dveh rav-
ni. Ko se moralni delovalci odlo~ajo o tem, kaj storiti oz. kako ravnati, ne smejo
tehtati vrednosti posami~nih alternativnih dejanj, ki so jim v situaciji na voljo,
oz. tehtati vrednosti njihovih posledic, temve~ morajo slediti splo{no sprejetim
moralnim na~elom, ki jih nahajamo v konvencionalni morali.4 To »na dolgi
rok« zagotavlja ve~ dobrega v svetu. Podobno sta pred Moorom zagovarjala `e
Mill in Sidgwick, toda Moore je bil v tej to~ki izredno tog; njegova »etika delo-
vanja se tako nazadnje izte~e v najhuj{i moralni konzervativizem« (Klampfer,
2000: 340). Tem obi~ajnim moralnim na~elom naj bi sledili tudi v primeru, ko
gre za kompetentne moralne presojevalce in ko imamo sicer dobra dokazila o
posledicah posameznih alternativnih dejanj oz. o tem, da bo kr{enje teh na~el v
dolo~enem primeru privedlo do ve~ dobrega (Moore, 2000: 234–235).
Ta Moorov konzervativizem postavlja v ~udno lu~ sam posledicizem oz. utili-
tarizem dveh ravni, kar v grobem pomeni, da posku{amo zdru`iti utilitarizem
pravil in utilitarizem dejanj, pri ~emer na{e moralno presojanje in odlo~anje
sledi enkrat enemu, drugi~ drugemu glede na okoli{~ine. Najve~ja te`ava je se-
veda razumevanje tega prehoda iz ene na drugo raven. Vsaj na prvi pogled se
zdi, da omenjeni Moorov skrajni konzervativizem onemogo~a vsak tak prehod.
(To je tako, vsaj kar zadeva na{e prakti~ne odlo~itve, kjer je udele`eno vzro~no
znanje.) Na slednje ka`e tudi Moorovo zavra~anje tega, da bi lahko kdajkoli
upravi~eno domnevali, da imamo opravka z izjemo glede na izbrano splo{no
sprejeto in koristno pravilo, in slednjih zatorej ne smemo nikoli kr{iti5 (Moore,
2000: 233). Po drugi strani dva premisleka ka`eta v nasprotno smer. 
Prvi~, Moore v Principia Ethica problematike moralnih dilem ne omenja pose-
bej. ^eprav zatrjuje, da znotraj obi~ajne moralnosti nahajamo splo{no koristna

4 Moralna na~ela in pravila konvencionalne morale, na katere meri Moore, delijo naslednji dve zna~ilnos-
ti: (i) njihovo splo{no spo{tovanje bi bilo v vsaki dru`beni skupnosti dobro kot sredstvo, saj so okoli{-
~ine, od katerih je odvisna njihova koristnost, univerzalne; in (ii) ker so sredstvo za ohranitev civilizi-
rane skupnosti, ki pa je sama nujni pogoj vsake velike dobrine, njihov zagovor ni odvisen od pravilnih
stali{~ v zvezi z vpra{anjem o dobrem po sebi (Moore, 2000: 228–9).

5 Moore tukaj svoje stali{~e dodatno podpre z argumentom, da bi tak{na (sicer morebiti upravi~ena)
kr{itev dajala slab zgled drugim (cf. Moore, 2000: 233–4). Slov. prevod Principie Ethica je na tem
mestu zmoten in zavajajo~, kajti pravi, da bi tak{na upravi~ena kr{itev »prav gotovo spodbudila druge
kr{itve nekoristnih pravil« (Moore, 2000: 234); pravilneje pa bi bilo to mesto prevesti kot »spodbudila
druge, nekoristne kr{itve pravila.«
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na~ela, kot so prepoved ubijanja (oz. {kodljivost umora) in na~ela povezana s
spo{tovanjem lastnine, marljivostjo, zmernostjo in izpolnjevanjem obljub
(Moore, 2000: 227–228), ne uvidi, da je tako zasnovana obi~ajna moralnost
lahko tudi polna moralnih konfliktov med temi na~eli in iz njih izhajajo~ih mo-
ralnih dilem. Tako ni povsem jasno, kako se moramo odlo~ati v tak{nih primer-
ih. Vpra{anje je, ali bi Moore tukaj odgovoril, da se mora na{ razmislek v tak{-
nih primerih dvigniti na vi{jo raven in da se moramo odlo~iti glede na tehtanje
vrednosti u~inkov alternativnih dejanj? ^e obstajata zgolj ti dve ravni in ~e na
spodnji ravni konflikt ni razre{ljiv, potem moramo preiti na zgornjo raven.
Konflikt na spodnji ravni tudi ne bo neredek, sploh glede na na~ela obi~ajne
moralnosti, ki jih izpostavi Moore. Drugi~, Moore govori tudi o t. i. nedolo~e-
nih dejanjih, tj. o dejanjih, ki jih ne uravnava nobeno splo{no koristno na~elo
ali pravilo, a so vseeno moralno pomembna in katerih splo{ne koristnosti se ne
da dokazati. Najprej ni povsem jasno, kak{en je sploh obseg tak{nih dejanj. Po
eni strani se prima facie ponuja odgovor, da je dele` »nedolo~enih dejanj«
majhen, kajti obi~ajna morala pokriva precej{en del na{ih moralnih `ivljenj.
Moore po drugi strani pravi:

V skladu s prej{njimi sklepi bo taka razprava zadevala skoraj vsa dejan-
ja z izjemo tistih, ki jih v danem stanju dru`be opravlja ve~ina ljudi. Pou-
darili smo namre~, da je dokazovanje splo{ne koristnosti tako te`avno, da
je lahko dokaz dokon~en le v majhnem {tevilu primerov. Vsekakor ni
mogo~ v zvezi z vsemi dejanji, ki jih opravlja ve~ina ljudi; pa ~eprav v
tem primeru, ~e so kazni le dovolj stroge, sama po sebi [verjetno so tukaj
mi{ljene kazni in ne dejanja, torej »same po sebi« – op. VS] zado{~ajo za
dokaz, da je za posameznika uklonitev obi~aju praviloma koristna
(Moore, 2000: 236).

Tak{na dejanja lahko presojamo le »tako, da poka`emo na njihovo neposredno
te`njo k proizvajanju po sebi dobrih ali k prepre~evanju po sebi slabih stvari«
(Moore, 2000: 236). In potem sledi {e glede na zgornja izvajanja presenetljiv
sklep, »da se mora posameznik v primerih dvoma v svojih odlo~itvah ravnati
raje po neposrednih premislekih o intrinzi~ni vrednosti ali nizkotnosti u~inkov,
ki jih njegovo dejanje lahko proizvede, namesto po pravilih, katerih dobre
u~inke je v svojem posameznem primeru nezmo`en videt.« (Moore, 2000: 237).
Morda se tu skriva tudi odgovor na vpra{anje o moralnih dilemah, saj so le-te
bistveno zaznamovane s tak{nim dvomom v odlo~itev.
Kot se je pokazalo, so Moorovi prakti~ni vidiki njegove moralne teorije v na-
petosti sami s sabo. ^eprav je njegova misel, kar se ti~e temeljnega merila
moralne pravilnosti dejanj, jasna, je toliko ve~ te`av, ko se obrnemo k moralnim
na~elom kot vodilom pri odlo~anju. Moore preskakuje z ravni posledicizma
dejanja k posledicizmu pravil in konvencionalni morali, pri ~emer pa ni jasnih
razmejitev med enim in drugim, predvsem glede obsega dejanj, ki jih nahajamo
na vsaki izmed ravni.
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IIIIII..bb..  HHaarree  oo  ddvveehh  rraavvnneehh  mmoorraallnneeggaa  mmii{{lljjeennjjaa

Utilitaristi se zaradi zgoraj omenjenih ugovorov tako pogosto znajdejo v zagati,
ko morajo po eni strani pristajati na utilitarizem dejanj, po drugi strani pa na
utilitarizem pravil. Pri tem razli~ni misleci to zagato razre{ijo razli~no. Ena
izmed re{itev je – kot smo videli zgoraj – da nekako znotraj moralne teorije
sprejmemo obe vrsti utilitarizma. Sidgwick je to storil na na~in, da je ravnanje
v skladu z utilitarizmom na~el rezerviral za poseben razred ljudi, ki so tak{nega
zahtevnega moralnega premisleka sposobni v vsaki situaciji. Vsi preostali pa
naj sledijo preprostim moralnim na~elom, ki jih vsebuje zdravorazumska
moralnost (Sidgwick, 1907). Po drugi strani Moore ni razlikoval med razredi
ljudi, ampak je posku{al to razliko najti na strani dejanj. Preprostim moralnim
na~elom sledimo pri tisti vrsti dejanj, ki je dovolj pogosta in jo izvr{uje ve~ina
ljudi, kar nam posledi~no omogo~a oceno koristnosti tak{nega sledenja prav-
ilom. Pri nedolo~enih dejanjih pa moramo njihove posledice tehtani neposred-
no, tj. za vsak posamezen primer. 
Hare ubere tretjo pot. Razlika med obema vrstama utilitarizma se ne odra`a niti
v dveh razli~nih skupinah ljudi niti v razli~nih vrstah dejanj. Razliko moramo
razumeti kot razliko v dveh razli~nih ravneh moralnega mi{ljenja, pri ~emer se
lahko ena in ista oseba zdaj nahaja na eni, nato pa na drugi ravni. Prav tako
lahko na obeh ravneh govorimo o enakih vrstah dejanj oz. o vseh dejanjih. To
je pomemben Hareov dose`ek, ki so ga ve~inoma prevzeli vsi utilitaristi, ki
zagovarjajo to dvonivojsko razli~ico utilitarizma, npr. Hooker (Hooker, 2000).
Moralno mi{ljenje je torej razdeljeno na dve ravni.6 Prva je intuitivna, zdravo-
razumska ali obi~ajna raven, ki zadeva splo{na pravila, ki jim sledimo, ter hkra-
ti zajema na{a moralna ob~utja, vest, naravnanosti, ~ustva ipd. Druga raven je
kriti~na oz. reflektivna raven, na kateri lahko kriti~no premislimo na~ela ali od-
lo~itve s prve ravni. Nanjo nas lahko »prestavi« npr. soo~enje z moralno dile-
mo (situacijo, kjer nam eno na~elo narekuje dolo~eno ravnanje, hkrati pa nam
drugo na~elo narekuje druga~no ravnanje in se nam zdi, da imamo dve dol`no-
sti, ki jih ne moremo izpolniti hkrati) ali pa iskanje upravi~enja za na~ela, ki jim
sicer sledimo. 
Na intuitivni ravni nahajamo preprosta moralna na~ela, ki jih lahko z moralno
vzgojo ponotranjimo oz. se jih nau~imo, hkrati pa so tak{na, da so uporabna pri
odlo~anju v razli~nih situacijah, kjer je pomembno, da se odlo~imo hitro ali kjer
je nevarnost, da bomo neupravi~eno dali prednost na{im lastnim interesom. V
tem smislu lahko ta na~ela razumemo kot zelo uporabna vodila pri odlo~anju za
ravnanje. Prav tako na tej ravni nahajamo npr. ponotranjene odzive, motivaci-
jo, dispozicije, nagnjenja, te`enja in naravnanosti, ki spremljajo dolo~ene vrste
dejanj, npr. da ob~utimo ob`alovanje, ko moramo zaradi druge, bolj pomemb-
ne dol`nosti prelomiti na{o dano obljubo, ~eprav smo – gledano v celoti – rav-
nali prav. Ta raven je tako osrednja za moralno vzgojo in osrednja tudi za to,
~emur bi lahko rekli moralno zrela oseba.

6 Poleg omenjenih dveh Hare govori tudi o tretji ravni, ki pa je metaeti~na raven in se ukvarja predvsem
z logiko moralnega jezika.
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Po drugi strani je kriti~na raven moralnega mi{ljenja ta, ki sledi osnovnemu
na~elu zasledovanja najbolj{ih posledic ravnanja (v smislu zadovoljitve prefer-
enc), ki ga postavi utilitarizem dejanj. Kadar nam za neko situacijo intuitivna
raven moralnega mi{ljenja ne ponuja odgovora ali pa nam ponuja ve~ naspro-
tujo~ih si napotil za delovanje, lahko tak{en konflikt razre{imo na kriti~ni
ravni.7 Prav tako lahko na tej ravni kriti~no ovrednotimo na~ela (npr. prima
facie dol`nosti pravi~nosti, ne{kodovanja, iskrenosti, zvestobe idr.), ki jih spre-
jemamo kot del intuitivne ravni. Na podlagi premisleka jih lahko preoblikuje-
mo ali zavrnemo. Sledimo tudi koristnosti, ki je vezana na njih sprejemanje, to-
rej temu, ali bi gledano v celoti sprejemanje izbrane mno`ice moralnih na~el
privedlo do bolj{ih posledic kakor pa katere od drugih, alternativnih mno`ic.
Kriti~na raven je torej tista, ki sledi izbranemu moralnemu na~elu in ga razume
kot merilo (in ne kot uporabno vodilo) moralnega statusa dejanj.
Razliko med ravnema Hare slikovito ori{e tudi s pomo~jo dveh figur. Prva figu-
ra je bitje, ki ima nad~love{ke mo~i ter zmo`nosti. Ima neomejeno znanje, spo-
soben je izjemnega kriti~nega premisleka, nikoli ne zapade dajanju prednosti
samemu sebi, ni egoisti~en ali kako druga~e pristranski. Hare to bitje imenuje
tudi nadangel. Nadangel je v situaciji, ki lahko povsem opusti intuitivno raven
svojega moralnega mi{ljenja in v vsaki situaciji sledi zgolj utilitarizmu dejanj.
Na drugi strani si zamisli pripadnika raje oz. navadnega delavca (angl. prole,
po pripadnikih najni`jega razreda v Orwellovem romanu 1984). Gre za osebo,
ki prakti~no nima sposobnosti kriti~nega mi{ljenja in vse njegovo moralno rav-
nanje zgolj sledi nau~enim ali pridobljenim prima facie na~elom intuitivne
ravni moralnega mi{ljenja. Nikoli se ne dvigne na kriti~no raven. 
Vse to pa moramo razumeti kot ilustracijo razlike med tema dvema ravnema,
ne pa kot dejansko delitev ljudi v ta dva razreda. Vsi mi smo v izbranih ozirih
podobni tako raji kot nadangelom, posamezne razlike med nami pa seveda
obstajajo glede izgrajenosti na{ega moralnega zna~aja in sposobnosti za
kriti~ne moralne premisleka. Gotovo je, pravi Hare, da ne moremo ves ~as delo-
vati kot nadangeli. Po drugi strani pa je gotovo tudi to, da se ne moremo ves ~as
vesti kot raja, ~e naj na{ moralni sistem sploh deluje, saj je kriti~na raven tista,
ki sploh izbere prima facie na~ela intuitivne ravni. Slednja torej ne more pod-
pirati same sebe, medtem ko prva lahko. Zato je za Harea kriti~na raven primar-
na raven moralnega mi{ljenja.

ZZaakklljjuu~~eekk

Videli smo, kako je Hare dokon~no oblikoval najbolj sprejemljivo razli~ico uti-
litarizma dveh ravni. Kot tak se utilitarizem lahko izogne tradicionalnim ugov-

7 Sam pojav navidezno nere{ljivih moralnih dilem gre po Hareu pripisati prav na{i zavezanosti »naivni«
zdravorazumski oz. intuitivni moralnosti, ki jo sestavljajo preprosta, uporabna in nau~ljiva moralna na-
~ela, ki pa seveda v izbranih primerih lahko vodijo do nasprotujo~ih si sodb. Ko se dvignemo na kriti~no
raven moralne misli in uporabimo utilitaristi~no na~elo kot moralno merilo moralne pravilnosti, potem
ti konflikti in te dileme izginejo. Ker pa smo vseeno {e tesno povezani z intuitivno moralnostjo, ki ji si-
cer obi~ajno sledimo in smo je vajeni, {e vedno ob~utimo ~ustveno nelagodje ob tem, ko moramo pre-
kr{iti eno izmed preprostih intuitivnih moralnih pravil. Toda razumsko vzeto tu ni nobenega konflikta
in nobene dileme. Da ne bi bili podobni podgani v labirintu brez izhoda, se moramo odpovedati intuici-
jam in uporabiti razum (Hare, 1978). Za ve~ o tem glej tudi Strahovnik (Strahovnik, 2005).



orom, ki jih lahko naperimo zoper utlitarizem dejanj in utilitarizem pravil.
Vseeno pa tudi utilitarizem dveh ravni oz. posredni utilitarizem ni povsem od-
poren za nadaljnje ugovore. Pomembnega je podal Bernard Willams, ki trdi, da
tako zami{ljena moralna teorija spodkopava odnos med teorijo in prakso ter s
tem posledi~no spodkopava tudi samo sebe. Tovrstni utilitarizem razume vred-
nost na~el, pravil, zavezanosti, vrednot in te`enj, ki jih ponotranjimo in jim sle-
dimo na intuitivni ravni moralnega mi{ljenja kot zgolj instrumentalno vredne.
Toda nesmiselno bi bilo npr. trditi, da je vrednost prijateljstva ali pravi~nosti
zgolj instrumentalna in da moramo to uvideti na kriti~ni ravni, z oddaljenim in
hladnim pogledom. Kajti vse zgoraj na{teto bo na intiutuvni ravni dobro delo-
valo zgolj, ~e vsega ne bomo imeli le za instrumentalno vredno. Samo tako
bodo ta ponotranjena na~ela, vrednotenja, stremljenja in naravnanosti opravlja-
la svoje vlogo. Vse to pa moralno teorijo preve~ oddalji od prakse.  
Nekatere razli~ice posrednega utilitarizma sploh ne dovoljujejo nobenega pros-
tora za teorijo. Razumejo jo kot transcendentalno glede na `ivljenje; nahajajo~o
se v prostoru onkraj prakse, ki naj bi jo upravi~evala in usmerjala. V psiholo{ki
razli~ici [tj. razli~ici, ki jo zagovarja Hare – op. VS] to sku{njavo najdemo v
posebnemu razumevanju ~asa za teorijo: gre za ~as, ko delovalec nekako
zapusti samega sebe in vidi vse, vklju~no s svojimi dipozicijami, z vidika vesol-
ja, in se potem vrne nazaj v svojo prako oz. `ivljenje. Toda vsak stvaren proces
tak{nega teoretiziranja bi moral biti del `ivljenja in torej sam del prakse. Ne
moremo namre~ – razen z vsiljeno in iluzorno disociacijo – razlo~iti teoretika v
sebi od drugega dela sebe, katerega dispozicije so pod vpra{ajem. Tako v
posrednemu utilitarizmu ta disociacija zgolj pomaga prekriti to te`avo, tj. kon-
flikt med pogledom teoretika na te dispozicije in pogledom na svet, ki jih ima
glede oz. na podlagi teh dispozicij (Williams, 1985: 110).
Hare je s svojim preskriptivizmom in utilitarizmom priskrbel pomembno izbiro
na polju eti{kih teorij. Utilitarizem je vztrajno posku{al ubraniti pred razli~nimi
ugovori, hkrati pa ga je prikazal v novi lu~i, tj. kot mnogo bli`je kantovski etiki,
kakor pa ga obi~ajno razumemo. Izjemno pomemben je tudi njegov prispevek
k t.i. prakti~ni oz. uporabni etiki, kjer je odpiral prostor za to raven moralne filo-
zofije.

R.M. HARE’S MORAL PHILOSOPHY: UNIVERSAL PRESCRIPTIVISM AND TWO-LEVEL UTILITARIANISM

The article presents the basic characteristics of R.M. Hare’s (1919-2002) moral theory. His theory is
presented as occupying an important place within the field of other metaethical positions of 20th century.
Hare’s moral theory is based upon two central features of the logic of moral thought, i.e. prescriptivity and
universalizability of moral judgments. Hare elaborates a two-level utilitarianism, which surpasses limitations
of act-utilitarianism and rule-utilitarianism, offering replies to the majority of traditional objections against 
utilitarianism.  
Keywords: ethics, utilitarianism, prescriptivism, two levels of moral thought, R.M. Hare, G.E. Moore.
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