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Úvod: Život mimo raja
Poznanie dobra a zla
Deje sa vôbec niečo, ak je boh mŕtvy? Je človeku všetko dovolené, ak sa zriekne viery v 

božského stvoriteľa? Zrúti sa bez viery a náboženstva morálka?

V románe Fiodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest Raskoľnikov okradne a za-
vraždí dve staré ženy, lebo nemá nijaké morálne zábrany, ktoré by krotili jeho vášeň. Zákon 
nekontrolovateľného zaujatia sa rozbieha a mladý veriaci sa mení na nihilistu. Bez Boha, kričí 
Dostojevskij, nemá ani život, ani svet nijaký zmysel. Bez doktríny o Božej odmene a spáse ne-
existuje podľa Dostojevského základ morálnej povinnosti a zodpovednosti. Kde niet morálnych 
hodnôt, tam je len vlastný rozmar a nespútaná túžba. Ľudská existencia je iba záchvev čohosi po-
minuteľného medzi dvoma zabudnutiami. Všetko je dovolené. Človek sa oddáva pôžitkárstvu a 
sebazbožšťovaniu. Niet miery pre dobro a zlo, správne a chybné. Ľudská realita nemá morálny 
rozmer.

Tento pochmúrny obraz nie je správnym vyjadrením ľudskej situácie. Práve naopak. Len 
keď sa odvážime na výpoveď, že boh neexistuje, prídeme k poznaniu, že ľudské bytosti sú auto-
nómne a že sme zodpovední za svoje osudy, ako aj za osudy svojich blízkych. Iba ak podnietime 
svoju odvahu a múdrosť na vytvorenie racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na 
prírodu a na poznaní zásadného významu všeobecných morálnych pravidiel slušného správania. 
Len tak vybudujeme ozajstnú sekulárnu spoločnosť a budeme môcť žiť podľa humanistických 
zásad a hodnôt.

Teisti popierajú možnosť mravnosti bez boha. Podľa biblického mýtu Adam a Eva stratili 
Božiu milosť, lebo nepočúvli Boha. Boh im dovolil jesť ovocie zo všetkých stromov rajskej záh-
rady, okrem stromu poznania dobra a zla. Takto vlastne človeku zakázal, aby sám hľadal etické 
hodnoty. … Žena odpovedala hadovi: „Ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh po-
vedal: ‚Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli.‘“ (Gn. 3,3). (Citáty sú podľa 
Svätého písma Starého i Nového zákona, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1996). Eva však 
videla, že ten strom má chutné ovocie, ktoré je pekné aj na pohľad, a že je to strom hoden záuj-
mu, lebo dáva poznanie. Jedla preto z toho ovocia a nahovorila Adama, aby aj on tak urobil. To 
tak rozhnevalo Boha, že oboch vyhnal z raja: Eva odteraz bude v mukách rodiť svoje deti a bude 
jej vládnuť muž. Adam bude ťažko orať svoju brázdu a bude v pote tváre dorábať svoj chlieb. 
Adam a Eva a ich potomstvo budú mrieť, nesmrteľnosť stratili. Z toho všetkého vyplýva po-
učenie, že Boh nechcel, aby ľudia vedeli posúdiť, čo je pre nich dobré a čo zlé. Mali byť iba po-
slušní Božiemu príkazu.

Nespočetné množstvo osvietených mužov a žien však opustilo ilúzie teistického nábožen-
stva a napriek tomu viedli mravne bezúhonný život. Inšpirovali ich ušľachtilé ideály a morálne 
hodnoty. Využívali svoje poznatky o dobre a zle, prekypovali láskou k dobrému životu, boli soli-
dárni s inými ľuďmi, venovali sa dobročinnosti, boli spravodliví. Nezriekli sa svojich plánov a 
projektov, ani vôle žiť. Vedu a technológiu, filozofiu a poéziu, všetky výdobytky civilizácie a vy-
spelej kultúry vytvoril ľudský dôvtip a zanietenie. Bezmenní svetskí hrdinovia v priebehu 
mnohých generácií prišli na to, že život je plný príležitostí a v tom spočíva jeho zmysel. Aj keď 
boli neveriaci, nevzdali sa úsilia o dobro druhých a nikdy v živote nezapreli morálne hodnoty a 
normy. 

Napriek tomu však ešte aj dnes, podobne ako voľakedy, počúvame známe litánie stúpen-
cov nadprirodzených náboženstiev: Bez viery v Boha je všetko stratené, bez oddanosti božím 
prikázaniam nás premôže korupcia a hriech.
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Náboženské posolstvo je lákavé: viera v transcendentného boha je dominantný mýtus 
ľudských dejín. Na základe ľudských predstáv vytvorili básnici a proroci božskú bytosť, ktorá 
odráža ich predstavu o človeku. Vynašli ju, aby spĺňala ich najhlbšie želania: Boh stvoril vesmír. 
Všetka mravnosť teda musí vychádzať z neho. Sme tu na základe božieho plánu, tvrdia teisti, aj 
keď je ten ich transcendentný Boh zahalený do veľkých tajov a závoj sa dá len nepatrne poodha-
liť metaforami a symbolmi, pomocou ktorých by ho chceli opísať. Tvrdia, že našou základnou 
morálnou povinnosťou je uznať Boha za jediný prameň mravnosti.

Pre teizmus je podstatné učenie o spáse: Boh spasí ľudí od hriechu a smrti a dá im večnú 
blaženosť. Ak niekto chce dosiahnuť túto odmenu, musí v prvom rade veriť v boha. Sú teológo-
via, čo si myslia, že už sama viera stačí na spásu. Iní hlásajú, že na spásu treba konať aj dobré 
skutky. A tak vedú k spáse rozličné cesty kresťanov, židov a moslimov, ale výsledok je vo všet-
kých prípadoch podobný.

Sú tí, čo zavrhujú teizmus, zlí a bez akýchkoľvek morálnych cností? Isté je, že viera v 
boha nie je zárukou morálnej cnosti. Vždy bolo veľa ľudí, čo vyznávali vieru a žili nemorálne. V 
zákutiach histórie sa skrýva veľa ich nehanebností. Niet pochýb, že strašných činov sa dopúšťali 
rovnako veriaci ako neveriaci, kresťania aj ateisti, židia aj hinduisti, moslimovia aj absolutisti, te-
isti aj sekularisti. Nemravnosť nepozná hraníc. Od Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela, cez Ca-
ligulu, Atilu, Džingischána, Torquemadu, Cézara Borgiu, Hitlera a Stalina nemorálni ľudia za-
plavujú zem krvou nevinných. Nie je teda správne tvrdiť, že svätí v dejinách boli iba tí, čo žili vo 
zväzku s cirkvou a chrámami a hriešni iba tí, čo žili mimo nich.

Podľa biblie je najhoršie zlo a príčina straty božej milosti to, že človek jedol zo stromu 
poznania dobra a zla, že sa teda pustil do hľadania etických princípov a hodnôt na základe vlast-
ného uvažovania. Civilizácia však pozná príklady mnohých hlboko morálne založených ľudí, 
ktorí jedli zakázané ovocie z tohto nádherného stromu a žijúc mimo raja spoznali základné etické 
hodnoty a pravdy. Tieto potom určovali ich konanie, v ktorom sa spoliehali len na seba samých a 
brali ohľad na druhých.

Etika bez boha

Pre tých, čo žijú mimo raja a rozprávanie o raji považujú za mýtus, vesmír nie je postave-
ný podľa božského plánu, ani nemá účel. Podľa nich je našou prvou povinnosťou starostlivo 
pestovať strom poznania dobra a zla, a nie vyhýbať sa mu. Ukázalo sa, že aj keď odpadne trest 
alebo strach z božej odplaty, ľudia nezačnú hneď kradnúť, znásilňovať a vraždiť. Aj bez bož-
ských sankcií vedia byť čestní, hovoriť pravdu, byť uvážliví a spravodliví, a nielenže môžu, ale aj 
skutočne rozvíjajú v sebe cit zodpovednosti voči druhým. Vo svojom vnútornom živote nezúfajú, 
nestanú sa nihilistami. Nie je pravda, že budú ignorovať štandardy občianskej slušnosti, zdegene-
rujú na blahobytných boháčov a oddajú sa orgiám. Existuje silná humanistická motivácia etické-
ho správania. Ak sa odstránia náboženské základy, mravnosť sa nezrúti, ani hedonistický egoiz-
mus sa nestane bežným pravidlom.

Etický a sekulárny humanizmus, ktorého základy chcem vysvetliť v tejto knihe, sa za-
kladá na vedeckej a naturalistickej teórii prírody a ľudskej prirodzenosti a rozvíja sa z racionál-
neho poznania dobra a zla. Tradičné ortodoxné náboženstvá, vychádzajúce zo Starého a Nového 
zákona, z koránu alebo iných takzvaných posvätných dokumentov, sú poznamenané uvažovaním 
v kruhu. Najprv implicitne predpokladajú určitý súhrn morálnych hodnôt a potom sa snažia odô-
vodniť ich odvolávaním sa na transcendentný prameň. Pri kritickom skúmaní sa však ukáže, že 
tajuplná bytosť vynáša na oltár len hodnoty, ktoré sa uznávajú už oddávna. Vôbec netreba, aby si 
človek vymýšľal boha, ktorý mu prikáže morálne pravidlá, ktoré už aj tak dozreli v jeho mysli a 
svedomí.

Ľudia, čo sa v snahe odôvodniť svoju vieru v určitý súhrn prikázaní alebo etických princí-
pov odvolávajú na bibliu alebo korán, klamú seba samých, lebo teistické náboženstvá sú len vý-
sledkom ľudskej predstavivosti a nezodpovedá im nezávislá skutočnosť. Je veľkým omylom po-
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važovať nejaký čin za dobrý alebo zlý, za správny alebo chybný v mene boha, ak ho takto posu-
dzujeme už v rámci jeho historickej kultúrnej tradície a až dodatočne bude schválený alebo odsú-
dený cirkevnými doktrínami a inštitúciami. Idea boha je synonymom pre naše najvyššie morálne 
ideály. Boha chápeme ako normu na meranie našich utrpení a vkladáme do neho naše nádeje. 
Vzývame ho, aby nás prinútil k poslušnosti. Ľudia dobre vedia, že je nemorálne a škodlivé krad-
núť a vraždiť, a preto posilňujú sankcie proti týmto činom tým, že ich vydávajú za božie prikáza-
nia: „Nepokradneš“ a „Nezabiješ“ vraj povedal sám boh.

Božské sankcie sú však len doplnkom hlboko zakoreneného morálneho odporu proti ta-
kýmto činom. Všetky etické systémy sú spradené z materiálov ľudských túžob a snažení. Ak teis-
ti trvajú na svojom presvedčení, že ich morálne ideály sú inšpirované božským vnuknutím, a teda 
nemenné, je to iba maska sebaklamu. Niet presvedčivého dôkazu, že Mojžiš dostal desatoro od 
„Toho“, čo hovoril z výšav, že morálne podobenstvá Kázne na hore sú od Boha, ktorý mal vtedy 
podobu Ježiša, alebo že anjel Gabriel doručil koránový morálny zákonník Mohamedovi – hoci 
veriaci zotrvávajú vo svojom presvedčení, že tieto zázračné veci sa naozaj udiali.

Vo svojej predošlej knihe Transcendentálne pokušenie: Kritika náboženstva a paranor-
málnych javov (Kurtz, Paul, The Transcendental Temptation: A Critique of Religion and the  
Paranormal, Transcendentálne pokušenie: Kritika náboženstva a paranormálna, Buffalo N.Y.: 
Prometheus Books, 1986) som ukázal, že tieto vyhlasovania zjavení nie sú ničím podložené. 
Podľa mojej mienky sú to produkty ľudskej obrazotvornosti a vyjadrujú túžbu mysle nájsť a po-
chopiť konečný význam javov ako odpoveď na životné tragédie. Sú to mýty útechy a učarova-
nia, umožňujúce vymaniť sa z obmedzenosti ľudského položenia, smrteľnosti života a konečnos-
ti smrti. Posilňujú ich religiózne morálne systémy, predpisujúce odpustkové modlitby a prísne 
morálne zásady, oslavné obrady a stavanie svätýň na hromadné vzývanie a klaňanie sa.

Často sa kladie rozhodujúca otázka: Ak sú všetky morálne systémy produktom ľudskej 
kultúry a ak ich zbavíme klamného náboženského nánosu, ktorý ich posväcuje, bude ešte možné 
viesť skutočne mravný život, v ktorom sa vyvinie zodpovedná morálka? Je možné vybudovať 
sekulárne etické spoločnosti?

Úlohou tejto knihy je ukázať, že existuje objektívna a pozitívna humanistická báza etic-
kého správania sa. Pre plné rozvinutie etického života sa však v prvom rade treba zbaviť pút te-
istických ilúzií a zaujať nové stanovisko tvorivého rozvoja. Hodnoverná mravnosť, dôležitá pre 
rodiace sa civilizácie, môže vzniknúť len vtedy, ak sa zbavíme kmeňových obmedzení našej 
starodávnej minulosti a vykročíme na cestu tvorby nových kritérií etických hodnôt a zásad tak, 
že si osvojíme dobré a zavrhneme nepodstatné a falošné.

Nanešťastie všetky minulé morálne systémy, obyčaje, spoločenské zvyky a tradície 
ustanovili a posvätili náboženské autority. Každá kultúra potrebuje pevný rámec morálnych 
zásad a hodnôt, podľa ktorých predpisuje žiť a ktoré riadia správanie, definujúc hranice dovo-
leného a nedovoleného. Sociálny život sa môže rozvíjať len vtedy, ak nejaký takýto systém exis-
tuje. Morálne pravidlá, ktoré sa považujú za najdôležitejšie, sa včlenia do legislatívy a posilnia 
zákonom. V priebehu dlhej histórie ľudstva sa mravnosť vždy nerozlučne spájala s nábožen-
stvom a jej zásady a hodnoty podporovali kňazi a schvaľovali teológovia. 

Sociálne a technologické zmeny prebiehajú dnes tak rýchlo, že sa už nemožno obzerať 
späť do minulosti na primitívne civilizácie kočovníkov a roľníkov a na uctievané náboženstvá, 
ktoré vtedy vznikli. Tam nemožno hľadať základ našich morálnych princípov, aj keď sa ľudia zo 
zásady radi držia pevnej pôdy včerajška, ak z nej môžu čerpať istotu a pokoj. Ortodoxné 
náboženstvá kladú prekážky sociálnemu pokroku a brzdia tvorivosť postmodernej technologic-
kej spoločnosti. Tým vyjadrujú tragickú Faustovu tému, že túžba po poznaní má svoje hranice, 
že človek nikdy nenájde plné uspokojenie ani v sebe, ani vo svete okolo seba a že toto hľadanie 
sa raz skončí jeho vlastným zánikom. Preto si niektorí bojazlivejší ľudia želajú spútať džina 
modernej vedy a technológie a zahnať ho späť do fľaše. Smútia za absolútnymi morálnymi is-
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totami dávnej minulosti. Títo stúpenci autoritatívnych štruktúr sa kŕčovito pridŕžajú starých 
zvykov, obávajú sa zmien a nedôverujú nijakej experimentálnej revízii morálky.

Teistické systémy morálky, ktoré sa snažia zachovať archaické predpisy minulosti, majú 
len vymyslené a klamné základy. Rímsky katolicizmus, ortodoxné židovstvo, fundamentalistický 
protestantizmus a absolutistický islam, každý so svojimi intenzívne zanietenými veriacimi, hádajú 
sa navzájom o základných článkoch svojej viery. Okrem toho sa však v jednom šíku stavajú 
skoro proti každej revízii morálnych predpisov, čiastočne prekonaných modernou vedou a čias-
točne bezvýznamných pre dnešné potreby. Staré náboženstvá sa často stavali proti sexuálnej 
slobode, proti oslobodeniu žien, proti emancipácii diskriminovaných menšín, proti uznávaniu od-
lišných životných štýlov a proti vytváraniu svetového spoločenstva. Vždy sa usilovali zmraziť 
staré dogmy údajnou nemennosťou absolútna. Skrývali svoje deti pred rozrastajúcimi sa hori-
zontmi výchovy a priam sa triasli hrôzou pri každom stretnutí s novými myšlienkami a novými 
hodnotami. Musíme prekonať takéto nepriepustné morálne systémy, založené na transcendentál-
nych pokušeniach a okultných obrazoch skutočnosti. „Nijaké božstvo nás nemôže spasiť,“ musí-
me si stále opakovať, „musíme sa spasiť sami“ – a najmä musíme sa zbaviť nezmyslov a omylov 
našich predkov. (Kurtz, Paul, ed., Humanist Manifestos I and II, Humanistické manifesty I a II, 
Buffalo, N.Y.: Prometheus Books 1973).

Nie boh, ale my sami sme zodpovední za náš osud. Musíme si preto sami vytvoriť svoj 
vlastný etický svet. Musíme sa usilovať prebudovať slepú a s naším vedomím zrastenú morálku 
na novú, založenú na racionálnom uvažovaní. Zachováme pritom z minulosti všetko, čo v nej 
bolo dobré, ale vypracujeme nové etické princípy, posudzujúc ich podľa dnešných dôsledkov a 
sústavne ich overujúc v každodennom živote. Humanistická etika opúšťa mytologické fantázie a 
konfrontuje človeka s jeho skutočnosťou; tým je čestnejšia a zodpovednejšia ako transcendentál-
na morálka.

Stojíme pred veľkou výzvou: je možné vybudovať platný etický systém bez viery v nad-
prirodzené? Vieme zostaviť svojbytné etické zásady a hodnoty, ktoré dajú jednotlivcovi rozumný 
životný cieľ? Môžu sekularisti a humanisti vypestovať v ľuďoch ozajstný pocit zodpovednosti 
voči iným? Úlohou tejto knihy je začať tento proces a analyzovať hlavné črty humanistickej eti-
ky.

Ježiš, Mojžiš a Mohamed verzus Sokrates
Sú dva protichodné prístupy k morálke a etike. V celom priebehu vývoja ľudskej kultúry 

boli v trvalom konflikte. Prvý najlepšie predstavujú Ježiš, Mojžiš a Mohamed, ktorí učili, že 
morálne zásady sú inšpirované bohom a vyhlásili ich za záväzné bez akejkoľvek snahy o raci-
onálnu definíciu alebo odôvodnenie. Pre druhý je typický Sokrates, usilujúci sa využívať rozum 
na definovanie a ospravedlnenie svojich etických ideálov, ktoré navyše sústavne kriticky prevero-
val.

Transcendentálna teistická morálka je viera, že mravnosť musí mať svoj pôvod v bož-
skom prameni. Korene má vo viere v božské zjavenie a podporuje ju tradícia viery, zakladajúca 
sa na autorite. V západných civilizáciách je základom morálky judeo-kresťanstvo s talmudom a 
bibliou, v islamskom svete korán. Iné tradície nachádzajú žriedla útechy v iných posvätných tex-
toch, ktoré sa zachovali z dávnej minulosti, alebo boli len nedávno zostavené – „zjavené“, ako 
hovoria ich stúpenci.

Humanistická etika sa zakladá primárne na tom, ako človek sám pociťuje dobro a zlo. 
Podobne ako teistická morálka je taká stará ako západná civilizácia. Prvú inšpiráciu nachádza v 
gréckych antických textoch, najmä vo filozofii sofistov, Platóna, Aristotela, Epikura a Epiktéta; 
je to úsilie rozumom odôvodniť etické správanie. Hľadanie racionálneho základu mravnosti sa 
potom trvale vinie dejinami etiky a nachádzame ho napríklad v spisoch Spinozu, Kanta, Bentha-
ma, Milla, Moora, Russella a Deweyho. Napriek tomu treba mierniť humanistu v jeho dôvere v 
silu racionálnej etiky v ľudských záležitostiach. Ľudia vybudovali množstvo katedrál, chrámov a 
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mešít na zasvätenie zvestí Ježiša, Mojžiša aj Mohameda a zbožňovali ich pre ich božské vnuknu-
tia. Je však len málo chrámov na počesť rozumu. Ani Sokrata, ani jeho nasledovníkov nasledujú-
ce generácie nezbožštili. My sme však stavali gymnáziá a univerzity, výskumné ústavy a vedecké 
organizácie, nemocnice a múzeá. Používali sme sekulárne, sociálne a politické inštitúcie moder-
nej spoločnosti v snahe vytvoriť lepší život pre všetkých. Pre príliš mnohých ľudí v tomto 
modernom svete však morálka ešte dodnes spočíva na božskom zjavení – nevedia pochopiť, ako 
môže byť človek morálny, keď neverí v boha.

Nedosiahli sme konečne ten bod ľudských dejín, keď sa dá definitívne rozviesť pradávne 
manželstvo náboženstva a morálky? Neprišiel čas, keď treba morálny život od základu zmeniť na 
podklade kritického etického skúmania a hľadania? Táto transformácia sa vlastne začala už za 
takzvaných pohanských čias, ale bola takmer celkom zabrzdená v obdobiach stredovekého tem-
na. Od renesancie, úsvitu moderných vied a osvietenstva sa sekularizujúce úsilia moderného 
sveta ustavične pokúšali odpútať náboženstvo od mravnosti. Neprišiel čas, aby sme pomohli 
urýchliť rozvoj samostatnej a nezávislej etiky na podklade kritického intelektu a posilnili jej vplyv 
založením nových inštitúcií budúcnosti?

Je zaujímavé, že dnešní hlasní kritici humanistickej etiky akoby nič nevedeli o bohatom 
intelektuálnom dedičstve, ktoré nám zanechali filozofi, ktorí rozmýšľali o význame slov ako 
dobro, hodnota, správny a spravodlivosť, ako aj o otázkach týkajúcich sa záväzku a povinnosti, 
subjektívnosti a objektívnosti. Dnes ide o životaschopnosť reflexívnej etiky, lebo filozofi už dáv-
no dokázali, že v oblasti etiky sme schopní rozumne voliť aj bez teologického usmerňovania a že 
etika môže byť samostatným predmetom skúmania. Metaetika – úvaha o zmysle morálnych poj-
mov a koncepcií a epistemológia (teória poznania) etických úsudkov – sú len krok od normatív-
nej etiky. Podľa mojej mienky nestačí rozumieť všeobecným základom etiky; musíme vedieť 
stanoviť konkrétne hodnoty a akčné zásady správania. Potrebujeme ponuku praktických návo-
dov pre uvažujúcich a o etiku sa zaujímajúcich ľudí.

Transcendentálna teistická morálka často vyhlasuje za absolútny, bohom daný príkaz len 
to, čo už dávno a v nejednom prípade odráža prevažujúcu morálnu tradíciu ľudí. Oproti tomu fi-
lozofická etika chce nájsť prijateľné racionálne odôvodnenie každodenného správania. Medzi tý-
mito dvoma prístupmi k morálke je veľký rozdiel. Prvý predkladá ako smernice rad nediskutova-
teľných absolútnych nariadení, druhý ponúka určité fakty na zváženie, rozbor a prípadnú úpravu.

Keď sa filozofi pustia do skúmania etiky a začnú uvažovať o morálnych hodnotách, 
zmocnia sa morálnych absolutistov zlé pocity. Ak skeptici poukážu na to, že pri morálnych úva-
hách sa často vyskytujú konflikty medzi právami a povinnosťami, medzi vecami a hodnotami, a 
ak skonštatujú, že rozhodnúť sa dá len vo vzťahu ku konkrétnej situácii, ich kritici spustia pokrik 
proti „situačnej etike“. Zdôrazňujú stálosť svojich morálnych štandardov a trvajú na tom, že bez 
večných právd etiky niet. Sťažujú sa, že namiesto radikálneho „Musíš!“ a „Nesmieš!“ hovoria 
etici len o racionálnych hodnoteniach, poľahčujúcich okolnostiach a jemných rozdieloch obsia-
hnutých v etických úvahách. „To nestačí!“ je záver teistu na margo humanistickej etiky; teista 
lačnie po istotách.

Etické hľadanie je podstatná ľudská činnosť a všetci ľudia by sa jej mali do určitej miery 
venovať. Absolutisti proti tomu majú námietky, lebo sa boja, že by to mohlo podkopať presved-
čenie veriacich. Je však nad slnko jasnejšie, že žiť počestným životom a mierumilovne spolupra-
covať so svojimi blížnymi možno aj bez odvolávania sa na nadprirodzené absolútne hodnoty 
alebo teistické príkazy. Absolutizmus je dokonca nebezpečný, lebo sa ľahko môže premeniť na 
samoľúby fanatizmus, ktorý môže vyvolať intenzívny konflikt, a to najmä v pluralistickom svete, 
kde spolu súťaží viacero spoločenských systémov.

Nijako nemám v úmysle odsúdiť všetko, čo je v mravnosti náboženské. Bolo veľmi 
dobré, že mravnosť vnukla ľuďom záujem o druhých ľudí, vážila si bratstvo medzi ľuďmi a na-
bádala na dobročinnosť. Na druhej strane boli teisti pri hlásaní svojho učenia často superkritickí 
a neznášanliví a stavali proti sebe rozličné teológie. Niet záruky, že by viera v boha-otca navá-
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dzala na etiku skutočného bratstva medzi ľuďmi. Naopak. Prísna poslušnosť voči jednotlivým 
náboženským systémom v minulosti neraz vyvolala strašné bratovražedné vojny. Samozrejme, je 
rozdiel medzi fundamentalistickými náboženstvami, ktoré trvajú na nemennosti zákona, a medzi 
náboženskými etikami hľadajúcimi dorozumenie, ovplyvnenými už takými humanistickými hod-
notami a zásadami, ako je tolerancia, ktoré interpretujú niektoré svoje náboženské predstavy ako 
metaforické obrazy a pri morálnej voľbe pripúšťajú filozofické uvažovanie. Netreba pripomínať, 
že ide len o prvú formu náboženstva, proti ktorej mám v tejto knihe rozhodné námietky.

Etické systémy založené na nadprirodzených javoch charakterizuje nižší stupeň morálne-
ho vývoja jednotlivca i spoločnosti, najmä keď prílišne zdôrazňujú poslušnosť voči prikázaniam a 
meravo lipnú na zákonoch, namiesto samostatnej voľby. Oproti tomu humanistické etiky majú za 
cieľ vychovať dospelých jedincov schopných eticky uvažovať. Či nepovieme, že ten, kto je 
ochotný vziať na seba zodpovednosť za svoje činy, dosiahol vyšší stupeň morálneho vývoja? 
Jeho voľba sa nezakladá na slepej poslušnosti voči nejakému zákonu, ale na procese zodpoved-
ného etického hľadania.

Vedie humanizmus k morálnej úbohosti, ako mu to vyčítajú jeho kritici? Vládnu v srdci 
humanistu draví a bezohľadní démoni? Je humanizmus bezcitný ku slušnému ľudskému správa-
niu a nezaujíma sa o potreby druhých? Humanisti môžu oprávnene poprieť otcovstvo týchto 
foriem nemorálnosti. Z ničoho nevyplýva, že by sa bez viery v božský poriadok vytratil z ľudskej 
mysle všetok zmysel života, alebo že by bez božej pečate na vesmíre nebolo nič eticky význam-
né. Nihilizmus nie je jedinou alternatívou teizmu a nie je ani pravda, že len „vyšší“ teistický 
stupeň prikázaní udrží na uzde surové ľudské vášne. Mnohí transcendentálni teisti nepoznajú 
jemnejšie odtiene etického života alebo sú k nim necitliví. Sú úplne v zajatí neznalosti komplex-
nej povahy etickej voľby.

Dôležitá je skutočnosť, že všetky morálne a etické systémy sú ľudské svojím pôvodom, 
obsahom aj funkciou. Veriaci iba podlieha sebaklamu, ak si namýšľa, že jeho mravnosť je boží 
príkaz. Mýli sa, ak tvrdí, že len bohom intoxikovaní kresťania, ortodoxní židia, pobožní mosli-
movia alebo oduševnení hinduisti môžu byť morálni. A keďže všetky náboženské systémy mrav-
nosti sú plody ľudskej kultúry a vynašli aj udržujú ich ľudia, usvedčuje to z klamstva vyhlasova-
nie, že by ľudia nemohli svojimi vlastnými silami vytvoriť morálny kódex alebo sa správať morál-
ne.

Samozrejme, existuje alternatíva k obom etikám, k teistickej aj humanistickej. Je ňou 
amorálny život, keď jednotlivec mravne nedospeje a ostane bezcitný voči potrebám druhých, 
sebecký v honbe za radosťami alebo zaujatý mocou len vo svoj vlastný prospech. Takýto je život 
nedisciplinovaného jednotlivca, ako ho predstavuje podľa Platónovho opisu Trasymachos v 
Ústave. Je to veľmi neporiadny život a keby sa neobmedzoval, viedol by k tyranstvu, nešťastiu a 
k pohromám. Filozofi a humanisti vždy poukazovali na sebaničivý charakter bezuzdného hedo-
nizmu a namysleného egoizmu.

Lenže alternatívou teistickej etiky nemusí byť amorálnosť. Je isté, že teistické etické sys-
témy znamenali významný krok vpred od morálneho barbarstva, keď predpisovali ľudskému 
správaniu určitý stupeň poriadku, obmedzovali divošstvo a egoizmus, civilizovali ľudí. Dá sa po-
vedať, že náboženská mravnosť aspoň schladila hrubé vášne. Zároveň však sklamala, lebo 
náboženské etické systémy zaostávajú o jeden až dva stupne za vyšším stupňom intelektuálneho 
a etického vývoja. Som presvedčený, že ak chceme vyrásť zo štruktúr vlastných obdobiu morál-
neho detstva ľudského rodu, treba definovať a vyžadovať racionálny humanistický prístup k eti-
ke. Som si istý, že humanistická etika môže byť spoľahlivou základňou morálneho správania, 
etickej dokonalosti a ľudskej zodpovednosti. Navyše môže inšpirovať trvalý záujem o ľudské 
práva a dobro celého ľudstva.

7



8

Časť I
1. Zlyhanie náboženskej mravnosti

Transcendentálne etiky

Teisti tvrdia, že základom morálneho správania môže byť len taký morálny kódex, ktorý 
má korene v nadprirodzenej sfére. Keďže nie sú schopní predstaviť si nijaký iný základ mravnos-
ti, stavajú sa rozhodne proti každému pokusu akokoľvek upraviť ich doktrínu. Ich systém však 
stojí na labilných základoch.

Čo je transcendentálna etika? V priebehu dejín mala rozličné podoby, lebo aj keď ľudia 
hovoria o transcendentne, nezhodujú sa vždy v odpovedi na otázku, čo to je. Čisto transcendent-
ná etika, bez akéhokoľvek vzťahu k ľudskému obsahu, by bola nezmyslom, lebo by neobsahova-
la nijakú empirickú skúsenosť a ľudské potreby a záujmy by boli mimo jej záujmu.

Platonizmus
Niet pochýb, že v západnom myšlienkovom svete je Platón hlavným inšpirátorom 
transcendentálnej etiky, ak nie celej teistickej koncepcie mravnosti založenej na filozofii. Hlásal, 
že existujú univerzálne morálne idey, predstavy alebo vzory a predpokladal, že kto hľadá 
morálku, môže ich použiť ako normy správania a využiť ako príklady pre reálny svet 
skutočnosti.

Platóna inšpirovalo Sokratovo hľadanie pravdy a jeho záujem o myšlienkový svet. Sokra-
tes sa v rozličných dialógoch snažil definovať pojmy ako spravodlivosť, zbožná úcta, pravdivosť, 
krása, cnosť, dobro. Nezaujímala ho rozširujúca definícia uvádzaním špecifických ilustrácií 
jednotlivých pojmov, ale skôr zužujúca definícia, obmedzujúca sa na skutočný obsah morálnej 
predstavy, t. j. na hlavné rozlišujúce znaky.

Platón predpokladal existenciu sveta ideálnych podstát, esencií, od ktorých všetko vo 
svete zmyslami vnímateľnej skutočnosti odvodzuje svoju existenciu. To, čo je konkrétne, je také 
len preto, lebo je časťou univerzálnej skupiny, ktorá ho definuje. Každá osobitná vec vo svete 
okolo nás má tak svoj predobraz vo svete ideí. Platón sa zaujíma v prvom rade o matematické 
koncepty – vidia sa mu byť ideálne a zodpovedajú formálnej štruktúre prírody. Venuje však po-
zornosť aj morálnym ideálom, medzi ktorými je najdôležitejší ideál dobra. A tak sa Platón pokúša 
vypracovať ontologickú bázu mravnosti, vyplývajúcu z transcendentného poriadku vecí.

Najlepším kritikom tejto teórie je Aristoteles, ktorý sa pýta: „Ako pomôžu také všeobec-
né pojmy obyčajnému človeku? Nepomôžu veľmi ani stolárovi, ani lekárovi, ktorých sa týka do-
siahnutie dobra v ich vlastnej špecializovanej oblasti. Dobré má pre nich konkrétny význam a 
znamená dokončenie ich diela.“

Filozofická kritika Platónových pozícií je známa: platonický realizmus iba predpokladá 
svoje ontologické postuláty. Nijaká skúsenosť nepotvrdzuje tézu, že niekde vo vesmíre existujú 
ideálne formy všetkého. Dokonca aj keby ideálne podstaty existovali, nemali by nijaký praktický 
obsah a nevedeli by nám povedať, čo robiť v určitej konkrétnej situácii. Platónova teória nám ne-
pomôže rozriešiť náš morálny zmätok. Vynárajú sa vážne námietky aj proti jeho teórii poznania, 
ako aj proti jeho metafyzike. Nemôže poskytnúť základy mravnosti, lebo jej epistemologický zá-
klad je sporný. Vôbec nie je zrejmé, že by sa dialektickým rozumovaním dali nejako pochopiť 
tieto ideály. Platón zvecnil proces definície tým, že spredmetnil prvky rozhovoru a dal im ontolo-
gické postavenie. Výrazy a pojmy majú však zmysel len v súvislosti s jazykom, ktorý si ľudia vy-
tvorili. Slová nemožno vytrhnúť z bežného dorozumievania sa, alebo púšťať ich len tak do sveta. 
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Napríklad spravodlivosť nie je nejaká nie-prirodzená jednotka, vznášajúca sa kdesi v ideálnom 
priestore, odlišná od ľudského sveta. Je to pojem, týkajúci sa ľudských záležitostí a zvolili sme si 
ho na ich bližšie určenie naším jazykom.

Napriek svojej transcendentálnej teórii bol Platón prísnym kritikom každého pokusu od-
vodiť etiku od náboženstva. V diele Eutyfros sa vyslovene pýta, či je možné usudzovať na cnosť 
z toho, čo hovoria bohovia, alebo z ich príkladov. Prevažnú časť náboženskej mytológie vytvorili 
básnici a Platón považuje aj Homérove mýty za pochybné.

Nejaký nádenník zabil kohosi na poli Eutyfrovho otca, ktorý previnilca poviazal, hodil do 
jarku a poslal po kňaza, aby rozhodol, čo s ním treba urobiť. Previnilec umrel pred príchodom 
kňaza. Eutyfros obvinil svojho otca a natoľko stratil zdravý rozum, že žiadal, aby ho súdili za 
vraždu. Sokrates je prekvapený, že sa Eutyfros obrátil proti svojmu otcovi, lebo ctiť svojich 
rodičov bolo v tom čase veľmi rozšírené morálne pravidlo. Pýtal sa teda Eutyfra na dôvody a ten 
mu odvetil, že boh prikazuje, aby bol vrah za svoj zločin potrestaný. Ale či Zeus nezabil svojho 
otca Krona a ten zas svojho otca? Sokrates si nie je istý, či sa Eutyfrov otec dopustil premyslenej 
vraždy a kladie otázku, čo by asi robili v takej situácii bohovia. Čo je zbožná oddanosť? Nato 
Eutyfros zacituje výpoveď konvenčnej morálky: „Ucti si bohov, dodržiavaj ich prikázania a zú-
častňuj sa na náboženských obradoch.“

Pre Sokrata je však cnosť dôležitejšia ako konvenčná oddanosť na základe náboženských 
citov. Človek má počúvať hlas svojho svedomia, žiť podľa návodu rozumu a pokúšať sa konať 
dobro – to je dôležitejšie ako slepé dodržovanie zvykov. Etika je viac ako konvenčná zbožnosť a 
nemožno ju stavať na tom, čo vraj bohovia povedali alebo nepovedali.

Podobná kritika konvenčného náboženského konformizmu sa nachádza aj v druhej knihe 
Ústavy, kde Platón napadá Adeimanta pre jeho falošnosť a dvojtvárnosť. Ten tvrdí, že človek 
vraj môže robiť zle, veď sa potom z toho vyspovedá, oľutuje to, zaplatí výkupné za svoje 
hriechy a tak si vymodlí od bohov odpustenie a ďalšiu pomoc. No každému náboženskému poci-
tu a prejavu musí predchádzať etická oddanosť spravodlivosti založená na rozmýšľaní. Sokrates 
pripúšťa nesmrteľnosť. Ak je život po smrti, človek sa nemá čoho báť, ak žil spravodlivo. Ak nie 
je, potom je smrť len ako predĺžený spánok. Sám Sokrates sa smrti nijako nebojí a verí, že 
jednotlivec musí počúvať hlas svojho rozumu a žiť spravodlivo bez ohľadu na odmenu. Takéto 
argumenty spomína Sokrates ešte aj krátko pred smrťou, ako to romanticky podáva Obrana 
Sokratova, Kriton a Faidon (s. 201).

Platónov postulát sveta ideí ako zdroja konečných morálnych ideí prevzalo množstvo te-
oretických filozofov – neoplatonikov, ktorí tiež delia svet na dve ríše: na ríšu zdania (svet vní-
mateľných vecí) a na ríšu skutočnosti (svet ideálnych podstát). Prvá obsahuje materiálne pred-
mety v priestore a čase, ktoré vznikajú a zanikajú; prejavujú sa na úrovni zmyslového pozorova-
nia. Druhá je ríša konečnej skutočnosti, ktorú nemôžeme priamo pozorovať, ale môžeme ju ne-
priamo predpokladať alebo intuitívne pociťovať. Pre Platóna je neviditeľná ríša pochopiteľná len 
rozumom; iní nie sú schopní ani toho; hovoria o mystickej prítomnosti, z ktorej k nám preniká 
len záblesk.

Existuje hlboko zakorenené presvedčenie, že akýsi neviditeľný svet obkolesuje náš 
skutočný svet a je základom morálneho poriadku, ktorý má hlbšiu štruktúru a vyšší cieľ. Okrem 
toho poskytuje ontologickú základňu nielen pre hodnotu, ale aj pre povinnosť. Dokonca aj Kant, 
ktorý veril v samostatnosť etiky a nemyslel, že by sa etické príkazy dali odvodiť z náboženstva 
(veď ich odôvodňoval nezávislými racionálnymi úsudkami), povedal, že ak sa pozrieme do 
vnútra nášho morálneho svedomia, zachytíme záblesk noumenálneho sveta (duchovnej skutoč-
nosti) a náznaky morálneho poriadku. Je len jedným z mnohých filozofov, ktorí verili, že existuje 
ideálna a univerzálna báza pre morálne správanie, ktorá presahuje kultúrnu relativitu.

9



10

Náboženská mravnosť

Nechcem sa tu rozpisovať a kritizovať všetky spomínané filozofické teórie. Radšej sa za-
meriam len na jednu formu transcendentálnej etiky, na náboženskú mravnosť. Viera v transcen-
dentálny morálny poriadok spočíva na osobitnej mienke človeka, ktorý verí, že etika musí mať 
božský pôvod. Tak napríklad kresťania veria, že vesmír naplňuje odveký boží plán. Hoci je tento 
plán zahalený do rúcha tajuplnosti, boh nám vraj predsa len oznámil svoje morálne zásady (cez 
Krista ako vzor), a to v prvom rade povinnosť byť poslušným. Spása závisí od toho, či prijmeme 
božiu moc ako skutočnosť a či budeme poslúchať božie morálne prikázania.

Existuje silná a slabá forma náboženskej etiky. V teistickom tábore sa vedie veľký spor o 
to, či máme chápať morálne príkazy tak, ako sú spísané v Starom zákone, t. j. ako absolútne a 
doslovné smernice na správanie, alebo či si ich máme vysvetľovať len v ich všeobecnom metafo-
rickom zmysle. Ortodoxní židia veria, že desatoro a podrobné návody na správanie, ako sú ob-
siahnuté v tóre, sú božského pôvodu a musia sa dodržiavať do poslednej litery zákona. Funda-
mentalistickí protestanti a konzervatívni rímskokatolíci prijímajú Starý zákon (samozrejme s vý-
nimkou predpisov viažucich len ortodoxných židov), ale za záväzné pre svoje správanie považu-
jú len normatívne morálne princípy Nového zákona. Podobne aj pobožní moslimovia prijímajú 
bez kritiky takmer všetky morálne a spoločenské príkazy koránu, ako aj výroky pripisované 
Mohamedovi.

Je však veľký problém podať presný výklad starých dokumentov. Nejde iba o to, či exis-
tuje boh a či to on inšpiroval vznik týchto dokumentov, alebo či sú len prejavom ľudskej kultúry. 
Podľa mňa sú dôkazy pre existenciu boha nedostatočné a náboženské texty teda nemožno vyhlá-
siť za zjavené bohom. Sú to jednoducho prejavy ľudskej činnosti. A aj keby sme boli ochotní sú-
hlasiť s predpokladom existencie boha čo len za účelom argumentácie, stretneme sa s mnohými 
ťažkosťami.

V prvom rade je zrejmé, že rozliční veriaci už z postulátu boha-otca vyvodili protikladné 
morálne prikázania a predpisy. Knihy Starého zákona sa spisovali v priebehu viacerých storočí a 
tak vyjadrujú etické myslenie a sociálne zvyklosti rozličných období. Vidíme v nich postupné 
zmeny vládnucich doktrín, prejavujúce sa v početných protirečivých príkazoch. V desatore Boh 
hovorí „Nezabiješ!“ (Ex 20,13). Ale už o dvanásť kapitol ďalej zlomyseľne prikazuje Izraelitom: 
„Každý nech si prepáše meč na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu 
a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!“ (Ex 32,27). Na inom mieste v desatore stojí: 
„Nescudzoložíš!“ (Ex 20,14). Keď však dal víťaznej dobyvačnej židovskej armáde príkaz, aby 
zabila všetkých madiánčanských zajatcov vrátane nevinných žien a detí, dovoľuje Boh armáde, 
teda aj ženatým mužom, aby si pobrali mladé panny pre seba: „Ale všetky devy, ktoré ešte neob-
covali s mužom, nechajte nažive pre seba!“ (Nm 31,18).

Morálnych protirečení medzi Starým a Novým zákonom je veľké množstvo. V Starom 
zákone hrá významnú rolu pomstychtivá spravodlivosť typu „Oko za oko a zub za zub!“ V Káz-
ni na hore v Novom zákone ju nahrádza filozofia typu „Nastav mu druhé líce!“. „Neodporujte 
zlému,“ hovorí Ježiš. „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé!“ (Mt 5,39). Starý 
zákon pripúšťa mnohoženstvo, konkubinát a iné praktiky, ktoré boli bezpochyby rozšírené v 
čase, keď sa rozličné časti tejto knihy spisovali.

Starý zákon povoľuje rozvod, ak sa žena mužovi nepáči: „Ak si muž vezme ženu a bude 
ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky 
a pošle ju z domu preč.“ (Dt 24,1). V Novom zákone sa rozvod prísne zakazuje. Ježiš hovorí: 
„Kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vez-
me prepustenú ženu, cudzoloží.“ (Mt 5,32).

Mnohí kresťania sa pokúšajú vysvetliť protirečenia medzi Starým a Novým zákonom po-
známkou, že Nový zákon vývojovo nasleduje po Starom zákone a že kresťanská morálka lásky a 
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odpustenia nahrádza staré doktríny pomstychtivého a úzkoprsého Jehovu. Židovskí učenci a 
znalci písma strávili storočia píšuc a rozoberajúc talmud v snahe podať rozumný výklad tóry. Ak 
niekto prijme doslovnú interpretáciu Starého a Nového zákona, musí prísť k záveru, že Boh 
zmenil svoje názory.

Aj kresťania vysvetľovali morálne predpisy a doktríny Nového zákona často protikladne 
a neraz sa nekonečne dlho dohadovali o ich význame. Niektorí napríklad pripúšťali alebo dokon-
ca ospravedlňovali otroctvo, lebo v Starom zákone je dovolené brať ľudí do zajatia ako otrokov 
a Nový zákon napomína služobníctvo, aby bolo poslušné svojmu pánovi: „Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úp-
rimného srdca, v bázni pred Pánom! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako 
ľuďom.“ (Kol 3,22-23). A na inom mieste: „Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou nielen 
dobrým a miernym, ale aj zlým pánom.“ (1.Pt 2,18). Dlhý čas sa na základe biblie ospravedlňo-
vali božské práva kráľov. Ako je Kristus vládcom vesmíru, tak sa kráľ považoval za vládcu svet-
skej ríše; používalo sa to na vyžadovanie poslušnosti politickej autorite kráľa. Až v modernej 
dobe, a to hlavne vďaka kritike liberálnych humanistov, začali kresťania a židia brániť liberálnu 
demokraciu a zaujímať sa o individuálne ľudské práva. Ťažko však nájdete v starých textoch 
demokratické morálne predpisy.

Teista asi povie, že ak sa ľudia v minulosti odvolávali pri obrane osobitných politických a 
sociálnych systémov na bibliu, nemali právo to robiť. Navyše vraj niet vzťahu medzi biblickým 
Bohom-otcom a otroctvom alebo monarchiou, resp. akýmkoľvek iným spoločenským usporiada-
ním. Ale potom tým skôr, je nejaká nevyhnutná logická súvislosť napríklad medzi Bohom-otcom 
a morálnymi zásadami, ktoré mnohí, ba väčšina moderných ľudí uznáva? Môžeme odvodiť do-
ktrínu ľudských práv od Boha-otca? Niektorí veriaci si myslia, že to nielen môžeme, ale musíme 
urobiť, lebo bez nadprirodzenej bytosti sa taká doktrína musí zrútiť.

Pokúsme sa však teraz o voľnú, nie doslovnú interpretáciu biblie, ktorá je slabšou for-
mou transcendentálnej etiky. (Keď sme chceli byť explicitní, dostali sme sa do protirečení.) Na-
príklad, aká má byť úloha a situácia ženy v spoločnosti? Má byť žena rovná mužovi? Starý zákon 
ženu sústavne ponižuje a dáva jej v sociálnom a morálnom usporiadaní spoločnosti, ako aj v 
manželskom zväzku, nižšie postavenie, než má muž. Tak čítame v Genezis: „…a hoci budeš po 
mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou“ (3,16). To isté robí aj Nový zákon. Pavol vyjadruje 
primitívnu morálku svojej doby, keď tvrdí, že vzťah ženy k mužovi má mať znaky poslušnosti. 
„Ženy nech na zhromaždeniach mlčia … a ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich 
mužov.“ (1.Kor 14,34-35). Na inom mieste Pavol hovorí: „…lebo muž je hlavou ženy. … Ako je 
Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy (sú podriadené svojim) mužom vo všetkom.“ (Ef 5,23-
24).

Nie je možné, a ani potrebné, preberať morálne náhľady, zvyky a príslušné obmedzenia 
kočovných a roľníckych spoločností spred dvoch až štyroch tisícročí a chcieť ich uplatňovať in  
toto a bez najmenšej výhrady v súčasnej modernej spoločnosti. Je pravda, že veľa myšlienok 
Starého aj Nového zákona vyjadruje správne morálne názory – osobitne Zlaté pravidlo (Mt 
7,12), t. j. povinnosť byť milým, citlivým a spravodlivým k okolitým stvoreniam. Ale je tam aj 
veľa primitívnych a spiatočníckych myšlienok. Od biblických čias sa vyvinuli nové morálne zvyky 
a vznikli nové situácie, neznáme starým národom, ktoré si preto vyžadujú vysloviť nové morálne 
zásady. Mnohí dnešní teológovia to neberú do úvahy, lebo im to nevyhovuje.

Najmä tento dôležitý logický bod neslobodno pustiť zo zreteľa: je všemohúci Boh-otec 
potrebný ako základ mravnosti? Ak áno, ako sa dajú vysvetliť veľmi rozdielne morálne systémy 
vychádzajúce z jedného, pravdepodobne toho istého Boha? Vezmime si ako príklad islam, zalo-
žený na koráne. Hoci každé slovo koránu bolo vraj Mohamedovi zjavené, t. j. diktované Bohom, 
pripúšťa islam mnohé činy, ktoré kresťania a židia považujú za strašné hriechy, napr. polygamiu 
(týka sa len mužov), alebo skutočnosť, že muž (nie však žena) sa môže rozviesť, ak sa mu žena 
znepáči.
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Ide tu o empirický alebo o logický problém? Je jasné, že viera v Boha nezaručuje ani vše-
obecné morálne správanie, ba ani jednotný náhľad na to, čo je správne a čo nie, čo je dobré a čo 
zlé. Vo svete od pradávna pretrváva rozsiahla rozdielnosť a relatívnosť miestnych kultúr. Panujú-
ce sociálne, politické a ekonomické zvyky častejšie určujú, aká je mravnosť určitého činu, než 
obrátene. Ľudia sú schopní vysvetľovať univerzom svoje obľúbené morálne názory a praktiky. 
Moslimovia, kresťania i židia vyhlásili svoje praktiky za Bohom prikázané, hoci všetky ich 
morálne prikázania pochádzajú od reformátorov, ktorými nepochybne boli Mojžiš, Ježiš aj 
Mohamed.

Nemožno povedať, že by viera v jedného boha vštepovala ľuďom tie isté morálne normy. 
Tieto normy sú často protichodné a ľudia viedli medzi sebou najkrvavejšie vojny, aby presadili 
svoje vlastné chápanie toho, čo boh prikazuje. Môže boh pripustiť vzájomne sa vylučujúce zása-
dy? Veru ťažko nájsť potrebný logický vzťah medzi bohom a mravnosťou. Hoci moslimovia ve-
ria v boha, v priebehu minulých tisíc štyristo rokov nikdy nebránili demokratické ľudské práva 
alebo slobodu svedomia – to sú morálne hodnoty, ktoré sa len v posledných rokoch začali veľmi 
vyzdvihovať v mnohých západných krajinách. Zlepšenie sociálnych podmienok iste ešte väčšmi 
podporí tieto ideály a dúfajme, že postupom času demokratické revolúcie odstránia archaické 
antidemokratické názory a praktiky. Ak sa to však raz stane, bude to preto, lebo moslimovia po-
chopia a prijmú morálne predpisy, ktorých odôvodnenie nevychádza z koránu, ale z názorov 
svetských humanistov.

Ak zoberieme do úvahy dlhú históriu náboženských vojen a prenasledovanie medzi kato-
líkmi, protestantmi, inými kresťanmi, moslimami a židmi, ťažko si možno predstaviť, že by viera 
v jedného boha mohla byť zárukou jeho dostatočného záujmu o jednotlivcov s iným nábožen-
ským presvedčením, ktoré je spravidla výsledkom náhody pri narodení. Treba ľutovať, že sa zá-
klady náboženskej morálky nechápu ako samozrejmé predpoklady, ale že sa odvodzujú od do-
ktrín viery, zjavení a náboženských tradícií, ktoré vypestovali cirkevné inštitúcie, napospol 
tvrdiace, že boli inšpirované bohom, hoci ich v skutočnosti vytvorili zvláštne skupiny mužov. 
Rímsky katolicizmus odôvodňuje neomylnosť pápežových vyhlásení predpokladom, že Kristus 
prikázal Petrovi (prvému pápežovi, t. j. rímskemu biskupovi), aby založil a riadil jeho cirkev, a 
preto sú všetci nasledujúci pápeži pri svojich interpretáciách božej vôle neomylní. Iné katoliciz-
my ani protestantizmus nič podobné z biblie nevyčítali. Skutočnosť, že niekto prijme systém ur-
čitej vierouky za svoj, obyčajne závisí viac od sociálneho postavenia ako od racionálnych dôvo-
dov. Preto je morálny kódex relatívny vzhľadom na historické tradície, a to aj pokiaľ ide o jeho 
zdroje, aj pokiaľ ide o neskoršie interpretácie. Ľahko možno dokázať, že morálka nemá svoj  
zdroj v nemenných transcendentálnych konceptoch.

Myšlienka, že viera v boha alebo špecifická náboženská tradícia je nevyhnutná pre morál-
ne správanie, je teda veľmi sporná. Aj keď súhlasíme s názorom, že viera v boha a špecifická 
náboženská tradícia je legitímnou interpretáciou božieho slova, ako sa to opakovane tvrdilo v 
priebehu dejín, vždy sa otvárali možnosti pre viaceré interpretácie. Napríklad stovky protestant-
ských siekt chápu a riešia mnohé morálne problémy celkom odlišne. Rovnako to platí o ortodox-
nom, konzervatívnom, reformnom a humanistickom judaizme, o konzervatívnom a liberálnom 
katolicizme a o sunitskom, resp. šiítskom islame.

Početní vojenskí diktátori Latinskej Ameriky radi vystupovali ako oddaní rímskokatolíci a 
každú nedeľu sa zúčastňovali na omši. Ale rovnako sa jej zúčastňovali aj dôveryhodní kňazi te-
ológie oslobodenia, ktorí sú v opozícii proti diktátorom. Každý vie, ako ťažko je vyvodiť čo len 
pár pevných pravidiel z nejakej náboženskej tradície a dúfať, že sa na ich základe podarí vyriešiť 
každý morálny problém alebo dilemu, ktorá sa môže vyskytnúť v ľudskom živote. Pomôžu nám 
staré doktríny rozhodnúť sa medzi kapitalizmom a socializmom ako dvoma ekonomickými systé-
mami? Veriaci tej istej cirkvi neraz skončia na opačných frontoch riešenia politických otázok. V 
tridsiatych rokoch boli španielsky generalissimus Franco a portugalský diktátor Salazar neoby-
čajne pobožní rímskokatolíci, no zaviedli diktátorské režimy a sympatizovali s fašizmom. Naproti 
tomu francúzsky katolík Jacques Maritain sa zastával demokracie. Koncom dvadsiateho storočia 
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prešla značná časť rímskokatolíckej hierarchie v Spojených štátoch amerických z konzervatív-
nych politických pozícií na liberálne. A tak v osemdesiatych rokoch americkí katolícki biskupi sa 
stavali proti nukleárnym zbraniam a volali po odzbrojení, kým konzervatívni katolícki laici a nie-
ktorí protestanti s nimi nesúhlasili a hlasovali za silnú atómovú obranu. Katolícki biskupi sa po-
stavili na liberálnu, sociálne uvedomelú ekonomickú a politickú platformu, kým konzervatívni 
katolícki laici ako Michael Novak, Wiliam Simon a Wiliam Buckley proti nim ostro vystupovali.

Pri niektorých otázkach mravnosti ostávajú vatikánski teológovia neoblomní. Stavajú sa 
proti rozvodu, kontrole pôrodov a proti prerušeniu tehotenstva, kým početní evanjelickí pastori, 
židovskí rabíni a aj mnohí katolíci podporujú niektorú alebo aj viacero z týchto myšlienok. 
Podobne je to pri skoro každom spoločenskom probléme s morálnym podtextom, napríklad pri 
homosexualite, eutanázii alebo pri treste smrti. Existujú veľké názorové rozdiely a nábožensky 
cítiaci ľudia sa pri navrhovaných riešeniach líšia medzi sebou rovnako ako sekularisti. Rozdiel je 
len v tom, že veriaci svoje morálne učenie nazývajú slovom božím – samozrejme, ak sa interpre-
tuje v ich zmysle.

Absolútna mravnosť verzus situačná etika 

Toto všetko ukazuje, že ak aj existujú morálne prikázania, pravidlá a zásady a ak ich 
široko akceptuje živá náboženská tradícia, ba aj keď ich bežne uznávajú viaceré náboženstvá, ich 
interpretácia často vyvoláva morálne spory a má za následok rozkol vo verejnej mienke. 
Napríklad piate prikázanie hovorí „Nezabiješ!“, alebo, ako to vyjadruje novší preklad v Novej 
anglickej biblii: „Neuskutočníš vraždu!“ Treba to brať ako absolútny príkaz bez akejkoľvek 
výnimky? Ak áno, čo robiť v čase vojny, keď krajinu napadol neústupný agresor? V závislosti od 
situácie môže byť odpoveďou výzva do boja. Možno však začať aj preventívnu vojnu, ak vieme, 
že nepriateľ je pripravený na inváziu, alebo môžeme podnikať obranné vojenské akcie len po 
napadnutí? Je dovolené zabiť nepriateľa? To nie je vražda, hovoria nám, lebo to sa deje v záujme 
národa, ktorý sa bráni.

Za druhej svetovej vojny obidve strany bombardovali priemyselné mestá protivníka – 
Londýn a Rotterdam skoro zničili Nemci, Berlín, Tokio a iné nemecké a japonské mestá 
spojenci. Pri bombardovaniach zahynulo veľmi mnoho nevinných ľudí. Boli zavraždení? Dá sa 
brániť názor, že to bol zločin, no na druhej strane sa dá vyzdvihovať strategický význam týchto 
tzv. „otvorených“ miest. Pamätám sa, že som bol v roku 1944, na vrchole druhej svetovej vojny, 
v Londýne. Navštívil som vybombardovanú štvrť za katedrálou sv. Pavla a bol som svedkom 
bombových útokov na civilných občanov, ktoré mali za cieľ zlomiť vôľu britského ľudu. 
Neskoršie som ako príslušník inváznej americkej armády videl ruiny vybombardovaných miest 
Mníchova, Brém a Hamburgu a počul som o miliónoch civilistov, čo zahynuli pri náletoch. Po 
porážke Nemecka zhodili Spojené štáty atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Bol som 
zdesený týmto masakrom, kým väčšina mojich spolubojovníkov jasala pri myšlienke, že toto 
urýchli koniec vojny.

Nechcem tu zastávať názor ani za, ani proti morálnemu princípu zákazu zabitia 
akýmkoľvek spôsobom. Chcem len poukázať na rozličné interpretácie piateho prikázania. Ak má 
univerzálnu a absolútnu morálnu hodnotu, potom závisí od súvislostí, ako ho dodržiavame. 
Treba odsúdiť všetky formy terorizmu? Možno používať ako odplatu pomstychtivé násilie? Dá 
sa predpokladať, že ak niekto zabije „za správnu vec“, mnohí ľudia (vrátane moslimov, 
kresťanov a židov) budú tento čin schvaľovať, aj ak budú obeťami aj nevinní civilisti. Dlhý čas 
som bol proti trestu smrti, lebo som ho nepovažoval za opatrenie odstrašujúce od zločinu. Od 
tých čias som však svoju mienku čiastočne zmenil, a v určitých prípadoch by som ho pripustil za 
ošklivé zločiny, ako je napr. úmyselná sexuálna vražda. Nechápem však tých, čo prisahajú na 
bibliu a vyhlasujú, že schvaľujú prikázanie proti zabitiu, ale súčasne schvaľujú prakticky každý 
spôsob vraždenia v čase vojny a tlieskajú pri každej poprave, že spravodlivosť zvíťazila – a 
odvolávajú sa na bibliu.
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„Nezabiješ !“ má ešte osobitný obsah vo vzťahu k eutanázii, ktorá sa niekedy dá z 
morálnych dôvodov schvaľovať: Ak niekto umiera na nevyliečiteľnú chorobu, strašne trpí a 
žiada, aby sme mu proces umierania urýchlili, myslím, že máme morálnu povinnosť pomôcť mu 
umrieť rýchlejšie. Morálne ospravedlnenie takéhoto činu je dobročinnosť a vľúdnosť.

Je ťažké presne lokalizovať pôvod absolutistických morálnych zásad. 
Najpravdepodobnejšie sú to prvotné, tzv. všeobecné prima facie smernice pre správanie. Záleží 
od situácie, či a ako sa aplikujú. Napríklad je našou morálnou povinnosťou neklamať, ale ak to 
pri osobitnej príležitosti urobíme, môže to byť morálne ospravedlniteľné. Ak sa vaša teta celý 
deň trápila pečením zákuskov, ktoré nemáte radi, ľahko zacítite, že bude lepšie ušetriť jej city 
a povedať, že vám chutia, ako povedať jej pravdu.

Oblasť morálneho života je často plná tragédií. Nejde vždy o jednoduchú voľbu medzi 
dobrým a zlým, správnym a nesprávnym. Neraz dochádza ku konfliktu medzi dvoma dobrými a 
správnymi vecami, lebo ich nemôžeme mať obidve naraz, alebo medzi dvoma zlami, kde 
pravdepodobne volíme to menšie. Často sa máme rozhodnúť medzi dvoma politickými 
kandidátmi, z ktorých sa nám nepáči ani jeden a po krátkej úvahe sa rozhodneme, že podporíme 
toho, ktorý menej uráža svojho súpera. Ako sa má rozhodnúť mladý človek, stojaci pred voľbou 
buď pokračovať v štúdiu, a tak sa pripravovať na svoje budúce zamestnanie, resp. samostatné a 
nezávislé povolanie, alebo opustiť školu a môcť sa starať o starnúcich rodičov, odkázaných na 
jeho pomoc? Máme ctiť svojho otca i matku, ale máme aj povinnosť naplno rozvinúť náš talent.

Inokedy si myslíme, že dodržíme sľuby, ktoré práve dávame. Možno však sme dali sľub, 
o ktorom zisťujeme, že jeho dôsledky môžu byť katastrofálne. Sokrates ilustruje túto tému 
v diele Republika: Priateľ vám zveril do opatery svoju zbraň dovtedy, kým ju bude pýtať späť; s 
čím radi súhlasíte. Jedného dňa pribehne rozčúlený a chce svoju zbraň a vy vidíte, že ak mu ju 
dáte, dakoho poraní, alebo zabije. Porušíte svoj sľub a nevrátite mu jeho zbraň? Pravdepodobne. 
Zvažovanie dôsledkov určitého konania je v tejto situácii dôležitejšie ako jednoducho splniť sľub 
– tak došlo k rozhodnutiu nevrátiť priateľovi jeho zbraň.

„Nescudzoložíš!“ hovorí šieste prikázanie. V románe D. H. Lawrenca Milenec Lady 
Chatterleyovej sa za prvej svetovej vojny manžel pani Chatterleyovej následkom vážneho 
poranenia stal impotentným a nemôže mať pohlavný styk so svojou ženou. Pani Chatterleyová 
má dve možnosti: žiť v mileneckom vzťahu s hájnikom a tak uspokojiť svoje normálne sexuálne 
potreby, alebo rozviesť sa so svojím mužom, ku ktorému ju však viažu pocity ľútosti a úcty. Má 
prežiť celý ostatok života v absolútnej zdržanlivosti, alebo porušiť svoje manželské sľuby? 
Najprv sa rozhodne pre cudzoložnú aféru, ale potom sa rozvedie a vydá sa za hájnika.

Nemienim tu tieto dilemy riešiť. Chcem len poukázať na skutočnosť, že nech volíme 
akýkoľvek morálny kódex, pri jeho interpretácii a aplikácii v osobitných situáciách nám pomáha 
len etická úvaha. Mnohí ľudia nevedia pochopiť celú zložitosť morálnej voľby. Pri stretnutiach s 
fundamentalistickými kritikmi humanizmu sa často bavím na ich pokriku proti „situačnej etike“, 
lebo nechápu, čo to znamená.

Profesori filozofie v kurzoch elementárnej etiky uvádzali ako ilustráciu tzv. dilemu 
záchranného člnu, ktorá sa viaže na reálny problém, ale napriek tomu nás fundamentalisti varujú, 
že diskusiou o ňom podrývame morálku mladých ľudí. Ide o tento príbeh: Na mori sa počas 
búrky potápa loď a niekoľkí cestujúci s posádkou sa chystajú spustiť záchranný čln. Nanešťastie 
je na palube viac ľudí, ako unesie malý čln, a tak je čoskoro zrejmé, že ak sa čln nemá potopiť, 
musí ísť niekoľko cestujúcich cez palubu do ľadovej alebo žralokov plnej vody. To znamená istú 
smrť. Vzniká teda morálna dilema: Čo robiť?

Raz na mňa skríkla rozčúlená matka: „Učíte mladých ľudí hádzať druhých cez palubu!“ 
Spýtal som sa jej: „Pani, keby ste boli v takej situácii, čo by ste urobili ?“ Odpovedala mi: 
„Stlačili by sme sa užšie k sebe a modlili by sme sa k Ježišovi.“ Na to bola jediná odpoveď: „V 
takom prípade by ste sa následkom preťaženia záchranného člnu všetci do jedného utopili, 
miesto aby sa niekoľko cestujúcich možno zachránilo. Mohli ste hľadať dobrovoľníkov alebo 
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ťahať žreb. Existuje niekoľko alternatívnych možností, ktoré sú všetky strašné, o tom niet 
pochýb, ale je možné, že rozhodnúť sa pre menšie zlo je v danej situácii najvhodnejšie riešenie.“

Pustiť sa do etického uvažovania a prejaviť citlivosť voči podrobnostiam a ťažkostiam 
morálnej voľby nemusí byť nevyhnutne nemorálne, ako tvrdia niektorí kritici. Myslím si, že to 
môže študentovi pomôcť pochopiť zložitosť etického uvažovania a živo ukazuje, že morálne 
zásady treba starostlivo hodnotiť a zvažovať, ak nie sme v stave dodržať ich všetky naraz. 
Etické uvažovanie nemožno nahradiť nijakým vždy platným meradlom, pretože uvažovanie je 
znakom mravnej dospelosti. 

Boh a povinnosť

Konzervatívni obrancovia náboženskej etiky trvajú na tom, že bez viery v boha a prísnej 
náboženskej tradície niet morálnej zodpovednosti a ľudia robia, čo sa im zachce. Hovoria, že nie 
je správne odvolávať sa na intelektuálnu, historickú a morálnu elitu ľudstva – na Sokrata, 
Aristotela, Epikura, Epiktéta, Spinozu, Kanta či Milla – ktorí zavrhli tradičné náboženstvá, a 
predsa sa správali morálne. Problém je vraj v tom, či racionálne odôvodnenie etiky stačí pre 
masu obyčajných ľudí. Napoleon a Metternich boli síce skeptickí voči teistickým myšlienkam, ale 
boli toho názoru, že pre pospolitý ľud sú potrebné prísne náboženské inštitúcie ako ochranné 
hrádze mravnosti. Náboženská viera vraj posilňuje špecifické cnosti, potrebné pre udržanie 
usporiadanej politickej komunity. Edmund Burke hlásal, že existuje akýsi druh rasovej múdrosti, 
zafixovaný v sociálnych inštitúciách a že určité historické zvyklosti sú prejavom pozostatkov 
morálnych náhľadov predošlých generácií, ktoré v zápase za správnu voľbu našli všeobecné 
pravidlá, posilnili ich zvykom a zákonom a posvätili náboženskou dogmou či rituálnym obradom.

Podľa môjho názoru je v tomto argumente kus pravdy. Môže poskytnúť najprijateľnejšie 
odôvodnenie náboženskej mravnosti. Zdá sa, že určitý súbor uznaných spoločenských pravidiel a 
smerníc, definujúcich prijateľné správanie, teda súbor určitých bežných zvykov, ktorých 
dodržovanie splní určité očakávania, hrá dôležitú sociálnu úlohu. „Prečo nemám druhému niečo 
ukradnúť?“ kladie si otázku potenciálny hriešnik. Odpovieme mu, že také správanie by porušilo 
spoločenské zvyky. Okrem toho by ho spoločnosť považovala za podliaka a morálne odsúdenie 
predstavuje silnú motiváciu pre prispôsobenie sa. Ale nie každý rozmýšľa takto a v skutočnosti 
je v hre celý systém zreteľne definovaných zákonov. Kradnúť je zlé, lebo je to proti zákonu a 
koho za porušenie zákona chytia, toho potrestajú. Toto odrádza od mnohých sociálne škodlivých 
činov. Strach pred dôsledkami je mocný dôvod pre nekradnutie.

Čo však robiť, ak sa niekto vie vyhnúť tomu, aby ho spoločnosť a zákonné orgány 
prichytili pri čine? Môže sa dopustiť previnenia, ak sa vie vyhnúť trestu? Ak si spočíta riziko a 
možný zisk, ak porovná dlho- a krátkodobý zisk a výhody s možnými dôsledkami porušenia 
pravidiel alebo zákonov, môže prísť k záveru, že jeho radosť, moc a ambície vzrastú oveľa viac, 
ak sa dopustí nemorálnosti alebo dokonca zločinu (ak ho, pravda, nik neprichytí, neodsúdi a 
nepotrestá), než keby počúval zákon. Tu vstupuje do hry náboženský argument: Ak svetské 
úrady nie sú schopné vypátrať, chytiť a potrestať toho, čo porušil zákon, urobí to boh pri 
poslednom súde! Existuje večný zákonodarca, ktorý vie, čo robíš a prečo to robíš, a pred ním sa 
nedá nič zatajiť. Po smrti príde súdny deň, každý bude predvedený pred súdnu stolicu a najvyšší 
zákonodarca bude súdiť – trestať za hriechy a odmeňovať za cnosti. Tak sa sociálne zvyky a 
legálne vyhlásené zákony menia na zákony pochádzajúce od boha. Sociálny súhlas alebo 
nesúhlas a legálne potvrdené potrestanie nahradí alebo posilní boží príkaz a hrozba. Konečná 
odpoveď na otázku „Prečo mám byť morálny?“ je potom takáto: Boh niečo určil a prikázal to 
robiť a povinnosťou človeka je poslúchať jeho vôľu; ak to neurobí, bude potrestaný.

Pri úvahách o dlhodobých dôsledkoch sa takto príde k záveru, že je vo vlastnom záujme 
neprekročiť zákon, keďže tento má nielen časovú, ale aj božskú moc. A tak zo strachu, že to 
bude hriech a počítajúc s dlhodobými negatívnymi dôsledkami pre posmrtný život, ale možno aj 
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z lásky k bohu, z ochoty plniť jeho priania a z túžby po spáse môže niekto prísť k záveru, že 
počúvať zákony je lepšie preto, lebo nám tak prikázal boh. 

Kľúčová otázka však znie, či tento argument stačí na rozriešenie tzv. skúšky poslušnosti. 
Stratí človek pocit pre povinnosť, ak nebude boha – záruky mravnosti? Je niekto morálny, ak 
niečo robí alebo nerobí len preto, lebo to boh tak chce a pre nič iné? Je boh konečná príčina 
morálnej zodpovednosti? Moja odpoveď na všetky tieto otázky je Nie. 

Osobitne výraznou ilustráciou tohto problému je biblické rozprávanie o Abrahámovi a 
Izákovi (Gn 22, 1-19): Prišiel čas, keď Boh podrobil Abraháma skúške poslušnosti; prikázal mu, 
aby zobral svojho jediného syna Izáka, ktorého veľmi miloval, išiel s ním do kraja Morja a tam 
ho obetoval ako zápalnú obetu. Abrahám bol ihneď pripravený poslúchnuť. Včasráno narúbal 
dreva, osedlal osla a vybral sa na cestu, berúc so sebou Izáka a dvoch sluhov. Potom vošiel len 
so svojím synom do lesa, postavil tam oltár a naukladal drevo. Poviazal Izáka, položil ho na oltár 
a na drevo a vzal do ruky nôž, aby ho zabil, ako mu to Boh prikázal. V tej chvíli sa zjavil Pánov 
anjel a povedal mu: „Nevystieraj svoju ruku na chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, 
že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne.“ (Gn 22,12).

Tu sa človeku nevdojak natískajú dve otázky: Mohol Abrahám považovať za správne 
obetovať svojho syna a zabiť ho? Nie, s tým nijako nesúhlasíme. Čo však v prípade, ak mu Boh 
naozaj prikázal, aby to urobil? Stane sa to preto správnym činom? Nie, povieme aj v tomto 
prípade, lebo ak bol syn naozaj nevinný (a Izák nevinný bol), potom Boh nemá právo prikazovať 
jeho smrť a Abrahám nie je povinný poslúchnuť takýto nemorálny príkaz. Boh by nekonal 
správne, keby to vyžadoval (a keďže podľa kresťanskej legendy Boh nechal zabiť Ježiša, svojho 
jediného milovaného syna, treba povedať, že aj to bolo hodné morálneho odsúdenia!). Až vo 
chvíli, keď Boh hovorí k Abrahámovi, aby nezabil Izáka, s uľahčením si vydýchneme. Ak o tejto 
situácii rozmýšľame, nemôžeme si pomôcť a musíme Bohu zazlievať, že tak ukrutne skúšal 
Abraháma a že Abrahám sa vedel rozhodnúť zabiť Izáka. Sme presvedčení, že je nad slnko 
jasnejšie, že je morálne zlé, ak otec takto obetuje svojho syna. Ale opäť: je to zlé jednoducho 
preto, lebo Boh tak určil a prikazuje to, alebo je to zlé z iných dôvodov a bez ohľadu na to, čo o 
tom hovorí Boh?

Každá morálne vyspelá osoba uzná, že sa nedá ospravedlniť, aby otec zabil svojho 
nevinného syna (ktorý ho neklamal, ktorý sa nedopustil vraždy alebo zrady, ktorý neumiera na 
nevyliečiteľnú chorobu), či to boh prikázal alebo nie. Neskôr, v tretej časti, ukážem, že existuje 
celý rad všeobecných morálnych pravidiel, ktoré pozná každá dospelá osoba. Tieto pravidlá majú 
určitú morálnu silu, a to vnútornú, lebo sú vlastné celej ľudskej pospolitosti, ako aj 
inštrumentálnu, lebo ako riadiace zásady upravujú naše spolunažívanie a spoluprácu. 
Nepotrebujeme nijakú vonkajšiu bytosť, ani skutočnú, ani vymyslenú, aby sme si ich uvedomili.

Nemám v úmysle brániť tieto etické zásady, pretože sú intuitívne alebo samozrejmé. Sú 
zabudované do samej povahy ľudského tvora ako sociálnej bytosti. Tvrdím, že existujú 
objektívne etické názory a pravdy, ktoré vyjdú na povrch pri rozmýšľaní a ktoré morálne 
rozvinutá ľudská bytosť vie spoznať.

Dovoľte mi ísť v tejto veci ďalej a prikrášliť rozprávanie o Abrahámovi a Izákovi. 
Predstavme si, že sa nájde niekto, kto uzná, že je zlé, zabiť svojho jediného syna, ale keď sa ho 
opýtate prečo, odpovie vám: „Lebo boh nám zakazuje, aby sme to urobili.“

Nato sa ho môžem spýtať: „Je to jediná alebo dokonca prvotná príčina pre vaše 
rozhodnutie?“ Keby odpovedal Áno, budeme sa čudovať jeho morálnemu charakteru a položíme 
si otázku, či mu nechýbajú základné znaky mravnosti, keď sám nevidí, že je to zlé.

Keďže žijeme v spoločnosti s inými a v rodinách, prišli sme postupne k poznaniu, že 
potrebujeme iné bytosti a že ony potrebujú nás. Vieme, že rodičia majú osobitné záväzky a 
povinnosť chrániť zdravie a životy svojich detí. Okrem toho sa môže alebo musí vyvinúť určitá 
súdržnosť medzi rodičmi a deťmi, medzi sestrami a bratmi, medzi manželmi navzájom, medzi 
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priateľmi a príbuznými, medzi cudzími ľuďmi jedného spoločenstva, ba dokonca aj mimo jeho 
hraníc. Spoznáme, že existujú základné ľudské pravidlá správania, ktoré sme nútení dodržiavať – 
napríklad nezapríčiňovať iným zbytočné utrpenie, snažiť sa byť čestným, pravdovravným a 
spravodlivým. Existuje celý katalóg takých morálnych pravidiel.

Jednou z našich najvyšších morálnych zásad je, že rodičia nesmú zabiť svoje deti. Ak to 
niekto predsa len urobí, poruší tým všetky normy ľudského správania, nevyhnutné pre život v 
spoločnosti. Nepotrebujeme nejakého boha, aby nám toto povedal. Preto aj samotná myšlienka, 
že by Abrahám mohol súhlasiť s tým, že zabije Izáka, je hodná odsúdenia. Mal nesúhlasiť a 
protestovať, mal sa pokúsiť sa zmeniť boží zámer. A keby to bol Boh odmietol, mal Abrahám 
odmietnuť poslušnosť. Neposlušnosť voči božím príkazom, ktoré sú zjavne nemorálne, nie je 
hriešna, lebo skúsenosť nás naučila, že morálne zásady majú svoju vlastnú autonómiu, od boha 
nezávislú.

Už za čias Abraháma musel mať zákaz obetovať deti prednosť pred primitívnejšou 
mravnosťou, ktorá tieto obete pripúšťala a praktizovala. Pod dojmom prevahy zla v okolitom 
svete a možno aj z krajného zúfalstva niektoré kmene asi robili ľudské obete, aby si uzmierili 
bohov. To bolo nesprávne, povedal Starý zákon, ale toto chápanie zla sa zakladalo na morálnom 
povedomí zvláštnej povahy.

Je zaujímavé, že naše biblické rozprávanie pripúšťa zvieraciu obeť ako náhradu za ľudskú 
obeť. Abrahám našiel v kroví za rohy zachyteného barana a obetoval ho Bohu namiesto svojho 
syna. To hovorí text a schvaľuje to. Opäť je tu možný podobný nesúhlas s morálnym 
odôvodnením takéhoto lacného činu obete – dá sa predsa povedať, že aj zvieratá majú nejaké 
práva. Neslobodno ich bez dôvodu zabíjať a trápiť. Je nesprávne zabiť nevinného baránka 
jednoducho pre akýsi náboženský obrad. A vskutku, zvieracie obete už dávno vyšli z módy vo 
väčšine sveta.

Náboženský význam nášho rozprávania spočíva v tom, že Abrahám je morálne cnostný, 
lebo Boha poslúcha za každých okolností. Jednoznačná slepá poslušnosť božím príkazom sa 
považuje za najvyššiu náboženskú povinnosť a vrcholnú morálnu cnosť. Je základným kameňom 
náboženskej mravnosti; sme povinní poslúchnuť jednoducho preto, lebo Boh to prikazuje. 
Dospelý človek sa však iste vždy má pýtať na príčinu alebo ospravedlnenie. Ak toho niet, bude 
neetické dopustiť sa morálne odporného činu. 

V priebehu mnohých rokov výučby etiky na univerzite som túto dilemu Abraháma a 
Izáka často rozprával svojim študentom a potom som sa ich pýtal, či podľa ich mienky konal 
Abrahám správne alebo nesprávne. Skoro všetci sa zhodli v názore, že od Abraháma nebolo 
správne obetovať Izáka. Len jedna pozoruhodná výnimka je hodná spomienky: Jeden osobitne 
otvorený študent trval na tom, že čokoľvek Boh nariadi, treba to považovať za správne a ak Boh 
chcel, aby Abrahám obetoval Izáka, alebo aby otcovia zabíjali svojich synov, čo má byť skúška 
vernosti a poslušnosti, potom je správne urobiť to. Na otázku Prečo? nevedel dať inú odpoveď 
ako uviesť svoju vieru a svoje presvedčenie, že oddanosť Bohu má presahovať všetky iné úvahy. 
Neprihlásil sa nik, kto by súhlasil s týmito jeho argumentmi. Zdalo sa, že svojím vyhlásením 
prezrádza svoje nevyvinuté morálne povedomie. Jeho názor, že najvyššia cnosť je poslušnosť 
voči morálnemu zákonu tak, ako ho definuje náboženská tradícia, je iste veľmi pochybný. 
Záležitosť sa predsa dá preveriť ešte aj inak. Keby napríklad boh prikázal znásilňovať, kradnúť 
alebo vraždiť, stali by sa preto tieto činy správne? A naopak, keby boh prikázal neznásilňovať, 
nekradnúť a nevraždiť, boli by tieto činy len preto nesprávnymi? Samozrejme, že nie! Sú určité 
morálne zásady a hodnoty, ktoré ako civilizovaní ľudia uznávame a ceníme si, a nie sme ochotní 
zrieknuť sa ich. Od nikoho nemožno žiadať, aby sa vzdal toho, čo je súčasťou vyspelej morálnej 
ľudskej bytosti. Takéto poňatie povinnosti a zodpovednosti je nezávislé od teologických úvah. 
Ľudia, čo to nevidia, ukazujú len svoje vlastné morálne nedostatky. Ale aký je potom náš 
humanistický základ? Ak je boh mŕtvy, alebo ak ho niet, na čom sa zakladá naša mravnosť? 
Týmito otázkami sa budeme zaoberať v nasledujúcich kapitolách.  
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2. Etické hľadanie

Dva druhy mravnosti 

Z našich doterajších úvah vyplynulo, že existujú dva druhy mravnosti. Po prvé mravnosť 
spočívajúca v poslušnosti voči príkazom, údajne odvodeným od nadprirodzeného náboženského 
zdroja a po druhé mravnosť založená na rozvoji kritického racionálneho hľadania a pochopenia.

Aj keď teologické morálne systémy celkom iste plnia dôležité psychologické a 
sociologické funkcie, pretože ľuďom vštepujú morálne cnosti a udržujú určitý sociálny poriadok, 
predsa len mravnosť, ktorá ustrnie na tomto vývojovom stupni, je primitívna a zaostalá. Musíme 
sa pozdvihnúť na vyššiu úroveň mravného vývoja. Bude zaujímavé opísať celú históriu 
kritického etického hľadania, lebo z toho vyplynie, čo vlastne vývoj mravnosti znamená. Veľa sa 
môžeme naučiť z diela psychologických teoretikov, ktorí identifikovali jednotlivé štádiá 
morálneho vývoja, najmä u detí. (Kohlberg Lawrence, The Psychology of Moral Development,  
Psychológia morálneho vývoja, New York: Harper & Row, 1983); Piaget Jean, Moral Judgment  
and the Child, Morálny posudok a dieťa, New York: Free Press, 1932). Podľa ich záverov 
možno označiť tých, čo trvajú na poslušnosti voči nemeniteľným morálnym pravidlám, za 
morálne postihnutých.

Výrazy mravnosť a morálka pochádzajú z latinského mores, čo je množné číslo od mos, 
a znamená obyčaj, zvyk, spôsob správania sa a konania. Tradičné pravidlá správania sa, vžité 
postupy a nepísané zákony riadili spoločnosť ľudí žijúcich pospolu od prvopočiatkov. Každá 
spoločnosť považuje určité formy správania za dobré, správne a spravodlivé, inak povedané 
cnostné, a iné formy za zlé, mrzké a nesprávne, iným slovom za nemorálne. Tieto morálne 
postoje sú hlboko zakorenené a starostlivo sa vštepujú všetkým členom spoločnosti už v 
mladosti. Princípy mravnosti preberajú deti predovšetkým od rodičov a učiteľov, ktorí 
odovzdávajú ďalej svoj morálny kódex prevzatý od predošlých generácií. Správanie, ktoré sa 
považuje za dobré, sa posilňuje poskytovaním odmien. Nemorálne správanie má za následok 
trest. Vyvolané reakcie vytvárajú zvyky očakávania, viery a životnej praxe najprv v jednej 
generácii, aby sa potom preniesli do ďalšej. Pre vytvorenie základov morálky sú rozhodujúce 
prvé roky života dieťaťa, ale proces sociálnej akulturácie pokračuje aj v staršom veku. Dá sa 
povedať, že kostru súdržnosti komunity tvorí určitý súhrn hodnôt a pravidiel, ktoré táto 
spoločnosť chce vyznávať, plniť a zachovávať. V minulosti napríklad kresťanstvo odsúdilo 
niektoré formy sexuálneho správania ako hriešne, iné zas schválilo ako cnostné a z toho sa 
vyvinul sociálny poriadok podporujúci tieto postoje. Podobne aj židovstvo, islam a budhizmus 
majú svoje princípy dobra a zla. Prijaté morálne princípy a hodnoty sa vyzdvihujú, oslavujú a 
zasväcujú, kým zatracované zákazy sa zdôrazňujú hrozbami sankcií, izoláciou jednotlivca, 
trestami, vylúčením zo spoločnosti až vyhnanstvom, ba dokonca aj smrťou. Náboženstvo a 
zákony podporujú tento morálny kódex a sú ním presiaknuté a ovplyvnené. K stabilite sociálnej 
skupiny prispieva vyhlasovať určité základné morálne hodnoty za posvätné alebo bohom 
vnuknuté, ako to robia veriaci, a podporovať základné poňatie akceptovaného morálneho 
správania sprísnením zákonných predpisov. 

Antropológovia a sociológovia neraz poukázali na kultúrnu relativitu sociálnych zvykov 
a veľké rozdiely v ich praktizovaní v rozličných častiach sveta. Príslušníci primitívneho afrického 
kmeňa Azandov veria, že niektorí členovia ich spoločnosti sú čarodejnice, schopné 
nepozorovane škodiť svojim súkmeňovcom. Preto usporadúvajú rozličné obrady, pôsobiace 
proti zlým silám čarodejníctva a používajú pritom aj magické lieky. (Winch, Peter, Ethics in  
Action. London: Routledge and Kegan Paul, 1972). Západná kresťanská spoločnosť zavrhuje 
takúto vieru ako starodávnu poveru, hoci sama je neraz ochotná konať magické obrady, ako sú 
napríklad omše, kde sa je mäso a pije krv Kristova – či už je to len symbolicky u protestantov 
alebo za predpokladu transsubstanciácie (prepodstatnenia) u katolíkov. Náboženské viery a ich 
praktiky sa veľmi líšia, a to aj pokiaľ ide o obradné rúcha, liturgiu a iné obyčaje. V niektorých 
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spoločnostiach sa považuje za neprístojné, aby si muž strihal bradu, v iných sa nepatrí chodiť 
neoholený. V prísnych moslimských spoločnostiach ženy zhrešia, ak na verejnosti ukážu svoju 
tvár, v západnej spoločnosti sa považuje za prepiato cudné, ak si zakrývajú kolená. V niektorých 
spoločnostiach sa homosexualita zavrhuje ako odporná a prísne sa trestá, v iných sa viac alebo 
menej toleruje. V niektorých spoločnostiach sa bozk na verejnosti odsudzuje, v iných sa pripúšťa 
ako vhodný prejav priateľstva alebo zaľúbenosti.

V relatívne stmelenej a izolovanej sociálnej skupine možno dodržať súbor jasne 
definovaných a dokonca aj strnulých sociálnych noriem. Tých, čo sa nepodrobia, možno izolovať 
za zatvorené dvere a väčších previnilcov možno trestať. Je však jasné, že do nekonečna sa to 
nedá robiť. Sociálne zmeny prebiehajú postupne a bez prestania; neraz vymierajú celé populácie 
v dôsledku hladu, vojny, moru alebo chorôb. Keď sa morálka starých odovzdáva mladým, nemá 
už ten istý zmysel a tú istú silu, ako keď ju starí preberali. Okrem toho dochádza k vzájomnému 
ovplyvňovaniu medzi sociálnymi skupinami. Cestovatelia po ďalekých krajinách sa stretajú s 
cudzincami a sú najprv zhrození ich zvláštnosťami. Postupne sa dovážajú a vyvážajú nové 
myšlienky a nové, raz užitočné, inokedy ľúbivé zvyky: tak, ako sa v procese obchodovania 
dovážajú a vyvážajú tovary a služby. Za takýchto okolností sa stáva pre niektorú sociálnu 
skupinu ťažké zachovať úplnú vernosť všetkým svojim doterajším morálnym zásadám. Osobitne 
to platí vo vojne, keď sa jeden národ snaží dobyť cudzie územia alebo zničiť iné národy. Inokedy 
dochádza k početným manželstvám medzi rozdielnymi skupinami a jedna kultúra môže 
asimilovať alebo absorbovať druhú. Vzájomné prepletanie a preberanie názorov a praktík je 
nevyhnutné. V tomto procese môžu zaniknúť alebo sa prenikavo zmeniť aj veľmi stabilné 
morálne kódexy. Existuje však trvalá snaha fixovať morálny kódex, a to najmä na strane 
náboženských a ideologických propagandistov, ktorí sú proti rýchlym zmenám, ba niekedy 
vyžadujú návrat k starým hodnotám. Rímskokatolícka cirkev sa snaží upevniť staré tradície 
svojho učenia a mnohí vplyvní cirkevní hodnostári sa stavajú proti modernizačným snahám 
niektorých jednotlivcov. Vo viacerých súčasných islamských štátoch fundamentalisti zvrhli 
modernistické vlády, ktoré vraj prestúpili korán. V každom prípade sa začína etické hľadanie 
vtedy, keď sa zdvihne hlas proti starej morálke, alebo keď sa táto morálka začne rúcať. Niektoré 
staršie obyčaje a morálne pravdy zrazu očividne úplne nevyhovujú novým spoločenským 
podmienkam. Keď sa konfrontujú s rodiacimi sa alternatívnymi systémami, naraz sa ozýva 
volanie po zmene, reformácii alebo dokonca revolúcii.

Jednu z najdramatickejších ilustrácií tohto javu nachádzame v Platónových dialógoch. 
Veľkí sofisti, medzi nimi Protagoras, Kalikles a Trasymachos, sa v nich stretli so Sokratom. 
Sofisti boli potulní učitelia, putujúci krajinami okolo Stredozemného mora, a tak ľahko 
spozorovali, ako sa tu všade od seba líšia kultúrne a morálne názory a praktiky. Videli, že každá 
obec-štát – Sparta, Kréta, Trója, Atény, Syrakúzy – považuje vlastné tradície za bohmi posvätené 
a lepšie ako všetky ostatné. Boli všetky rovnako platné? Keby boli, potom by boli protirečivé 
morálne princípy a hodnoty súčasne aj pravdivé aj falošné. „Je človek ‚mierou všetkých vecí‘?“ 
pýtal sa Protagoras. A ak je to tak, je mravnosť jednoducho to, čo vyhovuje jednotlivcovi alebo 
spoločnosti? Platónove dialógy obsahujú veľkú diskusiu o konvencii a podstate. Je mravnosť len 
otázkou konvenčnej dohody, ako sa zhodli sofisti, alebo má svoj základ v samotnej povahe vecí, 
ako tvrdili Sokrates a Platón? Videli sme už, že Platón v snahe rozriešiť tento rozpor, postuloval 
existenciu večných foriem, ideí.

Pre mňa je najdôležitejšia skutočnosť, že pri tejto príležitosti vychádzajú zorničky 
kritického etického hľadania. Začali to Sokrates a sofisti, keď spochybnili posvätné kravy 
helénskej kultúry. Sokrata odsúdili Aténčania na smrť, lebo sa postavil proti vládnucej 
pravovernosti. Kľúčovým bodom v jeho prípade je zásadný odklon od konvenčnej mravnosti a 
príklon ku kritickému etickému uvažovaniu. Platónove Dialógy sú odrazom procesov 
prebiehajúcich v tom čase v celej helénskej civilizácii. Jedinečné bolo, že zaužívané kódexy 
(vrátane prevzatých náboženských doktrín) sa už neprijímali ako prvotné zdroje morálneho 
správania. Gréci začínali pociťovať potrebu preveriť rozumom zaužívané názory na to, čo je 
dobré alebo spravodlivé.
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V nasledujúcej generácii Aristoteles definoval etiku a založil na nej samostatnú oblasť 
uvažovania. Dobro definoval ako cieľ, ktorý človek môže dosiahnuť. Označil ho ako pocit 
blaženosti, eudaimónie, šťastia. Pokračoval opisom jeho hlavných charakteristických čŕt a 
naznačil, akým spôsobom a v akom zmysle sa dá dosiahnuť. Pre Aristotela je hlavným prameňom 
eudaimónie realizácia ľudskej podstaty a dosiahnutie rozumného života. Ak chceme viesť 
ušľachtilý, vynikajúci a cnostný život, musíme pestovať múdrosť v praktickom a myšlienkovom 
svete.

Uvedené dva druhy mravnosti som začlenil do historického rámca. Prvý sa zakladá na 
nemenných zvykoch, túžbach, viere a autorite; usiluje sa vštepiť všetkým členom spoločnosti 
svoje všeobecne platné zásady cnosti. Hoci aj druhý typ mravnosti vychádza z týchto predstáv, 
teda stavia na už existujúcich štandardoch spoločenského života, v určitom historickom období 
prechádza do inej myšlienkovej oblasti, do oblasti uváženej voľby. Neslobodno zabudnúť, že 
teológovia si v minulosti veľa vypožičiavali od filozofov-etikov, keď sa snažili vysvetľovať svoje 
náboženské systémy v kontexte ich učenia. Je samozrejmé, že tieto dva druhy mravnosti nie sú 
navzájom ostro oddelené. Každá sociálna skupina začína budovať svoje správanie na už 
existujúcich morálnych zásadách; každá rozumná etická úvaha tieto zásady predpokladá. Vôbec 
nie je nevyhnutné, aby každá generácia znovuobjavovala elementárne pravidlá morálneho 
správania. Je však pravdepodobné, že nijaká spoločnosť nevyrieši svoje etické alebo morálne 
problémy bez určitého uváženého hľadania. Existuje trvalý proces vzájomného ovplyvňovania 
medzi zvykom a rozumovým uvažovaním.

John Dewey, americký filozof dvadsiateho storočia, zvýraznil tento kontrast tým, že 
rozlišoval medzi oceňovaním a hodnotením. (Dewey, John, The Theory of Valuation, Teória 
hodnotenia, Chicago: University of Chicago Press, 1939). Povedal, že „oceňovanie“ sa týka 
porovnávania už existujúcich hodnôt, t. j. vecí, na ktorých nám záleží a ktoré máme radi. Je to 
obyčajne stav mysle nabádajúci konať. Keďže býva bezprostredným prejavom každodenných 
zvykov, má silný citový prvok a zvyčajne sa uskutočňuje bez osobitného rozmýšľania, ak sa, 
pravda, nevynorí neočakávaný morálny problém a v jeho dôsledku nerozhodnosť. V takom 
prípade sa začína kritické etické hľadanie a snažíme sa zvážiť naše ocenenie, resp. určiť jeho 
hodnotu. Oceňovanie je teda súčasťou už pokročilejšieho procesu uvažovania, pri ktorom 
vstupujú do hry rozpoznávacie prvky, posudzovanie a oceňovanie jednotlivých hodnôt, ich 
preverovanie a potvrdzovanie. 

Etické dilemy

Pretrvávajúce hodnoty zvykovej morálky možno uplatňovať pri usmerňovaní správania 
dovtedy, pokým sa nevyskytne nejaká nová situácia, kým neprepukne konflikt medzi uznávanými 
záväznými normami a hodnotami, alebo kým sa neukáže, že zásady starej morálky už nie sú 
vhodné na zvládnutie vynárajúcich sa problémov. V tej chvíli sa obyčajne začína hľadanie 
a skúmanie, ktorého výsledkom býva buď obnova či posilnenie panujúcich názorov a spôsobov 
konania, alebo vznik nových myšlienkových prúdov a spôsobov riešenia situácií. Hoci vo 
všeobecnosti sa dá uvažovať o etickej teórii na metaúrovni – čo je dôležitým druhom etického 
hľadania – v konečnom dôsledku je to pri analýze konkrétneho obsahu prežívanej skúsenosti, 
kde sa začína normatívna etická úvaha a kde sa nakoniec aj preveruje. A sú to predovšetkým 
morálne dilemy, ktoré sú zdrojom najzávažnejších etických úvah. Život je plný ťažkostí a často 
sme nešetrne konfrontovaní s tragickou povahou niektorých našich rozhodnutí. Žiaľ, prevzaté 
pravidlá nám nie vždy pomôžu nájsť správnu cestu a neraz sa dostávame do takej zdrvujúcej 
morálnej dilemy, že po riešení musíme siahnuť až na samé dno našich duševných schopností, a 
ani tak často nenájdeme uspokojivú odpoveď.

Veľkí básnici, spisovatelia a dramatici vo svojich dielach výrečne opísali intenzitu a hĺbku 
takýchto morálnych úvah. Napríklad Shakespearov Othello predstavuje postavu, ktorú zožiera 
podozrenie, že Desdemona, jeho milovaná žena, je mu neverná. Plamene žiarlivosti rozdúchava 
jeho nepriateľ Jago a Othello nakoniec Desdemonu zabije, čo má za následok i jeho koniec.
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Ťarcha voľby často priam dlávi! Niekedy by sme radšej ušli, ako by sme mali na seba 
vziať zodpovednosť za rozhodnutie. Morálnu slobodu často pociťujeme ako neúnosnú a nejeden 
z nás sa radšej uchýli k zvykom alebo autorite, prenechávajúc rozhodnutie iným. Útek pred 
slobodou a samostatným rozmýšľaním je bežným prejavom bojazlivého ducha, ktorý nechce 
alebo nie je schopný rozhodovať sa sám. Aké klamne hrejivé a útulné býva presvedčenie o 
morálnej istote!

Musím zdôrazniť, že vo väčšine prípadov naše morálne rozhodnutia nesprevádza 
dramatickosť a tragika, že morálna dilema je výnimočnou situáciou. Len niektorí filozofi sa 
zamerali na vrcholné životné tragédie, aby zdôraznili rozhodujúci význam uvažovania pre život. 
Keďže zaťažkávajúcou skúškou mravnosti je etická dilema a s ňou priamo súvisí preverenie 
našich zásad a hodnôt, sústredím sa teraz na jej charakterizovanie a definovanie.

Čo tvorí etickú dilemu?

Etickú dilemu charakterizuje predovšetkým nejaký problém alebo nejaká otázka, ktorú 
treba riešiť. Môže ísť o rozpor medzi existujúcimi hodnotami, normami, pravidlami alebo 
zásadami. Pri našom návykovom spôsobe konania sa môže stať, že naraz stojíme pred nejakou 
nezvyčajnou ťažkosťou či nečakanou prekážkou. Inokedy si musíme vypočuť hlasy tých, čo 
nesúhlasia s naším spôsobom konania alebo s naším názorom, že niečo je správne alebo 
nesprávne. Náš bežný spôsob konania, ktorý zvyčajne prebieha bez veľkého uvažovania, je naraz 
spochybnený. Stojíme pred ťažkou voľbou. Máme pokračovať v doterajšom spôsobe uvažovania 
a konať ako dosiaľ, alebo sa musíme dať novou cestou a hľadať nový spôsob riešenia daného 
problému? Musíme sa rozhodnúť a našu voľbu vysvetliť sebe aj iným. Niekedy môže ísť o úplne 
novú situáciu, napríklad pri súčasných problémoch lekárskej etiky alebo biotechnológie. Ani 
jedna z tradičných smerníc tu nemusí byť vhodná na to, aby nám povedala, čo treba robiť, lebo 
problém môže byť jedinečný alebo príliš pálčivý. Samozrejme, môžeme odmietnuť rozhodnúť sa 
pre niečo alebo vôbec niečo urobiť, ale aj to je určitý druh voľby.

Po druhé, etická dilema sa vždy týka nejakej osoby alebo osôb, od ktorých sa vyžaduje, 
aby sa rozhodovali. To predpokladá, že existuje potenciálna voľba a pre ňu potrebné rozmedzie 
slobody. V tejto súvislosti sa často spomína klasický determinizmus a namieta sa, že voľba je 
ilúzia a že čokoľvek urobíme, je už vždy vopred určené predchádzajúcimi príčinami. Na to 
odpovedám: Ak by to tak bolo, etika by nebola možná; ak by naše rozhodnutia určovali výlučne 
predchádzajúce príčiny, nemali by sme nijakú moc nad naším životom a za naše činy by nás ľudia 
nemohli ani chváliť, ani haniť. Na dôkaz, že deterministický argument neobstojí, netreba 
nevyhnutne vyriešiť klasický problém vzťahu slobodnej vôle a determinizmu. Nie je protirečenie 
v tvrdení, že po prvé, rozhodovanie je skutočnosť etického života a po druhé, že naše 
rozhodovanie spravidla ovplyvňujú alebo zapríčiňujú ďalšie vzťahy. Toto platí najmä vtedy, ak 
„príčinu“ nepovažujeme za neprekonateľnú výkonnú silu, ako na to poukázal David Hume, ale 
len za sprievodný popud konania. (Hume, David, Eine Untersuchung über den menschlichen 
Verstand, Skúmanie o ľudskom rozume, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 11. vyd. 1984).

Keby v ľudskom konaní nejestvovala usporiadaná pravidelnosť, nemohli by sme rátať 
s ničím. A ani by sme sa nemohli na základe očakávania, čo sa pravdepodobne stane, rozumne 
rozhodnúť, čo robiť. Naše rozhodovania by boli náhodné a nestále, bez ladu a skladu, bez 
rozumnej súvislosti. Nik by sa nemohol spoliehať na nikoho, resp. nik by nemohol spoľahlivo 
očakávať, ako sa bude niekto správať. Sloboda rozhodovania predpokladá určitú pravidelnosť 
ľudského správania a na jej základe sú možné rozumné očakávania.

Tretím znakom etickej dilemy je, že existujú viaceré alternatívne možnosti, ako 
reagovať. Keby takýchto možností v skutočnosti nebolo a mali by sme pred sebou len jednu 
možnú cestu, nemal by pojem voľby zmysel. Takéto konečné situácie, slepé uličky bez 
akéhokoľvek východiska, existujú v skutočnom živote, napríklad keď je niekto vo väzení a nemá 
nijakú slobodu pohybu, alebo keď niekto zomiera a jeho smrť sa nedá odvrátiť. Etická dilema 
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musí mať dve alebo viac možností riešenia. Alternatívami môžu byť oddávna platné štandardné 
riešenia alebo výsledky tvorivej vynachádzavosti hľadajúceho. Nasledovná dilema, aj keď nie je 
etická, ozrejmí situáciu: ak má niekto prejsť cez rieku, ľahko to dokáže, ak rieka nie je hlboká; 
môže ju preplávať, ak prúd nie je príliš prudký; alebo ju môže prejsť napríklad na koni. Môže 
zostrojiť plť alebo čln, môže postaviť most, alebo sa môže prekopať tunelom popod riekou. 
Nakoniec existuje aj cesta vrtuľníkom. Jednotlivé postupy sú výsledkom ľudskej vynaliezavosti a 
ako také sú funkciami technologickej úrovne a produktívnych síl spoločnosti.

Takže alternatívy, ktoré máme k dispozícii, nemusia byť vždy dané, ale môžu závisieť od 
našich vlastných tvorivých schopností. Ciele, ktoré chceme dosiahnuť, závisia od našich 
teoretických znalostí a techník, ktoré máme k dispozícii. Jeden deň zdanlivo neriešiteľné dilemy 
sa už na druhý deň môžu javiť na základe alternatívnych riešení úplne inakšie. Schopnosť ľudí 
niečo urobiť závisí od ich schopnosti objavovať a vynaliezať (v umeleckej aj technickej oblasti). 
Z toho vyplýva premenlivosť mnohých etických úvah, ako aj ťažkosti spojené s úsilím pridŕžať 
sa fixných, raz a navždy daných, nemenných morálnych princípov.

Ilustrujme tento etický problém napr. starostlivosťou o nevládnych starých ľudí, čo je 
večný problém ľudstva, starý ako civilizácia sama. Existovalo veľa riešení. Starí ľudia 
jednoducho odchádzali preč a v samote umierali, aby neboli mladým na ťarchu, ako to bývalo 
zvykom u Inuitov (Eskimákov), živiacich sa lovom zveri a zberom divých plodín. V 
spoločenstvách, ktoré mali k dispozícii bohatšie zdroje obživy, považovali synovia, dcéry a iní 
členovia rodiny za svoju povinnosť poskytnúť finančnú a morálnu podporu svojim starnúcim 
rodičom, už neschopným práce. Historicky sa v rozšírenej rodine vždy našlo miesto pre starých 
rodičov a ďalších starých členov spoločenstva. V spoločnosti, v ktorej sa vysoko hodnotí 
sebavedomie a nezávislosť, považujú jednotlivci za svoju povinnosť vopred sa na starobu 
finančne zabezpečiť tvrdou prácou a šetrením počas aktívneho obdobia svojho života. Človek, 
ktorý sa vopred postaral o zabezpečenie svojej staroby, sa vždy považoval za morálne 
cnostného.

Dnes sa máme tzv. sociálne výdobytky. Sociálna starostlivosť, financovaná z príspevkov 
zamestnancov a zamestnávateľov a kontrolovaná vládou, zbavila ľudí vysokého veku niektorých 
problémov. Existujú rozličné druhy poistenia a sporenia, pri ktorých našetrená suma rastie 
úročením. Okrem toho lekárska veda dosiahla veľké pokroky v boji proti oslabujúcim chorobám 
príznačným pre vyšší vek; ľudia môžu viesť produktívny a šťastný život ešte mnoho rokov po 
odchode do dôchodku. No existencia zdravých ľudí vyššieho veku prináša so sebou aj nové 
morálne dilemy. Keďže je stále viac produktívnych starých ľudí, ktorí radi pracujú, dochádza k 
súťaži o pracovné miesta a vzniká napätie medzi mladšími pracujúcimi, podporujúcimi svojimi 
príspevkami tých, čo žijú z podpory sociálnej starostlivosti, a staršími pracujúcimi, ktorí 
neodchádzajú do dôchodku a konkurujú im na trhu pracovných príležitostí. Vidíme, že aj pokrok 
prináša so sebou morálne rozpaky.

Aj súčasné problémy lekárskej etiky veľmi vhodne ilustrujú premenlivý charakter 
etických noriem. Úžasná expanzia lekárskej technológie nás dramaticky konfrontuje s 
problémami, ktoré kedysi neexistovali. Zomierajúcich pacientov alebo ťažko postihnutých 
novorodencov vieme držať pri živote oveľa dlhšie, než sa kedy zdalo byť možné. Za takýchto 
okolností sa rodia úvahy o eutanázii alebo infanticíde: máme využívať jestvujúce technické 
vymoženosti alebo smieme umožniť ľuďom, ak si to prajú, dôstojne umrieť? Charakter etickej 
dilemy často priamo závisí od dostupnosti alternatívneho riešenia a možnosti rozhodovať o 
budúcnosti. Pluralistická a slobodná spoločnosť, smerujúca k postupným sociálnym zmenám, 
poskytuje jednotlivcom vždy viac slobody na priekopnícke riešenia ako spoločnosť autoritatívna, 
uzatvorená a len pomaly sa meniaca. 

Po štvrté, pri etickej dileme sme schopní posúdiť a porovnať rozličné alternatívy. To 
znamená, že do hry vstúpil alternatívny kognitívny proces. Medzi morálnymi normami, 
štandardmi a hodnotami, prijímanými na základe zvykov a obyčajov, sprevádzanými silným 
emocionálnym nábojom a medzi normami a hodnotami, prijímanými, resp. modifikovanými na 
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základe rozumovej reflexie, je veľký rozdiel. Nie je správne naivne tvrdiť, že morálka je 
jednoducho racionálna, ale ani to, že neobsahuje aj prvky zvyku. Môžeme byť pevne presvedčení 
o správnosti názoru, keď niečo schvaľujeme alebo odsudzujeme, a súčasne uznávať, že pri 
konečnej voľbe sa môže uplatňovať aj určitý kognitívny prvok. Pre kritickú etiku je rozhodujúci 
rozumový aspekt, odlišujúci ju od zvykovej etiky, pretože pomocou rozumu sa slepé pravidlá 
menia na uvedomelú voľbu.

Pasívne dodržiavanie desatora alebo Ježišových napomenutí bez schopnosti posudzovať 
jednotlivé prikázania svedčí o neprítomnosti etického povedomia. Rozumné ľudské bytosti, 
ktoré rozmýšľajú o svojich hodnotách a princípoch, majú schopnosť zmeniť morálne príkazy na 
zásady vlastného presvedčenia. Tvrdím, že schopnosť eticky uvažovať predstavuje vyšší stupeň 
morálneho vývoja.

Piatou súčasťou etickej dilemy je skutočnosť, že naša voľba má za následok viditeľné 
činy, ktoré prebiehajú v reálnom svete a nie sú iba prejavom planej špekulatívnej fantázie. V 
každom prípade majú nejaké následky tak pre spoločnosť, ako aj pre prírodu. Voľba sa vzťahuje 
na prax, t. j. na činnosť, konanie a správanie. Vo svojej funkcii je kauzálna, pretože dokáže 
zmeniť priebeh udalostí. Ľudia môžu jej prostredníctvom zasahovať do prírody a spoločnosti, 
meniť a prebudovávať ich. Nie sme len pasívne bytosti, rozjímajúce o vesmíre. Len čo začneme 
konať, stávame sa aktívnymi činiteľmi, schopnými svetu niečo pridať, alebo na ňom niečo 
zmeniť. A tak má naša praktická voľba empirický výsledok, ktorý možno pozorovať. Voľba, na 
základe ktorej konáme, má konkrétny dôsledok, podľa ktorého môžeme spätne posudzovať jej 
povahu a jej účinnosť. Tým sa pragmatické kritériá stávajú zásadnými. Jedna vec je totiž 
schvaľovať alebo odsudzovať nejaký čin len na základe teoretických predpokladov a niečo 
celkom iné je vidieť, ako voľba zasahuje do udalostí a posudzovať ju podľa jej výsledkov. V 
ľudských záležitostiach musíme vždy posudzovať a hodnotiť dôsledky.

Samozrejme je dôležitejšie to, čo robíme, než to, čo hovoríme. V konečnom dôsledku nie 
sú pre iných ľudí rozhodujúce naše predstavy alebo úmysly, nech sú akokoľvek významné, ale 
naše činy. Môžeme si vymýšľať, čo by sme chceli urobiť, ale nikdy nič nepodniknúť. Naše túžby 
môžu ďaleko presahovať naše schopnosti niečo urobiť, niekedy aj naše želania, ale len čin 
vytvára fakt. Muž si môže predstaviť aj tucet vyzliekaní a milovaní krásnej ženy alebo tucet 
podôb sladkej pomsty na nepriateľovi. Kým neuskutoční svoj úmysel pomstiť sa, nie je vinný a 
nemožno ho súdiť. Až konkrétny čin ako výsledok voľby je predmetom morálky.

Po šieste: keďže po voľbe, za ktorú sa niekto rozhodol (či po zrelej úvahe alebo bez nej), 
sa ukázali jej dôsledky, možno ho v určitom zmysle činiť zodpovedným za jeho skutok. To 
znamená, že ho môžeme chváliť, ak s ním súhlasíme, alebo karhať, ak nesúhlasíme. V tejto 
súvislosti je dôležitá zodpovednosť ako výsledok voľby. Už Aristoteles v Etike Nikomachovej 
poukázal na to, že človek je zodpovedný za svoj čin vtedy, resp. len vtedy, ak sa stalo to, čo 
zamýšľal a ak si bol vedomý okolností, za akých konal.

Na margo Aristotela však musím pripomenúť, že jeho ponímanie zodpovednosti sa líši od 
takého typu náboženskej morálky, ktorá tvrdí, že ľudia sú zodpovední aj za svoje myšlienky: 
„Kto vo svojom srdci túži po žene, dopúšťa sa cudzoložstva.“ Ak alebo pokiaľ sa nejaký úmysel 
nevyjadrí skutkom, nedá sa súdiť jeho morálna hodnota. Okrem toho, keby ľudí mali súdiť na 
základe ich snov, iste by nás museli odsúdiť všetkých. Skutočnou previerkou každého 
rozhodnutia je jeho uskutočnenie v bežnom živote; len za výsledok činu možno niekoho brať na 
zodpovednosť.

Uvediem príklad: Na ceste je poľadovica, vodič zabrzdí a niekoho zrazí. Môže to byť 
číra náhoda, veď to nemal v úmysle a veľmi ho to mrzí. V určitom zmysle je zodpovedný, lebo 
riadil auto, ktoré zrazilo chodca. Treba ho pokarhať, lebo aj keď nechcel ublížiť, nebol 
dostatočne pozorný a možno bol pod vplyvom alkoholu alebo dokonca drog. Samozrejme, keby 
sa dokázalo, že vedome plánoval zabiť toho človeka, bol by uznaný vinným za vraždu (prvého 
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stupňa), a nie za zabitie (druhého stupňa). Sú prípady, keď sa dá motív a úmysel zistiť len veľmi 
ťažko.

V každom prípade ústrednou myšlienkou kritickej etiky je idea, že ľudia sa môžu zo 
svojich chýb poučiť a zmeniť svoje budúce správanie – aj keď je to niekedy ťažké alebo až 
skutočne nemožné. O skutkoch, ktoré ľutujeme, si stále hovoríme „Urobil som chybu“, alebo 
„Zlyhal som, musím to robiť inak“. Alebo, ak sme s niečím spokojní, chválime samých seba: 
„Budem to tak robiť aj v budúcnosti, bolo to vynikajúce“.

Svojim deťom sa snažíme vštepiť morálne poznatky, ktoré sme sa sami naučili. Usilujeme 
sa pestovať v nich cnosti, usmerňovať ich a zdokonaľovať ich charakter. Niektoré správanie 
považujeme za odsúdeniahodné, napr. lajdáctvo, lenivosť, bezohľadnosť, kým iné pokladáme za 
chvályhodné, napr. čistotnosť, láskavosť, ohľaduplnosť. S etickou voľbou a následným činom 
teda súvisí proces učenia sa. Morálne správanie možno zdokonaľovať. Naše výchovné systémy a 
zákony to uznávajú a používame rozličné tresty pre tých, ktorých správanie označujeme za 
škodlivé alebo nežiaduce. V tejto súvislosti množstvo zákonov podrobne definuje činy, 
považované za zločiny a vymedzuje trest za ich spáchanie.

Začiatky etického hľadania

Etické hľadanie sa môže začať v rozličných úsekoch života. Niektorí ľudia, plní 
predsudkov a obmedzení, spôsobených ich náboženskými predpismi, sa doň nikdy nepustia. Sú 
proti etickému hľadaniu, lebo sa boja zmeny. Ohrozuje ich, preto sa snažia znemožniť ho. Nikto 
však neodolá etickému hľadaniu úplne. Žiť a konať znamená neustále prežívať výzvy vlastných 
morálnych predstáv a uvažovať, ako sa zachovať v danej situácii. Úlohou kritickej filozofickej 
etiky je zapojiť sa priamo a vedome do takéhoto hľadania. Takmer celé dejiny filozofickej etiky 
predstavujú úsilie postaviť etiku na racionálny základ. Je to hľadanie poznania dobrého a zlého. 
Možno položiť otázku, kde máme začať s týmto hľadaním?

Najprv treba vysvetliť dôležitý rozdiel medzi normatívnou etikou a metaetikou. 
Normatívna etika sa zaoberá vypracovávaním preskriptívnych odporúčaní, ako máme žiť a 
pomáha nám vysloviť hodnotiace súdy. Normatívni etici nám povedia, čo je dobré a zlé, správne 
a chybné a čo je spravodlivá spoločnosť. Filozofi od Platóna a Aristotela po B. Spinozu a J. S. 
Milla sa snažili dať nám praktické vedomosti a usmerniť naše správanie.

Snahou metaetiky je pochopiť, ako sa ľudia v otázkach mravnosti rozhodujú a ako svoje 
rozhodnutia odôvodňujú. Metaetika sa zaoberá dvoma ústrednými problémami. Prvý sa týka 
definovania mravných pojmov a kategórií. Dá sa dobro a zlo, hodnota, správne a chybné 
definovať? Druhý sa týka metód a kritérií, ako v otázkach mravnosti vymedziť pravdu a aký 
obsah majú etické kategórie. Problém definície bol pre filozofov vždy veľmi zložitý. Ako sme 
spomenuli, platonovci považovali pojmy za objektívne skutočné a postulovali ideálnu formu, 
ktorá by ich mala predstavovať. Takéto teórie úzko súvisia so všeobecnými teóriami podstaty 
jazyka. Podľa anglického filozofa G. E. Moora, predstaviteľa neorealizmu, etika je založená na 
hodnotení dobra a zla ako neurčitých pojmov, intuitívne síce známych, ale nedefinovateľných. 
Etické tézy odhaľujú emócie hovoriaceho a vyvolávajú emócie u poslucháča. Každý pokus o 
definíciu pojmu dobra a zla je „naturalistickým omylom“ . (Moore, G. E., Principia Ethica,  
Etické princípy, Cambridge: Cambridge University Press, 1903).

Iní filozofi, napr. predstavitelia lingvistickej filozofie A. J. Ayer a Ch. L. Stevenson, 
zastávali názor, že etické výrazy nemajú vôbec nijaký objektívny obsah. Vyvolávajú síce citové 
vzrušenie a vyjadrujú príkaz, ale sú to len jednoduché prejavy našich postojov, ktorých úlohou je 
ovplyvniť správanie iných. (Ayer, A. J., Language, Truth and Logic, Jazyk, pravda a logika, 
Victor Gollanz ed., London: Oxford University Press, 1946; Stevenson, C. L., Ethics and 
Language, Etika a jazyk, New Haven: Yale University Press, 1943). 
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O tejto forme etického skepticizmu sa búrlivo debatovalo celé dvadsiate storočie. Kritici 
mu vytýkali, že vysvetľuje veci príliš úzko, keďže hodnotiace výrazy majú aj iné funkcie, ako 
vyjadrovať citové prejavy a príkazy, pričom dokážu vyjadriť mnohé jemné odtiene a sú 
zmysluplné nielen pri opise vlastností, ale, ako som už uviedol, plnia aj mnohé iné funkcie.

Niektorí filozofi sa pokúsili definovať etické pojmy naturalisticky ich vzťahom 
k správaniu. Pokúsme sa pochopiť tento postup. Pojem hodnoty sa viaže na oblasť ľudského 
prístupu k svetu a uplatňuje sa tam, kde ide o uvedomelý proces rozhodovania sa a výberu. 
Hodnota teda zodpovedá správaniu sa, ktoré niečo uprednostňuje. Povedať, že niečo má pre 
jednotlivca alebo spoločnosť určitú hodnotu, znamená, že sa to oceňuje a že to má pozitívny 
význam. Opakom hodnotného je bezcenné. Hodnoty sú teda predmetom každého záujmu a 
potreby. (Perry, Ralf Barton, General Theory of Value, Všeobecná teória hodnoty, Cambridge: 
Harvard University Press, 1926). 

No keďže v správaní existujú veľké rozdiely, vynorilo sa niekoľko otázok: Majú všetky 
hodnoty rovnakú cenu, čo by znamenalo istý druh subjektivizmu, alebo dá sa vytvoriť nejaká 
stupnica noriem, podľa ktorej by sa hodnoty posudzovali? Hoci hodnoty závisia od tých, ktorí 
hodnotia, existuje objektívnosť pri ich určovaní. (Lewis, C. I., An Analysis of Knowledge and 
Valuation , Analýza poznania a hodnotenia, La Salle, Ill.: Open Court, 1946); Dewey, John, The 
Theory of Valuation, op.. cit.; Kurtz, Paul, Decision and the Condition of Man, Rozhodovanie 
a údel človeka, Seattle: University of Washington Press, 1965).

Myslím si, že ak povieme, že niečo má nejakú hodnotu, neznamená to ešte 
subjektivizmus. Už pri jednoduchom opise ľudského správania jestvuje široká paleta 
uprednostňujúcich posudkov. Ľudia si cenia všetko, od čokoládovej zmrzliny po hokej, od 
sexuálneho potešenia po Mona Lisu, od kriketu po morálnu sympatiu. Otázkou je, či sa dajú 
vypracovať nejaké normy, ktoré by prisúdili určitú hodnotu našim túžbam a želaniam na základe 
nejakej porovnávacej stupnice. Etický prvok je dôležitý nielen pre jednotlivca a jeho osobný 
život, ale aj pre spoločnosť, v ktorej si rozličné hodnoty navzájom protirečia, alebo sú v súlade. 

Druhý veľký problém metaetiky je rozhodnúť, či existujú kritériá na posúdenie 
súperiacich systémov hodnotenia. Naozaj sú jedny normy lepšie ako druhé? Ak áno, ako máme 
preveriť a potvrdiť naše vlastné posúdenie hodnôt? Filozofi vypracovali mnohé kritériá, aby nám 
pomohli pri rozhodovaní. 

V určitom zmysle je toto hľadanie epistemologické, pretože nám ide o znalosti z etiky a o 
otázku pravdy. Existuje niečo ako etická pravda, analogická k empirickej a vedeckej pravde? Ak 
áno, ako máme postupovať pri dôkaze pravdivosti nejakého etického pojmu? Ukazuje sa, že 
etické pravdy sa určujú oveľa ťažšie ako obyčajné faktické pravdy. Ľahko každému dokážeme, 
že tento stôl je z dreva a toto drevo je tvrdé, no ťažšie je dokázať, že tento stôl je pekný a cenný. 
Myslím si však, že existujú objektívne kritériá, na ktoré sa môžeme odvolávať a že náš úsudok 
nebude iba rozmar či vrtoch. Fakty riešeného prípadu majú pre naše etické usudzovanie značný 
význam, ale samy osebe nestačia, lebo tu pôsobia aj normatívne hľadiská. Jablká a hrušky možno 
ohodnotiť na základe ich objektívnych vlastností, a teda nezáleží len na tom, čo má rád ten, kto 
sa na ne díva, hoci aj to je pri hodnotení dôležité. Existujú objektívne vlastnosti ovocných 
plodov, na základe ktorých ich hodnotíme. Podobne môžeme posudzovať morálnu hodnotu 
nejakého skutku čiastočne už tým, že ho vzťahujeme k danej situácii. Absolútny skepticizmus 
alebo nihilizmus sa nedá obhájiť, pretože normatívne súdy musíme vynášať po celý život. Ak 
niekto odmieta preveriť objektívne činitele súvisiace s nejakým normatívnym výrokom, povieme 
o ňom, že je normatívne slepý, alebo že mu dačo chýba.

Filozofi nám v priebehu dejín poskytli rozličné kritériá na posudzovanie hodnôt: 
Aristoteles definoval šťastie ako najvyššie dobro, J. Bentham a J. S. Mill vyhlásili za kritérium 
najvyššie dobro pre najvyšší počet ľudí a I. Kant vyslovil kategorický imperatív. Nemyslím si, že 
by úsilie nájsť jednu normu alebo jedno kritérium etickej voľby malo úspech. Takéto snahy sú 
príliš zjednodušujúce, lebo chcú redukovať etickú voľbu na konečný princíp alebo hodnotu, ale 
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pri rozhodovaní ide o typickú pluralitu. Rozhodnúť sa je oveľa zložitejšie, ako to väčšina 
filozofov-etikov pripúšťala, lebo je tu množstvo zorných uhlov, ktoré v danej situácii treba brať 
do úvahy. Všetci veľkí filozofi prispeli každý svojím vkladom k etickému hľadaniu, ale zásady, 
ktoré vyslovili, sú vždy len jedným z mnohých kritérií. Preto navrhujem určitý druh etickej 
prieberčivosti, aby sme si z rozličných teórií vybrali vždy len to najlepšie.

Na účely nášho zámeru navrhujem upriamiť sa na skutočnosť, že zvyčajne jestvuje 
viacero morálnych zásad, ktoré prichádzajú do úvahy. V každej etickej situácii sa priam zrážajú 
viaceré aktuálne hodnotenia a princípy; musíme ich všetky posúdiť a zvážiť, kým sa rozhodneme. 
Rozličné spoločnosti vytvorili veľký počet morálnych zásad, ktoré zaväzovali ich príslušníkov a 
našou úlohou je často posúdiť ich.

Čo však mám na mysli pod výrazom zásada alebo princíp? Etickú zásadu by som 
definoval ako pravidlo, na ktoré sa odvolávame, keď treba usmerniť správanie. Etická zásada je 
všeobecná, pretože sa týka mnohých skutkov daného rámca. Nechcem tým povedať, že by 
zásada bola absolútna alebo univerzálna, lebo môže byť v rozpore s inými zásadami a niekedy sa 
vyskytujú aj výnimky. Preto za dostatočný pokladám výraz všeobecná, lebo zásady možno 
zovšeobecniť v tom zmysle, že ich možno brať do úvahy pri rozličných formách správania, ktoré 
sa vyznačujú podobnými znakmi. W. D. Ross používal výraz prima facie (zjavne) na označenie 
všeobecných povinností, ktoré nás viažu, aspoň hypoteticky, do tých čias, kým iná úvaha 
nepreváži ich použitie. Rozšíril by som jeho terminológiu výpoveďou, že existujú všeobecné 
zásady typu prima facie, záväzné tom zmysle, že by sme ich mali dodržiavať. Nie sú to však 
aktuálne, t. j. momentálne a konkrétne povinnosti. O tom, či je niečo okamžitá povinnosť, môže 
rozhodnúť len premyslené porovnávanie a zvažovanie súperiacich zásad a hodnôt, súvisiacich s 
naším hľadaním.

Zásady sú normatívne v tom zmysle, že vytvárajú normy usmerňujúce naše konanie. Sú 
odporúčaním pre naše činy a vyvolávajú pocit „Mal by som“. Svojou silou i zameraním pôsobia 
emotívne, ale obsahujú aj kognitívny prvok. Povedať, že niekoho zaväzujú morálne zásady, 
znamená, že si ich zvnútornil (internalizoval, resp. interiorizoval) a pokladá ich za svoje vlastné 
normy, ktoré sú súčasťou jeho psychiky. Povedať, že niekto má zásady, ktoré dodržiava, 
znamená povedať, že je o ich platnosti hlboko presvedčený.

Tieto zásady majú aj kognitívny rozmer – alebo aspoň môžu ako také pôsobiť – pretože 
sú podložené poznaním, pochopením a učením. Pri vytváraní spôsobu správania preberá 
rozhodujúcu úlohu rozum, v úzkej spätosti s psychologickými postojmi. Do procesu hľadania 
vstupuje uvažovanie, ktorým upravujeme alebo potvrdzujeme svoje etické zásady, ktoré sa takto 
stávajú časťou našej osobnosti.

Opakujem, že existujú dva hlavné zdroje etického života. Prvým je sústava etických 
zásad, ktorými sú všeobecné pravidlá usmerňujúce naše správanie a zaväzujúce nás prima facie. 
Druhým je široké pole ďalších hodnôt, ktoré tiež uznávame. V ďalšej kapitole budem hovoriť o 
vzťahu medzi zásadami a hodnotami. Len ešte raz pripomínam, že aj zásady aj hodnoty musíme 
zvažovať zakaždým, keď sa púšťame do etického hľadania.
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Časť II
Všeobecné morálne pravidlá

Morálne a etické zásady

Teraz sa zameriam na morálne a etické zásady a na rolu, ktorú hrajú v živote jednotlivca, 
najmä v jeho vzťahu k iným členom spoločnosti. Hoci obidva tieto výrazy možno v bežnom 
jazyku použiť ako synonymá, je medzi nimi určitý rozdiel. Etické zásady sa od morálnych líšia 
tým, že sú výsledkom zámernej premeny, ktorá nastáva po výslovne kritickom uvažovaní a 
uvedomelom hľadaní. Oboje, teda morálne aj etické zásady, sú však zakorenené v ľudskom 
správaní.

Existujú všeobecné etické zásady, platné pre všetkých ľudí v každej spoločnosti? Máme 
povinnosť dodržiavať ich? Inými slovami, vieme vystopovať nejaké všeobecné morálne pravidlá 
ľudského správania?

 Ako sme si už povedali, naše morálne a etické zásady, princípy, sú všeobecné prima 
facie smernice pre správanie. Výraz princíp pochádza etymologicky od latinského výrazu 
principium, čo znamená začiatok alebo základ, t. j. prameň, žriedlo alebo pôvod, ale aj prvotnú 
pravdu. Odvolávať sa na čiesi zásady, principia, v morálnom zmysle slova znamená potom 
poukazovať na najzákladnejšie normy, ktoré ktosi vyznáva, podľa ktorých žije a ktoré považuje 
za základ svojho života. Principiálny, zásadový človek má také morálne zásady, za ktorými si 
stojí, ktoré v prípade potreby bráni a za ktoré, ak má odvahu, vie aj bojovať. Je verný svojmu 
morálnemu presvedčeniu, ktoré je preňho vodidlom, ako treba žiť. Je spoľahlivý a dôveryhodný, 
ak nie je nadmieru sebavedomý. Možno nesúhlasiť so zásadami, podľa ktorých žije, ale aspoň 
možno predvídať jeho konanie a rátať s tým, že sa bude podľa prijatých zásad správať. 
Bezzásadový človek nemá zábrany a netrápia ho pochybnosti alebo výčitky svedomia, ak 
prekročí pravidlá slušného a čestného správania. 

Jednotlivci, ktorých zásady sa zakladajú na náboženských morálnych kódexoch, považujú 
svoje zásady za absolútne, bohom dané univerzálne pravidlá, ktoré sú povinní bezpodmienečne 
dodržiavať. Pre ľudí založených kriticky nie je etická zásada nemennou smernicou, nie je to 
príkaz pre každého a pre každú situáciu, ktorý treba za každých podmienok dodržiavať. Zo 
zásady vyplýva pre človeka povinnosť, ktorá je skôr podmienečná ako kategorická; podobá sa 
skôr predpokladu ako diktátu; možno ju podrobiť kritickej previerke a uvažovať o nej, kým ju 
aplikujeme na konkrétnu situáciu. To však neznamená, že by bolo prípustné všeobecné zásady 
jednoducho nedodržiavať. Ak raz v komunite vzniknú a rozšíria sa, neslobodno ich brať na 
ľahkú váhu alebo opustiť; ak sa už raz v správaní zakorenili, neslobodno ich ignorovať alebo 
odmietnuť bez príslušného odôvodnenia. Všeobecnú zásadu treba dodržiavať dovtedy, kým sa 
nenahromadia rozumné dôvody, ktoré dokazujú, že ju treba modifikovať alebo opustiť.

Všetci dobre poznáme morálne pravidlá správania v styku s inými ľuďmi. Mám na mysli 
také formy správania, ktoré sa všeobecne označujú ako náležité a vhodné. Morálne zásady nám 
upresňujú, čo to znamená. Zo zásady máme byť napríklad milí. Ale môže sa stať, že niekto 
využije našu láskavosť alebo zneužije našu štedrosť. Zo zásady máme byť povďační za dobro, 
ktoré nám činia iní ľudia, ale uznanie pomoci alebo odmena za ňu môžu prísť príliš neskoro. A 
tak všeobecné pravidlá ľudského správania sú iba jedna stránka mince, ktorú mravne vyvinuté 
bytosti uznávajú. Druhou stránkou je skutočnosť, ako tieto pravidlá navzájom súvisia, najmä 
keď si v niektorej situácii protirečia. Ktoré z nich potom treba dodržovať prednostne? Môžeme 
napríklad niečo úprimne sľúbiť, no v zmenených okolnostiach môže byť splnenie sľubu veľmi 
ťažké a problematické, resp. keby sme sľub splnili, nemohli by sme dodržať inú rovnako záväznú 
zásadu alebo normu.

Keď uvádzame, prečo sme sa rozhodli niečo urobiť alebo neurobiť, zvažujeme vzťah 
medzi zásadou a daným prípadom. Utilitaristi zdôrazňujú, že pri uvažovaní, čo by sme mali 
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urobiť, posudzujeme budúce skutky podľa toho, aký prospech nám prinesú, či prispejú k nášmu 
potešeniu a šťastiu. Ide tu o významný spôsob uvažovania a musíme sa mu bližšie venovať. 
Vzniká tu totiž nebezpečenstvo, že niektorí stúpenci utilitarizmu, najmä v spoločenských 
usporiadaniach inklinujúcich k diktatúre, ľahko ustúpia od určitých elementárnych a vžitých 
morálnych zásad, aby dosiahli cieľ, ktorý pokladajú za väčšie dobro, alebo aby uskutočnili 
niektoré sociálne opatrenia, ktoré považujú za potrebné. 

Morálne zásady sú v určitom zmysle autonómne; nie sú iba nástrojom, ktorý možno 
podľa ľubovôle použiť alebo zahodiť. Majú svoju vlastnú vnútornú hodnotu a neslobodno ich 
považovať len za prostriedky na dosiahnutie určitých cieľov; často sú súčasťou týchto cieľov. 
Môžu existovať ako samostatné hodnoty, ktoré zachovávame kvôli nim samým. Nemôžem si 
napríklad zaumieniť byť čestným alebo nečestným len vo vlastnom záujme alebo aj v službe 
vyššiemu cieľu; čestnosť sama osebe je súčasťou osobného charakteru a na rebríčku ľudských 
hodnôt má vysoké postavenie. Zásady a hodnoty sa môžu prekrývať, ale nie sú totožné, pretože 
hodnoty nie sú všeobecné a nevyplývajú z nich prima facie pravidlá správania.

Zásadnou otázkou morálnych a etických zásad je ich ontologický základ. Ak 
nepochádzajú od boha, ani nevzišli z akéhosi transcendentna, sú potom len dočasnou prchavou 
záležitosťou? Ak sa týkajú len ľudských záujmov, možno ich beztrestne prekračovať? Čo sa 
stane, ak sa navzájom dostanú do rozporu? Ako sa dá rozhodnúť, ktorá zásada má vyššiu 
prioritu alebo legitimitu? Zrúti sa morálka, ak nejestvujú konečné prvotné princípy?

Nemyslím si to. Po prvé, morálne a etické zásady, podľa ktorých žijeme a na ktoré sme 
viazaní, sú reálne. To znamená, že ľudské činy dokazujú ich centrálne postavenie v ľudskom 
správaní. V tomto zmysle sú rovnako časťou prírody ako všetky ostatné fenomény. Po druhé, 
tieto zásady sa vzťahujú na ľudské bytosti, na ich záujmy, potreby a hodnoty. Povedať, že sú 
relatívne, neznamená, že by boli čisto subjektívne, alebo že by sa dali podľa vôle odmietnuť, 
alebo z rozmaru opustiť. Znamená to jednoducho len toľko, že sú súčasťou ľudského správania 
a že do popredia vystupujú v medziľudských vzťahoch. Nemá zmysel hovoriť o nich izolovane a 
abstraktne, oddeľovať ich od ich dôsledkov na ľudské správanie. Dodržiavanie morálnych zásad 
je v ľudskej civilizácii také dôležité, že zásady sa stávajú zvláštnym druhom objektívnej 
skutočnosti a sú neoddeliteľnou časťou biosociálnej i sociokultúrnej oblasti. Majú prirodzené a 
objektívne základy.

Objektívny relativizmus

Výraz objektívny relativizmus hádam najlepšie vystihuje ontologický stav: morálne a 
etické zásady majú transaktívnu funkciu v tom zmysle, že ľudia navzájom na seba pôsobia vo 
svojom prírodnom a sociokultúrnom prostredí. To však platí rovnako aj pre tzv. 
transcendentálne morálne systémy; aj keď veriaci pripisujú svoju morálku abstraktnému 
božskému tvorcovi, aj tak sú ich systémy produktom ľudskej kultúry. 

Keď používam výraz relatívny, mám na mysli jeho tri významy. Po prvé, morálne a etické 
zásady sú produktom spoločenského a kultúrneho vývoja, počas ktorého vznikla aj pevná sieť 
inštitúcií. Po druhé, ich význam a sila vzrastajú iba vtedy, keď sa zakladajú na inherentných 
vnútorných náklonnostiach, ktoré sú charakteristické len pre určitých ľudí; preto sú vzhľadom na 
daného jednotlivca relatívne. A po tretie, tieto zásady sú vzťažné (relačné) preto, lebo majú 
význam a obsah len vtedy, ak sa vzťahujú na ľudí.

Výraz relativizmus používali jeho kritici s prízvukom nesúhlasu, až pohŕdania; pridali ešte 
časticu len na vyjadrenie obavy, že ak sa budú základy nášho morálneho kódexu považovať za 
relatívne, značne sa tým oslabia, čo je nebezpečné. Relativizmus si však nesmieme mýliť so 
subjektivizmom. Relativizmus sa odvoláva na skúsenosťou potvrdenú skutočnosť, že zásady 
majú svoje korene v poznatkoch, získaných cieľavedomou ľudskou činnosťou a sú jej súčasťou. 
Subjektivisti nenachádzajú základ, z ktorého by sa zásady dali hodnotiť alebo kritizovať. Chcem 
však zdôrazniť, že som presvedčený, že existujú objektívne kritériá – preto používam výraz 
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objektívny. Tak som dospel k pojmu objektívny relativizmus, odlišnému od subjektívneho 
relativizmu. Ak môže viesť subjektívny relativizmus k úplnému skepticizmu alebo nihilizmu, 
objektívnemu relativizmu to nehrozí.

Výraz kultúrna relativita zaviedli antropológovia na opísanie veľkého počtu zásad a 
noriem v ľudskej kultúre. Z ich poznatkov vzišiel nový názor, že by sme nemali vnucovať svoje 
normy iným kultúram – najmä vtedy nie, keď ich študujeme – a že hociktorá sústava noriem je 
morálne rovnako oprávnená a životaschopná ako každá iná. Metanormatívna teória s tým 
nesúhlasí, o tom budem hovoriť neskôr. Hoci zásady sú súčasťou kultúry, neznamená to, že 
kultúrny relativizmus prijímame v tom zmysle, že by všetky kultúry boli imúnne voči každej 
kritickej etickej previerke, alebo že všetky dosahujú rovnaký stupeň morálneho vývoja. Aj tu ide 
o určitý druh objektívnej kultúrnej relativity, odlišný od subjektívnej kultúrnej relativity.

Ktoré sú niektoré objektívne znaky relativizmu?

Po prvé, morálne príkazy majú sociobiologický základ; sú zakorenené v podstate 
ľudského tvora procesom vývoja, ktorým sa tento druh prispôsoboval a prežíval. Ľudské bytosti 
sú spoločenské tvory a naše ľudské mláďatá potrebujú predĺžené obdobie dojčenia, aby prežili. 
Už tento fakt viedol k vytvoreniu morálnych pravidiel, ktoré riadia správanie. Ľudskému druhu 
je vrodená napríklad materská starostlivosť, t. j. inštinktívna snaha rodičov kŕmiť a chrániť svoje 
mláďa. Iným príkladom je vzťah medzi pohlaviami, ku ktorému patrí láskavý ohľad na predmet 
milostných návrhov (potešenie z tepla a dotyku, hladkanie, objímanie), ako aj viacero s tým 
súvisiacich psychologických náklonností. Tieto inštinktívne činnosti nie sú vlastné len ľudskému 
druhu. E. O. Wilson pozoroval podobné, i keď len zárodkové vzťahy aj u iných spoločenských 
druhov živočíchov: mravce vedia zahynúť pri obrane svojej kráľovnej a ich vzťah k mravenisku 
je tak hlboký, že mimo kolónie nemôžu existovať. Samozrejme, pri mravcoch ide o inštinktívne a 
nie uvedomele etické správanie, ale podobné javy nachádzame aj medzi vyššími druhmi zvierat, 
napríklad putá súdržnosti medzi opicami, vlkmi, levmi atď., a to tak voči mláďatám, ako aj 
medzi dospelými jednotlivcami. (Wilson, E. O., Sociobiology: The New Synthesis, Sociobiológia: 
Nová syntéza, Cambridge: Harvard University Press 1975). 

Korene morálneho správania a uznanie elementárnych morálnych pravidiel, potrebných v 
úzkom vzájomnom styku medzi jednotlivcami, sú hlboko zafixované v biologickej podstate 
ľudského rodu. Hoci existujú rozličné druhy morálnych pravidiel v rozličných spoločenských 
skupinách, niektoré z nich sú spoločné všetkým skupinám; napríklad spomínaný vzťah rodičov k 
potomstvu alebo vzťah medzi sexuálnymi partnermi. Vzhľadom na to, že jednotlivci majú 
rovnaké biologické potreby a stretávajú sa s rovnakými problémami prežitia, vyvinuli sa často 
napriek veľkej kultúrnej rozdielnosti rovnaké normy. Ľudia museli zbierať potravu, poľovať a 
sadiť rastliny, aby sa uživili, chrániť sa oblečením pred prírodnou nepohodou, brániť sa proti 
dravcom, ba aj proti drancujúcim kmeňom, vzájomne sa priťahovať sexuálne, rozmnožovať sa a 
opatrovať starších, ktorí sa už nevládali o seba postarať. Museli vzdorovať nebezpečenstvu i 
smrti odvážne a s vyrovnanou mysľou. Keďže život staval ľudí pred rovnaké úlohy, vyvinuli sa 
niektoré rovnaké morálne pravidlá. A keďže povaha ľudských bytostí je povahou spoločenských 
tvorov, hrá podstatnú úlohu skutočnosť, že spoločenstvá vytvárajú v prvom rade určité pravidlá, 
ktoré upravujú, ako majú členovia spoločenstva žiť a spolupracovať a vymedzia smernice 
prijateľného spoločenského správania, takže zmysel požiadaviek sa stáva zrejmým a 
pochopiteľným.

Morálne zákonníky upravujú medziľudské vzťahy a pomáhajú ľuďom prispôsobovať sa. 
Možno povedať, že skupiny, ktoré účinnejšie regulujú svoje správanie, majú aj väčšiu schopnosť 
prežiť, množiť sa a súťažiť s inými druhmi, respektíve ľudskými spoločenstvami a pozitívne 
prvky, ako aj naučené spôsoby správania prenášajú na svoje potomstvo. Vieme si predstaviť 
možný scenár v dávnej minulosti, keď sa u našich predkov vynárali prvé náznaky toho, čo 
nazývam všeobecné morálne pravidlá: buď milý a ohľaduplný k členom svojho kmeňa; buď 
čestný a pravdovravný; neubližuj svojim súkmeňovcom a nerob im zbytočne zle; buď priamy, 
otvorený a dodržuj svoje sľuby, atď. Skúškou pravdivosti týchto zásad boli ich dôsledky. 
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Kmene, ktoré si vytvorili takéto pravidlá, mali menej svárov a prežívali úspešnejšie ako kmene, 
ktoré si ich nevytvorili. Pre každého je výhodnejšie spolupracovať s tým druhým; osvedčuje sa to 
najmä v praktickej užitočnosti a v dlhodobých reláciách. Nevzniklo z toho, žiaľ, univerzálne 
pravidlo, ktoré by prevládlo za každých okolností, lebo naša náklonnosť správať sa morálne 
musela v našom srdci súťažiť s inými snahami a pokušeniami. No ak má sociálna skupina prežiť, 
musí jestvovať aspoň akési minimum morálnych vzťahov. 

Aj u iných druhov živočíchov nachádzame podobné formy morálneho správania, ktoré 
niekedy vykazujú prekvapujúcu podobnosť s ľudským konaním. Napríklad kačacia matka priam 
zúrivo bráni svoje káčatká pred nebezpečenstvom. V spoločnostiach niektorých druhov zvierat 
sa vytvára hierarchický (u domácej hydiny tzv. ďobací) poriadok. V skupinách šimpanzov vládne 
vedúci samec, ktorý chráni svoje samice pred hrozbami iných samcov, kým ho nakoniec nejaký 
iný samec predsa len nevyhodí zo sedla, nevypudí zo skupiny a on potom zahynie. Naše 
sociobiologické a geneticky zafixované správanie má svoj predobraz v prvých náznakoch 
morálnych vzorcov v skupinách primátov a iných druhov rozšírených rodín. Ide tu o druh 
biologickej relativity mravnosti, vyvolanej nevyhnutnosťou prispôsobovať sa a prežiť.

Po druhé, ide o vznik sústavy sociokultúrnych pravidiel, ktoré idú oveľa ďalej ako 
základné biologické príkazy. V ľudskom rode je niekedy dosť ťažko rozlišovať medzi celým 
radom vyšších sociálnych funkcií a jednoduchými sociobiologickými funkciami, ale na istom 
stupni vývoja sa naraz vynára zložitý sociokultúrny systém. S rozvojom jazyka, najmä 
používaním metafor a symbolov, sa ľudský myšlienkový svet rozšíril a získaná skúsenosť sa 
mohla zachovať, šíriť a prenášať na ďalšie generácie. Platilo to najmä pre vývoj morálnych 
pravidiel. Časom sa mravnosť stala zložitým komplexom s početnými jemnými odlišnosťami. 
Vznikali čoraz vyššie úrovne morálnych pravidiel, vynucované základnými biologickými 
danosťami a potrebami, respektíve bezprostredným významom zákona zachovania druhu. Na 
úrovni rozvinutej kultúry získava potom mravnosť celkom nový rozmer, pretože sa podrobne 
rozpracúva a vybrusuje. Zakoreňuje sa do ľudského správania. Ak sa však v jednom kmeni určité 
morálne pravidlá museli uplatniť, aby kmeň prežil, nemuselo sa tak stať aj v susednom kmeni, 
hoci sa navzájom ovplyvňovali, a často medzi sebou aj bojovali.

Vtedy sa vyvinul nový stupeň mravnosti: Aj s cudzím človekom v našej krajine máme 
vychádzať ako s bratom; ak k nám príde cudzinec, nemáme mu ubližovať. Túto novú ušľachtilú 
morálnu zásadu nachádzame v Starom zákone; vyslovili ju židovskí proroci. Vtedy začali 
vychádzať prvé zore univerzálnej, všesvetovej mravnosti. 

Všetko svedčí o tom, že morálne zásady sú v priamom vzťahu k dosiahnutej úrovni 
civilizácie. Rozvoj stykov medzi kmeňmi, vrátane výmeny tovarov a obchodovania, mal za 
následok vznik vyššieho stupňa morálneho povedomia našich predkov. Keď hrozil spor a vojna, 
bolo cítiť potrebu vypracovať nejaké normy na zabezpečenie mieru a súladu, lebo v opačnom 
prípade by nebol možný bezpečný život.

Bolo treba prekročiť obmedzené kmeňové morálne zákonníky. Tento fakt ešte dodnes 
mnohé spoločenstvá celkom nepochopili a práve v tom spočíva veľká tragédia ľudského 
pokolenia. Národy, náboženstvá a etnické skupiny ešte stále medzi sebou bojujú a sú ochotné 
použiť aj hanebné prostriedky, len aby získali výhodu. Ale vývoj smeruje univerzálnemu 
správaniu a oslovuje všetkých ľudí bez ohľadu na ich sociálne a kultúrne pozadie. 

Po tretie, vytvorené morálne zásady majú hlboké historické korene; sú produktom 
civilizácie a raz sa stanú spoločným dedičstvom prevažnej časti ľudskej populácie na zemeguli. 
Dobrou ilustráciou tejto témy je odpor proti otroctvu. Raz sa predsa len vynorila morálna 
zásada: Nezotroč inú ľudskú bytosť, ani keď je inej rasy, ani keď pochádza z chudobou 
sužovanej vrstvy obyvateľstva, ani keď je príslušníkom takej slabej národnostnej skupiny, že sa 
neubráni zajatiu a zotročeniu. Skutočnosť, že v biblii aj v koráne nachádzame tak málo slov 
odsudzujúcich otroctvo, ak tam vôbec sú, a že otroctvo bolo bežné a rozšírené u kresťanských aj 
moslimských národov až ďaleko do devätnásteho storočia, jasne dokazuje, že mnohé morálne 
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zásady sa vyvinuli len v nedávnej ľudskej histórii. To isté platí aj o zásade rovnoprávnosti žien 
a mužov, ktorá, žiaľ, ešte ani dnes ešte neplatí a nedodržiava sa na celom svete; často sú to len 
prázdne slová. 

Morálne zásady sa vynárajú na určitom stupni historického vývoja ako výsledok 
kultúrneho a civilizačného procesu. Nesmie ich beztrestne porušovať kmeň, rasa ani národ, a kto 
ich poruší, toho odsúdi väčšina ľudského spoločenstva. Dnes už morálne zásady významne 
ovplyvňujú ľudské svedomie. Ak im odopierame nadprirodzený alebo božský pôvod, neznamená 
to, že by nemali hlboké zakorenenie v ľudskej histórii. 

Uznanie nejakej morálnej alebo etickej zásady si môže vyžadovať dlhý čas a urputný 
zápas. Niektoré zásady sa v určitých vývojových štádiách ľudskej histórie považovali za veľmi 
dôležité a predsa opozícia proti nim bola taká silná, že sa presadili len po dlhých a niekedy aj 
krvavých bojoch. To znamená, že morálne pravidlá, ktoré pokladáme za potrebné, sa vyhlasujú a 
platia pre všetkých ľudí, aj keď niekedy len na minimálnej úrovni; doktrína ľudských práv sa 
rozvíja pre celé ľudstvo. Morálne kódexy rozličných kultúr nie sú rovnocenné a do určitej miery 
je pravda, že niektoré kultúry dosiahli vyšší stupeň etického povedomia ako iné.

Jednou z najrušivejších vlastností ľudského rodu je stranícke nadŕžanie príslušníkom 
vlastnej skupiny. Za prirodzenú, a dokonca za potrebnú sa považuje náklonnosť voči členom 
vlastnej pokrvnej skupiny. Osobitnou povinnosťou rodičov je chrániť a živiť svoje deti; táto 
povinnosť je voči vlastným deťom väčšia než voči cudzím deťom. Ako odplata platia záväzky 
detí voči rodičom. Niet pochýb, že tento úzky vzťah je výhodný a potrebný pre zachovanie a rast 
biologického druhu. Ten istý favoritizmus platí spravidla aj v rozšírenej rodine: zahrnuje sestry, 
bratov, starých rodičov, vnukov, bratrancov, sesternice, synovcov a netere, strýkov a tety. Takéto 
správanie má iste nejakú sociobiologickú funkciu, najmä ak príslušníkov pokrvných skupín 
spájajú spoločné záujmy a potreby a navyše žijú v spoločnej lokalite. 

Je však povážlivé rozšíriť tento zväzok spolupatričnosti na širší okruh spoločnosti, ako je 
kmeň, národ alebo rasa, ktorej je niekto členom, ale na úkor iných skupín. Je to síce určitý 
morálny pokrok, pretože to rozširuje záujmový obzor za hranice bezprostredných súkmeňovcov 
a uvádza jednotlivca do širších spoločenských vzťahov, ale často býva príčinou mnohých 
ľudských bied skutočnosť, že voči tým, ktorí nie sú členmi našej skupiny, vzniká silná nenávisť, 
ktorá môže ľahko prejsť do násilia.

Konrad Lorenz zistil, že členovia potkanej kolónie vedia podľa pachu hniezda určiť, s 
ktorými potkanmi sú pokrvne príbuzní. (Lorenz, Konrad, On Aggresion, O agresii, New York: 
Harcourt, Brace & World, 1966). Voči tým sa chovajú mierumilovne, kým voči cudzím 
jednotlivcom, ktorí sa zatúlali do ich hniezda z inej kolónie, sú prudko agresívni, odháňajú a 
zabíjajú ich. Treba dúfať, že v tomto ohľade neexistuje dôsledná analógia medzi správaním ľudí a 
potkanov. Dejiny však už neraz ukázali, že ľudia sa vedia správať podobne: voči kmeňovo 
príbuzným mierumilovne a voči cudzím nepriateľsky. Pokrvné príbuzenstvo tu nehrá 
rozhodujúcu úlohu. Rozsiahle národné štáty so spoločným kultúrnym dedičstvom vznikli z 
viacerých pokrvne odlišných skupín, ktoré vnútri štátu pestujú silnú skupinovú súdržnosť, ale do 
svojho okolia vylučujú jed neznášanlivosti. Príkladom sú krvavé masakry medzi Francúzskom a 
Nemeckom v troch vojnách i krvavá a dlhá vojna medzi dvoma islamskými štátmi, Iránom a 
Irakom.

Našťastie existujú aj menej nebezpečné formy skupinového súperenia, napríklad 
súťaženie medzi športovými klubmi. Futbalové jedenástky z dvoch susedných miest alebo krajín 
bojujú o víťazstvo alebo slávu a ich fanúšikovania na zápasoch sa často správajú iracionálne, no 
vojny z toho nebývajú. 

V dejinách často na seba narážali záujmy jednotlivých skupín a spoločenstiev; preto 
vznikali morálne pravidlá usilujúce sa regulovať správanie a prekročiť hranice úzkoprsej 
provinciálnej identity. Išlo a ide o dlhodobý proces a máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým 
vznikne skutočne mravná spoločnosť v rámci celého ľudstva.
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Ľudia si oddávna kladú otázky typu: Je ľudské správanie od prírody agresívne a 
deštruktívne? Je straníckosť a súdržnosť v rámci vlastného druhu tak hlboko zakorenená, že ju 
nikdy neprekonáme? Dejiny civilizácie jasne dokazujú nepopierateľný vplyv etnického cítenia v 
ľudských záležitostiach; dokazujú však aj to, že etnické cítenie sa dá, aspoň do určitej miery, 
prekonať. Prísne pravidlá, zakazujúce zmiešané manželstvá medzi rozličnými náboženskými, 
etnickými alebo rasovými skupinami stratili už v mnohých spoločnostiach platnosť a z toho vzišli 
nové národnosti a spoločenstvá. V tomto zmysle umožňujú nové ekonomické, politické a 
sociálne štruktúry – najmä však obrovská súčasná mobilita a cestovanie – stretnutia ľudí 
najrozličnejších národov a národností. Navyše životne dôležitú úlohu zohráva kritická etická 
inteligencia, ako o tom svedčí postupné presadzovanie uznania univerzálnych ľudských práv.

S tým súvisí kľúčová etická zásada: Každý človek má rovnaké právo na slušné 
zaobchádzanie a každý človek sám osebe má rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako každý iný. Táto 
zásada platí nezávisle od rasovej, náboženskej, etnickej, triednej a národnej príslušnosti alebo 
sexuálnej orientácie jednotlivca. Existuje súbor (charta) ľudských práv, ktoré sa týkajú 
dodržiavania základných morálnych princípov. Výraz právo znamená, že všetci príslušníci 
ľudského spoločenstva majú nárok na uznanie a úctu a že ich slobody a možnosti im neslobodno 
odopierať alebo ich porušovať. V siedmej kapitole spresním, ako chápem jednotlivé ľudské 
práva; zahrnujú nielen etické, ale rovnako aj ekonomické, politické a sociálne práva.

Odôvodnenie etických zásad

Teraz si môžeme položiť otázku: Tvrdíme, že morálne zásady, vrátane všeobecných 
morálnych pravidiel a doktríny ľudských práv, sa vyvinuli v našom biologickom ľudskom druhu 
a vzťahujú sa naň a na našu kultúrnu históriu. Ako však určíme, ktoré treba prijať a čo je 
normou, ktorou ich možno odôvodniť? Je to ťažká epistemologická otázka a uvažovali o nej 
mnohí filozofi. Dovoľte mi ukázať, čo tu neplatí:

1. Etické zásady sa nedajú odvodzovať z koncepcie boha. Po prvé, otázna je 
predovšetkým existencia boha. Po druhé, príslušníci rozličných kultúr majú rozličné náboženské 
predstavy. Po tretie, aj keď pripustíme existenciu boha, nie je to záruka, že na tomto základe 
vzniknú rovnaké morálne kódexy. Teisti odvodili z náboženstva veľmi početné morálne kódexy, 
ktoré sa líšia podľa vyznávaného náboženstva. Ako príklad možno uviesť veľkú rozdielnosť 
názorov na manželstvo a rozvod u židov, kresťanov a moslimov.

2. Etické zásady nie sú samozrejmé a intuitívne isté. Argument intuície je spojený 
s ťažkosťou, že nie každému sa etické princípy vidia byť samozrejmé. Často sa stáva že to, čo sa 
považuje za intuitívne samozrejmé, skrýva pod maskou kultúrne postoje, zvyky, obyčaje, názory 
alebo nekritickú verejnú mienku. Upozornenie na závažnosť samozrejmosti je však celkom 
oprávnené, pretože etické zásady hrajú dnes v ľudskej kultúre takú životne dôležitú rolu a 
pripisuje sa im taký veľký význam, že ľudia, ktorí ich znevažujú, alebo neuznávajú ich 
záväznosť, sa pokladajú za nemorálnych.

3. Etické zásady nie sú jednoducho len subjektívne citové postoje alebo stavy, ktoré nie  
je možné kriticky odôvodniť. Existujú dôležité objektívne kritériá hodnotenia etických zásad.

Ako postupovať pri hodnotení a odôvodňovaní morálnej zásady? Už otázka po 
opodstatnení znamená pustiť sa do etického hľadania, čo predpokladá istý stupeň objektivity. V 
procese zvažovania pripadá veľká úloha poznávaniu, ktoré nahrádza číru vieru alebo autoritu. 
Znamená to, že v určitom zmysle sa stane podstatným prvkom každého záveru racionálna úvaha. 
Tým, že sa pravidlá a zásady preverujú racionálnym uvažovaním a zisťuje sa ich rozhodujúca 
zrejmosť, menia sa z nepreverených morálnych predpokladov a zásad na etické zásady overené 
kritickým uvažovaním. Morálne zásady, ktorými sa riadia naše činy, sú zakorenené v obyčajoch a 
zvykoch, v pocitoch a prejavoch. Etické zásady už dávno vyklíčili v úrodnej pôde ľudskej 
skúsenosti a dnes sú dômyselne zalievané a preplievané kritickou inteligenciou.
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V procese hľadania netreba začínať od prvopočiatku, ale in re, uprostred samotnej veci, 
v behu života a v nadväznosti na sústavy pravidiel a noriem, vytvorených v minulosti. 
Inteligencia mení náhodné pravidlá na odôvodnené úsudky, formujúc ich vo svetle rozumu. Táto 
kontinuita je veľmi dôležitá. Radikálny revolucionár, najmä v korumpovanej spoločnosti, by rád 
zbúral všetky existujúce sociálne štruktúry, považujúc ich za morálne ponižujúce; chcel by 
hubkou zotrieť bridlicovú tabuľku a začať písať odznova. Dá sa pochopiť odpornosť 
úplatkárskych, despotických a pokryteckých vlád banánových republík; a môže prísť čas, keď sú 
nevyhnutné rázne akcie na obnovu sociálnej spravodlivosti. Ani vtedy však nemožno zavrhnúť 
všetky normy, zásady a hodnoty; to sa môže týkať len niektorých a ostatné treba zachovať ako 
prejavy kolektívneho etického povedomia príslušného okruhu ľudí.

Môj prvý záver teda je, že ľudstvo, vrátane svojich špecifických spoločností, už má určitý 
počet zásad, ktoré sa uznávajú a prijímajú ako záväzné. Poznáme ich priority, ich zaradenie 
podľa zvykového práva, ako aj ich dôsledky v podobe prijateľného spôsobu správania, 
potvrdeného príslušnými sociálnymi skupinami a neraz dokonca vyhláseného za zákon. Morálne 
skúsenosti, hodnoty a zásady, ktoré už ľudstvo v priebehu histórie prijalo za svoje, predstavujú 
východisko morálky.

Neznamená to však, že morálka je nemenná, pretože to, čo je dnes, spočíva na 
problémoch včerajška a na ich riešení minulými generáciami. V minulosti zodpovedalo morálne 
správanie vtedajším filozofickým a vedeckým názorom a ako vtedajšie vedecké a praktické 
vedomosti mohli byť nesprávne alebo neúplné, a preto boli od tých čias prepracované alebo 
doplnené, tak aj minulé morálne koncepcie môžu vyžadovať úpravu. Mnohé v minulosti 
vytvorené morálne zásady, ktoré pomáhali ľuďom vyrovnať sa s vtedajšími problémami, dnes už 
nie sú účinné, ba dokonca môžu byť škodlivé. Navyše sa vynárajú problémy, s ktorými si 
starodávne náboženstvá alebo morálky nevedia poradiť. Niektoré staré pravdy už neplatia.

V morálnej oblasti panuje zdanlivá nehybnosť ako v údolí vyplnenom ľadovcom. 
Niektoré zvyky sa tak zakorenili, že sa len pomaly a ťažko menia. Nejaké morálne zásady sú 
vždy lepšie ako nijaké, nech by boli akokoľvek starobylé; pre zachovanie sociálnej súdržnosti sú 
vždy dôležité. Nech by už boli bývali akokoľvek úctyhodné, kostnatejú časom na číre predsudky 
a treba ich posúdiť z hľadiska súčasnosti a možno aj opustiť, ak sa nimi spoločnosť nemá nechať 
zotročiť.

Ako a prečo sa máme zmeniť? Myslím, že po prvé kvôli vecnej zrejmosti. Mnohí ľudia si 
napríklad myslia, že trest smrti je všeobecná morálna zásada zaobchádzania s vrahmi. Svoju 
mienku podopierajú odvolávaním sa na staré biblické príslovie „Oko za oko a zub za zub“ a 
vyslovujú ho presvedčivo ako článok hlbokej viery. Názor, že vrahov má štátna moc popravovať, 
však môže byť podložený aj presvedčením, že vrahov odstraší od ich činov len poprava a keby 
spoločnosť opustila túto metódu trestu, vzrástol by počet vrážd.

Takúto vecnú otázku možno rozhodnúť, ak je to vôbec možné, len vedeckými 
sociologickými a psychologickými štúdiami. Vykazujú spoločnosti, v ktorých existuje trest smrti, 
nižší výskyt vrážd ako spoločnosti, ktoré tento trest neuplatňujú? To je empirická otázka. O 
odpovedi sa dá špekulovať, ale rozhodnúť sa dá len po podrobnej vedeckej analýze. Tu sa však 
hneď vynorí druhý kľúčový problém: Či osoba, ktorá schvaľovala trest smrti v domnienke, že to 
odstraší vraha od zločinu, bude ochotná zmeniť svoj názor, ak sa dokáže, že trest smrti od 
zločinu neodstraší? A obrátene: Či ten, kto bol proti trestu smrti ako barbarskému a neúčinnému 
spôsobu zaobchádzania s vrahmi, bude sa dať presvedčiť, aby zmenil svoj názor, ak sa dokáže, 
že trest smrti preukázateľne odstrašuje od zločinu?

Nepredkladám dôkazy pre a proti. Poukazujem len na význam vecných údajov pri 
zmenách morálnych postojov. Nechcem tvrdiť, že etické zásady sa dajú odvodzovať z faktov; to 
by bola forma naturalistického omylu. Chcem len povedať, že pri vynášaní našich súdov je 
rozhodujúce rozoznať fakty. Z konštatovania „tak je to“ sa nedá jednoducho prejsť k záveru „tak 
to má byť“. Dokonalé poznanie skutočností nám vždy pomôže rozhodnúť sa múdrejšie.
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Ďalší príklad sa týka otázky, či majú mať homosexuáli tie isté práva ako heterosexuáli a 
či má byť napríklad análny pohlavný styk medzi homosexuálmi naďalej zákonom zakázaný, ako 
je to v niektorých štátoch USA a v niektorých iných štátoch. Rozhodujúca tu bude odpoveď na 
zásadnú vecnú otázku: je homosexualita podmienená geneticky? Sú tí, ktorí pociťujú náklonnosť 
k príslušníkom rovnakého pohlavia, takto biologicky uspôsobení, keďže sexuálna orientácia 
každého jednotlivca je určená už pri narodení? Existujú určité dôkazy, že homosexualita sa 
vyskytuje aj u iných druhov, čo by mohlo svedčiť o jej genetickom pôvode. E. O Wilson dokonca 
hovorí o sociobiologickej prispôsobovacej funkcii pri vzniku homosexuálnych jednotlivcov v 
rámci druhu. Nech je jeho názor pravdivý alebo falošný, otázka zostáva: ak sa niektorí ľudia s 
homosexuálnou orientáciou alebo už narodili, alebo ju získali v takom ranom veku, že nad ňou 
majú minimálnu alebo žiadnu kontrolu, je správne, aby ich činy spoločnosť odsudzovala alebo 
trestala?

Rímskokatolícka cirkev považuje správanie homosexuálov za hriech a žiada od nich 
zdržanlivosť a bezženstvo. Snaha vyhubiť homosexualitu zákonmi sa zakladá na predpoklade, že 
títo jednotlivci sa dobrovoľne rozhodli za osobitný štýl svojho života a ešte stále sa môžu 
rozhodnúť nebyť teplými. Niet pochybnosti, že určitý prvok voľby tu existuje. Každý musí prísť 
sám na to, ako chce prejavovať svoju sexualitu, nech má akúkoľvek orientáciu; musí sa 
rozhodnúť, či chce mať voľný pohlavný styk s viacerými partnermi, alebo či chce žiť v 
monogamii. Za určitých okolností, napríklad v armáde, vo väzení, alebo v kláštoroch môžu byť 
homosexuálne styky časté aj medzi jednotlivcami, ktorí by inak neboli prejavili náklonnosť k 
vlastnému pohlaviu. Konečné posúdenie problematiky homosexuality si iste vyžaduje ďalšie 
vedecké znalosti o jej príčinách. Lebo ak sa potvrdí, že takíto jednotlivci nemôžu zmeniť svoju 
sexuálnu náklonnosť, bolo by tyranským porušením ich práv ako ľudských bytostí odopierať im 
črtu charakteru, ktorú považujú za prirodzenú súčasť svojej existencie.

To neznamená, že by spoločnosť nemala regulovať správanie homosexuálov, ktorí 
otvorene majú styky s viacerými partnermi, najmä ak je tým ohrozené verejné zdravie, alebo že 
by sa nemala chrániť mládež pred násilným zneužitím. V popredí všeobecného záujmu stoja 
predovšetkým zdravotné problémy. Vysoký výskyt niektorých nákazlivých chorôb medzi 
homosexuálmi, ako je napríklad AIDS, aktualizuje aj otázku sociálnej kontroly: treba zavrieť 
verejné kúpele, kontrolovať alebo zakázať mužskú prostitúciu, alebo nariadiť povinné 
diagnostické vyšetrovanie a liečbu ako opatrenia na tlmenie tejto choroby? Ak mnohí alebo 
väčšina homosexuálov nie sú schopní zmeniť svoju sexuálnu orientáciu, mali by sa im priznať 
rovnaké práva na uspokojenie ich potrieb ako heterosexuálom? Takéto zložité otázky sa dajú 
riešiť len na základe výsledkov vedeckých výskumov a analýz; rozhodnutia sa nemôžu zakladať 
len na pocite niektorých jednotlivcov, že homosexuáli sú pre heterosexuálov odpudzujúci. 

Druhým dôležitým spôsobom overovania etickej zásady je porovnanie: existuje 
všeobecný predpis, ako zaobchádzať s ľuďmi, respektíve ako sa správať pri styku s nimi. Ale 
zásady treba zmeniť, ak sa majú nájsť lepšie. Niektorí ľudia si iste myslia, že existuje, aspoň v 
predstavách, sústava etických zásad, napríklad zásady spravodlivosti a čestnosti, na ktoré do 
určitej miery prídeme sami, a že tieto zásady predstavujú normy platné pre všetkých ľudí. To bol 
Platónov problém v Ústave, keď hľadal ideálnu, utopickú definíciu „dobra“. Myslím si, že 
v tomto ohľade musíme byť veľmi opatrní, lebo je tu veľké nebezpečenstvo, že sa nám vnúti 
zaužívaný autoritatívny model vyžadujúci slepú poslušnosť. Opakujem – mravnosť a etické 
zásady majú byť otvorené voči zmenám, lebo spoločnosť sa stretáva s novými problémami, ktoré 
sa líšia od minulých. To je dôvod, prečo treba zvoliť taký prístup k niektorým etickým otázkam, 
ktorý umožňuje pokus a revíziu. Súčasne je však zrejmé, že mnohé existujúce morálne a etické 
princípy, týkajúce sa všeobecných ľudských problémov a potrieb, ostanú spoločným dedičstvom 
a morálnym povedomím ľudstva a neslobodno ich zľahčovať, ani ľahkovážne opustiť.

Tretí a najdôležitejší test morálnej zásady sme dosiaľ nespomenuli. Je ním potreba 
preveriť dôsledky navrhnutých pravidiel správania. Zásady nemôžeme posudzovať jednoducho 
podľa ich obsahu alebo znenia, ani podľa zbožnej viery v ich platnosť. Rozhodujúce je, ako sa 
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osvedčujú v praxi. Tu platí biblické príslovie: Podľa ich plodov ich môžeme najlepšie poznať a 
posúdiť.

Pohľad na dôsledky je pragmatická skúška, zameraná na praktickú účelnosť a užitočnosť. 
Niektorá zásada sa môže zdať byť teoreticky dobrá, no ak ju uplatníme v praxi, môže byť 
konečný výsledok hrôzostrašný. Príkladom nech je myšlienka participačnej demokracie, ktorú 
schvaľuje mnoho ľudí v súčasnom svete. Etická zásada vyžaduje, aby všetci príslušníci nejakej 
organizácie mali rovnaký hlas pri určovaní obsahu jej činnosti a spôsobu jej riadenia. Znamená 
to, že každý má mať rovnaký hlas? Na politickej úrovni sa to zdá byť absolútne čestné, najmä ak 
ide o ochranu proti autoritatívnym vládam. Právo na nesúhlas s oficiálnou mienkou a zákonné 
právo na opozíciu predstavuje silnú hrádzu proti diktátorským režimom. 

Je však veľmi otázne, či sa môže participačná demokracia zaviesť vo všetkých 
inštitúciách spoločnosti aj bez hodnotenia jej spôsobilosti. Napríklad hnutie za neobmedzenú 
participačnú demokraciu na univerzitách a kolégiách v USA vyvolalo na školách všeobecný 
zmätok a viedlo k zníženiu štandardov výkonnosti. Je samozrejmé, že študenti sa majú 
zúčastňovať na diskusiách o obsahu činnosti škôl a o učebných osnovách. Nemá sa s nimi 
zaobchádzať len ako s pasívnymi spotrebiteľmi, ktorí nemajú schopnosť rozumne posúdiť obsah 
výchovy, ktorá sa im poskytuje. Najmä bystrí študenti vyžadujú možnosť výberu a vysokú 
úroveň výučby.

Ale uskutočnenie participačnej demokracie bez zabezpečenia schopnosti fakúlt 
vyhodnotiť obsahovú náplň učebných programov môže viesť k nezmyselným činom 
s katastrofálnymi dôsledkami, ako sme to videli v šesťdesiatych rokoch na viacerých amerických 
univerzitách. 

Ak tu uvádzam overovanie etických zásad ich dôsledkami, nemyslím len na utilitaristickú 
zásadu najvyššieho možného blaha. Keby sa táto zásada brala doslovne, mohla by mať 
nepríjemné následky. Môže napríklad väčšina odopierať práva nepoddajným menšinám, ak to 
bude mať za následok veľmi veľké dobro pre veľmi veľký počet ľudí? Samozrejme že nie, 
pretože sú určité zásady a práva, ktoré nemožno odopierať, nech by to bolo pre väčšinu 
akokoľvek priaznivé. Dá sa síce povedať, že hlavnou príčinou, prečo nechceme menšiny zbaviť 
ich práv, sú negatívne dlhodobé dôsledky a že zásada najvyššieho možného blaha aj tak ostáva 
konečným testom. Tento argument má určitú hodnotu, ale možno namietať, že druhých 
neslobodno zbavovať ich práv z nijakých, ani z pragmatických dôvodov. 

V každom prípade by som chcel zdôrazniť, že pri overovaní zásady na základe dôsledkov 
ide vždy o viacero hodnôt a zásad, ktoré si ceníme a chceme zachovať. Ak totiž necháme padnúť 
jednu jedinú zásadu, môže to ohroziť celú sústavu našich hodnôt a zásad. Naozaj je to tak, že 
v etických otázkach ide často o široké spektrum hodnôt a zásad; ak ich chceme zachovať alebo 
zdokonaliť, musíme pozorne sledovať, ako na ne zapôsobí osobitná zásada.

V tomto ohľade je overovanie prostredníctvom dôsledkov aj empirické, pretože dôsledky 
sa pravdepodobne prejavia v okolitom svete. Pripúšťam, že niekedy by sme sa mohli aj 
uvažovaním dopátrať, čo sa stane, ak uplatníme nejakú novú zásadu, ale len jej konkrétne 
praktické preverenie je rozhodujúce. Inokedy nemáme možnosť pustiť sa do preverovacej akcie, 
lebo by to bolo spojené s príliš veľkým rizikom; vtedy musíme vystačiť s hypotetickou úvahou. 
Nejaký politický vodca môže napríklad pri úvahách o budúcej politike položiť otázku, čo by sa 
stalo, keby medzi veľmocami vypukla atómová vojna. Vyhubila by ľudstvo? Taká úvaha by sa 
dala ťažko prakticky overiť.

Existuje aj štvrté kritérium na ocenenie hodnoty nejakej zásady, a to je preverenie jej 
dôslednosti. Kantovým povestným kritériom platnosti etickej zásady bola jej univerzálnosť; kým 
niečo urobíme, povedal, musíme zistiť, či zásada, v mene ktorej navrhujeme niečo urobiť, sa 
môže stať všeobecným, univerzálnym pravidlom pre celé ľudstvo. Považoval to však len za 
formálny logický test. Keby skúšané pravidlo odporovalo čo len časti morálnej sústavy, 
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nesmieme ani pre seba robiť výnimku. Nesmieme napríklad klamať, podvádzať alebo vraždiť, 
lebo keby sa to stalo univerzálnym zákonom, nedalo by sa žiť morálne.

Kritici poukázali na dve hlavné ťažkosti s týmto Kantovým kritériom: Po prvé, ťažko 
tvrdiť, že každá mravná norma je absolútna, pretože etickými dôvodmi sa vždy dajú vysvetliť 
výnimky. To platí najmä vtedy, ak ide o konflikt povinností. Preto sa pravidlá majú chápať len 
ako všeobecné povinnosti prima facie, a nie ako absolútne príkazy. Či sme povinní v danej 
situácii niečo urobiť, to závisí od súvislostí. Kantov kategorický imperatív je príliš formálny a 
prázdny, než aby mohol slúžiť za jedinú smernicu správania. Po druhé, overenie nejakého 
pravidla neznamená formálnu zhodu s existujúcim morálnym poriadkom, ako si to myslel Kant, 
ale závisí od konkrétneho preverenia dôsledkov nejakého činu. Ak sa dôsledky považujú za 
škodlivé pre morálnosť už v empirickom zmysle, rozhodne sa racionálne uvažujúci človek 
ustúpiť. Kantov kategorický imperatív nám pri etickom rozhodovaní pomôže ako jeden 
z mnohých činiteľov, ktorý všetky treba brať do úvahy, ale nikdy nie je rozhodujúcim alebo 
jediným kritériom.

Okrem toho je tu ešte jeden logický test, ktorý je veľmi dôležitý, a to je vnútorná zhoda 
našich zásad. Nemá sa posudzovať jedna abstraktne izolovaná zásada bez zváženia jej logických 
účinkov na iné pre nás dôležité zásady. Vždy sa treba pýtať, či nejaká nová (alebo aj stará) 
zásada neprotirečí iným zásadám, ktoré dodržujeme. Keby to tak bolo, sme pokrytecky 
neúprimní voči sebe samým alebo pripúšťame dvojaký meter. Ak napríklad stanovíme, že všetci 
ľudia majú nárok na rovnakú ohľaduplnosť, ale potom z toho vylúčime ženy, obmedzujeme našu 
definíciu ľudí na mužské pohlavie a je zrejmé, že takto neberieme zreteľ na polovicu ľudstva. V 
takomto prípade alebo opustíme svoju všeobecnú zásadu, alebo ju vysvetlíme novým spôsobom 
tak, že jej platnosť rozšírime aj na ženy. Prihliadnutie na vnútornú zhodu je základná metóda 
hodnotenia, preverovania a rozvíjania morálnych zásad. Uplatňujú ju sudcovia a súdy najmä v 
demokratických spoločnostiach. Historicky mala veľký význam v bojoch za uznanie nových 
ľudských slobôd a práv. Okrem vecnosti a dôsledkov je základným kritériom pri hodnotení zásad 
ich vnútorná zhoda. 

 Na tomto mieste treba vysloviť varovanie: Pozor na tyraniu zásad! Ak už raz bola 
morálna zásada vyslovená a potvrdená, niekto ju môže pokladať za tak životne dôležitú pre 
ľudskú spravodlivosť, že nepripustí žiadnu výnimku z jej platnosti. Za určitých okolností môže 
prehnaná dôslednosť veľmi sťažiť situáciu, pretože môže narušiť aktuálnu sústavu hodnôt a 
zásad, ktoré si vážime. Niekedy sa formálna dôslednosť prejavuje ako samoľúba namyslenosť a 
za istých okolností by mohla vyvolať aj morálny fanatizmus. 

Pomyslime si len na tie neochvejné morálne zásady, ktoré sa stali najprv heslami 
radikálnych revolúcií a potom heslami reakčného útlaku. Téza „Všetka moc ľudu“ znie ako 
univerzálne pravidlo v teórii pekne, ale keď sa uskutočnila v praxi nedisciplinovaného davu alebo 
revolučného tribunálu, viedla ku krutovláde. 

Rozličné skupiny vystupujúce v mene „práva na život“ vyhlasujú heslo „Všetky potraty 
sú zlé“ za všeobecne záväzné, lebo chcú za každú cenu zachovať to, čo považujú za posvätnosť 
života. Títo ľudia sa stavajú na obranu „života nevinných plodov“, ale sú ochotní povýšenecky 
oklieštiť právo ženy na slobodu reprodukcie. V mnohých situáciách môže dovŕšenie tehotenstva 
žene škodiť (napr. po znásilnení alebo inceste), alebo viesť k vážnemu poškodeniu plodu. 
Krikľúni práva na život sami nechcú v takých situáciách platiť lekárske poplatky, ani prevziať na 
seba výchovu takých detí; trvajú len na slepej vernosti svojej zásade. Ich odporcovia upozorňujú 
v tejto súvislosti na skutočnosť, súvisiacu s dôslednosťou pri dodržovaní zásad, že mnohí z tých, 
čo odmietajú zabíjanie plodov, obhajujú iné formy zabíjania, napr. trest smrti alebo vraždenie 
nevinných civilistov v čase vojny.

Ďalšou ilustráciou nesprávneho odvolávania sa na dôslednosť zásad je snaha všeobecne a 
bez ohľadu na dôsledky aplikovať zásady libertinizmu. Téza „Každý jednotlivec má právo žiť, 
ako chce“ sa iste javí ako presvedčivé pravidlo pre riadenie nášho správania a myslíme si, že ju 
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treba uznávať. Ak jej však pripíšeme absolútnu platnosť a nepripustíme výnimky, môže v 
určitých prípadoch škodiť tak jednotlivcovi, ako aj spoločnosti. Pamätám sa na rozhovor so 
známym libertínom. Trval na tom, že návykové drogy, vrátane heroínu a kokaínu, by mal zákon 
pripúšťať. Odôvodňoval to tým, že treba zachovávať prvoradosť zásady slobody jednotlivca, 
podľa ktorej štát nemá nijakým spôsobom upravovať súkromný život jednotlivca alebo skupín.

Položil som mu otázku: „A čo, keď legalizácia takých návykových drog najväčšmi 
poškodí znevýhodnenú mládež menšiny živoriacej v chudobe a v gete?“ Odpovedal mi: „Myslím 
si, že sa poučia. Aj keď to možno bude znamenať stratu celej jednej generácie mladých ľudí.“ 
Pochopil som, že jeho názor je v súlade s jeho libertínskou filozofiou slobodomyseľnosti. Myslím 
si však, že nepripustiac nijakú výnimku stal sa obeťou vlastnej zásady, lebo nebol ochotný 
posudzovať ju v spojitosti s inými zásadami a hodnotami, ktoré iste uznával; neposudzoval ju 
podľa jej bezprostredných dôsledkov.

Uzatváram túto časť konštatovaním, že aj keď sa vzdáme nadprirodzenej morálky a aj 
keď sa nová etika sa vzťahuje na ľudské záujmy a potreby, nevedie k etickému subjektivizmu. 
Existuje druh objektívneho relativizmu, na ktorý sa môžeme zamerať a aj sa zameriavame. 
Existujú objektívne normy etických zásad, ktoré riadia náš život.

Katalóg všeobecných morálnych pravidiel

Existujú nejaké prima facie všeobecné zásady, ktoré presahujú hranice kultúrnej relativity 
a platia pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich sociálne prostredie? Existujú nejaké etické zásady, o 
ktorých môžeme tvrdiť, že sú objektívne pravdivé a nezávislé od toho, či existuje boh, ktorý by 
ich bol vyhlásil za záväzné? Tvrdím, že áno, existujú a sú tak podstatné pre ľudské vzťahy, že ich 
možno charakterizovať ako „všeobecné morálne pravidlá“. Všetky súčasné kultúry uznávajú ich 
význam, lebo predstavujú morálne príkazy, nevyhnutné pre skupinovú súdržnosť a prežitie. 
Jednotlivcov, ktorí ich dodržujú, spoločnosť vyzdvihuje a tých, čo ich znevažujú a prekračujú, 
odsudzuje a karhá ako nemorálnych, skazených alebo zlých.

Povedať, že určité formy správania sú slušné, obdivuhodné alebo vhodné, kým iné zas 
neslušné alebo nevhodné, ba dokonca zlé, nie je subjektívny vrtoch alebo vyjadrenie kultúrneho 
názoru. Myslím si, že je to prejav kultúrnej úrovne morálneho vývoja, ktorý prekračuje kultúrne 
hranice. V ľudskom správaní panujú ešte stále veľké rozdiely; vedú sa početné polemiky o tom, 
čo jedni považujú za slušné a iní za neslušné správanie; názory na niektoré morálne javy sa veľmi 
líšia. Existuje však základné jadro zásad, ktoré sme v ľudskom správaní postupne uznali za 
záväzné. Tieto pravidlá možno kvalifikovať ako všeobecné; máme na mysli len najzákladnejšie 
zásady, uznávané širokým okruhom ľudí a ponechávajúc mnohé iné sústavy morálnych zásad 
otvorené pre ďalšiu kritickú diskusiu. Radšej používam výraz morálne ako etické, lebo si 
myslím, že spoznanie, že sú to výlučne kladné morálne zásady, ktoré majú riadiť správanie medzi 
civilizovanými jednotlivcami, sa pevne zakorenilo v priebehu dlhodobého spoločenského vývoja. 
Tieto zásady podporujú zvyky a obyčaje, sú včlenené do zákonov a v niektorých náboženstvách 
sa považujú za posvätné.

Hoci morálne pravidlá nepochádzajú z nejakého nadprirodzeného zdroja, niekedy sa 
považujú za bohom zjavené práve preto, že sú tak veľmi dôležité pre ľudské spoločenstvo. 
Skutočnosť, že sa im niekedy pripisuje hlas boží, je ďalší dôkaz ich neobyčajne vysokého 
hodnotenia. V každom prípade majú autentický kognitívny ale nezávislý základ. Možno ich 
odôvodniť racionálnym uvažovaním a zakladajú sa na praktických etických vedomostiach. Iste 
vyjadrujú najhlbšiu múdrosť ľudského rodu a spoznať ich môže každý, kto požíva plody stromu 
poznania dobra a zla. Je zaujímavé, že teisti a humanisti sa rovnako hlásia k morálnym 
pravidlám. Dokazuje to, že ľudia uznávajú spoločné základné hodnoty nezávisle od 
svetonázorového presvedčenia, aj keď sa potom rozchádzajú v otázke konečného pôvodu 
morálky.
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Nasledujúci katalóg morálnych zásad nemožno chápať ako rebríček zásad podľa stupňa 
ich postupnej alebo zostupnej závažnosti. Poriadok, v akom ich uvádzam, je len náhodný, lebo v 
každej osobitnej situácii môže mať jedna zásada vyššiu záväznosť ako iná. Treba ich všetky 
pokladať skôr za všeobecné smernice, nie za absolútne a univerzálne príkazy. Neznamená to 
však, že by sa tým ich motivačná sila nejako oslabovala. Rozumný mravný jednotlivec bez 
náboženského vyznania rozpozná ich dôležitosť úplne rovnako ako bohom intoxikovaný veriaci. 
Treba ich všetky vymenovať. Etická filozofia nemá byť len metateoretickou abstraktnou 
rozcvičkou, ale má mať normatívne dôsledky na správanie. Predložiť takýto katalóg morálnych 
pravidiel je osobitne dôležité pre humanizmus, ktorému sa neoprávnene vyčíta, že morálne 
zásady nemá.

Morálne zásady sa týkajú nášho vzťahu k iným ľuďom v spoločnosti. Mali by len malý 
význam pre pustovníka, žijúceho osamotene v jaskyni alebo na ostrove. Niektoré by mohli platiť 
aj pre iné cítiace druhy živočíchov, takže by sa dalo hovoriť aj o právach zvierat. Hoci sú 
morálne zásady formami sociálneho správania, musia sa zameriavať na jednotlivca, ak majú byť 
účinné.

Jednotlivé zásady sa do určitej miery prekrývajú a niektoré sú čiastočne obsiahnuté 
v iných, no považujem za dôležité definovať a klasifikovať každú osobitne. Nasledujúci zoznam 
nie je úplný; istotne existujú ďalšie zásady, ktoré by sa dali pridať Je iba základnou osnovou na 
etické správanie a rozhodovanie.

I. Integrita
1. Pravdovravnosť znamená vlastnosť hovoriť vždy pravdu; vierohodne, výstižne a 

presne vyjadrovať skutočnosť. Táto vlastnosť je základom všetkých ľudských spoločenských 
vzťahov, lebo ľudia nemôžu žiť a spolupracovať, ak vedome a úmyselne zamlčujú, falšujú alebo 
zastierajú pravdu. Opakom je klamať, podvádzať.

Je zaujímavé, že táto zásada sa v desatoro osobitne nevyzdvihuje, hoci je tam jeden 
variant na túto tému: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu“ (Ex 20, 16). Ani v 
Kázni na hore to nie je dôležitá téma.

Napriek tomu je pravdovravnosť všeobecným morálnym pravidlom, ktoré platí vo 
všetkých civilizovaných spoločnostiach a pravdepodobne to už tak bolo aj v tzv. primitívnych 
spoločnostiach. Keby ľudia podvádzali jeden druhého, nemohli by sa spoliehať jeden na druhého. 
Klamstvo znemožňuje ozajstnú komunikáciu. Ak nevieme, kedy máme nejakému človeku veriť, 
nemôžeme sa spoľahnúť na nijakú črtu jeho povahy.

Ľudia sa môžu rozchádzať v názore, čo je pravda. Môžu mať rozličný názor na nejakú 
skutočnosť, líšiť sa v jej chápaní a vysvetľovaní jej príčin. Sú však povinní povedať pravdu, ako 
ju poznajú, alebo ako si myslia, že ju poznajú, bez akéhokoľvek úmyslu pred inými niečo zatajiť. 
Človek, ktorý nekoná podľa tejto zásady, je klamár.

Nemyslím tým prípad malého neškodného klamstva, ani morálnu dilemu v situácii, keď je 
klamať prípustné – keď je to klamstvo nie pre vlastný prospech, ale pre dobro druhého. Platí to 
najmä vtedy, keď neklamať, t. j. povedať pravdu, by bolo v rozpore s inými, rovnako záväznými 
morálnymi zásadami. Existujú výnimky z každého všeobecného pravidla, ale jeho prekročenie 
musí mať závažný dôvod. Tým sa nepopiera všeobecné ľudské presvedčenie, že pri rovnosti 
všetkých ostatných činiteľov sme povinní prima facie byť pravdovravní.

V niektorých výnimočných situáciách spoločenského života sa môže vyžadovať čestné 
slovo, prísaha alebo dokonca podstúpenie skúšky detektorom lži, ak existuje možnosť, že sa tým 
zaručí pravdovravnosť. Pravdovravnosť je základom vedy, filozofie a každej disciplíny súvisiacej 
s poznaním pravdy. Je podstatným znakom otvorenej a slobodnej spoločnosti, ale niet jej v 
totalitných a autoritatívnych režimoch, kde sa vládnuce elity snažia zatajiť chyby a nedostatky, 
potlačiť nesúhlas a postihovať každý pokus povedať alebo uverejniť pravdu. Takéto klamstvá sú 
porušením základnej morálnej zásady nielen z hľadiska jednotlivca, ale aj z hľadiska spoločnosti.
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2. Dodržať sľub znamená splniť daný záväzok, žiť podľa uzatvorenej dohody. Ak niekto 
v každodennom živote v dobrej viere niekomu niečo sľúbi, je nemorálne porušiť tento sľub. 
Opakom je zrušiť dané slovo, nesplniť záväzok, zanedbávať povinnosti; byť nespoľahlivý a 
neverný.

Dať sľub značí prehlásiť niečo voči druhej osobe, ktorá potom očakáva, že sa to v 
budúcnosti splní, a to buď tým, že sa niečo urobí (napríklad „sľubujem, že vám pôžičku vrátim“) 
alebo zdržaním sa niečoho („sľubujem, že to nikomu nepoviem“). Je to záväzok, na ktorý sa iní 
môžu spoľahnúť. Môže byť spojený so slávnostnou prísahou, náboženským sľubom alebo 
vyslovením záväzku. Ten, kto niečo sľubuje, berie na seba záväzok voči osobe, ktorej niečo 
sľubuje. Bez toho, aby sa to muselo v sľube vysloviť, je v ňom zahrnuté uznanie, že niekedy sa 
okolnosti môžu vyvinúť tak nepriaznivo, že sľubujúcemu znemožnia splniť sľub, ktorý dal v 
dobrej viere.

To sa môže týkať plnenia zmlúv, pri ktorých dve alebo viac strán pristupuje na dohovor 
alebo dohodu, že všetci súhlasia, že niečo urobia alebo neurobia a že ak niektorá strana nesplní 
svoj zmluvný záväzok, poruší zmluvu. Existuje nielen morálna, ale aj zo zákona vyplývajúca 
povinnosť dodržiavať zmluvy, ktoré sme uzavreli slobodne a bez nátlaku. Medzi takéto dobroľné 
dohody patrí služobná prísaha a manželský sľub. Ak niektorá strana takýto sľub vo vážnej veci 
poruší, nemusí ani druhá strana dodržať záväzky vyplývajúce zo sľubu. Niektorí ľudia dávajú 
dosť ľahkovážne sľuby, ktoré asi nebudú môcť dodržať. Raz to robia preto, aby sa iným zapáčili, 
a vtedy môžu byť ich motívy chvályhodné. Ak však chcú iných oklamať, napríklad predať im 
nejaký nekvalitný výrobok, alebo sa dohodnúť na zbytočnej službe, vtedy sú ich úmysly zlé.

3. Priamosť je vlastnosť byť otvorený, úprimný, bez pretvárky a spoľahlivý vo vzťahu k 
iným, najmä v osobnom vzťahu dvoch osôb. Opakom je neserióznosť, pokryteckosť, faloš, 
zradnosť.

Priamosť je rozhodujúca pri budovaní dôvery. Je znakom morálnej bezúhonnosti. Priamy 
človek je otvorený vo svojom styku s inými; nie je neúprimný alebo prefíkaný, šikovne maskujúci 
iné motívy. Medzi zaľúbenými a priateľmi je priamosť prvoradá vlastnosť, je predpokladom 
dôvery. Ak sa nedá dôverovať tomu, čo nám druhý hovorí, potom ťažko s ním spolupracovať na 
spoločnej úlohe. Prefíkaný človek využíva iných a zneužíva ich na vlastné ciele. Niekedy môže 
byť dokonca zlomyseľný. Na druhej strane niekedy miera priamosti v ľudských vzťahoch 
prekračuje svoje hranice. Niekto môže byť v styku s druhými naivný, rezervovaný alebo 
zdržanlivý. Môže iným príliš dôverovať, resp. ľahko sa priznávať k svojim citom (až láske), čím 
odzbrojuje alebo do pomykova privádza druhú osobu, ktorá neopätuje jeho city. Priamosť je 
veľmi dôležité ohnivko v ľudských stykoch; máme povinnosť správať sa priamo, ale nemusíme 
každému pri prvej príležitosti otvárať svoje vnútro.

4. Čestnosť je vlastnosť správať sa k iným ľuďom statočne, poctivo a slušne. „Čestnosť 
je najlepšia zásada“ je porekadlo, ktoré sa často cituje, ale nie vždy sa podľa neho koná. Ak sa 
nikomu nedá dôverovať, padajú všetky spoločenské zámery. Opakom je nečestnosť, 
nespoľahlivosť, faloš; byť podfukár alebo podvodník.

Výraz čestnosť predpokladá predovšetkým absolútny zákaz používať nečestné 
prostriedky na dosiahnutie materiálnej výhody. V ľudských stykoch je dôležité môcť sa 
spoľahnúť na niečie slovo. Ak niekto niečo povie a potom sa vykrúca a robí niečo celkom iné, 
tomu chýba statočnosť. Ak popri tom ešte sleduje skryté ciele, snažiac sa podviesť alebo 
oklamať druhého, potom mu nemožno dôverovať. Nečestnosť je odlišná od neúprimnosti, hoci 
sa tieto dve chyby charakteru čiastočne prekrývajú. Nečestnosť je spojená so zámerom získať 
nejakú materiálnu výhodu; nečestný človek je pripravený dopustiť sa podvodu; za určitých 
okolností vie kradnúť a zradiť. Jeho správanie si nezaslúži úctu a veľmi skoro stratí 
dôveryhodnosť a našu úctu. Pokušenie byť nečestný pochádza z túžby po možnom zisku alebo 
prvenstve. Nečestní ľudia sa pretvarujú, intrigujú, sú nespoľahliví a ochotní klamať a rušiť sľuby. 
Naopak, čestný človek hovorí vždy pravdu a pokiaľ len môže, plní svoje zmluvné záväzky. 
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Poctivosť v stykoch s ľuďmi je prvoradou vlastnosťou pre tých, čo si chcú zachovať dobré 
meno. Ak sa o niekom rozhlási, že je podvodník, zničí to jeho kariéru.

V hospodárskej oblasti patrí medzi zhubné formy nečestnosti predaj skazeného tovaru, 
klamanie spotrebiteľov a ich okrádanie. V politike je opakom čestnosti rodinkárstvo a 
úplatkárstvo.

II. Dôveryhodnosť
1. Vernosť je vlastnosť zachovávať spolupatričnosť, lojálnosť a oddanosť. Táto zásada sa 

týka osobných pút medzi priateľmi, príbuznými a v spoločenstve. Opakom je nevera, zrada, 
vierolomnosť a sklamanie dôvery.

V ľudských vzťahoch si budujeme putá spoločných záujmov, uznávame rovnaké hodnoty 
a sme zameraní na podobné ciele, pre ktoré sme ochotní aj tvrdo pracovať. Očakáva sa, že ak sa 
niekto prihlásil do spolku dvoch alebo viacerých osôb a má z toho osoh, bude naďalej tomuto 
spolku oddaný. Nemal by sklamať dôveru – najmä nie pre svoj vlastný zisk alebo inú výhodu – 
ak nemá na opustenie zásady presvedčivé ospravedlnenie. Naša povinnosť zachovať vernosť sa 
zakladá na našich predošlých záväzkoch, ktoré musíme zodpovedne dodržiavať.

Vernosť je prvoradou zásadou v dobrom manželstve, kde si partneri preukazujú 
navzájom dôveru a lásku. Platí aj medzi súrodencami, medzi rodičmi a deťmi a medzi inými 
členmi rodiny. Vernosť je aj puto, príznačné pre priateľstvo; verní priatelia držia spolu v dobrom 
i v zlom. Vernosť znamená stálosť záväzkov a trvalosť zväzkov, nie nejakú vrtošivosť alebo 
detské správanie. Týka sa nielen medziľudských vzťahov, ale aj pomeru jednotlivcov k 
udalostiam, k vlastným zásadám, k skupine určitých ľudí alebo k národu. Nejde tu o slepú 
poslušnosť alebo fanatickú oddanosť; vernosť si je vedomá zodpovednosti. Je to zrelý záväzok, 
a nie chabosť, kolísavosť a nespoľahlivosť. Nech je niečí vzťah k jednotlivcom v skupine 
akýkoľvek, očakáva sa od neho, že skupinu ako celok nesklame. Princíp vernosti, 
spolupatričnosti a solidarity treba rozšíriť na čoraz širšie oblasti ľudskej pospolitosti, aj keď jeho 
pôvod spočíva v najintímnejších medziľudských vzťahoch.

Ak človek alebo skupina, ktorým sme verili, prestúpi závažnú morálnu zásadu (t. j. napr. 
oklame alebo spácha vraždu), potom je prípustné vypovedať im vernosť v mene vyššej zásady.

2. Spoľahlivosť je vlastnosť byť hodný dôvery a zodpovedný. Význam hodnovernosti v 
medziľudských záležitostiach sa všeobecne uznáva. Opakom je nedôveryhodnosť, 
nezodpovednosť, nespoľahlivosť.

Spoliehame sa na druhých ľudí, že urobia, čo sľúbili urobiť, kvôli čomu sme ich 
zamestnali alebo čo sme im prikázali. V spoločnosti zastávajú jednotlivci rozličné postavenia a 
pri bežnej deľbe práce sa od nich očakáva, že čestne splnia svoje povinnosti a úlohy. Rodičia 
zodpovedajú za správnu výživu svojich detí a za starostlivosť o ne. Učitelia majú na starosti 
výchovu mládeže. Ľudia vo verejných službách majú plniť svoje úradné povinnosti. Očakávame, 
že robotníci, úradníci, lekári, právnici, správni úradníci atď. sú hodní našej dôvery a svedomite si 
plnia povinnosti. Ak sú nespoľahliví, leniví a ľahostajní, ak s nimi nemôžeme rátať, a to najmä ak 
prisľúbili, že niečo urobia, sú prinajmenšom nezodpovední a právom ich možno kritizovať. V 
ľudských vzťahoch sa dôvera obmedzuje len na niekoľko málo vybraných osôb; ak nás sklamú, 
potom s nimi budeme ťažko môcť spolunažívať alebo spolupracovať. Nezodpovedná práca si 
zaslúži pokarhanie. Ak niekto dostal nejakú zvláštnu povinnosť, je povinný splniť ju, alebo 
otvorene oznámiť zodpovednej osobe, že to nemôže urobiť.

III. Láskavosť
1. Dobrá vôľa znamená mať šľachetné úmysly a cnostnú povahu; vyžarovať dôveru. Je 

dôležité, aby sme pri svojich stykoch s inými ľuďmi prejavovali kladný postoj aj k tým ľuďom, 
ktorým táto vlastnosť chýba a aby sme aj voči nim dali najavo svoje dobré úmysly. Opakom je 
zlomyseľnosť, zákernosť, nepriateľstvo, nedôvera, podozrievavosť.
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Táto zásada znamená, že o iných máme myslieť a hovoriť dobre, že im máme priať dobro 
a že sa nemáme usilovať uškodiť im. Navrhujem, aby sme si o iných mysleli vždy len to najlepšie 
až dovtedy, kým sa neprejavia ako nestatoční darebáci; aj vtedy máme u nich hľadať a nachádzať 
nejakú inú cnosť, čo by ich vykúpila. Ak je to možné, máme sa vždy usilovať povedať o iných 
niečo dobré; máme skôr chváliť ich dobré stránky, ako kritizovať ich chyby. Máme byť radi, keď 
niekto má úspech a byť spokojní, keď je niekto šťastný. Nemáme jasať nad biedou iných. Máme 
preukazovať starostlivosť, záujem alebo aspoň pozorný ohľad na potreby iných.

Protikladom dobrej vôle je zlomyseľnosť, to je priať ľuďom, aby sa blamovali alebo až 
znemožnili, aby nemali úspech vo svojich snahách, alebo dokonca aby utrpeli škodu. Desiate 
prikázanie hovorí, že nemáme nadmerne túžiť po tom, čo patrí inému. Medzi ľudské chyby, 
ktoré sa veľmi ťažko potláčajú, patrí závidieť, čo niekto má a žiarliť na to, čo dosiahol, čoho je 
schopný alebo čo mu patrí. Tieto vášne môžu postihnutého priamo zožierať, ničiť každý jeho 
dôverný vzťah a brániť mu v učení, práci a normálnom živote. Ak sa závisti ponechá voľné pole, 
môže zničiť jednotlivcov i celé národy. Zásada dobrej vôle je ochota dovoliť iným žiť a nechať 
ich žiť. Ten, kto má dobrú vôľu, neodopiera iným právo na šťastie alebo úspech len preto, že ich 
sám nemá. Namiesto toho verí, že iných stretne to najlepšie. Človek s ozajstnou dobrou vôľou 
musí, žiaľ, neraz zistiť, že jeho úmysly si zle vysvetľujú práve zlomyseľní ľudia; hoci myslí 
všetko úprimne, druhí ho obžalúvajú z prefíkanosti, ktorou sami trpia.

Opakom dobrej vôle je aj nenávisť, ktorá môže viesť k výbuchom zožierajúcej búrlivej 
zlosti medzi nepriateľmi, opustenými milencami, bývalými priateľmi alebo súperiacimi 
protivníkmi. Hoci je celkom normálne súťažiť s protivníkmi v športovom zápolení, v obchodnom 
podnikaní alebo v čase vojny, vždy treba zachovať určitý stupeň čestnosti a zdvorilosti voči 
svojmu súperovi. Ak niekto prehrá, má sa to stať s určitým pôvabom; neslobodno zanevrieť 
alebo zatrpknúť. Pomsta ako forma správania je úplne nesprávny a neprípustný spôsob konania. 
Neslobodno hľadať pomstu a chcieť donútiť iných platiť za ich výhry alebo za naše nešťastné 
prehry. 

Zvláštna forma dobrej vôle, všeobecnejšia ako jej prejavy na osobnej úrovni, je 
dobroprajnosť ako láska k ľudstvu a túžba zvýšiť celkový súhrn ľudského šťastia. Prejavuje sa 
filantropizmom, dobročinnosťou, humanitárnou pomocou a podporou užitočných projektov 

2. Nerobiť zle iným ľuďom je zásada, ktorá zakazuje škodiť alebo ubližovať iným ľuďom. 
Súvisí s dobrou vôľou a zakazuje poškodzovať iné osoby, čo však neznamená, že by z toho 
vyplývala povinnosť robiť im dobre. Opakom sú zlé alebo zlomyseľné činy.

Zásada nerobiť zle iným ľuďom zahrnuje nasledujúci dôležitý výpočet zákazov, bez 
ktorých sa nemôže zaobísť nijaká civilizovaná spoločnosť. Kto na ne neberie ohľad, prehrešuje 
sa proti najzákladnejším zásadám mravného správania. Týkajú sa nielen príslušníkov nášho 
najužšieho okolia, kmeňa alebo národa, ale všetkých ľudí, všetkých mužov a žien, nech sú 
akejkoľvek národnosti. Sú to zásady bratstva, žiaľ, sústavne porušované v časoch vojny, keď 
spravidla prestávajú platiť všetky pravidlá slušného správania: 

Nezabíjaj iné ľudské bytosti.

Nespôsobuj im fyzické násilie alebo telesnú bolesť.

Neber im proti ich vôli potravu, ochranu, šatstvo a iné veci, potrebné pre život.

Nebuď k nim krutý, zlovoľný a pomstivý, neodplácaj krivdu zlom.

Nikomu neubližuj a nikoho netrestaj neľudsky; ani toho, čo vážne prekročil tieto zásady.

Nikoho nemuč telesne, ani zbytočne psychicky netráp a netýraj. 

Nedopusť sa únosu a neber rukojemníkov, ktorých by si držal v zajatí proti ich vôli.

Nezastrašuj nevinných hrozbou smrti alebo ublíženia na tele.

Neznásilňuj (pozri aj stať o sexuálnom súhlase o niečo ďalej).
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Neohováraj, neosočuj a neznevažuj; nepoškodzuj ničiu dobrú povesť.

Nepoškodzuj iných klebetami a znevažujúcimi pletkami; nešír nepravdivé reči.

Nezneužívaj deti, bezmocných, slabých alebo telesne postihnutých, ktorí nie sú schopní 
postaviť sa na odpor alebo brániť sa.

Neubližuj z pomsty a nedopusť sa krvnej pomsty alebo inej odplaty za utrpené príkorie.

3. Nepoškodzovať súkromné a verejné vlastníctvo znamená brať ohľad na veci, ktoré 
patria iným ľuďom alebo spoločnosti. Ľudia majú právo vlastniť veci, ktoré nadobudli čestne a 
nemajú sa báť, že im ich niekto ukradne alebo ulúpi. Opakom je lúpež, krádež, odcudzenie.

Vo všetkých spoločnostiach, ktoré pripúšťajú súkromné vlastníctvo, sa krádež 
oprávneného vlastníctva považuje za zločin alebo priestupok, ktorý sa trestá podľa zákona. 
Najkrajnejší prípad krádeže je lúpež, pri ktorej sa používa násilie alebo zastrašovanie, siahajúce 
až k hrozbe smrťou alebo poškodením na tele, aby sa majiteľ svojho vlastníctva vzdal. Krádeže a 
rabovačky v čase vojny bývajú spojené s drancovaním a plienením, často v obrovskom rozsahu. 
V krajných prípadoch dochádza k spustošeniu a znivočeniu celých oblastí. Stáva sa aj, že banditi 
olupujú cestujúcich, piráti prepadajú kvôli koristi, únoscovia vymáhajú výkupné, alebo podpaľači 
zlomyseľne ničia cudzie vlastníctvo.

Kradne sa obyčajne potajomky a v neprítomnosti obete, ale aj vtedy je krádež, 
samozrejme, neprípustná. Inou formou krádeže je úmyselne oklamať obeť o to, čo jej právom 
patrí.

Keď hovoríme, že treba rešpektovať vlastníctvo iných, máme na mysli majetok, získaný 
právom, a nie nezákonne pochybnými prostriedkami.

Zásada nekradnúť sa obdobne rozširuje na verejné vlastníctvo. Aj tu sa zakazuje 
sprenevera, poškodenie, zneužitie alebo zanedbanie spoločného vlastníctva nejakej skupiny alebo 
združenia, resp. verejného majetku štátu.

4. Sexuálny súhlas znamená mať dobrovoľný pohlavný styk so vzájomným súhlasom 
obidvoch partnerov. Platí tu zásada nepoškodiť, týkajúca sa súkromného sexuálneho správania 
dospelých. Opakom je znásilnenie, vynútená sexuálna poddajnosť, zneužitie alebo sexuálne 
obťažovanie.

Znásilnenie je porušením práva na osobnú slobodu a civilizovaná spoločnosť ho odmieta 
priam s hrôzou. To znamená, že sexuálny styk musí závisieť od vzájomného súhlasu oboch 
stránok: neslobodno použiť fyzické násilie, alebo silou prinútiť niekoho telesne obcovať. Sem 
patrí aj zastrašovanie alebo hrozby na vynútenie čo aj neúplného vniknutia do ktoréhokoľvek 
telesného otvoru. Dá sa uvažovať o tom, či to platí aj pre manželských partnerov. V minulosti to 
pre nich spravidla neplatilo a ak manžel nútil svoju ženu k pohlavnému styku, nepovažoval sa za 
násilníka; dnešné ženy hlásajú, že pojem znásilnenia treba natoľko rozšíriť, aby ich chránil aj pred 
surovými manželmi, najmä ak v dvojici došlo k odcudzeniu.

Táto zásada obsahuje uznanie, že sexuálny súhlas sa výslovne netýka detí, ktoré ešte 
nemajú vek, potrebný na vedomý súhlas (pozri ôsmu kapitolu o súkromí). Použitie sily alebo 
násilia na dosiahnutie sexuálneho styku s deťmi, zneužitie detí, platí ako osobitne zakázané a aj 
zatvrdilí kriminálnici ho považujú za najohavnejší zločin, ktorý sa vo všetkých civilizovaných 
spoločenstvách prísne trestá. 

V súčasnej dobe sa hodne hovorí o jednej pomerne rozšírenej forme sexuálneho súhlasu, 
a to o tom, či má spoločnosť povoliť súkromné nemanželské homosexuálne vzťahy. Pohľadom 
do histórie zistíme, že mnohé spoločnosti upravovali to, čo považovali za úchylné formy 
sexuálneho správania, t. j. homosexualitu, prostitúciu, análny alebo orálny pohlavný styk (či už 
medzi hetero- alebo homosexuálmi), ako aj sadomasochizmus (záľuba v ukrutnostiach pri 
pohlavnom styku), aj keď je veľmi ťažké kontrolovať rôzne formy pohlavných stykov, keďže sa 
spravidla odohrávajú v súkromí.
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Rozšírená zásada sexuálneho súhlasu povoľuje všetky typy sexuálnych vzťahov medzi 
dospelými partnermi, ak s nimi súhlasia a zakazuje štátu vstupovať do spálne a prenasledovať 
niektoré varianty pohlavných záľub. Vynára sa aj problém, či má štát upravovať sexuálne vzťahy 
medzi dospelými členmi rodiny (bratia, sestry, tety a strýkovia) a či môže zakázať niektoré formy 
sadomasochizmu, ak partneri navzájom súhlasia. Tieto prejavy sexuálneho zamerania nepatria 
spravidla medzi všeobecné morálne pravidlá a rozšírenie zásady sexuálneho súhlasu aj na ne je 
len otázkou novšieho vývoja. 

5. Dobročinnosť zahrnuje milotu, sympatiu, nezištnosť a súcit. Prejavom dobročinnosti je 
urobiť dobrý skutok, pomáhať skutkom alebo radou, byť ľudomilom, dávať dary. Je to pozitívna 
túžba pomáhať iným, zlepšovať ich život, rozdeľovať milodary a príspevky, zmierňovať biedu a 
šíriť šťastie. Opakom je zlovôľa, ubližovanie, sebectvo, skúposť.

Dobročinnosť si zasluhuje najvyššie uznanie. Niektorí ľudia majú také obmedzené 
prostriedky, že im neostáva veľa na rozdávanie. Ale žičlivý človek zíde aj zo svojej cesty, aby 
mohol urobiť dobrý skutok. To si vyžaduje súcit s potrebami iných. Znamená to, že uznávame 
oprávnenosť pocitov iných ľudských bytostí a chceme pre nich urobiť všetko, čo je v našich 
silách. Nemusí to byť drahé, stačí napr. uvoľniť miesto v preplnenom autobuse alebo vlaku, 
pomôcť slepému prejsť cez cestu, ponúknuť pomocnú ruku ranenému, potešiť zarmúteného. Ide 
o to, aby sme podľa možností urobili všetko pre zmiernenie niečej biedy alebo trápenia, a ak je 
to potrebné a možné, aby sme sa oňho postarali, prípadne prispeli k jeho opatere, výchove, 
radosti a šťastiu. Mnohí ľudia zistili, že je príjemnejšie dávať ako dostávať a že radosť z dobrého 
skutku je väčšia ako potešenie zo sebeckého užívania.

Niektorí moralisti hlásajú, že zásada dobročinnosti, t. j. robiť dobre iným, je menej 
záväzná ako zásada nerobiť ľuďom zle a neškodiť im. V rámci rodiny však príbuzní majú 
povinnosť pomáhať iným členom rodiny v ťažkých situáciách, a ak je to možné, poskytnúť im 
prostriedky na úspešné hospodárenie. Čím dobrovoľnejšie sa to deje, tým väčšmi to spokojuje; 
čím väčšmi to uspokojuje, tým je to ľahšie. Medzi priateľmi a príbuznými sa nezištnosť 
všeobecne očakáva a každý odsudzuje sebecké správanie. V núdzi voláme na pomoc najprv tých, 
ktorých máme radi, aby nám venovali čas, prípadne aj peniaze. Kristovo napomenutie „Milujte sa 
navzájom!“ je najkrajším prejavom tejto zásady. Morálny človek uznáva, že ak sedíme okolo 
stola, ani jeden z nás by si nemal pýtať jesť; malo by byť samozrejmé, že si každý odkrojí svoj 
krajec chleba.

Dobročinnosť má dva aspekty. Po prvé je to pohnútka ochotne pomáhať zmierňovať 
bolesť, trápenie alebo nedostatok; pohnútka pre tých, čo majú možnosť pomôcť. Po druhé je to 
pozitívna snaha zvýšiť sumu celkového dobra, ktoré možno v živote vôbec dosiahnuť, a tu sa 
vynorí aktuálna otázka, po akú hranicu sa má táto zásada dobročinnosti rozšíriť: má sa týkať 
všetkých ľudí? Teda aj hladujúcich v Afrike a chorých v slumoch Ázie? Alebo len nás a nám 
rovných?

Štát môže vydávať zákony na ochranu jednotlivcov pred ublížením od iných; podvod a 
násilie sa považujú za zlé činy a trestajú sa. No hoci štát takto môže ovplyvňovať negatívne 
správanie, nemôže vyvolať obetavosť u tých, čo tento cit nepoznajú. V niektorých štátoch 
existujú daňové popudy k dobrovoľným príspevkom na dobročinné účely, čo veľmi prispieva 
k podporovaniu dobročinnosti. Zásada nerobiť zle sa všeobecne považuje za príliš významnú, 
než aby sa ponechala v súkromných rukách, a preto je tu štát stále pripravený zakročiť. No 
zásadu dobročinnosti možno ovplyvniť len veľmi ťažko.

IV. Slušnosť
1. Vďačnosť je vlastnosť cítiť a prejaviť vďaku, t. j. priateľské a teplé pocity voči tomu, 

čo nám urobil dobre. V ľudských vzťahoch je veľmi dôležité ukázať ocenenie preukázanej 
láskavosti. Opakom je nevďačnosť, zanedbanie vďaky.
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Mnohí ľudia radi rozdávajú dary alebo preukazujú priazeň a podávajú pomocnú ruku 
tomu, čo ju potrebuje a po nej volá. Nevyžadujú za to náhradu, odmenu, ani nič iné, ale privítajú 
jednoduchý prejav ocenenia. Ten, čo niečo dostal, by mal prejaviť svoju vďačnosť poďakovaním 
alebo uznaním zaviazanosti za poskytnutú pomoc. Možno raz v budúcnosti bude môcť nejako 
vrátiť tú láskavosť alebo nejako poslúžiť. Tí, čo sú nevšímaví alebo zábudliví voči tým, ktorí im 
preukázali pomoc a konajú tak, ako keby mali na tú pomoc nárok, sú nevďační a necítia, čo pre 
nich iní urobili. Ak sa má v dobrej spoločnosti dobročinnosť rozrastať, treba ju podporovať 
prejavmi uznania. Sú, žiaľ, aj prípady, keď pomoc prichádza neskoro, niekedy ju sprevádza 
očividná skúposť a inokedy nestačí; vtedy sa nemusí uvažovať o uznaní. No tam, kde má pomoc 
morálnu hodnotu, zaslúži si povďak. Uznanie má byť dôstojné, bez ohýbania chrbta a 
poníženosti; nepatrí sa, aby to dobrodinec vyžadoval. 

2. Zodpovednosť znamená povinnosť skladať účty za svoje správanie. Všetci sme pevne 
presvedčení, že ak sa niekto dopustil zlého činu, ktorý niekoho iného vážne poškodil (najmä ak 
ide o zabitie, krádež alebo znásilnenie), nesmie ostať nepotrestaný. Opakom je nezodpovednosť 

Zásada zodpovednosti sa zakladá na myšlienke, že ak niekto niekomu ublížil, nesie za to 
zodpovednosť a vyžaduje sa od neho, aby skladal za svoj čin účty. Keby vážny morálny prečin 
ostal nepotrestaný, považovalo by sa to za nespravodlivosť. Okrem toho panuje presvedčenie, že 
keby zločinci obišli bez trestu, zrútil by sa sociálny poriadok. Obete, ich príbuzní a spoločnosť sa 
zločinom cítia byť natoľko dotknutí, že kým verejnosť nedostane uspokojujúce vysvetlenie, 
morálne pohoršenie ďalej vzrastá.

V hraničných situáciách zohráva určitú rolu aj túžba po pomste, keď poškodený chce 
odplatiť svoje utrpenie, bolesť alebo materiálnu stratu rovnakou mierou, aby sa trest vyrovnal 
spáchanému skutku. Uloženú pokutu možno považovať za trest; v morálne vyspelej spoločnosti 
sa často používa na odstrašenie od možných morálnych priestupkov. Takto sa spoločnosť snaží 
chrániť pred problémami a, pokiaľ je to možné, napraviť páchateľa. Ukrutné a mimoriadne, 
barbarské alebo ponižujúce tresty sú však v civilizovanej spoločnosti neprípustné.

Jednou z foriem uplatňovania zásady zodpovednosti je požiadavka odškodného. Keď sa 
dokáže vina a najmä ak išlo o úmyselné oklamanie s cieľom získať vlastný prospech, platí 
povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. Ak niekto niekomu ublížil alebo poškodil jeho majetok, 
môže poškodený uplatňovať nárok na odškodné.

Civilizované správanie je snaha vypracovať spoľahlivé normy správania, ktoré umožňujú 
určiť, kedy sa pravidlá zachovávajú a kedy prekračujú a v prípade viny siahnuť po spravodlivom 
uplatnení zákonných opatrení. Pri poľahčujúcich okolnostiach alebo pri prvom previnení sa 
priestupky posudzujú zhovievavejšie. S tým súvisí aj potreba odpúšťať a po určitom čase 
zabudnúť, ako aj požiadavka vzdať sa odplaty a pomsty, najmä ak previnilec uznáva svoju 
chybu, ľutuje svoj čin alebo vidieť, že sa zo svojich omylov poučil. V takýchto prípadoch je 
lepšie odpustiť, neostávať neoblomný a po určitom čase prijať späť do spoločnosti previnilcov, 
ktorí sa polepšili.

3. Spravodlivosť je slušnosť, nestrannosť, úsilie zachovávať pravdu. V civilizovanej 
spoločnosti sa všeobecne uznáva, že spravodlivosť musí zvíťaziť, aj keď môžu byť značné 
rozdiely v jej chápaní. Opakom je nespravodlivosť, neslušnosť, straníckosť.

V najjednoduchšom význame sa spravodlivosť týka len dôsledkov činov, t. j. potreby 
potrestať za zlé činy a odmeniť za zásluhy. K tomu pristupuje zásada zodpovednosti a 
zachovávania pravdy.

Zásada spravodlivosti zahrnuje aj pojem spravodlivej odmeny za vykonané dielo alebo 
preukázanú službu. Patria sem aj normatívne štandardy na rozdeľovanie vecí a služieb v 
spoločnosti. Ľuďom patrí slušná pláca za dobre vykonanú každodennú prácu. Príjmy a bohatstvo 
majú byť spravodlivo rozdelené medzi tých, ktorí ich vytvorili; na druhej strane si ľudia majú 
zaslúžiť, čo dostávajú. To všetko sa má odohrávať na základe zásady nestranného hodnotenia. V 
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demokratickej spoločnosti sa vyvinuli aj iné prejavy spravodlivosti: zákonnosť, rovnosť a 
sloboda. Všetci jednotlivci sú si pred zákonom rovní a nesmú sa domáhať osobitných výsad 
alebo ochrany na úkor ostatných príslušníkov spoločnosti.

Moderná demokratická zásada predpisuje považovať všetkých ľudí za rovných: každý 
človek ako ľudská bytosť má rovnakú hodnotu a dôstojnosť ako všetci iní. To isté platí o zásade 
slobody a o možnosti dosiahnuť osobné šťastie bez zasahovania iných do vlastných záležitostí. V 
modernej spoločnosti vznikli nové myšlienky hospodárskej rovnosti. Zásada spravodlivosti 
splodila presvedčenie, že rasovú, náboženskú, etnickú alebo sexuálnu diskrimináciu treba trestať. 
A vynárajú sa ďalšie otázky: Má spoločnosť pomáhať tým, čo nevládzu pracovať? Treba 
zabezpečiť základné potreby telesne a duševne postihnutých? Má spoločnosť pomáhať tým, čo 
sa nie vlastnou vinou nevedia o seba postarať? Spor medzi kapitalizmom a socializmom nás 
privádza ďaleko nad základné morálne pravidlá, k oveľa zložitejším koncepciám ľudských práv a 
rovnosti príležitostí a zárobkov. Spravodlivosť zahrnuje aj výzvu riešiť spory zmierlivou 
dohodou. To znamená, že máme spoločne rozmýšľať a nesiahať unáhlene k násiliu.

4. Tolerancia (znášanlivosť) znamená chápajúce porozumenie a veľkodušnosť. 
Požiadavka vzájomnej tolerancie jednotlivcov a národov, líšiacich sa názormi, spôsobmi, 
hodnotami alebo vierou, sa stala základnou metódou dosahovania mieru a súladu v 
civilizovanom svete. Opakom sú predsudky, prehnaná pobožnosť (bigotnosť), nenávisť, 
diskriminácia, malodušnosť.

Jednou z veľkých chýb mnohých ľudí je ich náklonnosť odoprieť a nedať rovnaké práva 
jednotlivcom a skupinám s inými názormi a obyčajmi, a to už aj v rámci jedného spoločenstva, 
keď nesúhlasíme so spôsobom života alebo názormi niektorých jeho členov. Môže sa to však 
týkať aj celých iných skupín, spoločenstiev, kultúr, rás alebo národov, ktorých zvyky a obyčaje 
sú nám cudzie. Môžeme neschvaľovať ich predstavy, názory alebo normy a myslieť si, že ich 
viera je falošná, čudná alebo nesprávna. Nemáme však znehodnocovať a zakazovať hodnoty a 
názory, odlišné od našich. Niekedy z nich máme strach a považujeme ich za nebezpečné pre našu 
spoločnosť. Ako keby sme cítili, že ak pripustíme ich nekontrolované šírenie, ohrozí to naše 
obľúbené hodnoty; takto vzniká túžba utláčať iných.

Tolerantný človek nemusí súhlasiť s inými členmi svojej spoločnosti, ale nemá sa snažiť 
umlčať ich. Vie, že je jeho morálnou povinnosťou pripustiť aj nezvyčajné prejavy iných spôsobov 
života. Tolerovať niečo neznamená nevyhnutne to schvaľovať; znamená to len toľko, že 
nechceme rozdielnosť zakázať zákonom, ani násilím vykoreniť. Tolerancia neznamená ani úplnú 
povoľnosť (permisívnosť). Otvorená a pluralistická spoločnosť povolí určitú mieru slobody do 
tých čias, kým tí, ktorým sa táto sloboda poskytuje, nebudú chcieť zbaviť iných ľudí tých práv, 
ktoré si oni sami vyžadujú. Tolerancia vôbec neznamená, že „všetko je dovolené“ a že neexistuje 
možnosť kritiky.

Tolerancia sa týka širokého spektra záležitostí, napr. morálnych a náboženských 
presvedčení a ich prejavov alebo etnických obyčajov. Nepripúšťa nijakú diskrimináciu z 
rasových, náboženských, hospodárskych, sociálnych alebo sexuálnych dôvodov. Pochopiteľne, 
týka sa aj filozofických, vedeckých a politických názorov.

Znášať sa s niekým znamená mať v určitej úcte jednotlivcov a skupiny, s ktorých názormi 
nemusíme súhlasiť. Dodržiavame však pravidlá hry a pripustíme im určitý stupeň slobody viery, 
záujmov a konania. V biblickom zmysle tolerovať cudzinca vo svojom strede znamená uvedomiť 
si, že raz aj ja môžem byť cudzincom v inom kraji a budem tam očakávať rovnakú mieru 
sympatie. Tolerancia je základná humanistická cnosť. Novodobí humanisti vždy bránili právo 
neveriacich a kacírov na nesúhlas s panujúcim názorom a vystupovali proti nátlaku prispôsobiť 
sa. Je to zovšeobecnená morálna zásada a prejav morálnej kultivovanosti.

5. Spolupráca je účasť na činnosti, smerujúcej k súladu, pokoju a sociálnej 
spravodlivosti. Pre zachovanie sociálneho poriadku je veľmi dôležité zachovať mier a priateľské 
vzťahy medzi jednotlivcami jednej spoločnosti, medzi jednotlivými skupinami a medzi štátmi. 
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Opakom je neschopnosť alebo nechuť spolupracovať s inými na zábrane alebo obmedzení 
vojenských konfliktov, rozvadenosť, nedorozumenie, spor, nezhoda, nepriateľstvo. 

Základné pravidlo žiť v mieri a nesiahať po násilných prostriedkoch na dosiahnutie cieľov 
uznávajú v podstate všetci ľudia a všetky štáty. V praxi ho, žiaľ, príliš často porušujú. Mali by 
sme sa všetkými silami snažiť vyriešiť spory zmierlivou dohodou. Nezhodám a sporom sa dá 
predísť rokovaním, ale siahnutie po zbraniach a násilie je v medziľudských vzťahoch naďalej 
bežné. Morálna zásada hovorí, že by sme sa mali vystríhať násilia a nevnucovať vlastnú vôľu 
iným jednotlivcom a národom. Napadnúť silou tých, s ktorými nesúhlasíme, znamená rozpad 
všetkých ľudských hodnôt. Ak sa nám pokojné riešenie problémov vymykne z rúk, vedie to k 
zabíjaniu alebo aspoň k ohrozeniu životov jednotlivcov, prípadne k ničeniu majetku. Proti 
nepriateľskému prepadu sú sebaobranné opatrenia dovolené.

Vojny sú síce bežným javom, ale vôbec nie sú najlepším alebo najúčinnejším spôsobom 
riešenia sporov. Útok alebo strach pred ním vedú k odvete a nabádajú k preventívnym úderom. 
Plodia silnú nenávisť proti nepriateľovi a budia prudkú túžbu po pomste. Ľudia rozpútali vojny z 
najrozličnejších príčin: kvôli územnej rozpínavosti a finančným výhodám alebo koristi, kvôli 
šíreniu svojho presvedčenia, resp. obráteniu pohanov alebo barbarov na pravú vieru, kvôli 
údajnej pomoci ľudstvu alebo odstráneniu tyranov a zloduchov. Dôsledky násilia, prejavujúce sa 
utrpením a biedou, sú často nesmierne.

Mali by sme prekuť meče na pluhy, hovorí sa v Starom zákone. „Nastav mu druhé líce“, 
pridáva Nový zákon. Ale židovsko-kresťanské národy beztrestne prekračovali obidva príkazy. A 
na korán sa odvolávali tí, čo ospravedlňovali džihád alebo svätú vojnu na Strednom východe.

Zásada spolupráce nás zaprisaháva, aby sme našli vhodné riešenie našich sporov, aby sme 
sa zo všetkých síl pokúšali vyjednávať a hľadať kompromisy, prijateľné pre obidve sporné strany. 
Rozhodnutie o tom, kto je v práve, je významnejšie ako bojová zrážka. Žiaľ, ľudia často 
podpisujú mierové výzvy a súčasne sa púšťajú do vojny.

Za určitých okolností môže byť vojna spravodlivá. Osobitne je to pravda pri obrannej 
vojne. Ospravedlniť útočnú vojnu je veľmi ťažké, napr. ak ide o presadenie politických cieľov 
nejakého vodcu, o zmocnenie sa vlády nad určitou zemepisnou oblasťou alebo o hromadenie 
bohatstiev. Sú situácie, keď sa nedá dosiahnuť dohovor s dobyvateľskou armádou alebo 
vyhrážajúcim sa agresorom. Treba však rokovať a hľadať kompromis, t. j. dohodu, pri ktorej 
obidve strany pristúpia na menej, ako pôvodne chceli. Vojna a násilie majú byť len poslednou 
možnosťou. Len v situáciách zrejmého a akútneho nebezpečenstva a na sebaobranu je prípustné 
použitie primeranej sily. Základné pravidlo morálnej slušnosti prikazuje spolupracovať, kým sa 
len dá, tolerovať odlišné názory iných ľudí a vyjednávať. Či je to naozaj vždy možné, to sa 
ukáže, ale malo by to byť pravidlom aj cieľom správania.

*

Hoci je uvedený zoznam všeobecných morálnych pravidiel dobrý a ako taký aspoň v 
hrubých črtách vo väčšine civilizovaných štátov aj uznávaný, závisí od konkrétnych okolností a 
rozličných sociálnych situácií, ako sa uplatňuje v každodennej praxi. Každému je jasné, že 
v každodennom živote sa všetky pravidlá slušnosti nedodržiavajú. Nikto nie je dokonalý. 
Všeobecné zásady len vyslovujú normy slušného správania, no nezaručujú, že ich bude každý 
dodržiavať. Z toho, že sa v každodennom živote vyskytuje toľko konfliktov, je zrejmé, že 
jednotlivci pomerne často prekračujú stanovené normy a zásady. To však nesmie oslabiť našu 
povinnosť uznávať ich záväznú povahu a pokiaľ je to možné, usilovať sa podľa nich aj žiť.

V niektorých spoločnostiach sa v posledných rokoch dostali do popredia všeobecného 
záujmu viaceré nové etické zásady; o niektorých sa už veľa diskutovalo, niektoré sú ešte stále 
predmetom sporov. Všetky sú produktmi kritickej humanistickej morálky. 

Patrí sem napr. doktrína o ľudských právach, právo na súkromie, ekologický záujem o 
životné prostredie, príkaz zachovať bohatstvo rastlinných a živočíšnych druhov na našej planéte, 
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naše záväzky voči budúcim pokoleniam, potreba prekročiť hranice národností a potreba rozšíriť 
naše etické presvedčenie na celé svetové spoločenstvo.
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4. Excelsior – Stále vyššie
Etika dokonalosti

Čo je hodnota?

Až dosiaľ sme hovorili o všeobecných morálnych pravidlách, ktoré sa vyvinuli v 
civilizovaných spoločnostiach a ktoré musí brať do úvahy každá kritická etická myseľ, ak chce 
dôjsť k rozumnému rozhodnutiu. Keďže sme sa zaoberali morálnym správaním jednotlivca, 
nechali sme bokom otázku osobného dosiahnutia úrovne dobrého života a otázku úlohy hodnôt 
pri etických rozhodovaniach.

Niektorí moralisti nevenovali pozornosť otázkam hodnôt, lebo si mysleli, že centrom 
mravnosti musia byť naše vzájomné povinnosti a vzťah jednotlivca k spoločenstvu. Medzi nich 
patril aj Kant, ktorý hlásal, že mravnosť musí smerovať k splneniu morálneho zákona, a nie azda 
zaoberať sa osobným šťastím alebo otázkou dobra. Mýlil sa však, lebo nežijeme tak jednoducho, 
že by sa morálne príkazy dodržovali len kvôli nim samým. Spravidla ich dodržiavame pre ich 
inštrumentálnu rolu pri budovaní dobrej spoločnosti a pri uskutočňovaní osobného ľudského 
šťastia. V deontologických teóriách je niečo zarážajúce, či už sú alebo nie sú nábožensky 
podfarbené, keď povyšujú cnosť a povinnosť do centra morálneho života a minimalizujú potrebu 
uviesť do života čo možno najviac hodnôt, ktoré si ceníme.

V minulosti sa mnohí filozofi upriamili na kategóriu dobra. Usilovali sa určiť jeho 
podstatu, opísať, čo je dobro a ako sa dá stupňovať. Pritom sa vynoril paradox, krikľavý najmä 
medzi humanistickým a teistickým prístupom k morálke: Je hlavným poslaním morálky 
maximalizovať dobro, alebo len robiť to, čo je správne; uskutočňovať hodnoty, alebo dodržiavať 
morálne zásady? Niet pochýb, že dobro aj pravda sú podstatné pre každú ucelenú teóriu etiky. 
Pre nás je však hlavným problémom, aby ľudský život bol radostný, bohatý a tvorivý. 

Hodnota má presnejší význam ako klasická idea dobra; dá sa definovať na základe 
správania alebo konečného cieľa. Dobro je oveľa abstraktnejší pojem a často ide len o morálne 
dobro, kým hodnoty zahrnujú širšie pole ľudských činností (hospodárske, sociálne, estetické 
atď.). V mojom ponímaní neexistuje hodnota nezávisle od procesu preferenčného správania 
nejakého organizmu. Ak sa niekde vyskytne selektívna teleonomická aktivita, vytráca sa 
hodnotenie. (Kurtz, Paul, Decision and the Condition of Man. Rozhodovanie a údel človeka, 
Seattle: University of Washington Press, 1965). Červík má svoju cenu pre vtáka, mrkva pre koňa 
a koštiaľ pre psa. Zviera často koná zámerne, napr. pes najprv zahrabáva a vyhrabáva kosť a až 
potom ju zožerie. Tu má hodnota biologický základ a mieša sa do toho inštinkt a podmienená 
reakcia. Niektoré veci majú funkčnú cenu z hľadiska prežitia a zviera sa naučí hľadať a 
nachádzať ich pre vlastnú potrebu. Aj pôžitok pri spotrebúvaní slúži ako motivácia pre budúcu 
aktivitu. Tak vzniká snaha po činnosti a vyhľadávanie predmetov, ktoré sú zdrojom potešenia.

Hodnotiace činnosti sú zásadne dôležité aj pre zachovanie ľudského organizmu. Už do 
jeho genetického fondu sú zabudované biologické pochody, dôležité pre jeho prežitie. V 
priebehu vývojového procesu sa niektoré formy správania osvedčili ako záchovné a majú 
prispôsobovaciu hodnotu. Jedenie, párenie, útek pred nebezpečenstvom a v prípade 
nevyhnutnosti, aj boj, to všetko vyvoláva primerané správanie a plní dôležité biologické funkcie. 
Každý normálny príslušník druhu pociťuje hlboko zakorenené somatické a homeostatické 
potreby, ktoré musia byť uspokojené, ak má ľudský organizmus prežiť a fungovať. Uspokojenie 
základných potrieb sa spája s pôžitkom, napr. pri jedení a párení. Keďže ľudské bytosti sú 
komplexnými spoločenskými tvormi, môžu prežiť len v skupinách; majú vrodené 
biokooperatívne mechanizmy, ktoré ich na to prispôsobujú. Naše biologické pohnútky sa však 
menia podľa sociokultúrnych súvislostí a v priebehu vývoja civilizácie vznikajú nové hodnoty. 
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Potrava a nápoje sú nevyhnutné pre prežitie, ale ľudia ich zdokonaľujú a prikrášľujú rôznymi 
spôsobmi. Rôznorodosť vyplýva aj zo zemepisnej polohy a sociokultúrnych tradícií, v ktorých 
ľudia žijú: niekde si pochutnávajú na rezancoch či ryži, inde na slimákoch alebo na sviečkovici.

Podobne existuje celý rad biopsychologických potrieb a záujmov: sexuálna činnosť, 
umenie, hudba, poézia, šport, politika, filozofia. A tak máme dvojakú podstatu: Naše hodnoty sa 
stvárňujú jednak na základe našich genetických vlôh, jednak sa menia prostredím ako naučené a 
podmienené reakcie. Ako dôsledok existuje takmer nespočetné množstvo chutí a záľub, 
vypestovaných podľa kultúrnych súvislostí, v ktorých sa ľudia rodia a vyvíjajú. Zložité sociálne 
systémy riadia ekonomické činnosti tak, aby sa vyprodukovalo a rozdelilo neuveriteľné 
množstvo výrobkov a služieb, ktoré vzrušujú a vábia spotrebiteľov. Ľudia sa stávajú od týchto 
výrobkov závislými a nakoniec ich k svojmu životu naozaj potrebujú. Ich hodnota dostáva určitú 
cenu a ľudia ich začínajú vymieňať a obchodovať s nimi. Začnú chorobne túžiť po krásnych 
drahých šatách a nesmierne sa tešiť z lahôdok a luxusu, ktorý poskytuje civilizovaný svet.

Hodnotu môžeme definovať ako nejaký predmet alebo cieľ, ktorý má pre človeka  
význam, po ktorom človek túži alebo ho potrebuje. Svojím pôvodom, obsahom a funkciou je 
hodnota biogenická a psychosociogenická. Každý hodnotiaci proces obsahuje zámer, ktorý 
chceme dosiahnuť, a uspokojenie alebo potešenie pri jeho dosiahnutí. Hodnotenie sa týka tak 
predmetov, ako činností. Je to transakčný proces, pretože ide o našu súčinnosť s predmetmi v 
našom okolí a pretože predmety a zážitky sa spájajú a splývajú. Preto je hodnotenie aj vzťažné 
(relačné). Zahrnuje pociťovanú alebo vymyslenú potrebu (očakávanie), zámerne vynaložené 
úsilie a určité bezprostredné potešenie a uspokojenie z dosiahnutia cieľa.

Niektoré hodnoty sú predovšetkým inštrumentálne, t. j. snažíme sa niečo dosiahnuť kvôli 
očakávaným výsledkom. Kopeme uhlie a orieme nie kvôli baníctvu alebo roľníčeniu samému 
osebe, ale kvôli výsledku týchto činností: chceme získať teplo a obživu. Koncepcia vnútorných 
hodnôt sa týka toho, čo v danom prípade hodnotíme. Len zriedka existuje ostrá hranica medzi 
inštrumentálnou a vnútornou hodnotou, obyčajne sa navzájom prelínajú. Môže sa stať, že sa nám 
naša práca zapáči a začneme ju mať radi pre ňu samu. Okrem toho vnútorné uspokojenie máva 
dôsledky a je pre to, čo nasleduje, inštrumentálne – raz v pozitívnom, inokedy v negatívnom 
zmysle. Môžeme mať pôžitok z dobrého jedla, hudby, vína, sexu alebo hry len pre ne samé, ale 
niektoré z týchto činností majú fyziologické a psychologické dôsledky, najmä ak sa robia 
nadmerne. Správanie je vždy zamerané na dosiahnutie cieľa. Aj keď hľadáme prostriedky na 
splnenie zámerov a dosiahnutie cieľov, tieto ciele sú funkčne späté s možnosťami nášho konania, 
ovplyvnené nimi a neraz aj modifikované. To, čo chceme dosiahnuť, závisí od toho, čo je možné 
a pravdepodobné.

Hodnotiace procesy ľudského správania nie sú jednoducho inštinktívne alebo 
podvedomé; iste majú aj takéto prvky (napr. pri cicaní novorodenca), ale v prevažnej miere sa pri 
nich uplatňuje vedomé poznanie. Naše pohnútky a úmysly sa takto prejavujú citovými postojmi a 
splývajú s poznávacími aktivitami vedomia. Procesy rozmýšľania a uvažovania teda formujú naše 
hodnoty. Čisto vrodené, podvedomé a vegetatívne oceňovania sa takto menia na hodnotiace 
pochody, v priebehu ktorých definujeme, interpretujeme a oceňujeme naše hodnoty. 
Posudzujeme ich podľa znalosti situácie, v ktorej sa nachádzame a konáme. Učíme sa, že ak 
máme úspešne realizovať svoje túžby, musíme brať do úvahy pravdepodobnosť ich dosiahnutia. 
Preto zvažujeme aj dôsledky a nákladnosť našich činov. Predvídame, čo sa asi stane, ak sa 
pustíme do nejakej činnosti a formulujeme rozličné stratégie na dosiahnutie cieľa. Zväčša volíme 
ako cieľ také predmety, ktoré považujeme za dosiahnuteľné. Opak by ľahko viedol ku 
katastrofe. V básni E. A. Robinsona Miniver Cheewy túži hrdina stať sa udatným rytierom alebo 
princom rodiny Medici. Pretože to nie je možné, ujde zo sveta skutočnosti, oddá sa bedákaniu 
nad vlastným osudom a stane sa z neho beznádejný opilec.

V procese hodnotenia a volenia je rozhodujúca racionalita. Ako to prebieha? Najprv treba 
poznať skutočnú aktuálnu situáciu a stanoviť konečný cieľ a čiastkové zámery; potom sa treba 
pozrieť, ako sa tieto zámery znášajú s inými našimi motívmi a aké sú vonkajšie okolnosti; treba 
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odhadnúť aj úsilie, čas a náklady na dosiahnutie nášho zámeru. Rozumná voľba predpokladá aj 
porovnanie hodnoty jedného zámeru s hodnotou iného, odhad dôsledkov, ak sa zámer podarí i 
premyslené uvažovanie o možných účinkoch na iné vlastné alebo cudzie hodnoty. Často si 
kladieme otázku, či to niečo, o čo sa usilujeme, naozaj potrebujeme, alebo či to len jednoducho 
chceme. A ak je ťažké cieľ dosiahnuť, pýtame sa v duchu, či to stojí za toľkú námahu. 
Hodnotiaci proces predpokladá krátkodobé a dlhodobé úvahy.

Rozumný človek nevystaví nebezpečenstvu rizika alebo straty dlhodobý zámer, napr. 
manželstvo alebo postup v zamestnaní, kvôli okamžitej alebo dočasnej hodnote, napr. ľúbostnej 
zápletke. Chápe dôležitú ekonomickú zásadu šetrnosti, t. j. zrieknuť sa potešenia a vyhnúť sa 
výdavkom dnes a investovať kapitál radšej do zajtrajška. Na druhej strane sa však spytuje, či má 
obetovať všetky terajšie potešenia a radosti kvôli tomu, čo budúcnosť možno nikdy neprinesie. 
Keďže paleta ľudských záujmov a hodnôt je veľmi široká, treba posúdiť predovšetkým tie 
zámery, ktoré navzájom súperia a vybrať tie, čo si zaslúžia, aby sme ich uprednostnili. 
Racionálne uvažujúci človek pochopí, že ak si chce zachovať zdravie, má byť striedmy v jedení, 
pití, práci a dokonca aj v hrách, a ak si chce zachovať pokojnú myseľ, má držať na uzde vášne. 
Starí Gréci hovorili, že v ničom neslobodno preháňať, že všetkého treba užívať s mierou.

Veľa sa pohovorilo a popísalo o hodnotách a o zámeroch, ktoré hodno sledovať. 
Môžeme vymenovať veľký počet cenných vecí, ktoré nás potešia, ak ich máme – sú to vlastne 
všetky veci, v ktorých už raz ľudia našli záľubu. Ktorá z nich je najkrajšia, ktorá nás najviac 
uspokojuje alebo najväčšmi spĺňa naše túžby a ktorá z nich je ošklivá, neuspokojuje a je 
bezcenná? V tomto okamihu nás hľadanie odpovede stavia pred problém porovnávania etických 
hodnôt a musíme sa pokúsiť zostaviť hierarchiu hodnôt, akúsi hedonistickú tabuľku pôžitkov a 
slastí. Existuje nejaké summum bonum (najvyššie dobro), ktorému máme dať prednosť pred 
všetkým ostatným?

Môžem rád chodiť na futbalové zápasy alebo do opery, tráviť dovolenku na Karibských 
ostrovoch, zbierať známky, čítať Wittgensteina, spievať v zbore, presadzovať nejakú myšlienku, 
milovať sa so svojou ženou, každý deň cvičiť, podporovať spolok, ktorý si to zasluhuje, môžem 
rád dobre robiť svoju prácu. Ale nemôžem to robiť všetko naraz a som nútený zrieknuť sa 
niektorých potešení v prospech iných, ktoré považujem za dôležitejšie. 

Prečo mám určité zámery? Existuje nejaký konečný cieľ, ktorý by som si prial väčšmi ako 
iný? Tu sa rodí filozofická otázka a najčastejšie sa na ňu odpovedá kladne, že veru áno, že 
existuje najvyššie dobro: je ním šťastie. Ale čo je šťastie a ako sa dá dosiahnuť? Je to kreatívne 
sebauskutočňovanie, hedonické potešenie, služba našim blízkym alebo dosiahnutie stavu večnej 
blaženosti na onom svete?

Ako odpovedá na tieto otázky humanista? Vzhľadom na rozmanitosť záujmov, hodnôt a 
chutí, ako aj motívov, vyskytujúcich sa v rozličných civilizáciách, môže sa pokladať za ľubovôľu 
označiť jeden súbor hodnôt za cennejší než iný. Čo je „lepšie“: hádzať kocky alebo čítať básne, 
vylihovať každý deň na slnku alebo tvrdo pracovať, žiť v oddanej službe druhým alebo v 
osamotenom rozjímaní, hrdinské dobrodružstvá alebo pustovníctvo? Študenti na mojich 
prednáškach filozofie sa vyhýbali tejto otázke. V snahe byť nestrannými skončili subjektivisticky: 
„Ktože to sme, aby sme rozhodli, že jeden spôsob života je lepší ako iný?“ Položil som im 
potom otázku: „Vidíte nejaký rozdiel medzi ušľachtilým životom a spôsobom, ako rozumný 
štátnik riadi osud svojho národa, a medzi alkoholikom, ktorý trávi dni na barovej stoličke, 
opíjajúc sa do nemoty?“ Je pravda, že podstupujeme riziko, keď preceníme jeden súbor hodnôt 
oproti celému radu iných skúseností a potešení a nebodaj budeme aj zatracovať niektoré záľuby 
zákonodarnými alebo spoločenskými diktátmi. 

Ale vždy sa môžeme spýtať: Je rozdiel medzi takou Florence Nightingalovou, ktorá sa 
obetovala ako ošetrovateľka ranených a umierajúcich britských vojakov v krymskej vojne a 
prostitútkou, ktorá síce tiež slúži vojakom, ale inakšie a z iných dôvodov? Naozaj sa nedá 
hodnotiť napr. život Alberta Schweizera a život nemeckého esesáka? Tvrdiť, že niet kritérií 
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hodnotenia záujmov, záľub a preferencií, by nás priviedlo k nihilizmu, pri ktorom sú všetky 
hodnoty rovnocenné, lebo vlastne niet hodnôt, takže sa medzi nimi nedá ani rozlišovať, a tak tam 
niet rozdielu ani v akosti a ušľachtilosti. Bol by takýto postoj rozumný?

Spor sa vliekol po stáročia. Je to ústredná otázka dejín etiky. Platón a Aristoteles 
popierali, že by všetky potešenia boli dobré; za také uznávali iba niektoré. John Stuart Mill 
rozlišoval vyššie a nižšie potešenia. Zo stanoviska humanistickej etiky majú určitú pravdu obidve 
strany. Musíme tolerovať rozličné životné štýly a bohatú paletu ľudských radostí a nesmieme ich 
zakazovať, prípadne aj zákonom a až do vykynoženia. Nemusíme sa stotožňovať s tým, čo 
uznala za vyššiu formu života nejaká vláda, slepá k vlastnej pretvárke a nemusíme sa pridať k 
šíkom tých, čo potierajú rozumnú nekonformnosť. Vždy existujú určité normy, ktoré nám môžu 
poslúžiť ako vodidlo, aj určité štandardy hodnotenia. Či sa Modrofúz, rozpúšťajúci mŕtvoly 
v lúhu, alebo narkoman dá porovnávať čo do hodnoty a významu s Ježišom Kristom alebo 
Abrahamom Lincolnom? Bolo by smiešne tvrdiť, že všetko je rovnako dobré ako čokoľvek iné, 
veď skutočnosť, že niekto má záujem a potešenie z nejakej veci alebo činnosti, ešte neznamená, 
že táto vec alebo činnosť má rovnakú hodnotu ako každá iná vec alebo činnosť.

Niektoré hodnoty sú cennejšie ako iné, niektoré záujmy sú znevažujúce a nezaslúžia si 
našu pozornosť. Niektoré spôsoby života sú vulgárne a banálne, iné majú výnimočné vlastnosti a 
vyvolávajú náš obdiv. Uznávame, že niektoré činnosti sú všedné, iné sú významné a zušľachťujú. 
Je isté, že hodnoty stále kriticky zvažujeme, a to v rozličných oblastiach. V každej situácii 
porovnávame: povieme, že sú dobrí a slabí umelci, básnici, lyžiari, šéfovia, politickí vodcovia, 
hudobníci, mechanici, filozofi a vedci. Odvolávame sa na estetické a morálne normy, ktoré 
nemusia byť skalopevné alebo absolútne; môžu platiť iba pre oblasť, ktorou sa zaoberáme; sme 
si však istí, že existujú. Sú to normy civilizovaných záľub, rozlišujúcich posudkov, kultivovaného 
znalectva alebo profesionálnej odbornosti.

Normy dokonalosti

Kritériá na odstupňovanie hodnôt a ocenenie výkonov boli teda zavedené prakticky vo 
všetkých oblastiach ľudského správania; patria medzi ne aj kvalitatívne normy dokonalosti. Čo je 
dokonalosť? Podľa čoho ju poznáme, keď ju vidíme? Ako ju možno dosiahnuť? Tieto otázky sú 
pre etiku humanizmu osobitne dôležité. Jej kritici, najmä teisti, namietajú, že etika humanizmu 
nemá ani normy ani hodnoty a keďže hlása toleranciu, ľahkovážne pripúšťa rozmary ľudských 
záľub, vrátane nemorálnych záľub rozkošníkov a egoistov. Ale nie je to tak.

Už J. S. Mill zdôraznil, že je rozdiel medzi úrovňou záľuby vyvinutého dospelého 
človeka a dieťaťa alebo divocha. Hovorí: „Je lepšie byť nenasýtenou ľudskou bytosťou ako 
nasýteným bravom; je lepšie byť neuspokojeným Sokratom ako uspokojeným bláznom. (Mill, 
John Stuart, Liberty. Utilitarianism. Representative Government, Sloboda, utilitarizmus a 
reprezentatívna vláda, London: J. M. Dent and Sons Ltd., 1964). Brav a blázon nesúhlasia s 
týmto názorom, lebo poznajú len jednu stránku problému. Dospelá ľudská bytosť okúsila obidva 
druhy radosti – rozvinuté (intelektuálne, estetické a morálne) ako aj nerozvinuté (čisto fyzické) – 
a podľa J. S. Milla v každom prípade nepochybne dáva prednosť tým prvým. Pre koncept 
hodnoty je teda rozhodujúca realizácia, lebo na jej základe získavame schopnosť rozlišovať 
stupne zrenia a rastu. Normou je potom to, čo považuje za cenné jednotlivec, ktorý vie naplno 
uplatniť svoje schopnosti. Takto vzniká priestor pre vyšší dosah intelektuálnych, estetických a 
morálnych radostí.

Hoci Millov argument nie je nerozumný, myslím si, že sa niekedy preceňuje; treba ho 
uplatňovať s rozvahou. Nie vždy je pravda, že intelektuálne, estetické a morálne potešenia sú 
vyššieho druhu ako prirodzené biologické pôžitky z jedla, nápoja, telesného pohybu, fyzického 
kontaktu alebo sexu a že ak je možnosť voľby, väčšina ľudí sa rozhodne pre prvé. Dá sa 
povedať, že to závisí od času, miesta a okolností. Niekedy dá človek prednosť milovaniu pred 
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návštevou múzea, prechádzke pred knihou, dobrej večeri a dobrému vínku pred kolegovou 
prednáškou a výdavku na futbalový zápas pred príspevkom pre Armádu spásy. 

Mnohí tzv. moralisti nemajú pravdu, keď označujú tzv. biologické pôžitky za „nižšie“ 
formy ľudskej skúsenosti. Príčinou je ich fóbia z hedonizmu, strach zožierajúci myseľ takýchto 
moralistov, ktorí síce nadobudli schopnosť nájsť potešenie v literatúre, umení, matematike alebo 
v myšlienkových prúdoch, no nevedia sa nadchnúť pre dobré jedlo a nápoj alebo zažiť orgazmus. 
Títo jednotlivci natoľko potláčajú svoje pudy, že nevedia oceniť vzrušenie z biologickej slasti bez 
pocitu hriechu a žijú svoj život v biednej sublimácii, duchovnej substitúcii alebo iných formách 
asketického zúfalstva.

Tvrdím, že ak má niekto žiť plným životom, musí uspokojiť svoje základné biologické a 
pre prežitie nevyhnutné potreby, medzi ktoré patrí aj sexuálna láska a orgazmus. Ak sa tieto 
potreby potláčajú, klíči možnosť tragédie. V minulosti sa nezdravé názory na sex – napr. tie, 
ktoré hlásal sv. Augustín – vyhlasovali za správne a oslavovali. Rímskokatolícky a budhistický 
dôraz na celibát a asketizmus je vo svojej podstate chorobný. Potláčať prirodzené túžby alebo 
považovať ich za zlo, bojovať s vlastným telom alebo pociťovať k nemu hnev a nenávisť, 
vyvoláva často vážne chorobné stavy. Aké nevýslovné utrpenie a zúfalstvo spôsobil tento názor 
úbohým dušiam, ktoré považovali svoje telo za skazené, a potláčali svoje prirodzené túžby! 
Možno preháňam. Zdá sa, že niektorí ľudia dosiahli sublimáciu bez nezdravých dôsledkov. 
Hovorí sa aj, že nie každý potrebuje orgazmus. Iní zas vyhlasujú, že prežili plný život napriek 
tomu, že sa neoženili, a to či už si celibát zvolili sami, alebo neboli schopní nájsť si vhodného 
partnera. Možno je výraz „chorobný“ príliš tvrdý, keby sa mal vzťahovať na všetkých takto 
zvláštnych ľudí. Ale či ten, čo žije v celibáte, nepripomína niekoho, čo bude radšej slepý a 
hluchý, len aby mal svoj pokoj? A nepovieme, že sa uňho jednoducho nevyvinula schopnosť 
pociťovať fyzickú rozkoš?

Ak máme na jednej strane narušených jednotlivcov, neschopných priznať príslušnú váhu 
svojmu biologickému usmerneniu, sú na druhej strane takí, čo nikdy nerozvinuli iné schopnosti – 
intelektuálne, estetické, morálne a sociálne, súhrnne nazývané civilizačnými cnosťami. 
Nepochybujme, že výrazy vyšší a nižší tu nie sú na mieste, lebo naším prianím je plne sa vyvinúť 
ako osobnosť a v tom prípade nie je možné jednému druhu hodnôt dávať prednosť a druhý 
zavrhovať. Tu sa nedá povedať alebo-alebo, lebo v každom prípade dobrého života ich musíme 
rozvíjať obidve. Na inom mieste som taký život nazval exuberantným (vzrušujúcim) alebo aj 
plným pôžitkárstvom (hedonizmom), lebo v ňom nejde jednoducho len o pasívne prežívanie 
radostí, ale aj o ich kreatívnu aktualizáciu. Ideálom je tu človek, schopný rozlišovať a oceniť 
širokú paletu biogenických a sociogenických hodnôt. Treba však byť opatrný pri zostavovaní ich 
hierarchickej stupnice, ako to urobil A. H. Maslow. (Maslow, A. H., Toward a Psychology of  
Being, K psychológii bytia, New York: D. van Nostrand, 1962). Predovšetkým treba jasne 
povedať, že biologické pôžitky majú pre dobro jednotlivca práve taký zásadný význam ako 
radosti z vyšších stupňov kreativity.

Tu treba použiť normatívnu koncepciu dokonalosti; týka sa rôznych druhov skúsenosti. 
Hovoríme napríklad, že niekto sa teší výbornému zdraviu a máme tým na mysli, že jeho 
fyziologický systém pracuje veľmi dobre. Dobre sa stravuje, dosť cvičí a nemá vážnejšie 
zdravotné problémy alebo choroby. Naproti tomu iný človek môže mať slabé zdravie. Obidve 
tieto kategórie majú objektívny základ v overiteľných znakoch. Hoci sa známky zdravia vzťahujú 
vždy len na jednotlivé osoby, existujú všeobecne platné empirické kritériá. Podobne môžeme 
vziať pod lupu aj niečie sociálne vzťahy a posúdiť, či sú rozporné alebo harmonické. Sú napr. 
rodiny, narušené citovými konfliktmi. Muž a žena sa neznášajú a a žijú v neprestajných hádkach, 
čim trpia ich deti. Hoci sú takéto normatívne posudky vzťažné, t. j. vzťahujú sa na určitého 
človeka, charakterizovaného jeho vlastnými, len pre neho príznačnými (idiosynkratickými) 
znakmi, predsa vieme charakterizovať určité vzťahy ako zdravé a iné ako chorobné.

Filozofi tradične vyzdvihovali prvoradú úlohu rozumu pri dosahovaní šťastia. Pritom 
niekedy prehliadli kľúčový význam nevyhnutnosti rozvíjať aj citovú stránku osobnosti. V zrelých 
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osobných vzťahoch sa vždy nájde citová príbuznosť a porozumenie pre potreby toho druhého. 
Toto vnuká predstavu dvojitého normatívneho štandardu. Po prvé je tu potreba uspokojiť naše 
základné potreby a túžby, a to biogenické a sociogenické. Neschopnosť urobiť to vedie k 
chorobe. Po druhé je tu potreba dosiahnuť určitý stupeň harmónie a kompatibility v sociálnom 
prostredí, najmä v tom najužšom, t. j. v bezprostredných osobných stykoch v kruhu rodiny.

Je zrejmé, že kritérium dokonalosti možno uplatniť aj pri tzv. vyšších kreatívnych 
funkciách, napr. pri intelektuálnych schopnostiach. Niektorí ľudia sa pomaly učia, zle čítajú alebo 
sa nevedia pustiť do matematiky či vedeckého pokusu, kým iní sú nadaní, horliví a schopní 
veľkých výkonov. Študentov hodnotíme podľa študijných výsledkov. Oceňujeme estetickú 
tvorivosť. Uznávame ako hudobných géniov Mozarta a Beethovena; uznávame umelecký talent 
Leonarda da Vinciho a Van Gogha. Normy kritického hodnotenia nám umožňujú oceniť 
umelecké dielo a odhadnúť jeho hodnotu výrazmi primeranými jeho estetike. Normy dokonalosti 
používame vlastne po celý život.

Etická dokonalosť

Ústredná otázka znie, či existujú normy etickej dokonalosti. Možno dávať do protikladu 
a porovnávať taký veľký počet záľub a hodnotení a rozhodnúť sa pre niektoré? Možno 
posudzovať rozličné spôsoby života a používať v tejto súvislosti výrazy lepší a horší? Ak áno, na 
akom základe?

Po prvé, treba si uvedomiť, že každé hodnotenie sa zakladá na porovnávaní, je 
porovnávacie. Dá sa nájsť len niekoľko absolútnych noriem a aj tie sa vzťahujú len na určitú 
skupinu ľudí, resp. na ich výkony. Môžeme zostaviť napríklad tabuľku ľahkých atlétov zo 
skupiny bežcov a skokanov; pritom berieme do úvahy v prvom rade vynikajúcich atlétov týchto 
disciplín. Môžeme začať tak, že sa najprv pozrieme na olympijské rekordy. Len tí, čo vytvorili 
nové rekordy alebo získali zlaté medaily, ako Roger Bannister, Fanny Blanken-Koenová, Paavo 
Nurmi alebo Rafe Johnson, sa kvalifikujú do súťaže dokonalosti na tomto poli. Dokonalosť je 
teda výslovne relatívny pojem, ktorý sa používa na označenie ľudí, venujúcich sa určitej činnosti, 
a to na porovnanie ich schopností a výkonov. Hovorili sme o športovej dokonalosti; o etickej 
dokonalosti platia analogické postupy.

Iný test dokonalosti je trvácnosť výkonu. Najviac na nás nezapôsobí ojedinelý úspech, aj 
keby bol taký významný, že ho hodno zaznamenať, ale trvalé výkony počas dlhšieho obdobia. 
Zázračné dieťa, neraz neobyčajný talent, môže skoro zapadnúť a už nikdy o ňom nepočujeme. 
Nie každý je Yehudi Menuhin, ktorý hral virtuózne po celý život. A tak hovoríme, že 
Wordsworth a Whitman sú veľkí básnici, že Mies van der Rohe a Frank Lloyd Wright sú veľkí 
architekti, že Einstein a Newton sú veľkí vedci. Takýchto jednotlivcov považujeme za géniov v 
špeciálnych oblastiach ľudského úsilia, v ktorých ich dielo znamenalo nové objavy. Ich diela 
alebo objavy boli všeobecne uznané ako vynikajúce, špičkové alebo jedinečné; prípadne boli aj 
verejne oslavovaní. Vyžaduje dokonalosť verejné uznanie? Velikánov považujeme za dokonalých 
nie preto, lebo sa im dostalo uznania, ale pre vnútornú hodnotu ich diela, ktoré svedčí o 
tvorivosti, novátorstve a objavnosti. Sú pozoruhodní, lebo prevýšili naše očakávania a 
znamenajú pre ľudstvo výnimočný prínos.

Musím dodať, že mnohí tvoriví ľudia sa do smrti nedožili uznania a ich dokonalosť a 
tvorivosť sa vo svete stala známou až dodatočne. Napríklad vo Van Goghovi po celý život nikto 
nevidel génia a Nietzscheho nenávideli ako zloducha.

Niet pochýb, že niektoré formy dokonalosti sa dajú merať asi tak, ako keď niekoho pri 
skúške známkujeme. Hodnotiaci proces je často kvalitatívny a vyjadriť jeho výsledok číslicami je 
ťažké, ale dokonalosť sa zablyští ako vybrúsený krištáľ a oslepí nás svojou trblietavou krásou. 
Normy etickej dokonalosti sú úmerné úrovni nadania a výkonom osoby, ktorej ich pripisujeme. 
Niekto nemusí byť géniom, ani priekopníkom, ale pri práci s materiálom, ktorý má k dispozícii, 
môže vykazovať obdivuhodný druh dokonalosti. Keď sa zameriavame na dokonalosť, chcel by 
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som ešte zdôrazniť, že nemáme na mysli len úzky okruh vybranej elity. Úroveň niečieho života 
nesmieme posudzovať podľa jeho povesti alebo postavenia, či je génius alebo významný 
vynálezca, alebo či prispel k zlepšeniu sveta.

Dokonalosť je vzťažná norma, ktorá sa dá aplikovať na jednotlivca len za jemu vlastných 
okolností, t. j. s prihliadnutím na jeho osobné vlastnosti, na biologické a environmentálne faktory 
v jeho živote a na sociálne prostredie, v ktorom žije. Ušľachtilý život, o ktorom hovorím, má 
dôstojnosť a veľkosť, ktorá sluší nielen kráľom a prezidentom, ale aj ľuďom najnižšieho 
spoločenského postavenia. Dokonalosť sa zjaví všade, kde je harmónia v rôznorodosti a 
symetria. Aj pri utrpení, bolestiach, nepriazni osudu a tragédiách – a možno práve preto – sa 
oplatilo a opláca žiť. Taký človek nemusí žiť v stave potupného neúspechu a sklamania; môže 
tvoriť výborné veci. Aj jeho život je vzácny, a to pre neho samého a pre jeho okolie. Nemusí 
namaľovať Monu Lisu, aby vynikol; stačí, ak vymaľuje svoj byt. Ani nemusí postaviť pomník; 
stačí, ak sa so záujmom zlepšuje vo svojom povolaní. Človek môže prejavovať vysoký stupeň 
umelectva a šikovnosti, aj keď žije len v skromných podmienkach.

Úplnú dokonalosť nedosiahne nikto; všetci ľudia majú svoje slabosti. Ale napriek ľudskej 
obmedzenosti a ich povahovým chybám sa vždy niekde prejaví voľačo cenné. Na dobrý ľudský 
život sa treba dívať ako na zázrak, ako na niečo krásne a nádherné, ako na utešený orech alebo 
mocného leva. Musíme uvážiť, čo znamená byť ľudskou bytosťou, a nie mylne predpokladať, že 
človek má byť géniom alebo svätcom – veď všetci sme len ľudia.

Vráťme sa k otázke: v akom zmysle je rozumné určovať normy dokonalosti pre etické 
hodnoty? Môžeme tu používať výrazy vynikajúce vlastnosti a veľké zásluhy? Áno, môžeme. 
Hodnotíme, po prvé, druhy hodnôt, ktoré má niekto rád a ktoré ho nabádajú k činnosti; po 
druhé, jeho životný štýl; a po tretie, jeho vzťah k ľuďom v jeho blízkom okolí. Zaoberajúc sa 
etickou dokonalosťou určitej osoby nemám na mysli jednoducho jej hlavné zamestnanie alebo 
povolanie, nech sú akokoľvek dôležité a uspokojujúce pri realizácii dobrého života, ale myslím 
na celkový súhrn hodnôt a zásad, ktoré hrali nejakú úlohu v celom jej živote. Niekto môže byť 
veľkým fyzikom a žiť zlým životom, veľkým matematikom a nevedieť naštartovať auto, citlivým 
básnikom a pri tom strašným manželom. Nechcem sa zamerať len na časť človeka, muža alebo 
ženy, ale na celý život vyspelej osobnosti. Ktoré zložky života nás oprávňujú povedať, že niekto 
je vzorný človek alebo že je schopný určitej šľachetnosti? Ktoré sú tie obdivuhodné vlastnosti, 
tie znaky dokonalosti a výbornosti, ktoré na seba samy upozorňujú? 

Humanisti vidia úspešnosť života v dobrom žití a v dosiahnutí určitej trošky (modicum) 
šťastia. Pre jednotlivca je šťastím v niečom obstáť a dosiahnuť plné rozvinutie svojej osobnosti. 
Život človeka je ako umelecké dielo. Sme zapojení do tvorivého procesu dávať našim plánom a 
projektom formu a usporiadanie, jednotu a harmóniu. Máme zmesi farieb rozličných odtieňov, 
tvarov a foriem a umiestňujeme ich na plátno. Náš život je sčasti naše vlastné dielo. Výsledok 
vyplýva z našich volieb a činov počas mnohých rokov a desaťročí. Je konečný produkt naše 
vlastné dielo? Sme schopní pospájať jednotlivé časti, uskutočniť svoje plány a sny, a tak dať 
akýsi druh jednoty a súdržnosti nášmu svetu? Nie každý vie vytvoriť majstrovské dielo, 
vybudovať si pozoruhodnú kariéru alebo čo len viesť príkladný život. Mnohí ľudia zlyhajú. Ich 
život bol daromný, premohol ich strach a bojazlivosť, utápali sa roky v žiali. V džungli života si 
nikdy nevedeli nájsť vlastnú skrýšu. A tak sú odsúdení nielen osudom (aby sme sa vyjadrili 
metaforou), ale aj vlastnou neschopnosťou urobiť „veľké“ veci; nemám na mysli očakávania 
spoločnosti, ale ich vlastné túžby. Koľko bolo neúspechov v povolaní, koľko rozpadnutých 
manželstiev, koľkí žili v mlčanlivom zúfalstve?

Mohol niekto žiť inakšie? Áno, aspoň do určitej miery. Ale ak je to tak, potom ako a v 
akom zmysle? Ak sa meria podľa osobných cieľov, zahrnuje naplnený etický život pojem 
dosiahnutia a dokončenia niečoho, t. j. vedomé spoznanie, že sme svetu niečím prispeli, aj keď 
len skromne; že sme prejavili svoje nadanie a že sme urobili niečo podľa vlastných predstáv 
užitočné a produktívne. Schopnosť urobiť niečo také vyvoláva pocit radostného a tvorivého 
života, slušného, nádejného a vzrušujúceho. Do určitej miery môže dosiahnuť šťastie skoro 
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každý človek, ale záleží na tom, čo robí. Závisí to od toho, či sme schopní uspokojiť svoje 
základné potreby, ale aj od toho, či sme schopní prejaviť činorodé nadanie v nejakej oblasti, 
ktorú sme si zvolili.

 Isteže, vyskytujú sa aj veľké tragédie, nepredvídané nehody a pohromy. Niekoho dlávi 
ťarcha každodenných udalostí a bez vlastnej viny nie je schopný viesť uspokojivý život. Neraz aj 
náhoda hrá v živote kľúčovú rolu: byť na správnom mieste v rozhodujúcej chvíli, alebo nebyť na 
zlom mieste v zlom čase. Napriek tomu záleží od nás, čo sa nám stane, od toho, ako odpovieme 
na výzvu, či budeme konať rozumne, ako si naplánujeme život, pre čo sa rozhodneme, s kým sa 
budeme stretávať, čo nás bude zaujímať, na čo zameriame svoju činnosť, na čo sa cítime 
povolaní, aké zamestnanie si vyberieme, ako sa budeme vedieť prispôsobiť, nakoľko budeme 
vytrvalí aj pri nepriaznivom vývoji a ako budeme reagovať na nové možnosti v nových 
situáciách.

Tvrdím, že niektoré klasické náboženské modely etiky sú v hlbokom zmysle slova 
neľudské, a ako také prameňom bezodnej biedy a nešťastia. Mám na mysli také etické systémy, 
ktoré učia, že šťastie je v utiahnutí sa z tohto sveta: niektoré formy budhizmu prikazujú potlačiť 
všetky túžby, ak chcete vkročiť do stavu pokojnej nirvány; a niektoré formy kresťanstva sa 
sústreďujú na spásu na druhom svete. Naproti tomu prometeovský ideál je výzva bohom a 
osudu, rozhodnutie zaujať bojovný postoj a vlastným pričinením obšťastniť náš svet. Pretože 
žijeme mimo raja a okúsili sme zakázané ovocie, potrebujeme odvahu vzdorovať nepriazni. Na 
tom bola postavená celá ľudská kultúra; to je výsledok našich nádejí a vnuknutí, našej 
predstavivosti a našich ohromných možností, nášho pevného rozhodnutia uskutočniť naše 
najkrajšie predstavy. Súhrn a podstatu tvorivého života vyjadruje hrdinská cnosť: odmietnuť 
uznať porážku a odhodlane tvoriť nový svet, v ktorom sa raz predsa len uskutočnia naše 
predstavy.

Kľúč k dokonalému životu nie je v jednoduchom vyhovení našim potrebám, ani v plnení 
požiadaviek našej prirodzenosti, ale v prevýšení toho všetkého skokom vpred a v uskutočnení 
odvážnych cieľov. Etická ušľachtilosť sa najlepšie preukáže prvým krokom do neznáma, ktorý sa 
všetci ostatní boja urobiť, zapálením sviečky, aby sme nehabkali v tme a otvoreným úsilím 
dosiahnuť nové obzory. Tvorivý človek je schopný existenčnej voľby, chce zvládnuť svoj osud, 
pokiaľ je to len možné, sníva o nových horizontoch a hľadá sily, ako to všetko uskutočniť. 
Nebanuje za minulosťou, ani ho neohuruje prítomnosť, ale všetku energiu zameriava na 
dosiahnutie krajšej budúcnosti. Neslní sa v Bytí, ani sa nezabára do Ničoty, ale dychtí vkročiť do 
veľkolepého procesu Stávania sa, lebo to je dynamický kľúč k životu.

Keď píšem tieto riadky, nezastieram pred sebou možnosť určitého skepticizmu voči ich 
obsahu, pretože vyzdvihujem životný štýl, platný v určitých kultúrach, no nie vo všetkých. 
Opísaný ideál platí najmä v súčasnom americkom a európskom živote; oslavujú sa tvoriví vedci a 
umelci, podnikaví obchodníci a stavitelia, úspešní šťastlivci. Ale nie všetky kultúry mali takéto 
zameranie; niektoré mali iné ideály, napríklad náboženský pokoj a duchovné uvoľnenie. Je to, čo 
ja tu predstavujem, univerzálne v tom zmysle, že by vyjadrovalo ľudské predstavy šťastia, 
spoločné všetkým kultúram? Nie všetci jednotlivci vo všetkých povolaniach sú schopní 
dosiahnuť vysoké ciele. Ale ja hovorím, že sa to týka všetkých. Naozaj aj pisárok v kanceláriách 
a robotníkov na farmách alebo v továrňach, ktorých údelom je práca, ponechávajúcu len málo 
miesta na tvorivosť? Je pravda, že niektorí jednotlivci sa nadchýnajú pre dobrodružný život, kým 
iným je milšie pohodlie a bezpečnosť. Je ideál, ktorý som opísal, prístupný len tvorivej elite?

Tieto námietky sú vážne, lebo ak sú oprávnené, je pútavý napínavý život prejavom mojej 
osobnej záľuby (alebo aj fyzického vzhľadu) a kým pre mňa je vzrušujúcim a zošľachťujúcim, 
pre iných môže znamenať stres a únavu. Dá sa tu niečo objektívne odôvodniť alebo je to len 
otázka vkusu? Vidí sa mi, že niektoré z týchto výhrad sú oprávnené. Možno hovorím len k tým 
jednotlivcom, ktorí majú prometeovsky nespútanú povahu a vedia nájsť veľkosť v riskantnom a 
namáhavom živote. Na podporu svojej argumentácie uvádzam, že pri pohľade na celú ľudskú 
vývojovú drámu zistíme, že kľúčovú rolu hybnej sily civilizácie hrala tvorivosť a že každý človek 
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môže prispieť k tvorivému vývoju, aj keď niekedy len málom. Tvorivé vzchopenie sa 
charakterizuje Nezlomného ľudského ducha charakterizuje sila tvorivosti, t. j. skutočnosť, že 
ľudia nevedia byť nečinní, ale vedia vypäť všetky sily na zdolanie diania a zvrátiť jeho priebeh vo 
svoj prospech. Človek je staviteľ, od prírody je pracovitý a tvorivý. Ochotne súhlasím s tým, že 
potrebuje poriadok, harmóniu, pôžitok z bezprostrednej skúsenosti a z času na čas uvoľnenie a 
odpočinok od lopoty každodenného namáhavého života. Aj tak však tvorivá činnosť a predstava 
úspechu sú v ľudskom druhu hlboko zakorenené pudy; sú to žriedla jeho veľkosti a inšpirácie, 
umožňujúce prekročiť hranice ľudskej prirodzenosti a budovať civilizáciu. Mnohí teisti brojili 
proti takýmto impulzom; chcú nás chrániť pred neistotami a výzvami bežného života sľubmi 
posmrtného života a spásy vo večnej blaženosti. Ale ak odopierajú človeku právo na tvorivé 
dobrodružstvo, ostávajú neľudskí a sú nepriateľmi sebarealizácie.

Excelsior

Mal by som byť presnejší. V čom spočíva etická dokonalosť? Nie je to jednoducho len 
radostný život plný potešení, je to skôr život tvorivých výsledkov. Dajú sa načrtnúť vlastnosti a 
charakteristiky takého dokonalého života? Myslím, že výraz excelsior (stále vyššie) dobre 
vystihuje stav tvorivého snaženia. Nikto nemôže dosiahnuť stav úplnej dokonalosti, ale existujú 
jej stupne; niektorý z nich musí každý človek pre seba objaviť a zaujať. Výraz excelsior 
používam preto, lebo mám na mysli konkrétny empirický stav, ktorý sa dá dosiahnuť teraz a tu. 
Netreba čakať na nirvánu alebo spásu na druhom svete. 

Po prvé, musíme rozlišovať také stavy dokonalosti, ktoré sa týkajú jednotlivca a jeho 
snáh o osobný výkon a neobyčajný úspech. Po druhé, existujú dokonalosti, ktoré sa týkajú 
jednotlivca vo vzťahu k iným ľuďom v rámci spoločnosti. Nikto nemôže dosiahnuť stav ešte 
vyššej dokonalosti bez podielu na spoločných hodnotách.

I. Vlastná dokonalosť

1. Autonómia. Medzi najvyššie ľudské dokonalosti patrí schopnosť človeka sám si riadiť 
svoj vlastný život. To znamená ochotu prevziať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť a spoznať, 
že nakoniec každý sám má rozhodnúť, ako chce žiť a čo od života očakáva. Život v spoločnosti 
síce vyžaduje skupinové rozhodnutia o spolupráci, ale pretože máme len jeden život, nemali by 
sme s ním zaobchádzať márnotratne odmietaním vlastného rozhodovania alebo zrieknutím sa 
tejto možnosti a prenechávaním iným, aby rozhodovali za nás. Autonómna osoba má zmysel pre 
vlastnú nezávislosť. Sama si určuje smer a sama si vládne. Jej autonómia je potvrdením jej 
slobody.

Môže človek kontrolovať svoj vlastný osud? Môže zmeniť alebo presmerovať udalosti? 
Alebo je tak uspôsobený neosobnými silami, že nemôže robiť nič iné ako poddať sa im? Za 
najväčšie nešťastie v živote považujem, ak niekto odovzdane prijíma svoj osud, je ochotný 
zrieknuť sa svojej slobody a odmieta sám si zvoliť svoje základné záujmy. Teisti ponižujú moc 
človeka, keď tvrdia, že sami o sebe nie sme nič a vo všetkom závisíme od boha. Tvrdia, že 
nemôžeme robiť nič iné ako plniť božie príkazy, že nemôžeme prekonať tragický osud ľudského 
rodu a že jediné riešenie je božská spása.

Humanisti nesúhlasia s týmto pesimistickým názorom a psychologickým ústupom a 
navrhujú pozitívnu alternatívu. Môžeme si poradiť so životnými problémami. Len musíme brať 
svet realisticky, tak, ako ho vidíme, a neutiekať sa k nejakému mytologickému božstvu s 
prosbami o pomoc. Len keď naplno rozvinieme svoje schopnosti, môžeme dúfať, že prekonáme 
nepríjemnosti, spory a tragédie. Musíme chcieť urobiť všetko potrebné na pochopenie 
prírodných procesov a na ich nasmerovanie podľa našich potrieb. Ak máme mať úspech, musíme 
mať určitú dávku sebadôvery, že vieme rozlišovať, že naše skutky prinesú ovocie a že nakoniec 
sa aspoň pokúsime niečo urobiť.
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Autonómia je osobná sloboda, rozšírená na kontrolu udalostí, ktoré ovplyvňujú naše 
životy. Nemám na mysli možnosť ovplyvniť priateľov, iných ľudí alebo celú spoločnosť okolo 
nás, ale len kontrolovať náš súkromný život a akceptovať ho ako rozvíjajúci sa projekt. Človek 
si musí povedať: „Ja som stredobodom voľby a rozhodovania, ja sám sa musím rozhodnúť, čo 
chcem urobiť zo svojho života. Ukážem, čo si myslím, a ak to bude možné, pokúsim sa niečo 
urobiť.“ Na to treba odvahu, a to nielen odvahu byť, ale aj odvahu stať sa. Na to treba smelosť a 
vervu.

Opakom tohto prístupu je prispôsobivosť, ústupčivosť a v krajnom prípade ustráchanosť 
a roztrasenosť. Koho to postihne, ten prehral skôr, než sa pustil do boja. Sú ľudia, čo si myslia, 
že nemôžu urobiť nič iné ako poddať sa osudu a jeho fúriám. Ale človek s autonómnym, 
sebavedomým a hrdým svetonázorom odmieta vzdať sa bez boja. Autonómna osoba má odvahu, 
energiu a dosť silnú vôľu, aby alebo včas prestala, alebo časom vyhrala.

Autonómia nie je protispoločenská a otvorená demokratická spoločnosť podporuje rast 
autonómnych osobností. Najlepšia spoločnosť je taká, kde ľudia radi berú na seba zodpovednosť 
za seba samých a rozumne sa rozhodujú. Autonómia neznamená, že nebudem spolupracovať so 
svojou ženou, resp. manželom, so sestrou alebo bratom, s matkou alebo otcom, s kolegami alebo 
spoluobčanmi. A keďže sám som autonómny, viem rešpektovať iné osoby s ich rovnakým 
právom na autonómiu.

2. Inteligencia. Klasickí filozofi veľmi zdôrazňovali podstatnú úlohu rozumu pre dobrý 
život. Pritom podcenili význam vrodených a emocionálnych rozmerov ľudskej skúsenosti. 
Aristoteles vymenoval päť intelektuálnych cností, o ktorých si myslel, že prispievajú k 
racionálnej dokonalosti: filozofická múdrosť, vedecký dôkaz, intuitívne pochopenie, umenie a 
praktické vedomosti. No naše intelektuálne schopnosti sú oveľa zložitejšie a širšie ako tento 
výpočet. Na inom mieste som katalogizoval dvadsaťjeden takýchto intelektuálnych vlastností, od 
abstraktnej inteligencie a logických schopností na jednej strane až po technické vedomosti, 
umeleckú virtuozitu a mechanickú zručnosť na druhej strane. (Kurtz, Paul, The Transcendental  
Temptation: A Critique of Religion and the Paranormal, Transcendentálne pokušenie: Kritika 
náboženstva a paranormálna, Buffalo N.Y.: Prometheus Books, 1986). 

Už Aristoteles teda vnímavo rozpoznal význam praktických vedomostí pri etickej voľbe. 
Človek môže mať vynikajúce intelektuálne schopnosti a vykazovať významné intelektuálne 
úspechy v jednej oblasti, ale nemať ich v iných oblastiach. Nenájdete človeka, čo by mal všetky 
intelektuálne vlohy. Z hľadiska etického života je najdôležitejšou vlastnosťou praktická kritická 
inteligencia. Zdravý rozum alebo vrodená múdrosť nám umožňujú riešiť dilemy života a správne 
voliť. Nazývam to aj dobrým úsudkom pri hodnotení alternatív a rozumnom rozhodovaní.

Či je táto schopnosť darom bohov (t. j. vrodená), alebo je to produkt skúsenosti, ktorý sa 
dá pestovať výchovou a tréningom, o to sa už filozofi preli. Prečo vedia niektorí ľudia trafiť 
priamo do čierneho, ako to už býva, a urobiť v určitej situácii to, čo treba, kým iní sú daromníci, 
čo sa na nič nehodia? Úbohí hlupáci, stále sú zapletení do nejakého nešťastia a nikdy sa nevedia 
správne rozhodnúť. Praktická múdrosť je asi výsledkom oboch zložiek, vlôh aj tréningu; máme 
šťastie, že sa vieme učiť, a tak zlepšovať svoje schopnosti pustiť sa do kritického myslenia a 
využívať ho v bežnom živote. V tomto zmysle mám na mysli prezieravú inteligenciu, t. j. 
schopnosť plánovať, uskutočňovať projekty a rozhodovať sa až po uvážlivom posúdení situácie. 
Treba zvážiť, čo by alternatívne riešenie stálo a aké by malo dôsledky. V procese voľby sa takto 
stáva podstatným pochopenie. Etika dokonalosti je podložená našou schopnosťou vyslovovať 
kompetentné úsudky, ktorých predpokladom je vedieť, čo je dobré a čo zlé.

Ale buďme radšej čestní, keď hovoríme o tejto dokonalosti. Nikto nie je dokonalý a aj 
najrozumnejší človek občas podľahne vášni. Istotne je správne raz sa zamilovať, držať palce 
miestnemu klubu alebo rozjariť sa na hostine. Inteligencia predstavuje ideálny model , ktorý 
spočíva v porovnaní hodnôt a zásad, ako aj vo zvážení súperiacich nárokov v danej situácii. 
Kritická etická inteligencia nie je ani čisto formálna, ani čisto abstraktná. Jej obsah je konkrétny: 
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neslobodno stavať rozum do protikladu s túžbou. Nejde tu o poznanie s cieľom potlačiť túžby, 
ako si to predstavovali starí stoici, pretože každá motivácia skrýva v sebe naše hlboké priania a 
je svojím obsahom hlboko biopsychologická. Motívy, v ktorých splývajú naše túžby a rozumné 
úvahy, stimulujú nás k činnosti, a nie len k myšlienkam. Pochopením sa dá dosiahnuť len určitá 
rovnováha medzi rozličnými fázami našich psychologických impulzov. Inteligencia je biologický 
stav. Nie je to votrelec, je to intímna časť celej našej psychologickej sústavy, no aj tak len jeden 
prvok v preferenčnom procese hodnotenia. Aj tak však môžeme povedať, že inteligenciu musíme 
považovať za dokonalosť, lebo tým, že neraz hrá rozhodujúcu rolu pri snahách o zmenu úmyslov 
a záujmov, prispieva k lepšiemu životu. Je podstatná (esenciálna), lebo je najúplnejším výrazom 
toho, čím sme ako ľudské bytosti.

Intelektuálne činnosti sú bohatým prameňom potešenia a obohatenia. Iste je to tak pri 
vedeckom výskume, pri hľadaní vedeckého vysvetlenia, čo sa deje v prírode, pri historickom 
bádaní, pri filozofických úvahách, atď. Mnoho ľudí zasvätilo celý svoj život intelektuálnym 
problémom a odmenou im bolo silné zadosťučinenie. Ale už Aristoteles zistil, že človek 
potrebuje aj oddych, ak má normálne prebiehať činnosť mysle. Každý človek je schopný istého 
stupňa intelektuálnej aktivity, či je to už chodiť do školy, čítať knihy, počúvať prednášky, alebo 
pokúšať sa nájsť to, čo mu vyhovuje. Ľudí fascinuje lúštenie hádaniek a skladanie puzlov; 
napínavé hry skúšajú našu vytrvalosť dopátrať sa riešenia. Človek je zvedavý tvor, ktorý baží po 
poznaní. Niektorí ľudia tak dychtia po dobrej informovanosti, že o určitých veciach čítajú 
všetko, čo im príde pod ruku. Veľa cestujú, stretávajú sa s novými ľuďmi, chodia na výstavy a 
prednášky. Takéto prejavy intelektuálneho záujmu poukazujú na skutočnosť, že vedomostiam 
pripisujeme veľmi veľkú váhu, a to jednak pre ich významnú úlohu v našom živote, jednak ako 
zdroju potešenia.

3. Sebaovládanie je veľmi dôležitá cnosť, ktorú treba rozvíjať. Súvisí s inteligenciou a 
dobrým úsudkom, ale ide ešte ďalej. Týka sa oblastí túžob a vášní. Keď niekto nevie ovládať 
svoje city a usmerňovať svoje úsilia na konštruktívne ciele, mrhá svojou energiou a premárni ju 
na neproduktívne a bezvýsledné činnosti. Vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa ho zmocní nejaká 
posadnutosť, napr. prejedanie sa, a bude sa jesť do vyčerpania, alebo nymfománia, a 
nekontrolovateľne podľahne sexu. Sebaovládanie treba pestovať výchovou a cvičením; tak sa 
dosiahne umiernenosť pri uspokojovaní vlastných túžob. Sebaovládanie umožňuje tvorivo 
zamerať všetko úsilie na dosiahnutie vytýčených životných cieľov; vyžaduje inteligenciu a 
praktické vedomosti; spája nápad a želanie. K celkovej charakteristike osobnosti prispieva 
väčšmi ako sebapoznanie. Zahrnuje silu vôle a pevné rozhodnutie vytrvať.

Nedisciplinovaný človek sa stáva ľahkou korisťou každého nepredvídaného nápadu a 
chúťky; ovládnu ho náruživosti a závislosti. Niekedy ho úplne oslepí túžba po sexe, jedení, pití, 
drogách alebo bezcenných zábavkách, ktorým sa bez rozmyslu poddá. Preto je sebaovládanie je 
pre vyspelých jednotlivcov najhlavnejším vodidlom, umožňujúcim im odolávať zvodom 
chvíľkových pokušení v prospech dlhodobých cieľov. Môže mať podobu stoického zrieknutia sa, 
ale obsahuje aj schopnosť vzdorovať nepríjemnostiam a rozhodnutie prekonať ťažkosti. Vôbec 
neznamená netešiť sa zo života alebo vzdať sa túžob. Rôzne želania treba len dať na váhu 
a porozmýšľať, ktoré by sa nám mali vyplniť. Úspešný život sa dá viesť len vtedy, keď máme 
pod kontrolou a usmerňujeme vonkajšie udalosti a súčasne sme sa naučili zvládnuť vlastné 
vnútorné pohnútky, aby nám nevládli.

4. Sebavedomie. Etika dokonalosti vyžaduje aj určitý stupeň primeraného sebavedomia. 
Stále sa nám zdôrazňuje, že musíme rešpektovať iných ľudí, starších ľudí, zákony a brať ohľad 
na všetkých, čo sú od nás závislí. To môže byť dobré a správne, ale niektorí pritom zabúdajú, že 
tiež majú právo na ten istý stupeň pozornosti a ohľaduplnosti, aký sami preukazujú iným. 

Zameranie na sebavedomie možno prehnať, ak niekto preceňuje svoju hodnotu. To sú 
egotisti (čo si myslia, že sú viac ako iní) a egoisti (čo si myslia, že im patrí viac ako iným). Tých 
nemám teraz na mysli; ich záujem o seba samých prerástol rozumnú mieru a spoločnosť má 
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právo odmietnuť to a brániť sa proti nim; takíto ľudia sa neraz správajú detinsky a trpia 
velikášstvom a sebachválou.

Protipólom tohto stavu je nedostatok sebaistoty a slabý pocit vlastnej identity. Ak 
niekoho jeho okolie sústavne znevažovalo, povedzme, že ho rozkazovační rodičia a učitelia 
nadmieru kritizovali, ten sa nakoniec vzbúri a neposlúcha ani najoprávnenejšie príkazy 
spoločnosti, alebo sa, naopak, utiahne do ústrania a stratí úplne pocit nezávislosti; jednoducho sa 
prispôsobí tomu, čo sa od neho očakáva. Som presvedčený, že študentov stredných škôl veľmi a 
bytostne zaujíma, či sú takí nadaní ako ich spolužiaci. Zlé alebo priemerné známky, prípadne 
nespokojnosť rodičov môžu v nich vyvolať veľkú skľúčenosť a začnú sa obávať, že v živote 
neuspejú. 

Niektorí jednotlivci bez sebadôvery sa veľmi skoro vzdajú. Žiaľ, takým sa bude veľmi 
ťažko šťastne žiť, pretože im bude chýbať aj nepatrná sebaúcta a viera vo vlastné vlohy a 
schopnosti a nebudú vedieť myslieť na to, čo by mohli dosiahnuť, alebo kam sa dopracovať. 
Niekedy sa jednotlivci bez sebaistoty stávajú vystatovačnými a vysiľujú sa daromnými pokusmi 
získať pochvalu od iných namiesto toho, aby mysleli na to, čo chcú v živote dosiahnuť. Opakom 
sebadôvery je malomyseľnosť, ktorá môže u niektorých jednotlivcov natoľko narušiť oceňovanie 
vlastnej osoby, že sa len stále kritizujú za svoje omyly a porážky – dokonca aj za svoju 
neschopnosť stať sa slávnymi. Stávajú sa z nich perfekcionisti, ktorí nikdy nie sú spokojní s 
úlohami, ktoré si predsavzali vykonať, alebo so spôsobom, ako ich vyriešili. Nikdy nedosiahnu 
vnútorný pokoj. Niekedy sa úplne vzdajú boja a skončia v tichom zúfalstve, hľadajúc pokojný 
prístav, ktorý by im zabezpečil čo len trochu tepla a pokoja. Napriek slovným prísľubom 
otvorenosti, tolerancie a rozdielnosti, ako aj zdôrazňovaniu osobitnosti panuje v našej kultúre 
zdrvujúci tlak prispôsobiť sa, ktorý nijako nepodporuje sebavedomie.

Nikto nemôže mať úspech vo všetkom, čo v živote podnikne. Človek sa pokúša urobiť to 
najlepšie v nádeji, že aj z porážky sa poučí. Ale komu chýba sebadôvera, ten sa nevie zmieriť s 
neúspechom: vyčíta ho sebe samému. Hoci pripúšťa poľahčujúce okolnosti tým, čo okolo neho 
stroskotali, nevie ich priznať aj sebe samému. Má rád iných, ale nevie mať rád sám seba. 
Osobitne kresťanstvo posilňuje takéto pocity vlastnej viny, keď vyžaduje cnosti, aké sa na zemi 
vôbec nedajú dosiahnuť, napríklad dokonalú cnosť, a potom prísne trestá svojich veriacich, že to 
nedosiahli.

Humanistova odpoveď perfekcionistovi znie takto: ste jediná osoba, s ktorou máte žiť lý 
život, od začiatku až do konca. Musíte sa teda pokonať sám so sebou, radovať sa sám so sebou 
a myslieť si dobre sám o sebe. Dúfam, že poznáte svoje cnosti a chyby, ale si myslím, že si máte 
priznať si aj určité poľahčujúce okolnosti. Z toho však neusudzujte, že nie ste zodpovedný za 
svoje omyly, ak ste niečo urobili alebo neurobili, alebo že by ste sa nemali ustavične snažiť o 
zlepšenie.

Určité sebavedomie je nevyhnutné pre vybudovanie vlastnej identity a postupný rast 
nezávislosti. Hrdosť na seba nie je hriech. Vtieravo ponížená pokora nesvedčí slobodnému 
autonómnemu človeku, schopnému vo svete niečo dokázať a vyžadujúcemu zaslúžený rešpekt.

5. Tvorivosť. Tvorivo činorodá osoba predstavuje najvýrečnejší prejav ľudskej slobody: 
schopnosť svojráznosti. Tvorivosť je úzko spätá so samostatnosťou a sebavedomím, lebo 
nezávislá osoba má istú predstavu o svojej sile. Nepoddáva sa prekážkam, na ktoré v živote 
narazí. Je schopná vymyslieť a uskutočniť niečo nové. Vie nové možnosti nielen rýchlo pochopiť, 
ale aj ťažiť z nich.

Tvorivosť má veľa rozličných podôb. Zväčša sa myslí na originálneho vedca, ktorý 
posúva dopredu hranice vedomostí, robí veľkolepé objavy, alebo navrhuje nejakú novú a smelú 
teóriu. Potom to môže byť hybná sila, ktorá dáva veľkému umelcovi alebo sochárovi schopnosť 
pretvoriť surový prírodný materiál do nových foriem podľa svojich tvorivých predstáv. Básnik, 
spisovateľ a hudobný skladateľ používajú ako materiál reč a harmóniu a tkajú úchvatné diela, 
ktoré nás nadchýnajú. Podobne vynálezca alebo inžinier vynachádza nový nástroj, stroj alebo 
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zariadenie. Štátnici navrhujú nové ústavy, stavitelia budujú nové továrne, objavitelia sa plavia po 
nezmapovaných moriach, kontinentoch alebo galaxiách – všetci prejavujú tvorivé impulzy. 
Opakujem však, že tvorivosť sa netýka len výnimočných géniov, ale aj všetkých jednoduchých 
ľudí, ktorí prejavia vlohy pre novátorské správanie.

V určitom zmysle slova má všetok organický život tvorivé rozmery. Prvé spojenie vajíčka 
a spermie, oplodnenie, a potom následný proces tvorivého rastu ilustrujú tvorivosť, ktorá je 
vlastná organickej hmote. Všade, kde existuje učenie a prispôsobovanie životných foriem 
okolitému prostrediu, je istý stupeň tvorivosti.

Činorodosť je jednou z určujúcich vlastností ľudského rodu. Nikomu úplne nechýba, lebo 
je nevyhnutná na prekonanie protivenstiev a na prispôsobenie sa podnetom prostredia. Existujú 
však stupne tvorivosti; azda najlepšie sa to ukazuje vo vedome riadených teleonomických 
aktivitách. Tvorivosť zahrnuje tak schopnosť pochopiť ako aj predstavivosť. Vystupuje na scénu 
vždy, keď sa myseľ snaží riešiť nejaký problém predložením alternatívnych možností a viditeľnou 
sa stáva pri spracúvaní starých materiálov novým spôsobom. Je kľúčovým podnetom pri 
vytváraní kultúry. Keďže každá osoba je jedinečná, prejavuje sa tvorivosť v jej idiosynkratickom 
správaní s a v tom, ako sa učí zdolávať problémy a prispôsobovať sa každodennému svetu 
obyčajných ľudí.

Stupne dokonalosti existujú aj vo vzťahu k tvorivosti. Niektorí ľudia vedia lepšie 
odhaľovať nové možnosti ako iní. Prekypujú novými myšlienkami, majú plodnú predstavivosť. 
Žiaľ, niekto môže byť kreatívnym géniom v jednej oblasti nadania alebo prejavovať vynikajúce 
schopnosti a dosahovať pozoruhodné výsledky v určitom životnom období, no nemať nijaký 
tvorivý názor mimo tejto oblasti alebo pre celý ostatok svojho života. Preto sa nemáme 
zameriavať na ohraničenú tvorivosť v určitej danej oblasti, ale na tvorivý život vo všeobecnosti, 
charakterizovaný prístupom plným vzrušenia a očakávania.

Pasívny človek má sklon k prispôsobivosti (konformizmu); je náchylný k obradnosti a 
býva posadnutý dodržiavaním predpisov. Ako bytosť ovládaná zvykmi nechce alebo nie je 
schopný pokúsiť sa o niečo nové. Odporuje zmenám alebo novotám. Naproti tomu tvorivý 
človek je zdrojom dôvtipných nápadov. Je plodný, neustále vzrušený a nadchýna sa novými 
myšlienkami, náčrtmi a plánmi. Jedna forma tvorivosti je však problematická, a to keď sa z 
človeka, ktorý mal spočiatku výborné nápady, stane blúznivý rojko, ktorý nikdy neuskutoční 
svoje myšlienky. Činorodo tvorivý človek dokáže vytrvať. Je to nielen človek myšlienok, ale 
človek činov, schopný sny uskutočniť. Idey musia mať reálny základ, aby boli účinné. Veľkí 
tvorcovia histórie nielen že mali náhodné záblesky pochopenia, oni ich vedeli aj prejaviť, dať im 
potrebnú formu a zasadiť ich do skutočnosti. Boli schopní nielen počatia alebo pochopenia vo 
svojom vnútri, ale dokázali priviesť na svet svoje plody. Takto zahrnuje tvorivosť pokračujúci 
proces organizácie a realizácie. Mnohí tvoriví ľudia nie sú na predných frontoch vedy a ani 
inakšie neprispievajú k pokroku spoločnosti. Nemusia mať ani osobitné vlohy. Vo svojich 
oblastiach sú však činorodí: vynachádzajú nové recepty a varia nové jedlá, nanovo zariadia 
miestnosť, vysadia sad, opravia strechu, pestujú kone alebo prednášajú v kurzoch. Nehovorím 
teraz o pseudotvorivosti alebo o popartizme, ktoré sledujú len chvíľkové rozmary módy, ale o 
naozajstných tvorivých prejavoch. Tvorivý človek dôveruje svojej sile a svojim možnostiam a s 
výzvami života sa stretáva so sebaistotou a so zápalom.

Tvorivosť treba povzbudzovať v mladosti a pestovať a šľachtiť po celý život. Žiaľ, má aj 
svoje nedostatky. Činorodí ľudia často vyvolávajú závisť a žiarlivosť a pretože neraz konajú 
nepredvídateľne, môže byť život s nimi ťažký. Keď sa im umožní vyliať zo seba všetok zápal a 
nadšenie, stanú sa niekedy pre počúvajúcich únavní.

Z hľadiska spoločnosti je pre využitie tvorivosti najdôležitejšie jej uplatnenie v práci. 
Niektoré druhy práce sú nudné a otupné, ale činorodá osoba si vie každú prácu urobiť 
vzrušujúcou; práca je neoddeliteľnou súčasťou jej bytosti a sprevádza rieku života ako prejav 
trvalého záujmu. Otupnosť sa dostavuje najmä vtedy, keď prostriedky nesúvisia s cieľom a 
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jednotlivec dostáva príkazy, ktoré preňho nie sú zaujímavé. Otrok alebo nevoľník nemá vlastné 
myšlienky, nesmie ich mať, alebo aspoň nesmie svoje vlastné nápady uskutočňovať. Takáto práca 
je potom mechanická a otupná ako bifľovanie. Tvorivej činnosti sa najlepšie darí v slobodnom 
prostredí, kde si ľudia sami usmerňujú svoje úsilie na vlastné ciele. Pri bežnej deľbe práce však 
môže byť niekedy ťažké povoliť uzdu činorodej osobe, hýriacej nápadmi. Človek potrebuje 
pracovať, aby si zarobil na živobytie a táto práca môže byť nudná, ale treba ju robiť. Práve preto 
je vytváranie možností pre tvorivosť priamo na pracovisku také dôležité. Ale ak to nijako nie je 
možné, stávajú sa pre jednoduchých ľudí o to dôležitejšími prejavy tvorivosti vo voľnom čase. 
Tvorivý človek je v každom prípade vynaliezavý a vie si poradiť so životnými problémami 
jednak na základe svojej predstavivosti, jednak v snahe dosiahnuť to, čo si zaumienil. 

6. Motivácia. Niektorí ľudia robia všetko s veľkou chuťou. Sú stále pripravení robiť 
projekty bez straty času a nikdy im nenapadne prácu odkladať. Sú vynaliezaví v myslení aj 
činoch. Iní sú leniví a neefektívni. Ako by nikdy nemali dosť energie ani záujmu voľačo urobiť, a 
ak niečo robia, vynakladajú na to čo najmenšiu námahu. Sú málo motivovaní, a preto aj málo 
výkonní. Nechcú vyniknúť. Radšej si v záhrade poležia, ako by ju mali vyplieť alebo niečo 
zasadiť, ako by mali vyjsť von a pustiť sa do niečoho iného. Pripadajú nám, akoby utekali zo 
zhonu každodenného života.

Naproti tomu motivovaný človek sa sám púšťa do všetkého. Má odvahu, vytrvalosť a 
chuť niečo urobiť. Neštíti sa mu zašpiniť si ruky a urobiť všetko, čo treba, aby sa dielo 
dokončilo. Platí staré príslovie: „Ak potrebujete dať niečo urobiť, požiadajte o to 
zaneprázdneného človeka.“ Lenivý človek nikdy nedosiahne úspech, lebo mu chýba rozhodnosť 
a odhodlanie.

Existuje ešte jedna výborná vlastnosť, ktorá charakterizuje dobre motivovaného človeka: 
vedieť zaobstarať všetko, čo bude treba na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Taký človek je 
samostatný a disciplinovaný, sebavedomý a tvorivý, vynaliezavý a prispôsobivý. Okrem toho 
dokáže dosahovať svoje ciele, nech sú akékoľvek. Niektorí ľudia sa odťahujú a nechcú vidieť 
úlohy, ktoré nemajú radi a ktoré im niekto prideľuje; sú šťastní len ak robia to, čo majú radi. 
Škoda, že niektorí ľudia majú taký malý okruh, a aj to len obmedzených záujmov. Nielen pri 
práci, ale aj pri zábave vidieť, že majú slabú predstavivosť. Charakterizuje ich nízky stupeň 
motivácie. Nikdy nenájdu seba samých. Nemajú pohnútky. Nikdy nevyniknú v zamestnaní – 
pretože pre nich práca je práca, nie povolanie. 

Dobre motivovaný človek je vždy v niečom odborníkom alebo znalcom a robí svoju 
prácu so zaujatím a cieľavedome. Navyše ho výsledok uspokojuje a vyvoláva v ňom určitú 
hrdosť. Neúspešný smoliar vyšiel ako človek na mizinu. Ľahko sa nudí a to znamená, že aj sám 
je nudný. Reaguje ako dieťa a zdá sa, že chce len „mať sa dobre“. Keďže nemôže uviesť nijaký 
prínos pre svoj vlastný život, ani nijaký výsledok činorodej a odmenenej práce, ostáva 
nevyspelým a bude mať zrejme znížený pocit sebadôvery. Dobre motivovaní ľudia sú spoľahliví, 
lebo sa od nich dá očakávať, že svoju prácu dokončia. Nemotivovaní leňosi sa oddávajú nude a 
sú nerozhodní; v krajných prípadoch končia ako povaľači.

7. Optimizmus. Žiť plným životom znamená do značnej miery mať kladné predstavy o 
budúcnosti. To znamená byť optimistom, t. j. veriť, že život môže byť dobrý a rozmanitý, ba že 
sa dá ešte aj zlepšiť a zdokonaliť. Opakom je záporný postoj (negativizmus), pesimizmus a 
tragický pocit, že je život je ťažký, že sa veci nedajú zmeniť a napraviť a že všetko bude ešte 
horšie. Vždy sa zdalo nemožným dobyť Bastilu útokom. Takýto postoj je malodušný 
(defetistický) a skľučujúci (depresívny).

Optimista berie život ako výzvu. Vidí v ňom príležitosť. Chcel by robiť mnoho vecí a 
všeličo vyskúšať. Mimoriadne šťastie sa nedá dosiahnuť bez určitého zmyslu pre vlastnú silu a 
bez schopnosti riešiť vlastné problémy. Kladný postoj optimistu je dôverčivý, lebo do budúcnosti 
sa pozerá s veľkým očakávaním. Optimista máva dobrú náladu, rád sa smeje, a býva veselý. Ak 
máme sebavedomie, určitú tvorivosť a sme motivovaní, náš okruh pôsobnosti sa rozširuje a chuť 
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hľadať, skúšať a modernizovať rastie. Optimista má sklon vidieť pozitívnu stránku vecí: 
zameriava sa na dobro v ľuďoch, nie na ich chyby. Podľa neho je život vzrušujúci, obzor 
neohraničený a deň má dosť hodín, aby sa dalo urobiť všetko, čo chceme.

Pesimista je naveky zameraný na tragické stránky života. Sužujú ho všetky problémy 
sveta a nevidí ich riešenie – hlad, utrpenie, bolesť a smútok. Je ustrašený a bojí sa, čo o ňom 
ľudia povedia. Je preniknutý odmietavosťou, ochromený strachom a radšej ustúpi, ako by urobil 
čo len krok dopredu.

Optimista a spoločenský človek s kladným postojom povie, že život je radostný; že je tu 
množstvo zázračných vecí, ktoré treba urobiť; toľko zámerov, ktoré nám kývajú a volajú nám, že 
život je plný veľkých prísľubov a príležitostí: že nech máme teraz akékoľvek ťažkosti, všetko sa 
čoskoro napraví a zlepší. Optimista nikdy neprepadne pocitom vlastnej bezmocnosti, ale vždy je 
presvedčený, že ľudské úsilie bude korunované úspechom, že dokážeme zmeniť tento svet na 
lepší, v ktorom sa oddá žiť. Každý nový zvrat udalostí berie ako sľubnú príležitosť, ako skvelú 
vyhliadku na úspech. Plný očakávania, s nadšením a ochotne prijíma nové výzvy. Prekypuje 
chuťou do života, chce bojovať, zvíťaziť a tak dosiahnuť nové vrcholy tvorivej radosti.

8. Zdravie. Na stupnici dokonalosti vysoko, ak nie na prvom mieste, stojí pevné osobné 
zdravie. Možno je vyzdvihovanie zdravia v tejto súvislosti zbytočné (truizmus) -- a filozofi ho 
často prehliadali -- ale každý realistický pohľad na šťastie musí vychádzať z predpokladu 
zdravia. Ak má niekto žiť a ak má žiť dobre, musí mať primerane dobré zdravie. Ak je niekto 
vážne postihnutý, chorý, alebo má stále bolesti, nie je schopný dobre fungovať ani urobiť všetko, 
čo si želá, hoci treba hneď povedať, že mnohí ľudia vykonali vo svojom živote veľmi veľa 
napriek vysiľujúcim bolestiam a fyzickým postihom. Ak má niekto slabé zdravie, má sa aspoň 
pokúsiť urobiť to najlepšie, čoho je schopný. Je zaujímavé, že mnohí zaprisahaní ateisti žili dlho 
a pomerne zdraví. Ba mnohí ostali výkonní až do svojej smrti. John Dewey pokračoval vo 
svojom výnimočnom diele až do veku deväťdesiat tri rokov a Bertranda Russella, ktorý zomrel, 
keď mal deväťdesiatsedem rokov, zatkli za demonštráciu proti atómovej bombe v deväťdesiatke.

Ak chceme zdravo žiť, musíme dodržiavať niekoľko zásad. Osobitne dôležité je, že 
zdravotná výchova je významnou časťou výchovy našich detí, ktoré treba už od útleho veku 
poučovať o ich tele. Všade majú byť ľahko prístupné potrebné vedecké vedomosti, t. j. 
informácie 1. o správnej výžive; 2. o význame každodenného cvičenia pre udržanie fyzickej a 
mentálnej sviežosti; 3. o spôsoboch, ako sa vyvarovať zbytočného rozčuľovania a ako sa 
uvoľniť a odpočinúť si; a 4. o striedmosti v životných radostiach. Všetko to patrí do oblasti 
preventívnej medicíny. Pre humanistov je zanedbávanie alebo zneužívanie tela nemorálne, najmä 
ak ide o zaháľačské radosti pôžitkárstva, rovnako ako keď niekto premrháva svoje nadanie v 
nude a lenivosti. To znamená, že treba odsúdiť aj drogovú závislosť, prejedanie sa a 
alkoholizmus – pretučnenosť alebo jedenie a pitie s cieľom zbaviť sa pocitov úzkosti. 

Skúška, či je nejaký čin dobrý alebo zlý, sa odvíja od jeho dôsledkoch. Kedysi sa v 
lekárstve kládol dôraz na správnu diagnózu a účinnú liečbu choroby, keď sa už vyskytla; hoci je 
to naďalej životne dôležité, dnes sa rovnako hodnotí potreba vedomostí o tom, ako predchádzať 
ohrozeniu zdravia a rizikám ochorenia. Dnes vieme, že nadmerné užívanie alkoholu, cholesterolu 
a fajčenie sú pre zdravie nebezpečné a iba šialenec si nevšíma varovania. V každom prípade je 
každý osobne zodpovedný za svoje zdravie. Naše telo je najcennejší majetok, čo máme a sme 
zodpovední nielen za to, aby sa nezneužívalo a aby sa robili opatrenia na jeho ochranu, ale aj aby 
sa pristúpilo k primeranej liečbe, ak už došlo k ochoreniu.

Dobré zdravie je nielen fyzický a biologický stav, ale má aj závažný psychologický 
rozmer. Psychické poruchy sú pohromou ľudskej existencie; sú bežným prameňom úzkosti a 
skľúčenosti, biedy a nešťastia. Podstatná je vždy liečba celej osobnosti, aj keď niet pochýb, že 
mnohé duševné choroby majú svoj pôvod v biochemických poruchách látkovej výmeny. 
Psychiatria hľadá príčiny maniackych depresií, rozdvojenia osobnosti (schizofrénie) a iných 
debilitujúcich ochorení. Ešte sa presne nevie, ktorý z početných liekov alebo ktorý spôsob 
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psychoterapie je pri liečbe mentálnych alebo emocionálnych duševných chorôb najúčinnejší. 
Ťažké prípady duševných chorôb (psychóz) môžu mať biochemické príčiny a vtedy sa 
nemocnému nedá veľmi pomôcť pohovorom, no jeho rodina z toho môže mať osoh. Také 
choroby sú svojou rozkladnosťou tragické, keďže postihnutý nemá možnosť brániť sa 
jednoduchým prejavom sily svojej vôle.

Dôležitým faktorom v otázke zdravia je uspokojovanie psychosexuálnych potrieb. 
Zvyšuje ukojenie fantázií pohlavného pudu a vyhýbanie sa ich potláčaniu schopnosť radovať sa 
zo života? Vidí sa mi, že odpoveď je áno, čo aj, samozrejme, opatrné. Nie je nijako jednoduché 
navrhnúť jednotný model sexuálneho vyžitia sa, pretože chute a rozkoše sú veľmi rozmanité. 
Rozličné osoby sa „rozdráždia“ rozličnými fantáziami. Čo považuje jeden za čudáctvo alebo 
hrubosť, môže byť vzrušujúce pre iného. Richard von Krafft-Ebing, ktorý koncom devätnásteho 
storočia katalogizoval „úchylné“ (deviantné) sexuálne zvyky, venoval celú kapitolu nohe ako 
pohlavnému fetišu. Bez toho, že by som sa hlbšie zaoberal touto zložitou otázkou, chcem len 
konštatovať, že schopnosť ukojiť pohlavnú žiadostivosť, vrcholiaca orgazmickým uvoľnením, 
zdá sa byť dôležitým faktorom podporujúcim zdravie.

9. Radosť zo života. Francúzske výrazy joie de vivre (Radosť zo života) a bon vivant 
(bonviván, sveták, labužník, pôžitkár) tiež úzko súvisia s radostným životom. Stále len práca a 
nijaká hra nemôže byť začiatok a koniec života. Pozitívny svetonázor, ktorý je taký veľmi 
dôležitý, sa zameriava v prvom rade na budúcnosť. No prítomná chvíľa má tiež svoju vnútornú 
hodnotu a preto musíme aj bezprostrednosti priznať jej význam. Schopnosť viesť radostný život 
je teda ďalšia dôležitá dokonalosť, ktorá sa prejavuje v hedonickej a erotickej oblasti. Vedieť 
vychutnať potešenie bez pocitu prehnanej hanby alebo pomyslenia, že je to niečo zlé, je pozitívna 
cnosť. Mám na mysli len také radosti osobného života, nevinného a spontánneho, ktoré nikoho 
neurazia a nikomu neublížia.

Mnohí moralisti vykázali pôžitky hedonizmu, erotizmu a bonvivánstva zo svojho 
morálneho sveta. Teisti hlasne odmietali telesné radosti a odsudzovali pohlavné rozkoše. Tým 
prezradili svoju hedonickú a erotickú fóbiu, ktoré sú vo svojej podstate prejavom duševnej 
choroby. Odmietanie pôžitkov sa vyjadruje viacerými výrazmi: odriekanie (asketizmus), 
sebazaprenie, potláčanie pohlavného pudu. Neschopnosť vychutnávať dobroty života je 
hlodajúca psychologická choroba, vedúca k neurózam a zúfalstvu.

Existuje široká paleta radostí, ktorým by sme sa mali tešiť, lebo sú súčasťou zdravého 
života. Prvé sú tie, čo uspokoja naše základné potreby: jesť, piť a sex. Nad nimi stoja vyvinuté 
radosti, t. j. morálne, altruistické, intelektuálne, estetické a dokonca duchovné či duševné 
radosti. Kto sa vie radovať zo života, ten nájde potešenie v celom rade činností: rád sa zúčastní 
na hostine, s chuťou si vypije, pomiluje sa, prečíta si knihu, cestuje, počúva hudbu, agituje za 
nejakú myšlienku, športuje, venuje sa poézii alebo umeniu – veru každá z týchto činností stojí za 
námahu. (Kurtz, Paul, Exuberance. The Philosophy of Happiness. Bujarosť: Filozofia šťastia; 
Los Angeles: Wilshire Books, 1977, kap. 5 a 6).

Treba však dať pozor, lebo vyžívanie sa v hedonistických radostí na úkor iných činností a 
dokonalostí odvádza od dobrého života. Nenásytník a opilec, návštevník nočných štvrtí, 
narkoman a libertín robia veľmi zle, keď sa zameriavajú na chvíľkové pôžitky ako na jediný cieľ 
života. Upriamiť sa len na zmyslové a ľúbostné pôžitkárstvo je detinskosť a narúša to osobnosť, 
najmä ak to prehluší iné tvorivé činnosti. Pôžitkár je väzňom svojich len na radovánky 
zacielených prianí; ovláda ho vnútorný tyran.

Musíme ísť cestou medzi oboma krajnosťami: na jednej strane teistická morálka zatracuje 
telesné radosti a vyhlasuje vojnu prirodzeným potešeniam, na druhej strane nemorálne 
pôžitkárstvo sa vzdáva každej sebakontroly a robí z nás korisť našich chúťok. No človeku sa 
nemôžu splniť všetky jeho fantázie. Sebaovládanie a umiernenosť sú znaky osobnej vyspelosti. 
Na stupnici hodnôt v živote dospelého človeka má pomerne vysoké postavenie ukojenie 
sexuálnych potrieb, čo znamená spravidla rozkoš orgazmu a sexuálne uvoľnenie. Bežnou 
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metódou pohlavného uspokojenia je sebaukájanie, t. j. vyvolanie sexuálneho vzrušenia 
dotýkaním sa a trením vlastných pohlavných orgánov (masturbácia alebo onánia). Bozkávanie sa, 
petting (láskanie), sexuálna predohra a nakoniec pohlavný styk sú plným prejavom pohlavnej 
túžby (libida), lebo sa týkajú iných osôb.

Niet pochýb, že sila pohlavnej vášne súvisí s nevyhnutnou potrebou každého živočíšneho 
druhu rozmnožovať sa. U ľudí však rozmnožovanie už nie je prvoradou príčinou sexu; hlavným 
motívom je túžba dosiahnuť rozkoš z vrcholenia (orgazmu) a posilnenie pocitu lásky a citovej 
dôvernosti. Tieto veci sa nesmierne skomplikovali, lebo rozsah činností, ktoré prinášajú pohlavné 
rozkoše, je veľmi široký; nie je dokonca jednoduché určiť, čo je „normálne“ alebo „prirodzené“. 
Iste je jednou z najväčších ľudských slastí romantická láska. Pri detinskej (infantilné) forme lásky 
chce jednotlivec mať alebo využívať inú osobu len ako nástroj svojho pohlavného uspokojenia. 
Intenzívna psychosexuálna žiadostivosť môže dohnať mužov aj ženy k zlobe a zúfalstvu, najmä 
ak láska nie je opätovaná, ako v opere Carmen, ale inokedy môže byť najvďačnejšou formou 
splnenia túžob. V určitom zmysle nedospeje jednotlivec úplne do tých čias, kým nie je schopný 
prežiť nejakú formu romantického zväzku s inou osobou, kým sa nezaľúbi.

Je mužom vrodené mnohoženstvo (polygamia) a treba sa teda zmieriť s promiskuitou? 
Ľudstvo už dávno okúsilo na vlastnej koži, že súperenie žiarlivcov o sexuálnych partnerov môže 
vyvolať dlhodobý vojnový konflikt. Inštitúcia manželstva na podklade monogamie s možnosťou 
rozvodu ako poistným ventilom je citlivým riešením tohto problému. Pohlavná rozkoš sa síce dá 
vyvolať samotným fyzickým aktom, ale človek skoro zistí, že najväčšmi uspokojuje citová väzba 
medzi partnermi, najmä ak sa tento vzťah zakladá na opravdivosti a dôvere. Pohlavné ukojenie je 
úplnejšie, ak sa dosahuje v partnerskom ľúbostnom vzťahu. 

Láska má dve stránky: po prvé pomáha uskutočniť naše najhlbšie potreby, želania a 
túžby, najmä potrebu byť milovaným inou ľudskou bytosťou. Po druhé, ak máme niekoho radi, 
prajeme mu, aby bol šťastný svojím spôsobom, a to pre jeho vlastné dobro a nie pre naše možné 
výhody. Vzájomná láska je aj sexuálna, aj nezištná (altruistická).

10. Estetické hodnotenie. Medzi naše schopnosti plne sa tešiť z dobrého života patrí aj 
schopnosť vedieť oceniť jemnejšie zložky života, než ako nám ich sprostredkujú zmysly a 
umocňuje rozum. Výrazom estetický sa opisujú potešenia, ktoré poskytujú múzické umenia 
(maľba, sochárstvo a hudba), poézia, divadlo alebo literatúra. Schopnosť vedieť oceniť krásu 
veľmi obohacuje život. Žiaľ, niektorí jednotlivci nikdy nenadobudnú ani len záujem porozumieť 
umeleckému dielu. Ostanú hluchí na zvuky, slepí na farby a nezainteresovaní; nikdy nenájdu 
pôvab v klasickej hudbe, umení, literatúre alebo divadle. Zmysel pre estetické hodnoty je 
dôsledkom výchovy, a preto majú rodičia oboznamovať s nimi svoje deti už v pomerne útlom 
veku.

Hodnotenie krásy predpokladá istý rast a rozvoj osobnosti: človek obdivuje prirodzenú 
krásu žiarivého západu slnka alebo peknej ženy, ale to nevyžaduje cvik. Vrcholné umelecké diela 
však vyžadujú určité vypnutie mysle. Naučiť sa čítať vyžaduje vynaložiť potrebné úsilie už v 
mladom veku, ale aký úžasný zdroj zadosťučinenia a radosti je to potom pre človeka, ktorý rád 
a veľa číta!

Estetická citlivosť sa nemusí obmedzovať na umenie, lebo záľuby možno pestovať aj v 
iných oblastiach – mať rád pochúťky, ktoré ocení najmä labužník, pestovať exotické druhy 
kvetov, venovať sa móde obliekania. Kto má cit, môže pridať estetický tón skoro každému 
predmetu ľudského záujmu. Znalec jemných vín vie rozoznať odtiene, ktoré potešia jeho 
chuťový zmysel. Jednoduchý roľník nemusí vedieť vymenovať rozdiely medzi vínami značiek 
šablis a bordeaux, ale môže mať citlivú a šťastnú ruku pri pestovaní víťazných závodných koní 
alebo výstavných psov.
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II. Dokonalosť vo vzťahu k iným ľuďom

Dosiaľ sme hovorili o dokonalosti zameranej v prvom rade na jednotlivca. Ale ako ľudia 
sme spoločenské tvory a medzi najvyššie ľudské hodnoty patria tie, ktoré sú zamerané na 
druhých: to sú dokonalosti etického vývoja. Hoci o nich budeme hovoriť až teraz, nijako to 
neznamená nejaké poradie; morálny alebo etický vývoj musí stáť na samom vrchole stupnice 
hodnôt a kto ho nemá za sebou, tomu chýba niečo podstatné.

Často vidíme, že niektorí ľudia sú voči morálnym pravidlám slepí, ako niektorí nie sú 
telesne zdraví a iným chýba zdravý rozum. Preto sa o nich dá povedať, že sú morálne postihnutí. 
O tom, či to zapríčinili spoločenské podmienky a vplyvy okolia alebo nejaké biologické 
nedostatky, či sa morálne pravidlá dajú pestovať alebo naučiť, sme už čiastočne hovorili a ešte sa 
k tomu vrátime, keď budeme v 6. kapitole preberať mravnú výchovu. Je pravdepodobné, že 
žiaden človek nie je úplne bez takýchto schopností, veď inakšie by bol ako divé zviera. Sklon 
združovať sa do spoločenstva (sociabilita) je súčasťou nášho bytia a určuje našu povahu. 
Mravnosť je potom asi len otázkou stupňa. Všetci musíme byť členmi nejakej spoločnosti. 
Postaviť sa mimo nej by bolo sebeckosťou, autizmom alebo pustovníctvom. Náš jazyk, symboly 
a metafory, ktorými sa dorozumievame, sú prejavmi medziľudských vzťahov, produktmi kultúry 
a súdržnosti; sú transakčné. Civilizačná zložka morálnosti je takisto súčasťou nášho dnešného 
bytia, ako je ňou naše biologické vystrojenie. Potrebujeme, napríklad, lásku a starostlivosť iných 
ľudí (rodičov, príbuzných, milencov), ak máme rásť a rozvíjať sa. Súčasne musíme sami mať 
niekoho radi a spoznávať jeho potreby a sny, naučiť sa družne žiť a spolupracovať s ním. 
Nestačia nám však rodičia a sexuálni partneri, priatelia a kolegovia, s ktorými sa vieme stotožniť. 
Ako plne vyspelé morálne bytosti potrebujeme byť, v širšom zmysle, priateľmi každej jednej 
osoby v našej spoločnosti a mimo nej. Tak vzniká druh morálnej dokonalosti, ktorá dozrieva 
postupne s rozvojom našich etických vlastností. 

Keďže našu spoločenskú prirodzenosť charakterizujú predovšetkým morálne pravidlá, 
musí ich človek vstrebať do seba (internalizovať) ako hodnoty, aby boli účinné. Hodnoty a 
zásady sa prekrývajú, lebo zachovávaním všeobecných pravidiel robíme z nich časť celej našej 
preferenčnej štruktúry a učíme sa vážiť si ich ako také. Stávajú sa pre nás morálnymi cnosťami, 
podľa ktorých žijeme.

Hodnoty potom nie sú len súkromná samovrava alebo svojrázna preferencia. Nie sú ani 
sebeckým prejavom túžob. Vyjadrujú našu účasť na spoločných zámeroch a cieľoch. A hoci 
musíme rešpektovať súkromie každého, medzi najvyššími hodnotami nachádzame také, ktoré sa 
týkajú vyslovene iných, resp. si vyžadujú spoluúčasť iných; to sú morálne pravidlá, ktoré sa stanú 
časťou nášho charakteru a nášho bytia.

Nasledujúci zoznam etických dokonalostí nie je úplný, ale vymenúva tie, ktoré tvoria 
jadro nášho etického správania. Veľmi úzko súvisia s morálnymi slušnosťami, ktoré sme 
preberali v 3. kapitole.

1. Integrita. Tento pojem zahrnuje celý rad morálnych pravidiel. Človek, ktorý má túto 
dokonalosť, je morálne bezúhonný a neskazený. Môžeme rátať s jeho stálosťou. 

– Taký človek je pravdovravný a nebude nikdy klamať ani podvádzať.

– Dodržiava svoje sľuby, pokiaľ je to len možné, neruší dohody, plní zmluvy a platí svoje 
dlhy.

– Vo vzťahoch k iným je priamy a nikdy ich nesklame; nepozná pokrytectvo ani 
dvojtvárnosť.

– Koná vždy čestne, nepodvádza, nekradne a nehľadá nekalé výhody.

2. Dôveryhodnosť.
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– Človek s touto vlastnosťou zachováva vernosť priateľom, príbuzným a 
spolupracovníkom, ktorí si to zaslúžia; nezradí ich zásady alebo hodnoty pre vlastný záujem a 
bez rozumného dôvodu.

– Je oddaný, vierohodný a zodpovedný; môžeme sa naňho spoľahnúť.

3. Žičlivosť

– Taký človek má vľúdnu povahu a v každej situácii dobrú vôľu. Nekoná z postranných 
pohnútok, nepozná zlé úmysly, ani zastierané záujmy. Spravidla žičí iným len to najlepšie; teší ho, 
keď sa im darí a je šťastný, keď sú aj oni šťastní.

– Nepozná zlomyseľnosť, škodoradosť, ani nenávisť. Nie je žiarlivý, závistlivý, nevraživý 
ani zatrpknutý. Nepociťuje nikdy zlobu, zlosť ani pomstivosť. Neprechováva nenávisť. Nechce 
úmyselne poškodiť ani inú osobu, ani jej zákonitý majetok, vlastníctvo alebo rodinu.

– Na nikoho nevplýva násilím, ani nikoho nechce sexuálne ovládnuť; sexuálne vzťahy 
zakladá na dobrovoľnom súhlase.

– Je prajný, dobrácky, sympatický, ohľaduplný, pozorný a súcitný. Všemožne sa usiluje 
znížiť zbytočné utrpenie a bolesť iných. Podľa svojich možností dáva dary. Usiluje sa byť 
nezištný. Je milý, zhovievavý a rád pomáha. Preukazuje priateľstvo a náklonnosť. Osobitne je 
citlivý na potreby slabých, bezmocných, opustených, chudobných a postihnutých. Nepreceňuje 
tých, čo majú moc, silu, povesť alebo postavenie.

4. Čestnosť

– Človek s touto vlastnosťou je vďačný ľuďom, ktorí mu pomohli a zaslúžia si jeho 
poďakovanie. Otvorene ocení dobre vykonanú robotu, významný čin alebo poskytnutý dar. Nie 
je pomstivý a nepozná malichernú žiarlivosť alebo závisť.

– Na tom istom základe má vieru v určitú zodpovednosť. Verí, že od tých, čo sa dopustia 
nemorálnych činov alebo niekoho poškodia, treba žiadať zloženie účtov. Má teda zmysel pre to, 
čo je správne a nesprávne; i v styku s inými sa snaží byť podľa možností spravodlivý. Drží sa 
hesla quid pro quo (každému, čo mu patrí) a jeho cieľom je súlad a poriadok. Necíti k nikomu 
zatrpknutosť, nehľadá odplatu, ochotne odpustí a zabudne.

– V stykoch s inými ľuďmi sa snaží zachovávať zásady spravodlivosti, ako sa mu v danej 
situácii javia. Chce zaobchádzať s každým s rovnakou úctou a vážnosťou. Usiluje sa byť 
nestranným, nezaujatým a odmeňovať zásluhy. 

– Dobromyseľný človek je tolerantný voči iným životným štýlom a uznáva právo iných 
byť inakšími. Hoci niekedy nesúhlasí s hodnotami, záľubami, názormi, vyznaním alebo 
praktikami iných, ba môže ich považovať aj za čudácke alebo neprístojné, pripúšťa ich, ak 
nikomu neškodia ani sa nepresadzujú násilím. Každému priznáva tie isté práva, aké vyžaduje pre 
seba. A hoci niekedy kritizuje alebo presviedča, nikdy nezakazuje, neočierňuje, nevysmieva sa, 
nepodceňuje, ani nepotláča iné životné štýly, iné názory alebo iné systémy hodnôt.

– Vo svojich vzťahoch k iným ľuďom slušný človek nikdy nesiaha po prostriedkoch 
donucovania, moci alebo sily. Je mierumilovný a hľadá spoluprácu. Pri sporných otázkach sa 
usiluje vyjednávať a hľadá takú dohodu, aby všetci mohli žiť v pokoji. Žije v duchu čestnosti a 
rozumnosti.

5. Zodpovednosť

Výraz zodpovednosť sa dá použiť aspoň v troch významoch. Po prvé sa týka osobnej 
spoľahlivosti. Hovoríme, že zodpovedný človek je spoľahlivý a dôveryhodný, že môžeme rátať s 
tým, že urobí zverenú prácu dobre a že splní prebrané záväzky. Po druhé sa tento výraz používa 
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v súvislosti so skladaním účtov. Ak považujeme nejakého človeka za zodpovedného, vieme, že 
ho za jeho činy budeme chváliť alebo karhať a že spoločnosť má právo aj potrestať ho, keby 
vykonal niečo zlého. O týchto dvoch významoch sme už hovorili.

V tejto kapitole budem hovoriť o treťom význame výrazu zodpovednosť, ktorý nesúvisí s 
dvoma prvými. Pýtam sa: akú zodpovednosť, záväzky a povinnosti má človek voči sebe samej, 
voči ľuďom vo svojom najbližšom okolí, voči spoločnosti, ktorej je súčasťou a nakoniec voči 
celému ľudstvu?

Zodpovednosť voči sebe samému

Na čo myslíme, keď povieme, že človek je zodpovedný voči sebe samému? Je 
nepochybné, že existujú charakterové cnosti, ktoré sa týkajú osobného života človeka. Nemáme 
povedať, že každý by mal robiť všetko, čo je v jeho silách, aby svoje dobré vlastnosti 
zušľachťoval a rozvíjal? Nemá povinnosť robiť veci, ktoré sa týkajú napríklad jeho zdravia – 
chrániť svoje fyzické a duševné zdravie? Nemáme povedať, že by mal rozširovať svoj okruh 
vedomostí, že by mal rozvíjať svoje kritické myslenie a svoje intelektuálne schopnosti a 
sebaovládanie? Nemal by sa zapojiť sa do nejakej tvorivej činnosti a budovať si svoje životné 
povolanie? Má hľadať rozumné uspokojenie svojich sexuálnych túžob? Má si nájsť dobrú 
motiváciu, aby nepremrhal svoje nadanie? Má rozvíjať svoje estetické vnímanie a záľuby? Všetky 
tieto otázky súvisia s osobným hodnotením a voľbou. Dospelý človek uznáva svoju 
zodpovednosť za zachovanie a zdokonaľovanie vlastnej osobnosti a bude sa usilovať byť zdravý 
a múdry.

Čo však, ak niekto chce premárniť svoje nadanie v nečinnosti? Čo, ak nechce pracovať? 
Čo, ak dáva prednosť chvíľkovým potešeniam, ak radšej vychutnáva dnešok a nestará sa o 
zajtrajšok? V slobodnej spoločnosti mu zaručujeme právo robiť, čo chce. Nikto nesmie 
rozhodovať za druhého: každý človek má mať právo ísť svojou cestou do tých čias, kým neškodí 
druhému. Právo na neobmedzené súkromie je dávna libertínska zásada. No proti takým 
jednotlivcom sa dá hlasne protestovať. Spomínam si na dialógy, ktoré som mával s mládežou a 
vysokoškolákmi. Hovoril som im, že základom osobnej zodpovednosti je v prvom rade 
prezieravosť: treba myslieť na dlhodobé ciele, nie na momentálne výhody. Správnosť tohto 
názoru potvrdzuje skúsenosť. Keď má človek tridsaťpäť, štyridsať alebo päťdesiat rokov, môže 
ľutovať, že premárnil svoje príležitosti, keď mal osemnásť, dvadsať alebo dvadsaťpäť rokov; 
nikdy však nie je neskoro učiť sa na vlastných chybách a istotne nie je nikdy neskoro učiť sa 
nové veci a určovať si nové ciele.

Môžeme niekomu povedať, že má mravnú povinnosť realizovať svoje možnosti“? 
Rodičia ustavične napomínajú svoje deti a učitelia sa snažia vštepiť im ich povinnosti: buď 
priateľský, čisti si zuby, daj pozor pri jedle, staraj sa o svoje zdravie, vyuč sa za niečo, čítaj, 
koľko len môžeš, daj pozor, za koho sa vydáš, alebo oženíš, hľadaj a nájdi si dobrú prácu, 
naplánuj si rozumnú kariéru. Ale mladí ľudia často nepočúvajú takéto výstrahy; neraz dajú 
prednosť plachteniu po siedmich moriach, stanú sa nádejnými umelcami v parížskej podkrovnej 
izbičke alebo sa prihlásia za dobrovoľníkov pre kozmický výskum, v každom prípade sa búriac 
proti konvenčným zvykom a buržoáznym hodnotám. Treba uznať, že je niečo príťažlivého v 
rozhodnutí robiť výskum a vzrušujúceho pri plnení svojich snov a uskutočňovaní svojho osudu. 
Nemáme mať námietky proti veľkej ctižiadosti, ak mladí majú vyhliadky realizovať svoje 
ambície. Majú právo sami si vybrať, čím chcú byť a ako chcú žiť. A ak budú mať úspech vo 
svojej nezvyčajnej voľbe, máme ukázať náš obdiv a hrdo sa pochváliť: „Môj syn, šampión 
v biliarde“ alebo „moja dcéra, poetka“. Mimoriadnym mysliam nesmieme prikazovať bežné 
spoločenské normy, ale musíme im dovoliť a umožniť hľadať a nájsť si vlastnú cestu. Len tak sa 
rodia dobrodružné objavy a to je bohatá živná pôda, na ktorej rastie pokrok. Ale nech je to 
akokoľvek, čo urobiť vtedy, keď syn alebo dcéra nechce robiť jednoducho nič, len márni čas 
leňošením a podaromnici?. Čo robiť, ak je špinavý, lenivý, zaháľač a hlupák? Máme plné právo 
vyčítať mu to, ak s ním žijeme pod jednou strechou. Ale čo, ak žije a upadá ďaleko od nás? Čo 
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robiť, ak nie je schopný udržať si zamestnanie a pestovať rozumné medziľudské vzťahy? Čo 
robiť, ak je v očiach spoločnosti naozajstným naničhodníkom alebo mizerným povaľačom?

Zo spoločenského hľadiska nás sklamal, to je isté. Cítime, že predsa má určitú 
zodpovednosť voči ľuďom okolo seba, ku ktorým má vzťah a ktorí ho majú často radi. Ale aké 
je vlastné hľadisko toho mladého človeka? Povieme asi, že je zodpovedný sám za seba podľa 
svojich vlastných potrieb a želaní, cieľov a zámerov – nech sú akékoľvek. Žiaľ, mnohí ľudia v 
živote zlyhajú a ich existencie sú potom smutné až tragické. Je však možné, že ich vývoj ich už 
tak zdeptal – možno pochádzajú z rozháraných rodín, možno trpia na nejakú oslabujúcu 
chorobu, možno sa z nich stali pijani a narkomani – a je im ťažko alebo až nemožné zmeniť sa. 
No v určitom zmysle a pri konečnom rozbore aj takí ľudia majú ešte stále určitú možnosť 
napraviť sa a určitú zodpovednosť voči sebe samým. Veď najzákladnejšou osobnou povinnosťou 
každého človeka je byť tým, čoho je kto schopný, využiť svoje nadanie a realizovať svoje  
schopnosti.

Schopnosti bývajú, pochopiteľne, mnohoraké a všetky sa spravidla nedajú uplatniť. Má 
sa niekto stať matematikom alebo huslistom, slávnym milencom alebo mocným šéfom, 
športovcom alebo obchodníkom, bojovníkom za mier alebo vedcom? Všetko vyžaduje námahu a 
sústredenie a deň má tak málo hodín! Nie každý bude raz Leonardo da Vinci. Okrem toho záleží 
aj na náhode a šťastí, čo z nás bude. Sami sa však môžeme rozhodnúť, či sa oplatí sledovať 
určitý zámer, alebo či by bolo lepšie pustiť sa iným smerom. Naše rozhodnutia sa kopia jedno na 
druhé a nakoniec blokujú naše možnosti. Mohlo by to teraz byť s nami inakšie, keby sme sa boli 
vtedy inakšie rozhodli, išli inou cestou, využili inú možnosť? Iste, ale v živote sa nedá ísť späť. 
Stále by sme si mali pripomínať, že nech robíme čokoľvek, máme povinnosť siahať po určitom 
stupni dokonalosti našich činov a nášho spôsobu života; mali by sme byť hrdí na to, ako žijeme a 
spokojní s tým, čo sme už dosiahli. Mystik môže nesúhlasiť a snažiť sa uniknúť, dávať prednosť 
spánku v ružových záhradách a nechávať svoje tvorivé vlohy ležať úhorom, skryté a nevyužité. 
Je tu ešte aj pôžitkársky libertín, ktorý radšej šnupe kokaín, ako by sa mal niečo učiť. Kto sme, 
aby sme niekomu mohli povedať, že zlyhal, že rozhajdákal svoj kapitál, že premárnil svoje 
vrodené vlohy neusporiadaným životom alebo ich nechal práchnivieť v záhaľčivej biede a 
nečinnosti, prípadne v márnom hľadaní nirvány alebo spásy?

Máme byť ostražití, ale nemáme zakazovať; musíme byť citliví na jemné rozdiely v 
spôsobe života, na rôznosť názorov a zámerov, na širokú paletu záujmov a chúťok. 
Prometeovskí muži a ženy by nemali chcieť nanucovať štandardy tvorivej dokonalosti 
jednotlivcom, ktorých to nezaujíma, alebo ktorí nie sú schopní ísť za vysokými cieľmi. Možno 
máme povinnosť upozorniť, že niekto by nemal márniť svoje vlohy, nech sú akékoľvek, a že 
namiesto toho by mal robiť niečo, na čo stačí. Ale ak naša rada narazí na hluché uši, ostáva toho 
málo, čo by sme ešte mohli alebo mali urobiť. Ak však niekto má deti, musí ich učiť usilovať sa 
byť výbornými a siahať po všetkom, čoho sú schopní. Jeden spôsob prístupu je vyvolať záujem a 
presvedčiť. Pri vzdorovitých žiakoch možno pomôže podnecovanie chuti niečo vedieť. Niekedy 
sa dajú zasadiť semienka možnosti aj do zastrašených myslí a po čase sa ukážu plody. Môžeme 
sa pokúsiť motivovať a podnecovať snahu mladých rásť, zlepšovať a zdokonaľovať sa. Môžeme 
však len ukazovať cestu; ak niet vlastných podnetov, nemôžeme ich stvoriť. Iná stratégia je 
povedať: „Keby si sa o to pokúsil, páčilo by sa ti to.“ Myslím si, napríklad, že ak nejaký mladý 
človek nemá rád francúzsky syr, Bartóka alebo T. S. Eliota, prichádza o niečo. Ak raz ochutná, 
začuje alebo prečíta niečo o takýchto veciach, naučí sa ceniť si ich ako vzácne potešenia. Dá sa 
naučiť mať rád dobroty súčasného života, ak sa do nich vžijeme – tvorivú prácu, šport, 
cestovanie, dobrodružstvo, hudbu, poéziu, filozofiu alebo vedy.

Zodpovednosť voči iným

Ak nevieme jednoducho a vo všetkých prípadoch určiť povinnosti jednotlivca voči sebe 
samému, iste môžeme trvať na tom, že každý má zodpovednosť voči iným ľuďom a nikto nemá 
právo gavaliersky ju nebrať na vedomie. Etické otázky sú tu v popredí záujmu, lebo sa týkajú 
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vzťahu jednotlivca k iným ľudským bytostiam. Na rozličných úrovniach spoločenských vzťahov 
sa sústavne vynárajú nové povinnosti. Každý jednotlivec má určitý počet záväzkov, ktoré musí 
plniť; vyplývajú z jeho vzťahov k iným ľuďom a z jeho predošlých povinností.

1. Rodičovské povinnosti. Zo zásady sú rodičia zodpovední za výchovu svojich detí. 
Majú morálnu povinnosť zaobstarať im potrebnú potravu a šatstvo a chrániť ich zdravie; musia 
im umožniť učiť sa. Nemôžu beztrestne zneužívať alebo zanedbávať svoje deti. Väčšina rodičov 
práve z lásky k nim rada robí všetko, čo je pre dieťa najlepšie. No niektorí rodičia zanedbávajú 
svoje povinnosti a zaslúžia si morálne odsúdenie.

Rodičovská láska má pôvod čiastočne vo vrodených inštinktoch, ktoré máme spoločné s 
inými druhmi živočíchov, ale čiastočne aj v akulturácii. Medzi dieťaťom a matkou je puto, ktoré 
vzniklo, keď matka pocítila, že jej plod sa hýbe a kope. Keď sa dieťa narodí, putá sa zosilňujú 
vôňou, dotykom, pohľadom a dychtením dieťaťa po maminej odpovedi na jeho potrebu jedla a 
tepla. Všetky zmysly dieťaťa sa ozývajú pri dotyku matky alebo otca a tento vzťah intímnej 
závislosti pokračuje počas celej výchovy dieťaťa. Rodič má právo vychovať svoje dieťa tak, ako 
sám považuje za dobré. Je však zodpovedný za riadnu starostlivosť o dieťa. Spoločnosť má 
povinnosť chrániť deti, ktoré ich rodičia vedome zanedbávajú alebo im dokonca škodia. Práva, 
ktoré sa zaručujú rodičom, sú v priamom vzťahu k implicitnému súhlasu, že rodičia berú na seba 
príslušné povinnosti. Keby to tak nebolo, môže spoločnosť rodičom odňať ich právo vychovávať 
svoje deti.

Toto asi nie je miesto na podrobné vymenúvanie rodičovských povinností voči deťom. 
Nech stačí, ak povieme, že rodičia musia uspokojiť všetky potreby dieťaťa späté s jeho prežitím 
a rastom. Majú sa pokúsiť prispieť aj k intelektuálnej, estetickej, sociálnej a morálnej výchove 
svojich detí, vštepovať im vlastným príkladom a praxou morálne pravidlá a pestovať v nich 
cnosti. Na druhej strane aj deti majú svoje práva a rodičia ich nesmú porušovať. Osobitne 
zdôrazňujem, že deti majú právo na vedomosti a kultúrne obohatenie, a tu vzniká problém, ako 
hodnotiť rezolútnu snahu autoritatívnych rodičov chrániť svoje deti pred vystavením odlišným 
náboženským a svetonázorovým systémom – zrejme zo strachu, aby sa „nepokazili“. Mnohí 
rodičia chcú, aby ich detí mali to isté náboženstvo a svetonázor, ako majú oni, čo je 
pochopiteľné. Nech to však nikdy nie je na úkor individuálnosti! Mladý človek nesmie obetovať 
alebo potláčať niektoré svoje vlohy len preto, že sa to nepáči jeho rodičom. Rodičia, ktorí ľúbia 
svoje deti, pripustia, aby ich synovia a dcéry žili podľa svojich vlastných predstáv a pováh. 
Najlepšia cesta k samostatnosti v živote je nájsť si sám svoju cestu. Morálne zodpovední rodičia 
si majú priať inteligentných, dospelých synov a dcéry, nie robotov, čo splnia každé ich želanie. 
Rodičia nemajú chcieť sformovať svoje deti na svoj obraz – ani keď veria, že boh tak stvoril ich.

2. Detské povinnosti. Aj deti majú záväzky a povinnosti voči svojim rodičom. V desatore 
čítame: „Cti otca svojho i matku svoju“ a je to jedna zo základných ľudských povinností. Syn 
alebo dcéra, ktorí sa nestarajú o svojich rodičov, sú nemorálni, a to vo väčšine spoločností, ak 
nie vo všetkých. Nevďačné dieťa je ostrejšie ako zub hada, hovorí Shakespeare. Ak otec a matka 
sú povinní urobiť všetko, čo vládzu, aby sa ich dieťa malo dobre, potom aj dieťa – počas detstva, 
mládenectva a vôbec po celý život – má súbežné povinnosti. Mnohé z nich sa týkajú morálnych 
pravidiel: byť oddaný a verný svojim rodičom; byť pravdovravný, čestný, dôveryhodný; 
dodržiavať sľuby, dané rodičom; byť vďačný za to, čo pre nás rodičia urobili; a ukázať túto 
vďačnosť. Samozrejme platí aj povinnosti nerobiť zle: rodičom nesmieme nijakým spôsobom ani 
vyhrážať sa, ani ubližovať. Osobitne sa zdôrazňuje povinnosť láskavosti: máme byť nezištní, 
obetaví a hľadieť na ich záujem a dobro. Ak oni majú povinnosť chrániť a živiť nás, máme aj my 
rovnakú povinnosť voči nim, najmä keď sme starší a máme možnosť robiť to. Týka sa to najmä 
rokov, keď rodičia zostarnú a ochorejú. Prečo by mali byť závislí len od štátu, prečo by sa mal 
len štát starať o ich zdravie a živobytie? Prečo by to nemalo byť povinnosťou aj ich deti, a to v 
prvom rade? Takto to bolo v celých dejinách našej rasy a takto by to malo byť aj dnes. 

Či už má alebo nemá jednotlivec nejakú osobnú zodpovednosť voči sebe samému, napr. 
chrániť svoje zdravie a pestovať svoje nadanie, istotne má nejakú zodpovednosť voči rodičom. 
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Nesmie sklamať ich dôveru. V rodine môžu vzniknúť spory o tom, čo robiť, najmä ak sa líšia 
názory rodičov a detí na budúce povolanie alebo životného partnera. Zodpovedný rodič poučí a 
poradí, ale nechá svojho potomka, aby sa rozhodol sám. V mimoriadne krízovej situácii 
zachraňuje. Netrvá na tom, aby sa stalo to, čo si sám praje. V určitej chvíli má mladý človek 
odporovať a nepočúvnuť svojich rodičov, najmä keď sú nerozumní a on bráni svoju 
samostatnosť. V niektorých krízových situáciách môže byť spor taký tragický, že riešenie nebude 
ľahké: ak sú rodičia príliš nároční, sebeckí alebo príliš „chránia“ svoje deti.

Dieťa má urobiť všetko, čo môže, aby sa páčilo svojim rodičom; má im pomáhať, ak 
potrebujú pomoc; ale raz treba pretrhnúť pupočnú šnúru. V niektorých situáciách majú deti 
pomáhať svojim rodičom; majú obetovať čas a peniaze, aby im pomohli, ak sú chorí. Ale kde 
treba urobiť čiaru? Poznám prípad jedného mladého muža, ktorý sa zriekol svojej lásky, neoženil 
sa a žil tak, aby sa mohol starať o svojho starého chorého otca. Aj druhý mladík cítil takú hlbokú 
povinnosť podporovať svojich rodičov, že si nikdy nezaložil vlastnú rodinu. Je šťastie, že 
sociálna starostlivosť, domy dôchodcov a starobince zabezpečujú pomoc v kritických situáciách. 
No rodičia by nemali byť detinskí vo svojich požiadavkách na oddanosť a obetavosť svojich detí. 

V každom prípade platí, že dieťa musí cítiť zodpovednosť voči svojim rodičom a plniť 
detské povinnosti s láskou a oddanosťou.

3. Manželské povinnosti. Každý má právo uzavrieť manželstvo s osobou, ktorú si 
vyberie, vstúpiť s ňou do dobrovoľného zmluvného zväzku a žiť s ňou, podieľajúc sa na 
spoločnom majetku a vlastníctve a sledujúc rovnaké ciele; každý partner má právo zrušiť svoje 
záväzky voči druhému partnerovi.

Manželský vzťah nemusí byť potvrdený cirkvou alebo štátom, aby bol eticky platný. 
Dvaja dospelí, ktorí sa rozhodli žiť spolu ako muž a žena, ako dôverní spoločníci alebo milenci, 
na základe vzájomnej dohody a na určitý čas, tvoria manželský zväzok. Podstatný je tu vzájomný 
súhlas bez akéhokoľvek násilia alebo nečestných hrozieb a bez toho, aby manželský zväzok 
dohodli rodičia alebo niekto iný bez súhlasu dotknutých strán. V súhlasnom manželskom vzťahu 
majú obidvaja partneri voči sebe určité záväzky a povinnosti. V prvom rade je dôležité 
dodržovať morálne pravidlá. Ak má niekde svoje miesto slušnosť, tak je to rodina: medzi 
sexuálnymi partnermi a spoločníkmi, medzi rodičmi a deťmi. To znamená, že tento vzťah sa musí 
zakladať na opravdivosti a čestnosti, vernosti a spoľahlivosti. Ak si členovia rodiny nedôverujú, 
nemôžu žiť v harmonickom zväzku.

Jednou z najspoľahlivejších sociálnych ustanovizní je monogamia, lebo zaisťuje 
uspokojenie sexuálnych potrieb v trvalom a bezpečnom prostredí a chráni účastníkov pred 
vášňami strachu, žiarlivosti a závisti, ktoré vstupujú do hry, ak sa na scéne objaví súper, 
súťaženie a neistota. „Srdce má svoje príčiny, ktoré rozum nepozná“, povedal Pascal. Toto platí 
aj pre náš osobný život. Ak v ňom niet pút lásky a miloty, potom ťažko nejaký vzťah pretrvá 
dlhšie. Niektoré vzťahy môžu byť čisto sexuálne a začali sa divou túžbou po ukojení sexuálnej 
vášne. Je pravda, že aj erotické ukojenie patrí medzi životne dôležité potreby človeka a jeho 
význam by sa nemal znižovať. Ale čisto romantické sexuálne vzťahy často odznievajú s časom a 
vekom a vytrženia prvých pohlavných stykov často ustupujú únavným a nudným stretnutiam. 
Kvety romantickej mladosti časom vädnú, no môžu ich nahradiť hlbšie a trvácnejšie citové 
vzťahy. Hoci je sexuálna príťažlivosť spravidla veľmi potrebným korením úspešného 
manželského zväzku, sama osebe nestačí; sú aj iné záujmy a potreby, ktorým sa má v manželstve 
vyhovieť.

Existuje celý katalóg morálnych zodpovedností v manželstve a každý partner ich 
s obľubou zdôrazňuje tomu druhému – niekedy aj hašterivým a vyčítavým tónom. Prvoradá je 
cnosť vernosti. Manželstvo sa rozpadne, ak sa v ňom udomácni trvalá nevera, ak jeden partner 
sústavne klame, podvádza alebo čo len sklamáva toho druhého. Ani jeden pomer nie je dokonalý 
a dvaja partneri nemusia mať rovnaké sexuálne požiadavky. Tam, kde je sexuálna zhoda, tam je 
povinnosť jasná: zo zásady nemožno, ba neslobodno zablúdiť inde. No môžu byť výnimky. Ľudia 
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majú len ľudské povahy; občas sa môže prihodiť nejaká avantúra alebo pomer s niekým iným a 
manželstvo môže dobre pokračovať. To však nijako neospravedlňuje neveru, lebo ak sa dvaja 
majú radi a pohlavne si vyhovujú, majú všeobecnú prima facie povinnosť neporušiť svoje 
samozrejmé aj vyslovené sľuby. 

Iná vec je, ak si stránky v manželstve pohlavne nevyhovujú úplne, keď jedna sa môže 
cítiť druhou málo uspokojená. Napriek tomu môže partnera ľúbiť a tešiť sa z pohlavného styku, 
no môže si priať o niečo viac. Nechcem tu brániť neveru, ale rozmýšľam o manželskom zväzku a 
hľadám východisko pre určité situácie. Sú ženy pohlavne chladné (frigidné) a muži pohlavne 
nemohúci (impotentní); je samozrejmé, že by mali zájsť k sexuológovi alebo do manželskej 
poradne a hľadať tam riešenie svojich problémov. Je pravdepodobné, že v takýchto prípadoch 
môže muž aj žena partnerovi zakurizovať, zalíškať sa, pokúsiť sa ho presvedčiť a na koniec aj 
doviesť k pohlavnému styku. Na druhej strane hrozba a násilie môžu viesť len k zhorknutiu 
manželského vzťahu, ako sa to stalo medzi Soamesom a Irenou v Galsworthyho Ságe rodu 
Forsythovcov. 

Už sme spomenuli prípad Lady Chatterleyovej. Jej manžel nebol schopný milovať, lebo 
v prvej svetovej vojne utrpel zranenie a stal sa impotentným. No bol tu záhradník. Lady bola 
žena s normálnymi sexuálnymi potrebami a vášňami. Mala znášať odriekanie po celý život? Hoci 
mala svojho muža rada a starala sa o neho, považovala za morálne prípustné mať pomer s iným. 
Jednotlivec má právo voliť, čo urobí a nikto nemôže povedať vopred a zaujato, že je to 
absolútne zlé alebo neospravedlniteľné. Ak sú erotické potreby podstatné pre šťastný život, 
potom je to tvrdá medicína blokovať ich po celý život a mnohí ľudia to neznesú – aj keď 
niektorí, čo žijú v bezženstve, napr. katolícki kňazi, niekedy velebia chvályhodnosť zdržanlivosti. 
Žena môže byť tehotná a neschopná mať pohlavný styk, muž môže byť na dlhej služobnej ceste 
alebo chorý a tu sa môže na scéne zjaviť neohlásený bývalý milý; takže existujú poľahčujúce 
okolnosti, ako ich dramatizujú početné romány a filmy. V niektorých spoločnostiach vznikli 
alternatívne riešenia – prostitútky na uliciach, prostitútky na telefónne zavolanie, milenky. Istotne 
by bolo menej prostitútok, keby každé manželstvo poskytovalo úplné uspokojenie. Ľudia si vždy 
budú želať žiť v manželstve, lebo manželský vzťah ako prídavok k sexu zaisťuje aj iné spoločné 
záujmy a hodnoty: spoločný život zanecháva spomienky, ktoré sú príliš pekné, než aby sme ich 
zradili alebo zabudli; sú tu prežité roky a spoločné byty, spolu sme sa radovali a spolu sme trpeli, 
a hlavne, sú tu deti a príbuzní, ktorých máme a máme radi. Manželstvo ako také a rodina, s ním 
spojená, podstatne prispieva k základnej dreni ľudských hodnôt, ktoré treba chrániť a 
zachovávať.

Takže musíme milovať a ctiť si svojich manželov a svoje manželky, ale či ich máme 
poslúchať, to je iná vec. Poslušnosť sa nemá týkať iba ženy. Vo väčšej časti dlhej histórie nášho 
druhu muži utláčali ženy a nútili ich plniť príkazy. V domácnosti má svoje povinnosti žena, ale 
takisto ich má muž; v postmodernej mestskej a technologickej spoločnosti majú obidvaja svoje 
ekonomické úlohy. Muž nemá mať nadvládu nad svojou ženou. Žena je slobodná a samostatná 
osoba, rovná mužovi v dôstojnosti i hodnote a patria jej tie isté práva ako mužovi. Manželský 
pár má spolu plniť domáce povinnosti, ako je upratovanie, nákupy, opravy, zarábanie na 
živobytie, varenie a výchova detí; jeden alebo obidvaja si majú vybrať, čo budú robiť a za čo 
budú zodpovední. V rovnakej miere sa to týka aj nezosobášených partnerov, žijúcich spolu, 
civilne zosobášených dvojíc a všetkých iných dohôd spolužitia. V ohľade majetku a služieb 
panuje v manželstve a v rodine rovnostárstvo, pretože obidvaja majú rovnaké právo používať 
všetko podľa svojich potrieb. Dvaja, čo sa majú radi, majú rozhodovať o všetkom spolu a ak 
treba, majú si navzájom robiť ústupky. V niektorých manželstvách je jedna stránka panovačná, 
nanucujúca vždy svoju vôľu, kým druhá je ľahostajne nečinná, vždy ochotná prispôsobiť sa. 
Možno je to momentálne ideálny pár; ale pasívnej stránke ostáva do budúcnosti jej právo 
zachované a druhá stránka nikdy nesmie byť hluchá k jej prianiam a potrebám.

Ak je nejaké pravidlo, ktoré treba v manželstve dodržovať, potom je to zásada, že 
nedorozumenia sa majú predebatovať a riešiť dohodou. Máme stále zodpovednú úlohu posúdiť 
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potreby partnera a pokúsiť sa nájsť modus vivendi (spôsob dobrého spolunažívania). Dlhá 
skúsenosť naučí každého, že ak má manželstvo ostať životaschopné, treba vedieť ustúpiť, 
nechovať dlho hnev a nerozčuľovať sa; a ak sa to raz stalo, treba sa ospravedlniť, odpustiť a 
zabudnúť; pobozkať a pomeriť sa; nebyť natoľko zatvrdilý alebo prchký, že sa o probléme nedá 
hovoriť. Každá stránka má zodpovednosť nepodľahnúť sebeckosti, ale má prejavovať 
dobromyseľnosť a ohľaduplnosť.

Ani jedno manželstvo nie je dokonalé a v každom sú dobré a zlé obdobia. Ale ak stojí za 
to, aby sa udržalo, potom má mať každý partner pocit zodpovednosti voči druhému. Nedá sa 
všetko dať alebo všetko brať. Ak manželstvo zlyhá, je východiskom rozchod alebo rozvod; ani 
jeden z týchto stavov nie je v podstate zlý alebo hriešny; je to rozumná cesta zo zlej situácie. 
Som toho názoru, že vždy treba urobiť všetko, čo sa len dá, aby sa manželstvo udržalo pri 
živote, lebo rozvod je bolestná a rušivá záležitosť. Ak sú však manželské spory neriešiteľné, 
ostáva jedinou prijateľnou alternatívou žiť oddelene alebo rozísť sa natrvalo; raz v budúcnosti sa 
môže každá stránka znovu vydať alebo oženiť.

Existujú aj iné usporiadania pohlavných vzťahov, ktoré sa medzi ľuďmi vyvinuli: 
polygamia, bigamia, homosexuálne vzťahy, skupinové manželstvá, manželstvá na skúšku, 
otvorené manželstvá. Prebral som len monogamný heterosexuálny vzťah; ak je však aj v iných 
vzťahoch podkladom morálne puto, platia aj tam podobné zásady srdečnosti, dôvery, čestnosti, 
spolupráce a rokovania. Ak majú byť manželské zväzky – nech sú hocaké – životaschopné, 
predpokladajú uznanie zodpovedností a povinností, vyplývajúcich z minulých dohôd a súčasných 
a budúcich zámerov.

4. Širšia rodina. Máme zodpovednosť aj voči iným členom rodiny, najmä ak máme to 
šťastie, že máme rozvetvenú rodinu. Myslím na sestry a bratov, starých rodičov, tety a strýkov, 
bratrancov a sesternice, ako aj príbuzných z manželovej a manželkinej strany. Vzájomný vzťah 
medzi sestrami a bratmi je jeden z najužších a najvrelejších, aký ľudstvo pozná a spočíva na ňom 
značná časť ľudskej civilizácie. Hoci aj medzi súrodencami môže dôjsť k nesváru, všeobecne sa 
očakáva, že putá vernosti medzi nimi pretrvajú po celý život; pevnejšie sú len rodičovské a 
manželské zväzky. No existujú aj iné rodinné putá, dôležité pre život. V primitívnych 
spoločnostiach zahrnoval kmeň všetkých členov pokrvne príbuznej skupiny. V stabilných 
spoločnostiach dospievajú jednotlivci tak, že poznajú všetkých členov širokej rodiny.

Na tomto mieste bude možno užitočná moja osobná životopisná poznámka. Láska k 
mojim rodičom, bratom a sestrám bola sprvoti na prvom mieste, ale potom sa rýchlo preniesla aj 
na iných príbuzných našej rozsiahlej rodiny. V severnom New Jersey mala rodina môjho otca 
sedem bratov, jednu sestru a niekoľko tuctov bratrancov a sesterníc. Rod mojej matky, usídlený 
spočiatku v New Yorku, mal päť sestier a dvoch bratov. Poznal som matku svojho otca, bola to 
silná a panovačná žena, ktorá rázne viedla svoj klan. Môj otec bol najmladší syn, jej miláčik, a 
tak mala pre nás vo svojom srdci veľmi teplé miestečko. Aj moji starí rodičia z maminej strany 
prechovávali voči svojim početným deťom a vnukom veľkú lásku a až úzkostlivej starostlivosti. 
Na starú mamu sa pamätám ako na očarujúce stelesnenie dobrej nálady a na starého otca ako na 
zhovorčivého a usmievavého muža s pivárskou hruďou a bruškom, ktorý sa dožil 92 rokov a 
stále mal v kútiku úst malú cigarku. (Volala sa „Medzitým“. Raz som ju vzal do úst a ochorel 
som už od jej pachu.)

Obidvom rodinám záležalo na živých príbuzenských vzťahoch. Keď už synovia a dcéry 
odrástli, rozhodli sa – hlavne na popud môjho otca – usporadúvať „rodinný krúžok“. Dlhé roky 
sa stretávali raz do mesiaca, vždy v nedeľu, „aby sa rodina udržala pokope“. Tak sme ako deti 
dobre spoznali všetkých príbuzných a čoskoro sme sa stretávali nielen na týchto posedeniach, ale 
aj pri svadbách, na pohreboch a pri iných príležitostiach. Zblíženia a priateľstvá z týchto rokov 
mi boli veľmi milé a pretrvávajú do dnešných dní. Žiaľ, ani nás neobišla mobilita modernej 
spoločnosti a väčšina mojich príbuzných sa odsťahovala na juh, deti sa rozpŕchli po celých 
Spojených štátoch a vídame sa zriedka, skoro iba na pohreboch. Vlastne všetci moji strýkovia a 
tety už pomreli. Skončili na dvoch rozličných cintorínoch – jeden s vysokými pomníkmi a s 
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menom Kurtz nad vyše päťdesiatimi hrobmi, druhý v inom kraji a s menami mojej matky, 
Lasserovci. Zostávajú pripomienkou veľkých rozvetvených rodín, ktoré je v tejto 
postindustriálnej mestskej spoločnosti čím ďalej tým ťažšie udržať pospolu.

Rád si spomínam na tieto morálne zväzky s každým a každou z mojich strýkov a tetiek, 
ktorí ma objímali a bozkávali pri každom príchode a odchode. Hoci som sa pri bozkávaní 
červenal od ucha k uchu, páčilo sa mi to. Každý z mojich príbuzných bol osobnosťou, mal svoje 
charakteristické hodnoty a vlastné názory. Každý mi posielal na narodeniny pozdrav alebo 
darček a ja som sa im odplácal pocitom morálnej oddanosti. Nariekal som si s nimi a utešoval 
som ich, keď mi opisovali svoje malé a veľké bolesti aj žiale, a smial som sa s nimi, keď mi 
rozprávali nejaký žart alebo keď som sa hral s ich deťmi, mojimi bratrancami a sesternicami. 
Strýkovia aj tety so záujmom sledovali moju životnú dráhu a boli hrdí na to, čo som dosiahol.

Aké krásne to všetko bolo, aké bohaté na udalosti a vďačné na spomienky! Akéto boli 
plodné semená pre slušnosť a morálne pravidlá, ktoré klíčili, opatrovaním rástli a rozkvitali. Aj s 
bratrancami som sa veľmi zblížil a vyvinuli sa medzi nami pocity spolupatričnosti – ale aj 
zodpovednosti. Ak sa pritrafila choroba alebo úmrtie, povedalo sa milé slovo, potešilo sa, Na 
narodeniny a svadbu sa posielal dar. Ak bolo možné, pomohlo sa, odporúčalo sa zamestnanie, 
požičali sa peniaze; ak bol niekto v núdzi – hneď, nebolo treba pýtať dvakrát. Ak oni trpeli, trpeli 
sme aj my. Ak sa oni radovali alebo mali úspech, aj my sme boli veselí a jasali sme.

Tieto etické zväzky sú v dejinách rodu hlboko zakorenené; zradiť ich je nemysliteľné. 
Morálne pravidlá sa rozohrávajú v najjemnejšej forme v úzkom kruhu blízkych: brat s bratom, 
sestra so sestrou, žijú v kontakte, majú sa radi, majú podobné názory, spoločný pohľad do 
budúcnosti. Aj zväzky medzi synovcami a strýkami, tetami a neterami sú mocné: ako keby nás 
viazala nejaká rodová žila a vtláčala nám pečať hlbokej úcty k dedičstvu našich predkov. Je to 
azda preto, že sa na seba ponášame, že máme podobné črty? Žeby nás toto odlišovalo od 
druhých? Moji príbuzní sú ku mne slušní, ja som im verný a je mojou povinnosťou vracať im ich 
pozornosť a lásku. Tieto morálne zásady sú hlboko vryté do nášho vedomia, aj keď sa nedajú 
presne definovať.

Vyskytli sa aj malicherné žiarlivosti a závisti, niekedy aj hašterenia alebo hádky, spory a 
súperenia. Napriek tomu existuje v rodinnom kruhu puto očakávania záväznosti, ktoré sa hlboko 
preciťuje. Treba vyjsť v ústrety a pomôcť príbuznému, najmä ak to potrebuje, lebo je v núdzi. 
„Nie som hádam strážcom svojho brata?“ Skutočne – môžeme povedať, že tu má svoje korene 
naša celkom prvá morálna zodpovednosť: voči rodinnému kruhu a jeho zvykom, a osobitne voči 
našim rodičom, bratom a sestrám. Túto zásadu možno síce rozšíriť, ale od iných členov 
spoločnosti nemožno očakávať, že pre nás urobia toľko, ako my robíme pre svojich príbuzných. 
Jeme a žijeme pospolu, spolu oslavujeme svadby a povýšenia, spolu plačeme pri chorobách a na 
pohreboch. Aké pevné sú zväzky spolupatričnosti, založené na spoločnom smútku a radostiach! 
Hoci sú naše povinnosti voči bratrancom a tetám dosť záväzné, nevyžadujú od nás toľko, ako 
povinnosti voči rodičom alebo deťom, sestrám alebo bratom. Slabnú hádam povinnosti tak, ako 
slabnú krvné putá? Čo sme schopní urobiť pre krováka v Afrike alebo pre iného človeka kdesi v 
diaľke? Veľmi málo pri porovnaní s tým, čo robíme pre členov našej malej skupinky a čo sa 
zakladá na bezprostrednom dôvernom vzťahu!

5. Priatelia. Morálna oddanosť nemá závisieť len od našej biogenetickej príbuzností. 
Manželov a manželky si dnes vyberáme z iného rodového zoskupenia, aj keď putá príťažlivosti a 
lásky boli vo svojich prvopočiatkoch biosexuálne. To sa nedá povedať o priateľoch, a predsa aj o 
nich máme hlboký a trvalý záujem, spojený s morálnou oddanosťou a sila týchto pocitov je skoro 
taká istá, ako voči našim príbuzným. Tu sa vynára skutočná skúška etického záväzku : Vieme ho 
rozšíriť aj za okruh našej blízkej rodiny na cudzinca, aby sa nám stal priateľom?

V priebehu života sa človek zoznámi v rozličných situáciách s mnohými ľuďmi. Niekoho 
spoznáme len zbežne, hoci sa s ním vídame len príležitostne a letmo. Pri stretnutí s ním slušne 
pozdravíme, možno len jednoduchým „Servus!“, „Haló!“ alebo „Dobrý deň!“ Spôsoby slušného 
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správania sú dôležité a treba byť zdvorilým. Takíto ľudia ešte nie sú priatelia, ale aj k nim sme 
občiansky slušní. Niekoho môžeme spoznať len nakrátko, povedzme ako spoločníka na ceste 
vlakom alebo za letu, a skoro naňho zabudneme. Iných spoznáme na pracovisku – v kancelárii, v 
továrni, v škole; vytvorí sa určitý vzťah, ktorý je spravidla len konvenčný. Ak pracujeme spolu 
na jednom mieste, dodržiavame základné prejavy slušnosti: napr. pri kohútiku s pitnou vodou 
dáme prednosť druhému, pri výťahu sa netlačíme dopredu, ale s úsmevom uvoľníme miesto tým, 
čo sa ponáhľajú. Pri každodenných problémoch bežného života je to všetko prepotrebné.

Na druhej strane byť niekomu priateľom znamená osobitný morálny vzťah medzi dvoma 
alebo viacerými osobami, založený na čestnosti. Nehovorím o bezvýznamných konvenčných 
spojenectvách alebo o takých, čo sa zakladajú na užitočnosti, ale o priateľstvách, ktorých 
základom je skutočná úcta, obdiv a cit. Priateľ je druh, ktorého sme si vyvolili za trvalého 
spoločníka, s ktorým chceme byť stále spolu, ktorého prítomnosť vyhľadávame. Priateľstvo 
predpokladá dôverné zblíženie. Verný priateľ je zdrojom radosti a uspokojenia. S pocitom 
spolupatričnosti prežívame smiech, dôvtip a radosť z toho, že sme spolu. Skutočný priateľ 
zachováva vernosť voči druhému, je srdečný, čestný a úprimný; môžeme sa naňho spoľahnúť, že 
bude s nami držať v dobrom i zlom. Je spoľahlivý a dôveryhodný, nepretvaruje a nevystatuje sa. 
Ozajstne sa zaujíma o dobro priateľa, pociťuje smútok pri jeho nešťastí alebo ťažkostiach a je 
šťastný pri jeho radostiach a úspechoch. Nikdy pohnútky svojich činov a nikdy by nezneužil 
druhého kvôli nejakému nečestnému zisku. Otvorene prejavuje dobromyseľný postoj a trvalú 
snahu pomôcť.

Takto je priateľstvo prvý veľký krok jednotlivca von z biologických pokrvných 
rodinných vzťahov, krok smerom k cudzincovi a pokročením v budovaní vlastného morálneho 
sveta. Je to začiatok citlivého ohľadu na dobro druhých, tmel, ktorý nás spája s inými ľudskými 
bytosťami mimo nášho vnútorného príbuzenského kruhu. Verný priateľ rád pomôže, podá 
pomocnú ruku, opustí svoju cestu a dokonca vie niečo aj obetovať, a to bez pýtania a nikdy to 
neľutuje; má cit pre povinnosť a koná nezištne. Toto sú zodpovednosti a povinnosti, ktoré máme 
voči priateľom; objavujeme ich žijúc a pracujúc medzi nimi a sledujúc tie isté záujmy a ciele ako 
oni. Naučíme sa, že nesmieme klamať alebo zle hovoriť o priateľoch: robiť tak by znamenalo 
popretŕhať putá vernosti. Priateľstvo má svoju vnútornú hodnotu samo osebe, ale potvrdzuje ho 
jeho úloha pri zvyšovaní ceny spoločných skúseností a pozitívnych ziskov, ktoré prináša 
zúčastneným stránkam.

Jeden aspekt priateľstva, ktorý sa často prehliada, je jeho zvyčajne nepohlavný charakter. 
Priateľstvo môže existovať aj medzi mužom a ženou, ale vtedy máva romanticko-sexuálne 
podfarbenie. Priateľské zväzky môžu byť veľmi silné napr. medzi spolubojovníkmi a 
spolužiakmi. Ak majú pretrvať, musia obsahovať aj citové väzby medzi dvoma alebo viacerými 
osobami. Ak je cit priateľstva veľmi silný, hovorí sa niekedy o priateľoch, že sa majú radi v tom 
najlepšom zmysle slova, že totiž k sebe prechovávajú hlboký vzájomný cit lásky a vernosti, že 
každému z nich leží na srdci dobro a úspech toho druhého.

Rozhodujúci je tu pojem biafekcionality – náklonnosti medzi dvoma osobami. Nemali by 
sme si ho mýliť s bisexualitou, t. j. schopnosťou sexuálnej náklonnosti k obidvom pohlaviam. Z 
hľadiska priateľstva nie je dôležité pohlavie druhej osoby, ale dotyčný človek. Preto by sa dal 
použiť aj výraz bipersonálnej náklonnosti, t. j. schopnosti mať úzky vzťah k ľubovoľnej druhej 
osobe, či už mužského alebo ženského pohlavia a úprimne chcieť, aby bola šťastná, t. j. úprimne 
ju ľúbiť. To je najvyšší stupeň morálneho priateľstva, možno najvyšší prejav duchovnej agapé 
(netelesnej lásky, opaku erotickej lásky). Dá sa ísť ešte ďalej, lebo môžeme mať priateľské city k 
viacerým osobám a potom sa dá hovoriť o panafekcionalite (náklonnosti k všetkým), keď niekto 
prekročí všetky hranice biologického určenia alebo sexuálnej príťažlivosti a dosiahne stav 
panpersonálnej alebo panoramickej nezištnosti. Nie každé priateľstvo dosiahne túto úroveň, ale 
ak ju dosiahne, potom je to mimoriadne zošľachťujúca skúsenosť. Človek môže mať veľa 
priateľov a cítiť k nim náklonnosť na rozličnej úrovni. Takýto stav patrí medzi najvyššie štádiá 
ľudskej lásky a ak sa dosiahne, je pravým pokladom.
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Praktickou skúškou našich etických zásad je naša odpoveď na otázku, ako vieme 
preniesť naše náklonnosti za pomerne úzke hranice okruhu našich príbuzných a priateľov na 
iných ľudí a cudzincov medzi nami alebo aj inde.

6. Vzájomné vzťahy v malých skupinách. V každodennom živote spoznáme mnoho ľudí a 
máme s nimi do činenia či už v pracovnom, súkromnom alebo náhodnom styku. V našom konaní 
je implicitne zahrnutý celý rad zodpovedností. Hoci mnohých z našich susedov sotva poznáme, 
všeobecná slušnosť nám hovorí, že nesmieme, napríklad, vysýpať smeti na trávnik pred ich 
domom, alebo púšťať si hlasnú hudbu neskoro v noci, a to keď už nie z iných dôvodov, tak 
preto, aby nám oni nerobili to isté. Presnejšie sa to dá povedať tak, že naše postavenie, 
zamestnanie a každodenná činnosť nám prinášajú rad povinností, zakladajúcich sa na našej 
minulosti a plánoch budúcej spolupráce s tými, s ktorými sme v aktívnom styku.

Učiteľ má voči svojim žiakom celý rad presne definovaných zodpovedností: musí robiť 
svoju prácu najlepšie ako vie, pri prenose vedomostí musí byť presný, musí byť rozvážny a 
svedomitý, musí sa starať o zverené deti, musí v nich vedieť vzbudiť túžbu po vedomostiach a 
dôležitých zručnostiach. So zamestnaním sú spojené záväzky a povinnosti, ktoré učiteľ plní 
alebo neplní. 

Obdobne to platí aj o iných ľuďoch, s ktorými sa stretávame a každé zamestnanie má 
svoje osobitné zodpovednosti. Zarazí nás, ak nám obchodník vydá menej, najmä ak sme stáli 
zákazníci, ak nám autobus ujde pred nosom alebo ak sestrička v nemocnici nechce počúvať 
náreky o našich bolestiach. 

V spoločnosti platí plno záväzkov a povinností. Úlohy, ktoré hráme pri deľbe práce, nesú 
so sebou nutnosť niečo dokázať a každá stanica v našom živote má svoje príslušné povinnosti. 
Nie sú len jednoducho alebo prvotne etické; môžu byť ekonomické, ak pracujeme v podniku, 
továrni, úrade, skupine alebo v nejakom inom kolektíve. Všade musíme robiť prácu, za ktorú nás 
platia. Ak nepracujeme dobre, môžu nás nahradiť, prepustiť, alebo aspoň nepovýšiť. So všetkým 
ide súbežne náš zmysel pre zodpovednosť. Sme povinní plniť úlohy a služby , ktoré nám pridelili 
naši nadriadení, a to s príslušným úsilím. Môže sa stať, že sa nám práca znepáči a hľadáme si 
nové zamestnanie. Tu vstupujú do ekonomickej oblasti niektoré všeobecné morálne pravidlá, 
napr. čestnosť a zodpovednosť. Ak nám chýbajú, naši spolupracovníci to skoro zistia a nebudú 
chcieť s nami spolupracovať. Zamestnávateľ má voči zamestnancom povinnosť platiť im slušnú 
mzdu a pripraviť im dobré pracovné podmienky.

Aj v iných odvetviach hospodárskeho života máme plniť svoje odborné povinnosti. Či je 
niekto lekár alebo právnik, podnikateľ alebo obchodník na burze, od každého sa niečo očakáva. 
Existujú etické normy, ktoré platia pre jednotlivé zamestnania: etické kódexy pre lekárov a pre 
právnikov, etika kvality a bezpečnosti výrobkov, etika obchodovania. Spolupracovníci, zákazníci 
a kupujúci majú právo žalovať nás za nepozornosť, omyl alebo klamstvo, za ktoré nesieme 
zodpovednosť. Naše zodpovednosti vyplývajú z činností, ktoré vykonávame. Mäsiar nesmie 
predávať pokazené mäso, ale my mu musíme zaplatiť, ak nám poskytol úver. Aj lekár má voči 
pacientom špeciálnu zodpovednosť, ale keď nám predloží účet, máme povinnosť zaplatiť mu.

V spoločnosti vznikajú pre nás mnohé ďalšie zodpovednosti a povinnosti. Ak napríklad 
niekde horí, cítime povinnosť telefonovať hasičom a ak sa ich hneď nedovoláme, aj sami 
pomáhame hasiť, ak môžeme. Ak sa stane nehoda a niekto je v nebezpečenstve života, voláme 
políciu alebo záchranku a kým príde pomoc, hľadíme, ako by sme postihnutému mohli pomôcť. 
Život v spoločnosti vytvára v nás zmysel pre spolupatričnosť, ktorý ide oveľa ďalej ako naše 
špecifické zmluvné povinnosti. Môže sa nás dotýkať aj to, či predseda alebo členovia školskej 
rady plnia svoje povinnosti, a dokonca aj to, ako ich plnia a ako vyzerá ich činnosť. Môžeme sa 
dobrovoľne zapojiť do rôznych organizácií a podporovať svojpomocné spolky, ak ich 
považujeme za dôležité: dievčí skauting, plánované rodičovstvo, miestny symfonický orchester 
alebo spoločnosť na ochranu zvierat.
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Nesiahajú však naše morálne povinnosti ešte ďalej a netýkajú sa aj ľudí, ktorých 
momentálne vôbec nepoznáme? Je tu ten tragický prípad Kitty Genoveseovej, mladej ženy, 
surovo zavraždenej na otvorenom dvore v záhradnej štvrti v Qeens v New Yorku. Raz neskoro v 
noci kričala o pomoc, keď ju napadli. Desiatky susedov počuli jej volanie, no nikto neprišiel na 
pomoc a ani sa neunúval volať políciu. „Nechcel som sa do ničoho zapliesť“ bola ich žalostná 
výhovorka, keď stáli pred tvárou zhrozených spoluobčanov. Masová spoločnosť sa stáva 
neosobnou, beztvárnou a vzďaľuje sa človeku, no či nie sme si strážcami svojich bratov a 
nemáme povinnosť pomôcť tým, čo volajú v núdzi a nešťastí o pomoc? Etické zodpovednosti 
vyjadrujú hlboký zmysel pojmu spoločnosť. Sú hlboko zakorenené v našej vernosti dobru 
spoločnosti, v ktorej sme vyrástli a ktorá je našou oporou.

Viac ako národ

Náš zmysel pre etickú zodpovednosť môže zahrnovať všetkých, čo sú tej istej národnej, 
národnostnej alebo náboženskej príslušnosti ako my; s nimi sa cítime byť osobitne spriaznení. 
Táto skutočnosť platí najmä v pluralitnej spoločnosti, kde sa jednotlivec bez ťažkostí identifikuje 
so svojimi jazykovo alebo rasovo príbuznými druhmi. Rozhodujúcim etickým testom je však 
odpoveď na otázku, či a do akej miery sme ochotní rozšíriť naše chápanie morálnej 
spolupatričnosti aj na tých, čo žijú mimo našej bezprostrednej skupiny alebo spoločnosti, 
prípadne sú inej národnosti, resp. rasy. Keďže morálne pravidlá sa rodia v malých alebo 
rodinných skupinách, môžeme položiť otázku: vieme prekročiť hranicu nášho kmeňa, rodu, 
národnosti alebo rasy? Hlásime sa do širšej spoločnosti ľudstva? Ak cítime zodpovednosť za 
skôr dôverné oblasti života, týka sa to vo všeobecnosti aj ľudstva ako celku? Početné hrozné 
príklady z dejín ľudstva nám ukázali, ako ťažko sa vyvíjal zmysel pre spolupatričnosť. Prudké a 
kruté medzikmeňové, medziskupinové a medzinárodné súperenia a vojnové konflikty pravidelne 
zachvacovali ľudstvo ako mor. Ale je človek naozaj taký, že aj keď pozná morálnu oddanosť a 
spolupatričnosť v rámci rodiny, rodu alebo úzkeho spoločenstva, prakticky je preňho nemožné 
rozšíriť tieto pocity na väčší okruh?

Určite je pravda, že v obmedzenom rozsahu priamych osobných stykov majú jednotlivci 
dobré empirické a pragmatické dôvody na dodržiavanie pravidiel hry: sú nevyhnutné pre prežitie. 
Je tu však súčasne vrodený pud agresie, ktorý sa prejavuje nenávisťou alebo aspoň 
nepriateľstvom voči nepokrvným rodinám alebo cudzím skupinám? Sústavné krvavé dobyvačné 
a obranné vojny akoby podporovali toto neradostné vysvetlenie. Ľudstvo nebolo dosiaľ schopné 
rozriešiť kliatbu vojny. Ani ja nemám na to nijaké ľahké recepty. Nemôžeme si byť istí, či ľudia 
raz celkom premôžu svoju náklonnosť viesť vojny.

Aj úctyhodné náboženstvá poznali tento problém. Hlásali ideál bratstva pod patronátom 
boha. Misionári šírili „dobrú zvesť“ biblie a koránu po celom svete a obracali ľudí na svoju vieru. 
Pozitívny dôsledok sa prejavil niekedy tým, že sa občas podarilo zrútiť bariéry a naozaj sa 
otváral pohľad do sveta; takto sa na celom svete zovšeobecňovali aj hospodárske, vojenské, 
politické a vedecké vplyvy. Tieto tendencie rozširovali pojem všeľudskej rodiny: robili z nej 
rodinu národov, nielen moju rodinu.

Nanešťastie súčasne s rozvojom celosvetového povedomia sa vytvárali mocenské bloky a 
dochádzalo k politickým, hospodárskym a vojenským rivalitám. Osobitne rozkladné boli 
náboženské tradície. Namiesto budovania mostov stavali hradby, najmä keď boli bojovné a ich 
príslušníci tuhí veriaci. Fundamentalistickí kresťania a moslimovia veria, že len ich spoluveriaci 
prekročia brány nebeské, a židia boli presvedčení, že sú boží „vyvolený národ“. Odtiaľ pochádza 
úsilie obrátiť na svoju vieru, vylúčiť so svojho stredu alebo odsúdiť všetkých, čo neprijímajú 
dogmatickú vieru. V takých situáciách nemá miesto humanistická cnosť znášanlivosti. 
Náboženské fanatizmy ľudstvo skôr rozdeľujú, ako zjednocujú.
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Zásadná otázka znie takto: Nie sme každý jeden občanom svetového spoločenstva? 
Nemáme každý jeden etickú povinnosť a zodpovednosť voči ľudstvu ako celku a neprevyšuje 
tento záväzok naše provinčné záväznosti?

Svetové spoločenstvo

Do určitej miery je ťažšie odôvodniť širšie etické povedomie ako našu mravnú 
zodpovednosť na nižšej úrovni skupinových vzťahov. Dnešok je však charakterizovaný tým, že 
nám mocné sily vnucujú novú celosvetovú morálnu uvedomelosť.

Po prvé skoro vymizli medziskupinové rivality, aj keď sú miestami zakorenené v 
pokrvných zväzkoch pomerne úzkych rodinných skupín, lebo sa vytvorili rozsiahle štátne útvary 
s pevným systémom zákonov a verejného poriadku. Nebolo to vždy ľahké a aj vo veľkých 
štátoch ešte prebiehajú národnostné spory. Len niektoré moderné samostatné štáty sa vyvinuli 
tak, že na obrovských rozlohách majú početné národné, rasové alebo náboženské celky, ktoré 
žijú v mieri. Napríklad bývalý Sovietsky zväz mal na svojom území skoro dvesto národnostných 
skupín. Veľa ich majú aj Spojené štáty severoamerické. Na ich počiatku prichádzali do veľkých 
miest skupiny prisťahovalcov a uličné boje medzi organizovanými bandami Írov, Nemcov, Židov, 
Poliakov atď. boli na dennom poriadku. Za sto rokov tieto spory pohasli, občianstvo sa stalo 
rovnorodejším a rozhodujúcimi sa stali nové občianske cnosti namiesto národovectva starej 
vlasti. Treba dúfať, že podobný proces postihne aj Afričanov, Ázijčanov a Hispano-Američanov 
pri asimilácii do širokej spoločnosti. Takýto nacionalizmus pozdvihuje malé skupiny na vyššiu 
úroveň vlasteneckého cítenia a zodpovednosti. 

Po druhé bola v raných obdobiach ľudských dejín komunikácia pomalá a cestovanie 
ťažké. Väčšina ľudí žila a zomrela na tom istom mieste ako nespočetné generácie ich predkov. 
Zvyky a obyčaje nielenže ostávali pevné a menili sa len pomaly, ale príbuzné pokrvné skupiny 
vytvárali podobné národnostné alebo rasové typy. Naproti tomu dnes máme skoro neohraničené 
možnosti mobility a cestovania a vskutku okamžitú možnosť komunikácie. Ako sa spoločnosti 
integrujú, pribúda rasovo, národnostne a nábožensky zmiešaných manželstiev. A tak sa 
rozdelenie sveta na jasne definované národnostné oblasti alebo izolované rasové celky postupne 
nahlodáva a vznikajú nové zmiešané rasy. Rasisti síce tvrdia, že deti zo zmiešaných manželstiev 
„špinia“ rasovú pokladnicu národa, ale opak je pravda: podporujú a posilňujú ju a pritom sa 
narúša sústava starodávnych príslušností. V Amerike, Austrálii, Kanade a inde sa uzatvárajú 
manželstvá medzi Škótmi, Írmi, Angličanmi, Nemcami, Židmi, Poliakmi, Talianmi, černochmi, 
Španielmi, Ázijčanmi, a Indmi. Zo zväzku černochov a belochov sa rodia mulati a keď sa berú 
Ázijčania a Európania, ich potomkovia sú Euroázijčania – vznikajú úplne nové rasové celky. 
Podobné procesy sa odohrávajú aj v európskych štátoch, ktoré už nie sú biele, no ani nikdy 
neboli biele ako ľalia, lebo vždy sa sem sťahovali robotníci z bývalých kolónií a rozrušovali 
rasové bariéry.

Po tretie, a to je najprekvapujúcejšie, kultúry sa rýchlo miešajú a preberanie cudzích 
prvkov postupuje veľmi rýchlym tempom. Vedecký výskum, technológia a industrializácia, 
rovnako ako západné predstavy o demokracii a všeľudských hodnotách, už dávnejšie zasiahli aj 
viaceré ázijské štáty. Dnes platia podobné predstavy o pracovnej etike a materiálnych hodnotách 
v Japonsku, Saudskej Arábii, Paríži, Keni, Londýne aj v Los Angeles. Okrem toho rastie na 
Západe záujem o ázijské kultúrne hodnoty. Takto vzniká po prvý raz svetová kultúra, v ktorej 
neostáva miesto pre oddelené a rozdielne zákutia izolácie. Hoci ešte existujú rozličné jazyky, už 
dávno rastie zrejmá potreba spoločného svetového jazyka, aby sme sa mohli lepšie 
dorozumievať. Dá sa povedať, že angličtina sa udomácňuje vo všetkých oblastiach a nahrádza aj 
francúzštinu ako jazyk diplomatických služieb a vzdelaných vrstiev, keď chcú hovoriť ponad 
štátne hranice.

Po štvrté, rovnako významná je skutočnosť, že sú tu mocné hospodárske sily, pôsobiace 
na celosvetovej úrovni. Už niet izolovaných veľkých štátov alebo oblastí, ktoré by samy vládali 
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rozvinúť svoje hospodárske možnosti bez závislosti od svetového obchodu alebo svetových 
trhov. Rozsiahle nadnárodné združenia a konglomeráty spolu s veľmocami a ich globálnymi 
záujmami vytvorili jednotný trhový priestor. Už sa nijaká oblasť nemôže oddať nádeji, že v 
izolácii vyrieši svoje hospodárske problémy. Nezamestnanosť, produktivita práce, kapitálové 
investície, devízové hospodárenie a technológia – to všetko má svetový rozsah. 

Ale svet sa stále skladá – a to je dosť znepokojujúce – z nezávislých suverénnych štátov, 
z ktorých každý má svoje vlastné zákony. Potreba určitej nadštátnej politickej autority a akýsi 
systém celosvetových zákonov sa stáva naliehavejším, ako bol kedykoľvek. Dvadsiate storočie 
videlo rozpad tradičných imperialistických koloniálnych ríš. Vedecká priemyselná revolúcia 
umožnila kedysi európskym štátom zmapovať sedem morí, ovládnuť mnohé časti sveta a tak 
vytvoriť rozsiahle ríše. Oslobodzovacie vojny boli pokrokové, lebo oslobodili národné a 
národnostné skupiny od cudzej nadvlády a niektorým národom umožnili dosiahnuť určitý stupeň 
samourčenia a samostatnosti. Súčasne však vznik nových národných štátov po druhej svetovej 
vojne vyvolal vo svete veľa nepokojov. Zmysel pre potrebu zjednotenia záujmov národných 
štátov viedol k vzniku oblastných aliancií, napríklad Európskeho spoločenstva a bývalej Rady 
vzájomnej hospodárskej pomoci. Stále aktuálnejšou sa stáva staro-nová myšlienka: Nemáme 
vlastne všetci povinnosť a zodpovednosť voči celosvetovému spoločenstvu?

Je jasné, že máme povinnosti a zodpovednosť voči štátu, v ktorom žijeme. Ako občania 
Francúzska, Japonska, Holandska alebo Argentíny môžeme hovoriť spoločným jazykom, mať 
spoločné dedičstvo a rovnaké predstavy o hodnotách. Vlastenectvo a šovinizmus bývali mocné 
sily aj v modernom svete a viedli k mnohým strašným vojnám. Mnohí Američania verejne 
vyznávajú oddanosť ideálom Deklarácie nezávislosti a Ústavy; pociťujú ako výsadu byť 
americkým občanom, a to či už narodením alebo naturalizáciou. A tak na jednej strane 
polyetnické, na druhej strane nacionalistické presvedčenia sú bežné skutočnosti moderného 
života. No našou povinnosťou je stať sa svetoobčanmi. Ak sa to raz stane, čo to bude znamenať? 
Nemáme zodpovednosť voči tomuto ideálu? To je predsa méta obrodnej a kognitívnej 
humanistickej etiky! Zdôrazňujem to preto, lebo samozrejme máme takúto zodpovednosť, ktorá 
vo všetkých smeroch prevyšuje naše nižšie lojálnosti. Je ňou naša povinnosť zachovať budúcim 
generáciám zdravé životné prostredie. S tým súvisí aj zodpovednosť za ochranu ľudských práv 
všade na svete, pokiaľ je to v našich silách. Etika humanizmu , ak má nejaký zmysel, musí byť 
svojím rozsahom celosvetová (planetárna). Je rozdiel medzi vzťahmi v malých skupinách, kde sa 
rodia všeobecné morálne pravidlá a pochopenie osobnej zodpovednosti, a medzi širokými 
celosvetovými súvislosťami. V budúcnosti sa ukáže, či sú ľudia schopní urobiť tento veľký krok. 
No prvoradou úlohou dneška ostáva prebudiť v ľuďoch globálne etické povedomie.

Prečo mám byť morálny?

Zostáva nám rozriešiť ešte jednu dôležitú otázku v oblasti maloskupinových vzťahov, a 
preto sa vrátim k prvotným základným povinnostiam a pýtam sa: „Prečo mám byť morálny?“ Na 
čom sa zakladajú moje záväzky a povinnosti voči mojim spoluobčanom? Túto otázku nástojčivo 
kladú humanistom na jednej strane veriaci a na druhej strane skeptici. Teisti hlásajú, že majú 
vyriešený problém povinnosti: máme dodržiavať morálne predpisy, lebo to prikazuje boh. To 
považujú za odôvodnenie morálnych povinností a to má pre nich normatívnu silu. Trvajú na tom, 
že bez tohto základu by nebolo dôvodu byť morálnym a nebolo by rozdielu medzi dobrom a 
zlom. Takto sa naturalistom a humanistom pripisuje zdanlivá rozpačitá neistota, keď teisti tvrdia, 
že ak si odmyslíme boha, zrušíme dôvody pre mravnosť. 

Už sme hovorili o slabinách tohto predpokladu. Dôkazy, že boh existuje, nepresvedčujú. 
Takéto presvedčenie sa v konečnom rozbore zakladá len na viere. Postaviť etiku na bohu 
znamená posunúť pochybovanie ešte o krok dozadu a vôbec sa tak pri dôvodení nedostaneme 
dopredu. A tu treba pripomenúť, že mnohí, čo hlásajú vieru v boha, zanedbávajú svoje morálne 
povinnosti a prehrešujú sa proti morálnym zásadám. Je isté, že viera v boha sa vždy a všade 
ukázala nedostatočnou zárukou morálneho správania.
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Aj strach pred trestom a nádej na odmenu je sotva etickým dôvodom pre dodržiavanie 
božích prikázaní. To iba maskuje základný egoizmus: byť mravným z vypočítavosti. Teistov 
dôvod je v určitom zmysle nemorálny, lebo zabúda na morálne svedomie a obracia sa na 
autoritu, čím sa vyhýba samotnému obsahu morálneho príkazu. Teistická mravnosť je 
neprimeraná, lebo morálna povinnosť je sama osebe tak dôležitá , že sa nepotrebuje odvolávať 
na predpoklady. Povzbudzovať naše morálne cítenie odvolávaním sa na ešte podstatnejšie nie 
morálne dôvody znamená klamať naše najvnútornejšie morálne pocity.

Stojíme pred touto výzvou: Môžeme odôvodniť zodpovednosť ňou samou, len etickými 
dôvodmi a teda bez pomoci niečoho od skúsenosti nezávislého alebo predpojatého? Etickí 
skeptici popierajú túto možnosť. Hľadajú „poslednú“ príčinu morálneho správania, ale ju 
nenachádzajú. Súčasne sú však kritickí aj voči teistickým pokusom odôvodniť zodpovednosť 
a nevidia vzťah medzi bohom a našou povinnosťou; ich námietka znie, že teista nedokazuje 
nevyhnutný charakter povinnosti. Preto ostávajú nepresvedčení a odmietajú názor, že božie 
prikázania sú morálne záväzné.

Ale skeptik obracia tú istú zbraň aj proti etickému naturalistovi a humanistovi, keď 
pripomína, že nechápe, ako môže niekto odvodiť „máš (povinnosť)“ od „je to tak“ bez veľkého 
skoku v argumentovaní. Pre „máš“ vyžaduje najprv premisu a potom nevyvrátiteľný dôkaz. 
Tvrdením, že nič takého nenachádza, poddáva sa akémusi osobnému zúfalstvu. Donekonečna 
kladie otázku „Prečo?“ a nikdy nenájde hľadaný dôkaz, neuspokojí ho nijaká odpoveď. Stále len 
vzdychá „Prečo je to dobré?“ a „Prečo je to povinnosť?“

Dovoľte mi pristúpiť k tomuto problému s ďalšou otázkou: „Čo vlastne znamená táto 
otázka?“ A dovoľte mi hneď sa priznať, že pre mňa má tradične formulovaná otázka „Prečo 
mám byť morálny?“ len málo zmyslu. Ak sa to chápe ako všeobecná univerzálna otázka, ťažko si 
predstaviť, aká odpoveď by mohla byť primeraná; neviem dokonca, či tejto otázke možno 
rozumieť. Okrem toho mi táto otázka maskuje utajené „hľadanie istoty“, ako by bol povedal 
John Dewey, keď sa nič podobného nedá nájsť. (Devey, John, The Quest for Certainty –  
Hľadanie istoty, New York: Minton Balch, 1929).

Navrhujem, aby sa táto otázka kládla špecifickými výrazmi: „Prečo mám splniť tento 
záväzok alebo túto povinnosť?“ V takomto prípade je tu konečne konkrétny vzťah a teda aj 
určujúca odpoveď. „Prečo mám vrátiť peniaze, ktoré som si požičal od priateľky?“ „Prečo mám 
byť čestný k svojim zákazníkom?“ „Prečo nesmiem okradnúť starenku na rohu ulice?“ Každá z 
týchto otázok má vzťah k niečomu; na každú sa viaže rad úvah a príčin, ktoré sú v konkrétnej 
situácii rozhodujúce.

Pozrime sa bližšie na prvú otázku. Predpokladajme, že vám priateľka požičala peniaze, 
keď ste ju o to poprosili a že teraz ich pýta nazad, lebo ich potrebuje. Toto je konkrétna 
požiadavka máte obdobnú povinnosť vyhovieť jej. Spravidla sú vecné dôvody dostačujúce 
a nijaký slušný človek sa nebude o ne prieť. Isteže, možno sa pýtať: „Prečo by mali ľudia platiť 
svoje dlhy?“ Keby niekto predsa len položil túto filozofickú otázku, asi by sme sa zasmiali a 
čudovali, či si z nás robí žarty alebo či mu chýba zmysel pre mravnosť, ba či nie je chorý. Možno 
sa jeho vývoj zastavil na detskom stupni morálneho cítenia a naozaj mu chýba kognitívny 
morálny názor; ešte vážnejšie by bolo, keby mu úplne chýbal citlivý ohľad na potreby a záujmy 
iných. To by znamenalo, že je morálny analfabet. Aj tak by sme však mali vytrvať a pokúsiť sa 
presvedčiť ho. Ako to urobiť? Ide predsa o to, že tu platia všeobecné pravidlá skupiny prima 
facie a morálne pravidlá, ktoré sa človek naučí zo skúsenosti. Pravidlo „Dodržuj svoje sľuby“ je 
posilnené ďalším pravidlom „Plať svoje dlhy“ a obidve sa hodia na uvedenú situáciu. 
Samozrejme, môžeme vyzdvihovať význam týchto všeobecných zásad: keby sa zásady sústavne 
porušovali, nikto by v budúcnosti nikomu nič nepožičal a požičiavaniu by bol skoro koniec. 
Keby ľudia nedodržovali svoje sľuby a uzatvorené dohody, nedalo by sa v budúcnosti nikomu 
dôverovať. Ľudia by si prestali veriť a to by bola pre ľudské vzťahy katastrofa.
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V tomto štádiu uvažovania sa odvoláme na druhostupňové predpokladové pravidlo 
vyššieho stupňa všeobecnosti. V spore s morálnym skeptikom, ktorý si kladie otázku, či naozaj 
má takúto povinnosť, najprv sa ho spýtame, či si tie peniaze naozaj požičal. Ak povie, že áno, 
dostane ďalšiu otázku – či súhlasil s tým, že požičanú sumu vráti. Ak aj teraz odpovie áno, 
vyslovíme záver: „To je dostatočný dôvod, aby si požičané peniaze vrátil.“ V tejto situácii je jeho 
záväzok posilnený skutočnosťou, že k svojmu priateľskému vzťahu pridal ďalšiu špeciálne 
platnú povinnosť. Isteže, môžu existovať poľahčujúce okolnosti a môže ich uviesť: možno nemá 
peniaze a keďže je v núdzi, dúfa, že priateľka s vrátením dlhu počká; keďže mu je priateľka, asi 
mu túto láskavosť urobí. Alebo si možno sama od neho v minulosti niečo požičala a nevrátila to. 
Iste sa dá všeličo povedať a malo by to stačiť. Netreba sa odvolávať na boha alebo metafyzikov, 
aby rozriešili túto morálnu dilemu. V prípade potreby sa však dá uviesť argument druhého 
stupňa, t. j. etická zásada: „Ľudia musia svoje dlžoby platiť.“ Ako sme videli, táto zásada nie je 
absolútna; je to len podmienečná všeobecná povinnosť, lebo jej môžu protirečiť iné zásady 
a potom sa od splatenia dlžoby alebo dodržania sľubu môže upustiť. Stane sa napríklad, že 
nemám peniaze na vrátenie, lebo som ich dal inému priateľovi, postihnutému ťažkou chorobou a 
vo veľkej núdzi. Dlžobu treba vrátiť – ale čo, ak existuje nejaká vyššia povinnosť, alebo ak 
netreba urobiť niečo ešte lepšieho. Je prinajmenšom pravdepodobné, že sa občas vyskytne 
konflikt povinností. 

Aj tak však môžu teisti a skeptici spojiť svoje sily a spustiť na mňa: „Ale prečo vôbec 
dodržiavať nejaké etické zásady? Prečo ich všetky neodmietnuť? Prečo veriť na mravnosť? 
Dokážte mi, že sa niekto má správať morálne.“ Tieto vety sú také staré ako filozofia. V 
Platónovej Ústave sa Glaukón a Adeimantus pýtajú Sokrata: „Môžete dokázať, že 
spravodlivosť, mravnosť a cnosť sú skutočne samy osebe dobré, a nie z inštrumentálnych alebo 
utilitárnych dôvodov, keďže, ako vieme, vedú k šťastnému životu a na niečo slúžia?“ Ako 
odpovedám ja na túto otázku? Opakujem, že v bežnom živote sa táto otázka zvyčajne nekladie, 
lebo tu ide o konkrétne povinnosti, ktoré vyplývajú z našej sociálnej situácie, z našich nárokov 
a z požiadaviek na nás, z našich predošlých záväzkov a našich budúcich plánov. Kto položí túto 
otázku, toho zaujímajú tie najhlbšie korene morálneho života. Také otázky sa rodia v zúfalých 
ľuďoch, ktorí sa vzpierajú existujúcemu poriadku a vedome odmietajú všetky normy všeobecnej 
slušnosti. Alebo ich môžu klásť študenti filozofie, ktorí hľadajú v epistemológii záruku pre súhrn 
práv, povinností a záväzkov.

Treba rozlišovať medzi príčinou a motívom. Dajú sa uviesť argumenty pre určité morálne 
stanovisko, tie však môžu, ale nemusia mať psychologickú silu dostačujúcu na rozhodnutie 
jednotlivca, ktorý môže stále opakovať svoju otázku „Prečo byť morálnym?“ Keď sa to takto 
opakuje, poviem, že táto otázka nemá zmysel, ak sa jej nedá obsah vyslovením nejakej 
špecifickej požiadavky. Morálne pravidlá, dobro, právo, povinnosti, zodpovednosť a záväzky sa 
zakladajú na predošlých závislostiach a spoľahlivosti jednotlivca a na jeho mieste v konkrétnej 
sieti spoločenských vzťahov: ako rodič, dieťa, milenec, priateľ, zákazník, praktický lekár, učiteľ, 
profesionálny športovec atď. Všetko závisí od našich osobných vzťahov k iným ľuďom a od 
nášho postavenia a úlohy v danej spoločenskej sústave. Tu platia a rezonujú všeobecné zásady 
typu prima facie a bežné morálne pravidlá. Ozývajú sa v našom svedomí: treba byť spoľahlivý, 
nekradnúť, nespôsobiť druhému bolesť, byť milý a nápomocný. Prečo? Lebo žijúc spolu s inými 
zisťujeme, že musia byť nejaké pravidlá, ktoré riadia očakávania a povinnosti. Tieto základné 
morálne pravidlá sú vazelínou, ktorá umožňuje harmonizáciu spoločenských stykov. Každé z 
týchto pravidiel testujeme podľa jeho dôsledkov. Ich odmietnutie by viedlo k chaosu a 
neporiadku.

 Aj tu môže niekto namietať: „Ale prečo by sa mňa mali týkať nejaké harmonické 
spoločenské vzťahy?“ Ponúkam mu dve odpovede. Po prvé preto, lebo je to vo vlastnom záujme 
každého jednotlivca, pretože naozaj všetko, čo si kto v živote praje, sa týka aj iných ľudských 
bytostí. Preto sa treba prispôsobiť a aj priateľstvá sú potrebné. Sú to inštrumentálne a 
pragmatické úvahy a rozumný človek ich príjme z čisto prezieravej opatrnosti. Rozumne 
uvažujúci človek sa postaví do úlohy nestranného pozorovateľa a uzná platnosť väčšiny 
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morálnych úvah, teda aspoň tých, čo sú prima facie. Všeobecná nie je hneď platnou 
povinnosťou a to, čo treba urobiť, to závisí od uvážlivého vyhodnotenia všetkých činiteľov v 
danej situácii. 

Po druhé, etika sa nemôže zakladať len na sebeckých požiadavkách. Keby to tak bolo, 
zmenili by sme sa všetci na machiavellistov, šikovne využívajúcich mravnosť na svoje vlastné 
bezohľadné ciele a schopných nedbať na ňu za zmenených okolností. Etický život má však 
dôležitejší význam: morálne vedomie je zakorenené v našej podstate ľudských bytostí. Existuje 
vrodená závislosť určitých vzťahov, založená na sociobiologických podnetoch a kultúrnom 
vývoji, čo sa prejavuje v našom citovom živote. Vo všeobecnosti máme, alebo by sme mali mať 
priateľský ohľad na druhých. Naše konanie motivuje spoločenský, nielen náš osobný záujem. 
Milenci spontánne cítia empatický záujem jeden o druhého. Medzi priateľmi sa v priebehu 
družných stykov a na podklade spoločných záujmov vytvorí nezištnosť. Dobrá matka prejavuje 
obdivuhodnú láskavú starostlivosť o svoje deti. Vážime si mäsiara, pekára aj svietnikára. 

Ak niekto nevidí, že má povinnosti a zodpovednosť, je morálne slepý a niečo mu chýba. 
Niektorí ľudia nikdy nepochopia matematiku a ťažko chápu geometrické poučky. Môžeme sa 
pokúsiť naučiť ich logicky uvažovať, no ak neprejavia pochopenie, myslím, že sa nedá robiť nič 
iné, než pokus viackrát opakovať. „Ak a=b a b=c, potom a=c“ je celkom jednoduchá dedukcia 
a predpokladáme, že ju normálny žiak raz pochopí; komplikovanejšie matematické rovnice nie sú 
prístupné každému. 

Podobne sa dá uvažovať aj pri otázkach každodenného života, keď sa pokúšame 
vysvetliť samozrejmosť výroku o nejakom fakte. Ak opisujeme niečo veľmi jednoduché, musíme 
dosiahnuť súhlas. „Vonku prší“ je tvrdenie, ktoré sa dá preveriť jednoduchým pohľadom z 
obloka. O pravdivosti zložitejších hypotéz a teórií sa dá diskutovať; možno uvažovať, či sú 
dôkazy dostačujúce, ale neplatí to vtedy, ak hovoríme o niečom, čo nám sprostredkúvajú naše 
zmysly. Podobne sa dá uvažovať aj o dôkaze elementárnej mravnej zodpovednosti. Ak dieťa 
alebo dospelý človek nechápe, že nesmie klamať alebo nezmyselne niekomu uškodiť, potom mu 
morálne niečo chýba (obyčajne na základe duševného alebo telesného poškodenia); chýba mu 
základné morálne pochopenie, nevyhnutné pre spoločenskú kompatibilitu. Tu sme sa dostali do 
slepej uličky, lebo máme do činenia s osobou, ktorá má nízky M. Q. (morálny kvocient) – nech je 
to už z akýchkoľvek dôvodov.

Zmätok a problémy v ľudských záležitostiach vznikajú aj tým, že morálne vedomie nie je 
rovnomerne rozložené. U niektorých ľudí sa vyvinulo len čiastočne a zahrnuje len úzky okruh 
najbližších príbuzných alebo blízkych priateľov. Etickým popudom konkurujú v mysliach 
niektorých ľudí iné podnety a pokušenia.

Nech nám stačí vymenovať nasledujúce teoretické predpoklady:

1. Morálne správanie je neoddeliteľná súčasť našej podstaty ako spoločenských tvorov.

2. Morálna motivácia je z väčšej časti len možnosť (potencialita), ktorá sa vyvíja iba v 
priaznivých okolnostiach. Existujú štádiá morálneho rastu.

3. Morálny vývoj sa niekedy zastaví, niečo ho zabrzdí, alebo ho znemožnia iné vplyvy.

4. Existujú odchýlky od noriem morálnej empatie; spôsobujú ich aj subtílne biologické, 
psychologické alebo sociologické príčiny. 

5. Od zrodu schopnosti poznávať a prežívať spolupatričnosť závisí, či sa morálne city a 
spoločenské záujmy rozvinú. 

Lawrence Kohlberg, Jean Piaget, A. H. Maslow a iní pedagogickí psychológovia tvrdia, 
že existujú vývojové štádiá, ale možno diskutovať o tom, či naše dnešné štádiá zodpovedajú ich 
rozdeleniu. Predkladám nasledujúcu analýzu vývojových fáz mladého človeka; podotýkam, že 
vývoj nemusí byť u každého jednotlivca rovnaký (podrobnosti pozri v 6. kapitole.) V prvom rade 
ide o to, či a prečo u niektorých ľudí chýbajú neskoršie vývojové štádiá.
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Detská nemorálnosť. Také osoby nemajú vnútorný cit pre správne a nesprávne. Prežívajú 
dni ako neustále potešenie, skoro ako deti; nie sú schopné alebo odmietajú prispôsobiť sa 
druhým. Nemajú morálne vedomie. Toto štádium platí len pre duševne chorých alebo ťažko 
postihnutých ľudí, ktorí sa nedajú včleniť do spoločnosti. Keďže určitý stupeň socializácie sa 
zvyčajne dosiahne, ostáva len veľmi málo jednotlivcov na tomto stupni vývoja.

Poslušnosť voči pravidlám. To je štádium, v ktorom sa vyvíja morálne správanie, 
založené primárne na prispôsobení sa pravidlám a zvykom, ktoré vnucujú a posilňujú sociálne 
príkazy – asi tak, ako sa vychováva a k čistote v dome privyká psíča. Každé porušenie pravidla 
sa prísne trestá. Morálny kódex sa vštepuje dovtedy, kým sa v mysli zakotví úplná poslušnosť, 
rovnajúca sa poslušnosti zákonu. Za splnenie povinnosti sa dáva odmena, za jej obídenie sú 
tresty. Vzťah medzi učňom a učiteľom je ako vzťah podriadeného k vrchnosti. Veľká časť 
náboženskej morálky nikdy neprekoná toto autoritatívne štádium. Ako dieťa musí každý prejsť 
týmto učebným štádiom, ak si má osvojiť základné morálne pravidlá. 

City náklonnosti voči iným ľuďom. V normálnom jedincovi sa vyvíja zvnútornený záujem 
o potreby iných ľudí v jeho okolí. Vytvára sa ohľad na morálne pravidlá a želanie dodržovať ich. 
Prejavuje sa to v medziosobných vzťahoch, napríklad medzi milencami a priateľmi. U niektorých 
jedincov sú tieto pocity oslabené alebo potlačené, niekedy im dokonca chýbajú, a to najmä vtedy, 
ak sa ich psychologický vývoj oneskoril a ich základné potreby zostali neuspokojené. Morálne 
cítenie je normatívnym výrazom spoločenskej podstaty ľudských bytostí. U narušených 
osobností je nízke alebo chýba a potom sa u nich len ťažko dá stimulovať motivácia pre etické 
správanie. Vyvolať city náklonnosti už v priebehu ranej výchovy dieťaťa je najlepší podnet na 
postupný rast morálnej príchylnosti v neskoršom živote.

Etika sebectva. Rozhodnúť o tom, čo treba urobiť, možno aj len z hľadiska vlastného 
prospechu. Eticky založený človek uvažuje racionálne o dôsledkoch svojich činov a predsa môže 
urobiť výnimku zo všeobecných morálnych zásad – najmä ak si myslí, že to nevyjde najavo. Len 
málokto vie úplne odolať takémuto pokušeniu. Iní takto hrešia veľmi často a myslia pritom len 
na vlastný zisk. Rozhodnutie potlačiť svoje túžby a radšej sa podieľať na spoločných cieľoch 
môže vychádzať aj z uváženia možných dlhodobých výhod. V takýchto prípadoch sebec ochotný 
dodržať etické pravidlá, lebo jeho prvoradý cieľ je trvalé vlastné šťastie. Dokonalosť sa často 
chápe ako cesta k najvyššiemu možnému osobnému blahu. Kto takto rozmýšľa, tomu spravidla 
chýba mravné cítenie voči iným ľuďom a býva zameraný predovšetkým na svoju osobu. Nemusí 
to tak byť vždy; rozhodnúť sa vo vlastnom záujme pre vlastný prospech neznamená vždy 
nedostatok morálneho záujmu o druhých.

Jednota morálneho cítenia a rozumného sebectva. Na tejto úrovni existuje skutočný 
pocit empatie a láskyplný záujem o druhých. Lásku k rodine, skupine, kmeňu alebo národu 
možno zosúladiť s vlastným záujmom. Človek túži, aby jeho spoločenská skupina prosperovala, 
aj keď niekedy na úkor iných skupín. Žičlivosť tu vyrastá z postojov, podložených skúsenosťami 
a citmi. 

Humanistická etika. Rozvinutý etický systém zahrnuje záujmy širokej spoločnosti na 
takmer celosvetovej úrovni. Je schopný preniesť sa ponad záujmy malých spoločenstiev a má 
tieto znaky:

– dodržiavanie všeobecných etických zásad, ktoré nemožno porušiť bez dostatočnej 
príčiny;

– vnútorný cit morálnej náklonnosti a láskavosti; snaha neublížiť bez potreby iným 
ľuďom;

– rozum riadi správanie na základe pojmov dokonalosti; do určitej miery sa pripúšťa 
sebectvo, ale musí tu byť aj záujem o dobro skupiny;
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– okrem toho je tu etické vedomie potreby rozšíriť mravné správanie za hranice 
vlastného úzkeho okruhu do širšej ľudskej spoločnosti. Jeho poslaním je zaistiť prežitie a šťastný 
život svetovej spoločnosti a celého ľudstva.

6. Výchova charakteru a pestovanie poznania

Etická výchova detí

Povedali sme, že ľudia majú vo všeobecnosti vlohy pre morálne správanie a že tieto 
vlohy sú zakorenené v našej povahe spoločenských živočíchov. Ak máme prežiť ako druh a ak sa 
majú udržať ľudské spoločnosti, musíme sa naučiť spolupracovať a žiť podľa základných 
etických zásad. Toto je zdroj všeobecných morálnych pravidiel, ktoré sú základným kameňom 
každého ľudského spoločenstva. Tieto morálne príkazy prekračujú hranice rozličných kultúr a sú 
tak zrastené s ľudskou podstatou, že spoločenstvá založené na náboženstve ich vydávajú za 
posvätné a božské. Sú spoločným dedičstvom celej ľudskej civilizácie a uznávajú ich rovnako 
teisti ako ateisti.

Morálne princípy však súťažia vo vedomí ľudského živočícha s inými popudmi: so 
sebectvom, agresiou, súperením, túžbou ovládnuť iných atď. Mravný jemnocit môže byť 
zamaskovaný, oslabený alebo potlačený inými pohnútkami. U niektorých jednotlivcov preváži 
nad morálnym správaním strach, sebeckosť alebo túžba nechať iných trpieť. Ľudské bytosti sú 
schopné reagovať podľa predošlých skúseností, ktoré zmierňujú vášne a pomáhajú tolerovať a 
prerokúvať rozdielne názory, diskutovať o nich, resp. spolupracovať s inými, aby sa dosiahol 
spoločný cieľ. Vieme, ako to funguje v prírode a pokúšame sa zmeniť beh udalostí, ako nám to 
radí kritická inteligencia. Takto rozum dopĺňa naše vrodené pudy a slúži nám ako brzdiaca 
zložka našej povahy. Okrem toho môže rozum zmeniť zvyky, môže vyvolať postupný vývoj 
etických zásad, ktoré vedú jednotlivcov k dobrému životu tým, že rozširujú ich duchovný obzor 
za hranice úzkeho okruhu bezprostredných známych a učia ich chápať zodpovednosť voči 
veľkému spoločenstvu celého ľudstva.

V tejto kapitole sa chcem zaoberať otázkou, akým spôsobom môžeme realizovať 
morálne pravidlá, pestovať sebazaprenie a rozumom uznať etické zásady. Ako sa dá dosiahnuť 
stav, že morálne správanie nebude ohrozovať sebectvo, hnev, velikášstvo alebo túžba po moci? 
V každom z nás bojujú proti sebe negatívne a pozitívne popudy; u niekoho prevládnu sebecké 
alebo až démonické sklony. Ako má spoločnosť vychovávať inteligentných, pozorných, 
starostlivých a ohľaduplných ľudí?

Táto ťažká otázka je dôležitá pre každý spoločenský systém. Dejiny nám ukazujú, že 
ľudstvo sa vždy usilovalo vštepiť cnosti už deťom a učilo ich, ako sa treba morálne dobre 
správať. Praktické poučenia z bežných skúseností sa bezodkladne odovzdávali deťom. Rodičia 
chcú vychovať úspešných synov a dcéry; chcú, aby boli schopní osobného rastu, aby mohli 
uplatniť svoje nadanie; chcú, aby ich deti pochopili potrebu morálnej zodpovednosti a citlivosti 
pre potreby druhých.

Ako dosiahnuť tento cieľ je otázka, ktorej sa oddávna venovali rodičia, učitelia a svetskí i 
náboženskí vodcovia. Je to problém, o ktorom sa aj dnes vo verejnom školstve diskutuje – 
niekde viac, inde menej. Má sa na školách učiť etika? Ak áno, aké majú byť ciele mravnej 
výchovy? Podľa môjho názoru majú byť dvojakého druhu: po prvé, vypestovať u mladého 
človeka charakter, aby bol schopný vysloviť a dodržiavať všeobecné morálne pravidlá, a to tak 
vo vlastnom živote, tak aj v styku s inými; po druhé pestovať schopnosť etického poznávania a 
chuť zapojiť sa do kritického etického uvažovania a hľadania.

Prvoradý je prvý cieľ; je to proces, ktorý začínajú rodičia uplatňovať už veľmi skoro, 
pravdepodobne už pri narodení, lebo nežnosť plodí nežnosť; a pravdepodobne len z milovaného 

83



84

dieťaťa, ktoré poznalo lásku, môže vyrásť mravný jednotlivec. Charakter sa začína formovať už 
kŕmením, kúpaním, hrou, prihováraním sa, odpočinkom. Na rodičovskom záchode sa dieťa učí 
ovládať svoje základné biologické funkcie. Rodičia mu vysvetľujú, ako sa treba správať pri stole. 
Deti sa dávajú skoro spať, učia sa krotiť svoje chúťky, nekričať, keď ich rodičia spia, pred 
každým jedlom si umyť ruky, čistiť si zuby. Príde čas, keď sa im pridelí upratovanie v dome. 
Naučia sa upratať si svoju izbu a ustlať si posteľ, neskôr aj kosiť trávu, umývať riad a nakŕmiť 
psa či mačku. V škole sa učia čítať a písať a vysvetlí sa im, ako majú správne hovoriť 
materinským jazykom.

Ide o to, že rozhodujúcim momentom pre ľudské správanie je vytvorenie bežných 
zvykov; bezkonfliktné spolunažívanie nie je možné, ak sa nenaučíme ovládať svoje túžby a 
uskutočňovať svoje plány konštruktívnym a spoločensky odobreným spôsobom. V 
civilizovaných spoločnostiach sa toto všetko deje podvedome a morálny zácvik musí začať už v 
prvých mesiacoch výchovného procesu pri raste našich detí.

Niektorí rodičia v tomto poslaní zlyhajú. Ich osobný život môže byť taký rozháraný a 
nešťastný, že nie sú vstave vychovávať svoje deti láskavým a ohľaduplným postupom. Možno 
sami boli zneužití a teraz zneužívajú svoje deti, takže takto sa opakuje proces zanedbávania a 
niekedy aj znásilňovania. Niektorí rodičia sú panovační tyrani a myslia len na vnucovanie svojich 
pritvrdých štandardov dobra a zla; nepociťujú ani potreby svojich detí ani zložité odtiene 
morálnych možností. No existujú morálne vzory, ktoré sú príkladmi dobrého rodičovstva a rád 
by som načrtol, čo považujem v tomto ohľade za správne. Budem hovoriť o etickej výchove, 
primeranej dvadsiatemu prvému storočiu a blízkej budúcnosti po ňom a predpokladám, že 
spôsob, ktorý opisujem, je aspoň z väčšej časti prijateľný ako pre teistov, tak pre sekularistov. 

Veľa sa napísalo o obsahu výchovy na ľudových a stredných školách. Veľa sa diskutovalo 
o tom, či sa má na školách učiť morálka alebo náboženstvo, a ak áno, čo sa má presne učiť. 
Niektorí rodičia sa úzkostlivo obávajú, že by škola mohla podkopať vieru a hodnoty ich 
náboženskej alebo etnickej skupiny, a preto sa stavajú proti akejkoľvek morálnej výchove na 
školách. Obávajú sa, že ak sa ich deti vystavia širokej palete pluralistických ideí, budú si klásť 
otázky o absolútnych pravdách a to ich pokazí.

Dovoľte mi zamietnuť tieto obavy tvrdením, že každá výchova má aj morálny a etický 
rozmer a že keby to tak nebolo, nijaká výchova by si nezaslúžila toto označenie. Často sa 
prehliada, že školy majú za cieľ zlepšovať tak intelektuálnu, ako aj morálnu stránku povahy 
žiaka. Je zrejmé, že rozvíjajú intelektuálne schopnosti, ktoré sú ťažiskom učebného programu. 
Ich úlohou je poskytnúť a rozvinúť vedomosti v rozličných odboroch: v materinskej reči, 
matematike, dejepise, prírodných a spoločenských vedách, umení, hudbe, literatúre, cudzích 
jazykoch, atď. Ale škola sa snaží sprostredkovať žiakom aj dobré zvyky správania. Tento druh 
morálneho zácviku začína už v škôlke a pokračuje v prvých ročníkoch základnej školy. Deti sa 
upozorňujú, aby boli v triede ako-tak ticho, aby nevykrikovali a nevyrušovali. Učia sa, že majú 
zdvihnúť ruku, ak sa chcú na niečo spýtať, že majú každému zdvorilo odpovedať, že majú byť 
presní a poriadni, nepodvádzať pri skúškach atď. Poučenia o slušnom správaní a zdvorilom 
vystupovaní sú neoddeliteľnou zložkou celej výchovy.

Konštatovať, že rodičia a učitelia sa aktívne zapájajú do morálneho zácviku je hádam 
zbytočná samozrejmosť (truizmus); ale často sa zabúda, že aj zbytočné samozrejmosti sú 
nakoniec pravdy. Otázka znie: Existujú nejaké smernice, podľa ktorých sa má ísť? Ako som už 
spomenul, v etickej oblasti sú dva druhy výchovy: l. rozvoj charakteru, ktorý sa dá lepšie nazvať 
morálnou výchovou, aj keď má aj etickú zložku, keďže sa zaoberá aj objasňovaním hodnôt; 2. 
rozvoj intelektuálnych schopností a kritického etického uvažovania a hľadania, ktorý sa zas dá 
nazvať etickou výchovou. Obidva druhy sú vhodné pre rodinu i pre školu, aj keď možno jeden 
uprednostňovať na úkor druhého. Rozhodne sa má začínať s výchovou charakteru, ale v určitej 
chvíli treba toto štádium prekročiť a rozvíjať schopnosť etického uvažovania. 
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Výchova charakteru

Charakter osoby zahrnuje jej všeobecné vlastnosti a sklony. Charakter definuje osobné 
rysy a zvyky, podľa ktorých jednotlivec koná, resp. predstavuje jeho príznačné povahové znaky. 
Tento výraz má teda viacero významov. Spisovatelia a dramatici vykresľujú jedinečné záľuby, 
rozdielne životné názory a postoje svojich hrdinov ich zvláštnymi zvykmi, myslením a morálnymi 
vlastnosťami. Výraz osobnosť predstavuje súhrn takýchto charakterových znakov. Medzi ne 
patria aj čudné chúťky a sklony, napr. výstrednosť v obliekaní a konaní. Ľudia mávajú veľmi 
rozdielne povahové črty a osobné záľuby. Ak je niekto čudák alebo nápadný, tiež povieme, že 
má „charakter“, ale vtedy to myslíme žartovne alebo dokonca výsmešne. O niekom povieme, že 
je komický, o inom, že je horkokrvný; jeden je pracovitý a seriózny, druhý ľahkomyseľný a 
dotieravý; jeden je namyslený, druhý bojazlivý; jeden rád odpúšťa, druhý v sebe dusí výčitky. 
Zisťujeme, že niektorí ľudia asi v živote nič nedosiahli; môžu byť tajnostkárski alebo 
nesvedomití. Iní sú otvorení, priateľskí a dôveryhodní. Niektorí sú lakomí, iní štedrí.

Výraz charakter môže mať v bežnom morálne hodnotiacom význame aj pozitívny aj 
negatívny význam. Ak o niekom povieme, že má dobrý charakter, mienime tým, že je spoľahlivý 
a bezúhonný. Ak na druhej strane vyslovíme slovo charakter ironicky, znamená to, že je 
prefíkaný, nečestný alebo má iné nežiaduce vlastnosti.

Potleskom schvaľujeme konanie ľudí, ktorí „majú charakter“; znamená to, že sa vedia 
ovládať a zachovať mieru, že kontrolujú svoje nápady a rozlety fantázie. Môžeme dodať, že 
majú pevný charakter. O iných zas zvykneme hovoriť, že nemajú charakter, čo znamená, že sa 
poddávajú každému vrtochu a chúťke a že neodolajú nijakému pokušeniu. Statočný a rozhodný 
charakter zostáva aj v nebezpečenstve pokojný; zbabelca v takom položení premáha strach. 
U čestného človeka sa dá predpokladať, že bude s inými ľuďmi zaobchádzať spravodlivo; 
nečestný človek je často vypočítavý. Keď používame výraz charakter, máme na mysli nielen 
niečie typické črty a pre neho príznačné vlastnosti, ale aj jeho celkovú povahu a tendenciu 
správať sa určitým spôsobom. Bežne sa používa aj výraz „mať zvyk“ a hovoríme, že niekto má 
dobré alebo zlé zvyky. Niekto je poriadny, iný je nedbanlivý; jeden je zhovorčivý, druhý je 
nevľúdny; niekto je dochvíľny, iný je nepresný. Vo všetkých týchto prípadoch sa naše hodnotenie 
vzťahuje na hlboko zakorenené všeobecné typické znaky nejakej osoby; ak ju dobre poznáme, 
obyčajne sa ľahko domyslíme, ako sa zachová v nadchádzajúcej situácii. Dá sa predpovedať, čo 
urobí, lebo jej činy sú pre ňu „charakteristické“.

Občas sa však ľudia môžu správať aj tak, že to nezodpovedá ich charakteru a vyskytujú 
sa aj prípady, že po prekonaní nejakej krízy alebo po dosiahnutí úspechu sa osobné vlastnosti 
úplne zmenia. Niektorí ľudia sa napríklad vzdali rodiny aj pôvodného povolania a zrazu začali 
žiť celkom novým spôsobom života. Verný a obetavý zamestnanec môže naraz zradiť svojho 
zamestnávateľa. Utláčaná žena môže na všeobecné prekvapenie naraz začať piť a zabávať sa. 
Alebo doteraz vždy tichý človek môže zlostne vybuchnúť. Niekedy sa ľudské správanie nedá 
predvídať. Ľudia nerobia vždy to, čo by sme od nich očakávali; slobodné rozhodovanie a 
nezávislosť môžu viesť k prekvapujúcim činom. Preto ak sa niekedy správajú pre nich 
necharakteristickým spôsobom, povieme, že ukazujú svoj pravý charakter, ktorý dosiaľ šikovne 
maskovali.

Charakterové črty a zvyky nie sú naveky nemenné; navzájom sa ovplyvňujú a život i 
škola ich môžu zmeniť. Nedá sa ľahko zistiť, či je niečí celkový charakter určený geneticky, 
alebo či je výsledkom pôsobenia okolia. Tak genetické podklady, ako aj vplyvy okolia formujú 
naše konanie. Záleží na podnetoch prostredia, ako sa vrodené vlohy prejavia. Behaviorista 
zdôrazňuje skutočnosť, že v sebe budujeme podmienené odpovede a že svoje správanie 
usmerňujeme do určitých koľají. Niet pochýb, že to závisí od trestu alebo pochvaly nášho 
sociálneho okolia. Dieťa sa pomerne skoro naučí, že u dospelých ľudí vyvolá vyrušovanie 
neľúbosť a že za slušné správanie dostane pochvalu. Zvonku prichádzajúce tresty alebo odmeny 
– či už od rodičov, učiteľov alebo od rovesníkov – sa najprv internalizujú a potom motivujú 
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budúce správanie. Tak si dieťa postupne vytvorí zvyky očakávania a prijateľné spôsoby svojho 
konania. Prvé roky výchovy a výcviku sú pre rozvoj dobrých zvykov a morálnych cností 
najdôležitejšie; zaručujú morálnu slušnosť a osobnú dokonalosť.

Ako vštepíme dieťaťu správne správanie? Som toho názoru, že normálni ľudia majú v 
sebe vrodené tendencie, ktorými sa prirodzene prejavujú morálne slušnosti a pravidlá. Ich prvé 
základy sa kladú, keď matka a otec dieťa kŕmia, zohrievajú, láskavo objímajú a ochraňujú. 
Každý deň láskavej starostlivosti je novou šancou na vzbudenie nezištnosti. Ako dieťa postupne 
rastie a vyvíjajú sa v ňom vzťahy k ostatným členom rodiny, sestrám, bratom a príbuzným, ako aj 
k priateľom a kolegom v okolitom svete, spoznáva cenu morálnych pravidiel.

Žiaľ, u niektorých jednotlivcov dochádza len k slabému alebo dokonca nijakému 
morálnemu rastu; vytvárajúce sa altruistické sklony môžu byť zvedené škodlivým smerom. 
Ťažko sa dá povedať, ako a prečo sa to stáva. Nedá sa pochybovať o tom, že neláskaví alebo 
panovační rodičia zohrávajú pri abnormálnom vývoji detí tragickú úlohu. Existujú však aj 
dôkazy, že psychicky postihnuté osoby, správajúce sa psychopaticky a amorálne, môžu trpieť na 
chemické alebo nervové poruchy, ktoré môžu byť čiastočne genetického pôvodu. Ak sa má 
vyvinúť morálne normálna osobnosť, je prinajmenšom potrebné, aby dieťa dostalo dostatok 
morálnej empatie. Prvým krokom je budovať a rozvíjať charakter, to je vštepovať a posilňovať 
tie základné črty a vlohy, ktoré považujeme za hodnotné. Pozrime sa teraz bližšie na rozličné 
modely výchovy k mravnosti.

1. úroveň: Model autoritatívnej poslušnosti.
Autoritatívni rodičia veria na prísnu disciplínu. Zdôrazňujú, že existuje absolútne správna 

a nesprávne, dobro a zlo, a že povinnosťou dieťaťa je poslúchať bez uvažovania o morálnych 
pravidlách, ktoré sa mu predkladajú. V takej rodine panuje veľká obava, že ak dieťa čo len raz 
neposlúchne a nebude potrestané, bude z neho zurvalec a výtržník. Na prísne 
fundamentalistických a staromódnych anglických internátnych školách je prehnutie cez koleno a 
pár rán na zadok bežne používaná metóda trestu za porušenie pravidiel a na posilnenie disciplíny. 
Hlavným cieľom je vštepiť dieťaťu pocit, že musí bezpodmienečne poslúchať každé písmeno 
zákona. Dá sa predpokladať, že strach pred prezradením a trestom, alebo naopak pochvala a 
odmena za správne konanie, zaisťujú poddajnosť dieťaťa.

Do určitej miery môžeme pochopiť rodičov, ktorí sa obávajú, že ak dajú svojmu dieťaťu 
prílišnú voľnosť, obráti sa to na zlé: dieťa bude lenivé, začne brať drogy, občas sa dopustí malej 
krádeže, potom začne žiť voľným pohlavným životom a nakoniec sa z neho stane násilník. 
Okrem toho sa mnohí rodičia veľmi boja, že by ich dieťa mohlo zavrhnúť ich morálne hodnoty a 
začať žiť svojím vlastným životom. Takto sa model poslušnosti stáva obranou rodičovskej 
autority.

Toto vysvetľuje aj zúrivý boj niektorých rodičov a spoločenstiev proti školám. Mnohí 
konzervatívne založení ľudia sa boja zmien a nepáči sa im, že by ich deti mali dospieť k iným 
názorom o zásadných otázkach, najmä čo sa týka náboženského presvedčenia, ako majú oni. 
Spiatočnícki rodičia sa bránia tomu, aby sa ich deti učili evolučnú teóriu, aby sa oboznámili s 
porovnávacími štúdiami v sociálnych vedách, aby poznali väčšinu modernej literatúry a vôbec 
morálnu výchovu, lebo sa boja, že ich deti zavrhnú ich úzkoprsé morálne názory plné 
predsudkov a prevezmú alternatívne spôsoby života. Osobitne to platí pre mnohých veriacich, 
stotožňujúcich sa s tým, čo považujú za biblické cnosti. Takí rodičia napríklad zásadne odmietajú 
sexuálnu výchovu v školách, lebo si myslia, že im pokazí dieťa. Pre nich je celý obsah sexuálnej 
výchovy obsiahnutý v jednej vete: „To nesmieš!“ Myslia si, že ich synovia a dcéry sa majú zdržať 
pohlavného styku až do manželstva, aj keby ho mali uzavrieť len veľmi neskoro v živote, ak 
vôbec.

Hromžia aj proti diskusii o hodnotách, lebo sa obávajú, že to ich deti môže priviesť do 
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styku s príslušníkmi iných etnických a náboženských spoločenstiev a ponúknuť im alternatívne 
životné koncepcie. Osobitne hrozivá je pre nich myšlienka, že by to mohlo viesť k 
pochybnostiam o večných pravdách, ako sa to stáva pri každom kritickom uvažovaní. Pojem 
absolútnych právd a neprávd vraj „korumpujú“ situačné etiky. Na radu samostatne myslieť a učiť 
sa sám rozhodovať sa potom hľadí s hrôzou, lebo sa s tým spája predstava, že to dáva deťom 
voľnosť robiť si, čo chcú.

Treba si vážiť túžbu rodičov, ktorí milujú svoje deti, urobiť pre ne to najlepšie. Je však 
zrejmé, že model autoritatívnej poslušnosti nedosahuje úroveň morálnej dospelosti, lebo spávať 
sa tak, ako bolo zvykom, len preto, že sme nútení tak robiť, nijako nezaručuje morálne 
správanie. Len vonkajší zdanlivý súhlas s nemennými morálnymi pravidlami zo strachu pred 
trestom nijako nezaručuje, že niečie úmysly budú skutočne mravné. Okrem toho nám tento 
strnulý model nepovie, ako sa vyrovnať s mnohými rozpormi, keď sa v spoločnosti vyskytnú 
rozdielne morálne zásady a hodnoty. Nepomôže jednotlivcovi, ktorý sa naraz nájde v morálnej 
dileme. Ak niečo spochybní strnulé predstavy stúpenca autoritatívnej morálky, nebude taký 
človek schopný vyvinúť vhodné mechanizmy, ak bude vôbec vedieť reagovať. Môže tak zaujato 
plniť príkazy, že pri uvažovaní nebude schopný zaoberať sa podrobnosťami a zložitosťou 
morálnej voľby. Môže byť natoľko preniknutý potrebou uznávať autoritu, najmä ak je táto 
sankcionovaná cirkevným alebo zákonným vzťahom, že stratí schopnosť vlastného úsudku alebo 
voľby.

Určitá poslušnosť voči morálnym pravidlám má svoju hodnotu a rodičia, učitelia a 
spoločnosť majú niekedy povinnosť upevňovať dodržiavanie základných noriem civilizovanej 
spoločnosti. Ani o tom niet pochybností, že spoločnosť môže používať odmenu a trest, aby 
zaistila určité prejavy konformity. Osobitne to platí v prípade nebezpečných zločincov, proti 
ktorým sa spoločnosť musí brániť. To sú jedinci, ktorí sú geneticky tak založení, predošlým 
životom tak zatvrdení, že sa správajú sociálne úchylne. V takýchto prípadoch je potrebná všetka 
sila zákona, aby sa zabezpečili práva nevinných príslušníkov spoločnosti.

Autoritatívna poslušnosť sama osebe však ťažko postačí, pretože takýto spôsob morálnej 
„výchovy“ – ak sa tento výraz vôbec dá použiť – je vlastne indoktrinácia. Morálny charakter sa 
takto nedá vypestovať, lebo dieťa len prijíma, čo sa mu podáva a zvyková morálka sa nikdy 
sama nezlepší. V 1. a 2. kapitole som ukázal, aké sú ťažkosti s takýmto neústupným prístupom k 
mravnosti. Takéto úzke poňatie môže veľmi poškodiť morálny rast dieťaťa, pretože mu 
neumožňuje prechod na vyššiu úroveň a dieťa sa stane v morálnom zmysle postihnutým. Práve 
takíto jedinci konajú, keď dospejú, bezcitne a dopúšťajú sa nemorálnych činov, ba aj zločinov.

2. úroveň: Internalizovaná empatia a sebaovládanie
Existuje aj druhé štádium morálneho rastu, a je rozhodujúce pre rozvoj osobnosti; je ním 

pozitívny prístup k morálnosti. Mám na mysli potrebu vyvolať v mladej osobe uvažovanie o 
pravidlách morálneho správania. To sa podarí len vtedy, keď sa morálne zásady a pravidlá po 
prvé, internalizujú (zvnútornia), po druhé. dodržujú nie zo strachu, ale z pocitu empatie a po 
tretie, vznikli zo skutočného pocitu, že človek musí svoje túžby ovládnuť.

V tomto štádiu mladého človeka podnecujeme, aby si vypestoval vlastný vnútorný zmysel 
pre morálku, ktorý bude autonómny, nezávislý od akejkoľvek vonkajšej cenzúry alebo sankcií, 
ktorý bude prvotným popudom pri každom konaní. Cynici môžu namietnuť, že táto forma 
morálneho vedomia je len psychologickým ekvivalentom pravidiel vštepených rodičovským 
alebo spoločenským súhlasom, resp. nesúhlasom, a že dieťa v skutočnosti internalizuje príkazy 
vonkajšej autority. Toto by však nikdy nestačilo zabezpečiť vyspelé morálne správanie, keby sa 
dodatočne nevyvinulo nezávislé a samostatné morálne cítenie. Nepotrebujeme zákon, ktorý by 
svojím Fiat! (Nech sa stane!) rozhodol, čo je správne a čo nie, čo je dobré a čo zlé; človek má 
schopnosť sám pochopiť zmysel svojej povinnosti. Morálna zodpovednosť a cit pre povinnosť 
sa musia stať súčasťou osobnosti. Človek má vnútorné dispozície, aby vnímal potreby iných ľudí, 
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aby bol s nimi solidárny. Hľadí na nich s účasťou a chce im pomôcť; vedome nechce nikomu 
ublížiť.

Rodičia a učitelia, ktorí uplatňujú autoritatívny model výchovy ako prvý stupeň výchovy, 
tiež iste chcú, aby sa v ich deťoch vyvinula miazga ľudskej láskavosti. Nikto si nemyslí, že by 
chceli, aby ich deti žili len podľa prikázaní, alebo robili správne veci zo zlých motívov. Ide to, že 
niet záruky, že by včasné trvanie na absolútnej poslušnosti viedlo k internalizovanej morálnej 
citlivosti. To je príčina, prečo morálna výchova na určitom stupni musí prejsť od zachovávania 
príkazov k uvedomelej morálnej voľbe. 

To isté uvažovanie platí aj pre rozvoj vnútornej zdržanlivosti a ovládanie vlastných túžob 
a chúťok. V tomto prípade je to ešte oveľa komplikovanejšie. Predpokladá sa, že cenzorské 
superego (svedomie podľa Freuda, pozn. prekl.) obmedzí a skrotí hedonistickú podstatu 
infantilnej sexuality. Aj cirkev aj štát sa snažia definovať vhodné správanie a označujú za ohavnú 
alebo nezákonnú každú odchýlku od noriem sexuálnych prejavov. Snažia sa regulovať aj 
opilstvo, prejedanie sa a bezuzdnú túžbu po moci. Ale aj v tomto prípade platí, že ak niekto v 
určitom období svojho života nie je schopný posúdiť potrebu psychologickej rovnováhy a 
nezamyslí sa nad svojím zdravím, bude ľahkou korisťou každej náhodnej túžby a tá ho premôže. 
Vo svojom vnútornom živote bude panovačný, bude vo vojne so sebou samým, neschopný 
ovládnuť svoje priania, nespozná zásadu úspornosti, ktorá by mu umožnila šetriť na zajtrajšok; 
nebude vedieť potlačiť krátkodobé pokušenia v záujme dlhodobých cieľov. Jeho život bude samý 
spor a samá zmena.

Tak pre vnútornú zdržanlivosť, ako aj pre žičlivé pochopenie má rozhodujúci význam 
plne rozvinutý charakter. Preto som presvedčený, že rodičia aj učitelia musia urobiť všetko, čo 
môžu, aby svojim zverencom vštepili dobré zvyky a tríbili ich charakter na ušľachtilý. Ťažko 
povedať, v čom to spočíva. Aristoteles zastáva v Etike Nikomachovej * dôvtipný názor, že tí, čo 
chcú študovať etiku, musia si najprv osvojiť základný cit pre rozlišovanie medzi správnym 
a nesprávnym a mať čestný charakter. (Aristoteles, Etika Nikomachova, prel. Július Špaňár, 
Bratislava: Pravda, 1979). Ja hovorím, že naše zovšeobecnené zvyky a vlastnosti sa vytvorili pod 
vplyvom prostredia usmerňovaním a učením, pričom v rámci druhu a u jednotlivcov existujú 
vrodené dispozície a sklony, ktoré to umožňujú. Ak je to pravda, potom treba začať s rozvíjaním 
charakteru v najranejšom detstve a rodičia i učitelia si musia byť vedomí svojej zodpovednosti za 
vývoj dieťaťa. Samozrejme je prípustné viesť dieťa aj na základe príkazov – „Urob to!“ alebo 
„Neurob to!“ – podložených našimi vlastnými skúsenosťami a neobídeme sa ani bez potrestania 
za neprístojné a bez pochvaly za dobré správanie. Ale musíme mieriť ďalej a tríbiť v dieťati jeho 
vlastné vnímanie morálnej skutočnosti: že musíme žiť, pracovať a zabávať sa spolu s ostatnými 
členmi našej spoločnosti. Jeho morálne cítenie potom prestane byť jednoduchým ekvivalentom 
cenzorského sociálneho poriadku a stane sa súčasťou jeho vlastného bytia.

Môžem dieťaťu pomáhať a povzbudzovať ho, aby sa postavilo na nohy a urobilo svoj 
prvý krôčik, ale ono samo musí potom zvládnuť chodenie, bežanie a šplhanie atď. Podobne ho 
môžem naučiť základné slová nejakého jazyka a pravidlá gramatiky, ale až jeho vlastný 
poznávací talent mu umožní pochopiť zmysel a vidieť súvislosti. My môžeme poskytnúť len 
materiál a smernice pre morálny rast; dieťa musí v sociálnom procese učenia a prispôsobovania 
sa spolupracovať so svojimi rodičmi a kamarátmi Žijúc s nimi a učiac sa od nich musí si 
vypracovať svoj vlastný morálny kvocient (M. Q.). 

Dva zásadné prvky v tejto súvislosti sú láska a pocit spolupatričnosti k spoločnosti; 
prejavujú sa najmä v intímnom osobnom styku. Dieťa musí získať pocit, že ľudia v jeho okolí nie 
sú jeho nepriateľmi, ale že ho majú radi, zaujímajú sa o jeho dobro a chcú mu len to najlepšie

Dieťa sa nemôže naučiť správať sa k svojmu okoliu empaticky, kým mu tí, čo sú okolo 
neho, neukážu porozumenie a súcit. Dieťa, ktoré zakúsilo osamotenosť, cítilo sa nechcené, alebo 
ho iní dokonca zneužili, bude ťažko dospievať ako milujúca a empatická osoba. Ak sa mu však 
niekto starostlivo venuje, vytvoria sa aj v jeho správaní morálne pravidlá. Rád by som zdôraznil, 
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že vo výchove je dôležitejšie pozitívne povzbudzovanie ako výsmešná kritika chýb. Dobré 
náklonnosti a zvyky sa vyvinú a posilnia len vtedy, ak sa súčasne dostaví aj konštruktívny 
sebavedomý postoj k životu.

Ktoré zásady a hodnoty sa musíme snažiť vypestovať? V prvom rade to majú byť 
základné morálne vlastnosti, ako je bezúhonnosť, spoľahlivosť, láskavosť a čestnosť, ako aj ich 
rozličné podtriedy. Potom prídu na rad aj dokonalosti v osobnom živote. Je potrebné tríbiť 
samostatnosť, sebaovládanie, sebaúctu, tvorivosť, motiváciu, optimistický pohľad na svet atď.

Ak je moja téza správna, môže dieťa a neskôr mladík alebo deva vyrásť v osobnosť, stať 
sa sebou samým, rozkvitnúť a tým dosiahnuť etickú dospelosť len v ušľachtilom morálnom 
prostredí. Začína sa to už na prvom stupni dokonalosti; určitá poslušnosť voči minimálnym 
pravidlám je iste potrebná, ale nikdy to nestačí a treba prejsť k druhej úrovni internalizovanej 
empatie a sebaovládania. Vychovávateľ musí povzbudzovať a pestovať chuť zdokonaľovať sa a 
nielen stále napomínať; nikdy nesmie trestať zdravú individuálnosť alebo vynášať neprimerané 
zákazy.

Je jasné, že sa rozchádzam s niektorými skoršími humanistami, ktorí hlásali, že jedinou 
cestou pre rozvoj ľudských schopností je poskytnúť dieťaťu úplnú voľnosť a nechať ho, aby 
každé rozhodnutie urobilo samo. Myslím, že takýto prístup je veľmi chybný. Je pravda, že ak 
dospelí majú vedieť zaobchádzať so slobodou a ťažiť z nej, musia sa s ňou stretnúť už za mladi. 
Preto neslobodno mať o deti toľko strachu, že im nedovolíme robiť vlastné rozhodnutia. Ale 
poskytnúť dieťaťu úplne prázdne morálne prostredie by bola potreštená utopia a dieťa by sa 
nemohlo dobre cítiť, keďže príliš početné možnosti voľby by ho zmiatli; nemá dosť skúseností, 
aby pochopilo situáciu. Dôležité je, aby prebiehal postupný výcvik v osvojovaní si základných 
pravidiel a morálneho správania. 

3. úroveň: Etické poznávanie
V morálnej výchove má rozhodujúci význam rozvoj schopnosti etického poznávania. 

Etické chápanie nie je výsadou dospelých ľudí; je to schopnosť ako iné intelektuálne schopnosti, 
ako čítanie alebo rátanie a treba ju pestovať už v dieťati a potom v dospievajúcom mladíkovi či 
deve. Pravdaže, dieťa nie je schopné samo od seba dospieť k zrelému uvažovaniu a k 
samostatnosti v etickej oblasti. Je však nevyhnutné, aby sa semienka etického správania zasadili a 
dobre zakorenili v cnostných návykoch, ktoré dieťa preberá od starších ľudí vo svojom okolí. 
Bez takýchto základov chýba etickému hľadaniu kormidlo a dieťa môže podliehať zmenám 
nálad. Len ak sa už vyvinuli určité internalizované štruktúry, možno hovoriť o skutočnom 
etickom poznaní. Aj sám proces poznávania vplýva na utváranie charakteru u rastúcich detí, 
mládeže aj u mladých dospelých. Žiaľ, tí, čo sa pridŕžajú autoritatívneho modelu výchovy, 
nedoceňujú význam racionality pre vývoj morálnej citlivosti. Chcem tým povedať, že proces 
učenia musí obsahovať prvky racionality.

Ak napríklad rodičia povedia „To musíš urobiť teraz!“ a ak sa dieťa pýta „Prečo?“, je 
bežnou odpoveďou jednoducho „Lebo ja ti to prikazujem!“ To je však sotva etická odpoveď a 
predsa ju mnohí rodičia dávajú. Nenavrhujem, aby sa už malinkému dieťaťu všetko 
odôvodňovalo, ale ako dieťa rastie, mali by rodičia podľa potreby vysvetľovať: „Dnes večer 
musíš ísť skoro do postele, pretože zajtra ráno musíš skoro vstávať, lebo pôjdeš do školy; keby 
si sa dobre nevyspal, bol by si unavený a nebavilo by ťa to.“ Alebo: „Jedz túto zeleninku, lebo 
obsahuje vitamíny a od tých budeš silný.“ Alebo: „Nekradni; ani tebe by sa nepáčilo, keby ti 
niekto bral hračky.“ „Nebi svojho brata; ako by sa ti páčilo, keby on bil teba?“ „Daj z cukríkov 
svojej sestre – keď bude mať cukríky ona, tiež ti dá.“

V uvedených príkladoch rodičia 1. uviedli dôvody správneho konania; 2. vyslovili motívy 
správania; 3. naznačili dôsledky (škodlivým sa treba vyhýbať, dobré treba vyhľadávať); a 4. 
pripomenuli dôslednosť (nerob výnimky z pravidla, ktoré by si chcel uplatniť len pre seba).
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Toto bolo niekoľko praktických každodenných situácií, ktoré môžu rodičia využiť na 
pestovanie kritickej etickej inteligencie. Uplatňuje sa tu praktický zdravý rozum a takto sa 
morálne pravidlá zakorenia do vedomia dieťaťa; stanú sa samozrejmou súčasťou jeho ľudskej 
skúsenosti a rodičia s ním bez veľkých ťažkostí budú môcť začať etický rozhovor. Netreba 
stredoškolské vysvedčenie ani nijaké osobitné školenie, aby sme vedeli, ktoré sú prvé etické 
zásady: neklam, nekradni, nepodvádzaj, neruš sľub atď.

Na vyššom stupni etickej výchovy sa už pristupuje k rozvíjaniu nestraníckosti v správaní, 
vysvetľuje sa „etické hľadisko“ a slušné etické správanie voči okoliu. Citlivé správanie sa 
nezmazateľne vryje do mysle osvedčeným zlatým pravidlom: Nesmieme nikomu robiť to, čo 
nechceme, aby iní robili nám. Okrem toho nikdy nesmieme nikomu vedome ublížiť z nenávisti, 
zo vzdory, zo žiarlivosti alebo z pomsty. Ak je niekto v núdzi, máme mu podať pomocnú ruku. 
Nesmieme pripúšťať výnimky pri nemorálnom správaní.

V takomto výchovnom procese nejde o abstraktné alebo intelektuálne otázky, ale o 
internalizáciu pocitov. Mladý človek sa má naučiť prežívať pocit viny, hanby alebo rozpakov, ak 
sa správa nevhodne, neprístojne alebo nemorálne; naopak, má vedieť precítiť radosť pri 
pochopení pocitov iných. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je uviesť do súladu názory a 
obyčaje, myšlienky a city, poznanie a vcítenie. Vo všetkom je celkom iste aj citový prvok, lebo 
charakter je nielen dôsledok intelektu, ale aj citu.

Už z definície však už vyplýva, že etické povedomie vyžaduje intelektuálne hodnotenie 
rozmýšľania. Hoci rodičia a spoločnosť majú svoje morálne hodnoty a zásady, tie pre dieťa 
neznamenajú nič, kým sa nestanú súčasťou jeho vnútorného presvedčenia. Aj autoritatívny 
človek sa v určitých situáciách potrebuje dovolávať rozumnosti. Ako príčina nevyhnutnosti 
dodržiavať morálne pravidlá sa často uvádza, že boh ich vyhlásil za záväzné. Musíme pripustiť, 
že niektorých jednotlivcov motivuje k prijatiu kódexu správania sa sila určitého náboženského 
systému. No kým sa určitý morálny postoj nestane precíteným presvedčením, teda sám osebe 
záväzným a podstatnou časťou osobnosti, kým neprestane pôsobiť len zo strachu pred bohom 
alebo z lásky k nemu, kým to nebude vlastné rozlišovanie medzi dobrým a zlým, dovtedy to 
nebude etický postoj. Ťažko možno o niekom povedať, že sa správa eticky, ak koná ako 
neuvedomelý automat-robot, ktorý reaguje len na vložený kód a neposudzuje racionalitu svojho 
postupu.

Čo treba učiť ?

Často sa kladú otázky: „Čo majú učiť rodičia a učitelia?“ „Je nejaký spoločný základ?“ 
„Môžeme sa dohodnúť na základných hodnotách a princípoch?“ V našej spoločnosti sa iste 
vyskytujú rozdielne mienky o morálnych názoroch a hodnotách. Diskutuje sa o sexuálnej 
voľnosti, potrate, eutanázii, treste smrti, vojne a mieri – a vychádzajú najavo nezmieriteľne 
odlišné názory. Ak je však moja téza správna, potom je tu okrem najnovšie vyslovovaných 
etických zásad predsa len trvalé spoločné jadro morálnych pravidiel – a tie treba učiť.

Chceme, aby naše deti boli vzorom najvyšších morálnych zásad, a to tak slovami, ako aj 
činmi. Chceme, aby vždy hovorili pravdu, aby dodržiavali sľuby, aby boli čestné a úprimné, verné 
a spoľahlivé, dobrej vôle, aby neškodili druhým, aby boli dobrosrdečné, vďačné a spravodlivé. 
Tieto predstavy prekračujú hranice národných kultúr a sú časťou spoločného dedičstva celého 
ľudstva. Je pravda, že môže dôjsť k vážnym sporom o aplikácii týchto zásad v rozličných 
konkrétnych situáciách; aj čestní ľudia sa môžu rozchádzať v presvedčení, ako treba riešiť 
niektoré morálne dilemy, najmä keď ich sprevádza konflikt. Preto je potrebné rozvíjať 
humanistickú zásadu tolerancie, preto sa musíme učiť žiť v pospolitosti a spolupracovať vždy, 
keď je to možné, preto musíme predebatovávať naše nezhody. Svet je pluralistický, má mnoho 
tvárí. Sú tu rozličné náboženské, kultúrne, sociálne a politické ustanovizne, sú tu rozličné 
sústavy hodnôt. Musíme sa učiť žiť a nechať žiť. Žiadne hodnoty a normy nie sú imúnne voči 
kritike a stále máme byť pripravení otvorene sa do nej pustiť. Máme sa snažiť presvedčiť 
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druhých, ale na to musíme byť sami presvedčení o oprávnenosti našej etickej požiadavky. Zo 
zásady však musíme hľadieť riešiť problém zmierlivo, nie násilím alebo mocou. Treba hľadať a 
nájsť spoločné základy. A máme byť pripravení zmeniť svoje hodnotenie a zásady, ak sa to ukáže 
potrebné.

Ako humanista by som chcel pridať – aspoň pre tých, čo uznávajú moje hodnoty – že je 
dôležité pestovať v deťoch záujem o cnosti. Chcem vychovať svoje deti a svoje vnúčatá tak, aby 
vedeli žiť a posudzovať veci a udalosti okolo seba samostatne a nezávisle. Chcem, aby rozvinuli 
svoje vlastné osobitnosti, aby sa stali osobnosťami, aj keď možno nebudú vždy so mnou súhlasiť. 
Môžem im pomôcť pustiť sa na more života, ale potom sa musia sami plaviť vlastným smerom, 
sami si musia svietiť na cestu, aj keď táto cesta bude iná ako moja. Uvedomujem si, že takéto 
slová ťažko padnú nejednému rodičovi; ale trvám na tom, že každý musí žiť svoj život sám – nik 
iný ho nemôže žiť za neho. Chceme mať hádam viac klónov seba samých, ktoré by len plnili naše 
príkazy, alebo chceme radšej tvorivé bytosti, ktoré plne rozvinú svoje schopnosti a využijú svoje 
možnosti? Či sa nemusia naučiť ovládať sa, aby v dospelosti dosiahli svoje ciele? Kým si svoj 
život neusporiadajú, budú ich dni rozhárané a budú vydaní napospas každej náhodnej túžbe.

Nemáme vari chcieť, aby sa naše deti a mládež naučili používať svoju inteligenciu tak, 
aby viedla ich rozhodovania? Nie sú praktické vedomosti dôležité v každodennom živote? 
Nemajú deti cítiť potešenie z vlastných vlôh, talentov a schopností, nemajú sa vyhýbať sužovaniu 
z vlastného podceňovania? Veru majú, a keď môžu, majú žiť pekným životom, ktorý si zaslúži 
pochvalu. Aj sebavedomie namiesto ponižujúcich pocitov sebaviny rozvíja zdravý postoj voči 
životu. Či nechceme aj to, aby mladí ľudia boli tvoriví a pohotoví, aby objavovali nové a 
nepoznané? Ak áno, potom si musia zaistiť úspešný postup v povolaní, mať schopnosť trvalého 
rastu a prispievať k blahu spoločnosti. Dúfame, že budú pozitívne motivovaní, že budú mať 
dobrú vôľu a optimizmus, že nebudú pesimistickí, pochybovační a zlomyseľní. S tým všetkým 
nevyhnutne súvisí správna výživa, cvičenie a dobré zdravie. Či nemajú byť schopní plne sa tešiť 
zo života, čo zahrnuje aj erotické zážitky a hodnotné estetické vnemy? Vcelku – či nechceme, 
aby to boli šťastní, tvoriví a samostatní ľudia, tešiaci sa z darov života, prekypujúceho 
radosťami?

Ak chceme mať takéto deti, nesmieme ich indoktrinovať, ani robiť z nich jednoduché 
kópie samých seba. Rodič, ktorý ľúbi svoje dieťa, si prizná, že aj jeho dieťa je jedinečná 
individualita, ktorej sa musí umožniť, aby sa sama prejavila a rozkvitla. Môžeme mu s láskou 
pomáhať, nakoľko sa len dá, ale je na ňom, aby si vybralo vlastnú cestu k dobrému životu. 
Pritom dúfame, že bude citlivé na želania svojich rodičov, že nám pomôže, keď to budeme 
potrebovať, a že bude pozorné voči našim záujmom a prianiam. Ohľaduplnosť musí byť 
vzájomná a obojstranná. Etické cnosti sú morálne pravidlá, uvedené do života.

Som presvedčený, že je to chyba, ak rodičia chcú svojim deťom nasilu vštepiť svoje 
vlastné náboženské presvedčenie a bránia im v poznávaní náboženstiev iných ľudí. Nepovažujem 
za správne krstiť deti a birmovať, resp. konfirmovať ich podľa nejakého náboženstva – bez ich 
výslovného súhlasu sa takto dopúšťame premývania mozgov. Nepopieram, že rodičia majú 
právo robiť to, veď je to pradávne právo, uznávané v civilizovaných spoločnostiach. Ale aj tak si 
dovoľme otázku: Prečo neumožniť, aby si dieťa samo vybralo, čo chce, až dospeje: svoje budúce 
povolanie, svojho budúceho manžela, resp. manželku – a napokon aj svoje náboženské 
presvedčenie. Keď toto hovorím, som si plne vedomý, že takto rozmýšľať je veľmi ťažké pre 
tých, čo pevne veria, že majú absolútnu pravdu a že by bolo dokonca hriechom, a dieťaťu by 
škodilo, keby sa zatúlalo z lona cirkvi.

Podľa môjho názoru má byť výchova otvorená: každé dieťa má dostať to najlepšie 
možné vzdelanie; má sa zoznámiť s rozsiahlym obzorom ideálov a svetonázorov a má pochopiť 
alternatívne etické systémy. Ak moje deti zavrhnú moje presvedčenie, môže ma to mrzieť, ale je 
to ich slobodná voľba. Životy mojich synov a dcér sú pre nich rovnako dôležité, ako je môj pre 
mňa. Neboli stvorené na môj obraz; každý z nich má spoznať a rozohrať svoje vlastné predstavy. 
To je zmysel života – každý človek má možnosť vytvoriť si v priebehu svojho života svoj vlastný 
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svet. Najviac, v čo môžem dúfať, je, že tak ako ja, aj moje deti prežijú život ako krásne a skvelé 
dobrodružstvo, plné zmyslu a napätia. Ak je život to najdôležitejšie, čo máme, potom ho musíme 
prežiť naplno, a môžeme len dúfať, že si naše deti zoberú z nás príklad a urobia to isté – aj keď 
ich „najdôležitejšie“ potreby nebudú tie, čo mali ich rodičia. Každý iste súhlasí s tým, že radosť 
zo života je alfou i omegou celého bytia a toto musí spoznať naša mládež sama.

Potreba kritického etického hľadania

Základom etiky humanizmu je potreba vyvinúť schopnosť kritického etického hľadania. 
Toto platí nielen pre jednotlivcov, ktorí sú čo do poznávacích schopností dospelí, ale aj pre 
spoločnosť a vlastne pre celý svet. Potrebujeme jesť zakázané ovocie zo stromu poznania 
dobrého a zlého.

Žiaľ, mravnosť, zafixovaná na autoritatívnej rovine, nestačí dať uspokojivú odpoveď na 
všetky výzvy života, ani keď sa rozvinie do internalizovanej úrovne. Len kognitívne odpovede 
vedia riešiť celkom nové situácie, s ktorými sa dosiaľ nestretla ani tá najlepšia zásada 
internalizovanej morálnosti. Lebo život nás sústavne konfrontuje s ťažko pochopiteľnými 
hádankami, na ktoré treba dobrú odpoveď ešte len vymyslieť.

Hoci máme k dispozícii všeobecné smernice a rozumné ľudské bytosti, ktoré už jedli zo 
zakázaného ovocia, ich pri svojich etických úvahách zoberú do úvahy, nakoniec sa nikdy 
nezaobídeme bez ďalšieho kritického etického uvažovania. Pomerne málo sa hovorí o potrebe 
praktických vedomostí, odkázaných nám etickými filozofmi, a práve tieto sú nám aj dnes 
pravdepodobne najlepším poradcom pri tvorbe účinných rozhodnutí. Len v konkrétnej životnej 
situácii sa dá určiť, čo treba urobiť: zarábať si na živobytie, pripravovať sa na zamestnanie, kúpiť 
a zariaďovať si domov, kopať záhradu, udržovať spoločenské vzťahy, debatovať o otázkach 
sociálnej politiky alebo diskutovať s ľuďmi rozdielnych filozofických a politických názorov. Niet 
náhrady za kritickú inteligenciu pri riešení aktuálnych problémov a tu nepomôže, keď sa 
nepriatelia humanizmu ponosujú na nedostatok absolútnych pravidiel, ktoré by im našepkali, čo 
treba robiť.

Vzhľadom na rýchlosť zmien a z nich vyplývajúcu ďalekosiahlu prestavbu sociálneho a 
prírodného prostredia treba aplikovať osvedčené staré pravdy všade, kde je to možné. Kde však 
už neplatia, tam potrebujeme nové, niekedy dokonca radikálne odlišné myšlienky i činy. Staré 
morálnosti bývajú v súčasnom kontexte často neprimerané, pretože nám neradia, čo treba urobiť 
práve v tejto situácii, ba niekedy sú len na prekážku. Nechcem povedať, že zmena vždy vedie k 
lepšiemu, ale vždy ju treba brať do úvahy. Naozaj ťažko viem pochopiť predstavu, že by 
postmoderná mestská spoločnosť mohla predpokladať, že postaví všetky etické zásady a hodnoty 
na pravidlách starodávnej kočovníckej a roľníckej civilizácie, starej dva až štyri tisíc rokov.

Ako nám môže pomôcť desatoro alebo Kázeň na hore vypracovať etiku biogenetického 
inžinierstva, vesmírnych letov, transplantácie orgánov, ekologickej starostlivosti, explózie 
informácií alebo hromadenia jadrových zbraní? Neveľmi, pretože naši predkovia, hoci to boli 
rozumné ľudské bytosti a mali vášne a túžby nepochybne podobné našim, predsa len mali 
obmedzené vedomosti o vesmíre a o postavení človeka v ňom, i keď sa zakladali na najlepších 
vedeckých a metafyzických predstavách ich čias – no celkom iste sa nedajú aplikovať v našej 
dobe. Nemali dosť skúseností, aby vynašli morálnosť, vyhovujúcu všetkým budúcim 
spoločnostiam; nedalo sa od nich očakávať, že uzákonia dokonalú morálnosť, platnú aj pre ešte 
nenarodené generácie – aj keď mohli veriť, že ich nadprirodzené systémy morálnosti im zjavili 
bohovia. Samozrejme, ani my nemôžeme byť takí namyslení, že by sme chceli zostaviť etické 
systémy pre všetky budúce spoločnosti – aj keď sme urobili veľký krok vpred vo vede a 
technológii. Kto by vedel predpovedať, čo sa budú naši potomkovia učiť o vesmíre, aké nové 
energie odkryjú, aké nebezpečenstvá budú ohrozovať ľudstvo? Veď už v súčasnosti vedie 
starodávny pojem „spravodlivej vojny“ k predstave, že každá vojna sa môže viesť aj jadrovými 
zbraňami a že ich použitie sa nedá obmedziť – aj keby to znamenalo zánik niektorých kultúr.
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Opakujem, že najdôležitejší etický príkaz, ktorý môžeme rozvíjať pre seba a odkázať 
potomkom, je potreba byť kriticky inteligentný. Nerozumiem tým len jednoducho vedecké 
chápanie a technologickú zdatnosť, prípadne početné iné možné špeciálne využitia inteligencie. 
Predovšetkým a v prvom rade mám na mysli etickú racionalitu a morálnu múdrosť, ktoré má v 
dostatočnom množstve len málo ľudí a ktoré sú aj tí príliš často ochotní opustiť vo svojom hlade 
po nadprirodzených istotách a spáse. 

Tento život a tento svet, po ktorom chodíme, ponúka nám aj budúcim generáciám skvelé 
možnosti. Ale musíme využiť všetky svoje praktické kognitívne skúsenostné a etické znalosti, ak 
ich chceme uskutočniť, aby sme sa z nich tešili. Kým nevytvoríme sami pre seba a kým 
neodovzdáme svojim deťom schopnosti etického uvažovania, budeme stále stáť pred životnými 
ťažkosťami a naše problémy a konflikty sa nám často budú zdať neriešiteľnými. Práve preto má 
byť najvyšším cieľom učenia rozvoj správneho uvažovania a etickej racionality. Nie je vždy 
ľahké určiť, ako sa má diať táto výučba. Zdá sa, že niektorí ľudia majú prirodzený dar akejsi 
praktickej múdrosti o živote, kým iní sú potreštení a hlúpi. Múdrosť sa dá najlepšie tríbi tak, že s 
rastúcimi deťmi a najmä s dospievajúcou mládežou čestne diskutujeme o veľkých etických 
otázkach súčasnosti.

Navrhujem, aby východiskom kritického etického hľadania bolo objasnenie našich zásad 
a hodnôt. Výraz objasnenie hodnôt sa už často používa na školách pri výučbe niektorých 
programov. (Simon, Sidney B., Values clarification – Objasnenie hodnôt. New York: Hart 
Publications, 1972), a Simon, Sidney B. a Sally W. Olds, Helping Your Child Learn Right from 
Wrong: A Guide to Value Clarification – Pomoc vášmu dieťaťu pri rozlišovaní, čo je správne 
a nesprávne: Základy objasňovania hodnôt. New York: Simon and Schuster, 1976). 

Tieto programy však ich odporcovia zúrivo napadli, lebo sa nezaoberajú obľúbenými 
absolútnami konzervatívnych kritikov, ktorí sa boja, že by sa v žiakoch mohli ozvať pochybnosti 
a možno aj oslabiť ich predstavy o zle a dobre, ak sa zúčastnia diskusií o alternatívnych 
systémoch hodnôt v pluralistickom prostredí. Niektoré aspekty tohto kriticizmu možno 
pochopiť, ale nie všetky, lebo niet pochybností, že začiatkom etickej múdrosti musí byť 
objasnenie pojmov. Ale čo to znamená? V prvom rade ide o objasnenie už existujúcich de facto 
hodnôt – vecí, ktoré sú nám drahé a ktoré vrúcne ľúbime – a potom o naše etické zásady prima 
facie, t. j. o všeobecné zásady, podľa ktorých sa máme správať. Začíname hodnotami a 
zásadami, ktoré sú už zakorenené v našich zvykoch, vlohách a charaktere, ktoré sme už vyvinuli. 
Nevysvetľujeme ich preto, aby sme ich vyvrátili, ale aby sme ich dobre pochopili. 

Tento kognitívny proces objasňovania a preverovania sa týka v prvom rade povinností a 
zodpovedností, na ktorých sa zakladajú naše sociálne vzťahy. Pre každý proces etického 
hľadania je podstatné objasniť ich definíciou a analýzou. Netreba ich ďalej automaticky 
považovať za bežné zvyky alebo nepreverené predsudky; dajú sa predsa porovnaním vyhodnotiť 
a nanovo definovať. Tak sa dostaneme na vyšší stupeň etického uvažovania a vstúpime do 
oblasti odôvodňovania. Budeme sa snažiť tieto zásady a hodnoty preskúmať, nielen slepo 
preberať; budeme ich posudzovať vo svetle dôkazov a dôsledkov našich činov, ako aj ich 
zlučiteľnosti s hodnotami a zásadami, ktoré uznávajú iní jednotlivci a iné skupiny v našej 
spoločnosti a vo svete. V tomto štádiu etického uvažovania sme schopní buď potvrdiť platnosť 
hodnôt a zásad, ktoré si vážime, t. j. zachovať cenné a trvalé prvky morálneho dedičstva 
minulosti, alebo, ak to bude treba, upraviť či zmeniť ich objavením a zavedením nových zásad.

Neústupní obrancovia status quo a nemeniteľných absolútnych príkazov nie sú schopní 
uvažovať o prispôsobení svojich zásad alebo o ich revízii. V živote to však môže byť niekedy 
nevyhnutné. Tento proces premysleného hodnotenia môže byť zdrojom civilizujúcej umiernenosti 
dospelej osobnosti; miesto toho, aby viedol k impulzívnej reakcii, ako sa mnohí obávajú, môže 
pomôcť vyvinúť múdrejšie uvažovanie a lepšiu stratégiu. Naše správanie bude vyrovnanejšie a 
rozvážnejšie, ak budeme vedieť rozumne zvážiť všetky dôsledky svojho činu. To je konečný cieľ 
kognitívnej výchovy; oslobodzuje jednotlivca tým, že ho zbavuje neprimeraných a zastaraných 
dogiem minulosti a umožňuje mu dosiahnuť vyššie stupne etického chápania. Tento bod dobre 
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ilustruje zlepšenie postavenia žien a rasových menšín, dosiahnuté v zápase s predsudkami, 
založenými na početných normách, považovaných kedysi za základ „morálky“.

Potreba dospieť k uvážlivej etickej múdrosti je dôležitá nielen pre jej úlohu pri osobnom 
rozhodovaní, ale aj v hlbšom zmysle slova, pre jej úlohu v živote spoločnosti. Máme pred sebou 
neodkladné sociálne úlohy, ktoré sa musia riešiť v celosvetovom meradle a rýchlosť globálnych 
transformácií je hrozivá. Čo sme v minulosti považovali za stabilné inštitúcie, to sa v súčasnosti 
tak podstatne mení, že len najlepšie využitie našej inteligencie nám môže dať nádej, že 
vybudujeme nové, na spolupráci založené štruktúry spoločnosti. Žijeme v polyetnickom svete, v 
ktorom existujú vedľa seba najrozličnejšie kultúry, vyznávajúce celý rad rozličných hodnôt a 
zásad. Priznávam, že v podstate to tak bolo vždy, ale zdokonalené komunikácie, doprava a 
nadnárodné organizácie vrhajú stále viac jednotlivcov do neúprosného súťaženia a nových 
konfliktov.

Potrebujeme nájsť nový spoločný základ pre rozličné systémy a doktríny. Pozitívnym 
momentom pre hľadanie a nájdenie všeobecnej transkulturálnej etiky je v súčasnosti na celom 
svete uznávanie ľudských práv a ohľad na súkromnú sféru. Keďže všetci žijeme na jednej 
planéte, nie sme vari povinní vytvoriť planetárnu etickú komunitu, ktorej členmi budú všetci 
ľudia a všetky kultúry? Planetárna spoločnosť už veľmi rýchlo rastie a všade vznikajú nové 
ekonomické, technologické, vedecké, politické a sociálne inštitúcie. Prišiel čas postúpiť na 
vyššiu úroveň posudzovania. Som o tom presvedčený, a preto musíme pretvoriť naše hodnoty a 
zásady v tomto novom svetle. Činy a vyhlásenia niektorých ľudí dokazujú, že nás chcú všetkých 
a všade indoktrinovať v jedinom náboženstve, či už je to kresťanstvo, islam, hinduizmus, 
ideológia totalitárneho marxizmu či bezuzdného neoliberalizmu, alebo najnovšie paranormálne 
kulty nerozumu. No keby čo len jeden z nich mal úspech, celé ľudstvo môže ľahko skĺznuť späť 
do nového veku temna.

Veľké nebezpečenstvo sa skrýva v tom, že pochádzame z malých pospolitostí, v ktorých 
sme kedysi pôvodne žili a naraz sa z nás stávajú masoví muži a masové ženy, necitliví na morálne 
pravidlá a neraz hotoví nekriticky ísť za novými sľubmi nadprirodzenej spásy, ako je napr. Svätý 
grál (kalich, z ktorého vraj pil Kristus pred svojou smrťou, pozn. prekl.), bez váhania opúšťajúc 
niekdajšiu dôveru v kritickú etickú inteligenciu a vedu. V novej globálnej spoločnosti, ktorá 
prichádza, sa nemusí stratiť náš zmysel pre morálnu slušnosť a zodpovednosť. Oblasť ľudských 
práv a úctu k slobode a k súkromiu jednotlivca nemusí nová spoločnosť spochybniť. Je však 
zrejmé, že starodávne náboženstvá a morálky nás nemôžu plne uspokojiť. Budeme vedieť 
vypracovať si víziu a nabrať odvahu, nevyhnutnú na výstavbu nového sveta pre všetkých členov 
ľudskej spoločnosti? Podstatným prvkom v tomto novom svete planetárneho humanizmu je 
pestovanie etickej múdrosti. Ako vyhnanci z raja máme veľkú zodpovednosť voči celosvetovej 
spoločnosti, a to nielen dnešnej, ale aj voči budúcim generáciám, ktoré zdedia svet.

Časť III
7. Ľudské práva

Čo sú ľudské práva?

Ak vykročíme do sveta, začne sa etika týkať problémov, s ktorými sme sa v našich 
malých pospolitostiach nestretávali. Pýtame sa: Existujú práva, ktoré majú všetci ľudia a ktoré 
musí rešpektovať každá civilizovaná skupina vo svetovom spoločenstve? Presahujú tieto práva 
hranice jednotlivých národných štátov a kultúrnych oblastí a platia pre všetkých ľudí? Ak 
existujú, ako sa znášajú s etickými zásadami a so všeobecnými morálnymi pravidlami?
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Výraz právo sa stal veľmi obľúbeným v kritickom etickom hľadaní najmä od čias Kanta. 
Mám v úmysle prebrať len jeden jeho špeciálny význam, a to predpoklad, že všetci ľudia majú 
isté slobody a výsady, ktoré sú neodňateľné a ktorých platnosť nemožno zrušiť. Práve tento 
význam práva sa dá často veľmi ťažko presadiť; ešte dobre, že postmoderný svet až vášnivo 
vyžaduje, aby ľudské práva uznávali všetci ľudia a aby ich presadzovali všetky vlády. Na tomto 
základe sa môže každý jednotlivec, ktorý si myslí, že jeho práva boli porušené, oprávnene 
odvolať proti spoločnosti.

S pojmom práva úzko súvisí pojem nárok: Osoba (alebo skupina osôb), ktorej bolo 
odoprené niečo, čo považuje podľa práva za svoje, volá po náprave tejto nespravodlivosti, ak to 
treba, aj prostredníctvom súdneho rozhodnutia. Právo je v tomto zmysle nerozlučne spojené 
s požiadavkou, ktorá siaha tak ďaleko, že spoločnosť alebo dokonca celé ľudstvo má povinnosť 
rešpektovať tento nárok, ktorý je viazaný na ľudské svedomie.

Mám na mysli etické alebo morálne práva alebo nároky, ktoré môže uplatňovať 
jednotlivec voči svojim spoluobčanom. Okrem toho existujú zákonité nároky, spojené so 
zákonnou ochranou na podklade zákonných opatrení. Tak napr. občan má právo na zákonite 
nadobudnutý majetok; ak má toto zákonité oprávnenie, nemožno mu majetok odňať bez 
spravodlivého súdneho konania, resp. bez dokázateľnej príčiny. Podobne existuje rad iných práv, 
ktoré zákony vyslovene uznávajú – právo na štátne občianstvo, hlasovacie právo, právo 
uzatvárať dohody atď. Mnohé z nich sú špecifické a závisia od znenia zákonov a od ich 
právneho výkladu. V rámci zákonodarstva sa práva, výsady, oprávnenia a nároky na ochranu 
vyhlasujú zákonmi a každý má právo domáhať sa zákonnej ochrany svojich práv. V občianskych 
procesoch môže poškodený vymáhať náhradu škody od toho, kto jeho práva porušil.

Existujú aj mimo rámca systému zákonov etické práva, ktoré sa týkajú jednotlivcov ako 
osôb, t. j. sú im samou podstatou vlastné? Môžeme napr. povedať aspoň to, že všetci ľudia sú si 
rovní, a to v tom zmysle, že všetci sú ľudia? Môžeme povedať, že jedným z prvých základných 
ľudských práv je uznanie, že všetci ľudia majú rovnakú dôstojnosť a rovnakú hodnotu? A že túto 
skutočnosť musí rešpektovať celé svetové spoločenstvo? Toto právo dnes uznáva so všetkými 
dôsledkami každá demokratická spoločnosť, ale ešte pred poldruha storočím neplatilo pre 
černochov, s ktorými sa narábalo ako s hnuteľným majetkom a nemali takmer nijaké ľudské 
práva.

Môžeme sa spýtať aj takto: existujú základné neodňateľné ľudské práva, platné pre 
všetky ženy a všetkých mužov, starých i mladých a bez rozdielu etnickej alebo rasovej 
príslušnosti, resp. hospodárskeho alebo sociálneho pozadia? Sú neodňateľné v tom z mysle, že 
ich nemožno zrušiť bez výslovného súhlasu postihnutej osoby?

Ak aj existujú také práva dnes, iste neboli v priebehu dejín uznávané vždy a všade. 
Naopak, celý vývoj civilizácie je úporný boj ľudskej rasy za ustanovenie takých práv a za dohľad 
nad ich dodržiavaním. Ani biblia ani korán neobsahujú nijaké učenie o ľudských právach. Pojem 
inherentných ľudských práv je len nedávny objav. Všetko, čo nájdeme v náboženskej literatúre, 
sú len božie prikázania, naše záväzky voči bohu a naša povinnosť poslúchať ho. Niet však 
súvzťažných nárokov ľudí voči bohu, niet možnosti volať niekoho na zodpovednosť za všetko 
zlo na tomto svete, niet odvolania sa proti krivdám pred bohom. Všetky morálne dobrodenia 
obsiahne človek od boha len na základe jeho názoru na milosť a milosrdenstvo, ale nikde niet 
zmienky o tom, že sa s nami bude zaobchádzať slušne a že naše práva sa budú rešpektovať. 
Grécki a rímski bohovia porušovali aj to, čo považujeme za minimálne práva, napr. netrestať 
príliš kruto a kresťanský Boh je ochotný uvaliť večné zatratenie na všetkých, čo nežijú podľa 
jeho prikázaní alebo jednoducho v neho neveria. To isté platí o Jahvem a o Alahovi. Okrem toho 
bohovia niektorých náboženstiev sa opisujú ako bytosti dosť náladové pri rozhodovaní, koho 
spasiť a koho nie, takže je jasné, že tí veru sotva budú rešpektovať ľudské práva. Osobitne 
pripomínam, že biblická literatúra neodsudzuje otroctvo, že ženu udržuje v postavení slúžky 
svojho manžela a deti indoktrinuje vo viere otcov, často im berúc právo učiť sa. Ak sú práva 
dané bohom, ako hlásajú aj niektorí dnešní obrancovia starej viery, prečo to trvalo 
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náboženskému svedomiu tak dlho, kým ich uznalo a prečo ich nenachádzame aj v biblických 
prameňoch? Je isté, že nijaké práva neexistovali v rajskej záhrade, kde Adam a Eva nemali voči 
všemocnému Bohu absolútne nijaké práva, takže ten ich vyhnal z raja bez súdu za to, že jedli 
zakázané ovocie.

Možno by sme mali zaujať celkom iný postoj a pridať sa na stranu tých, čo hovoria, že 
všetky práva sú ľudskej povahe vrodené a inherentné, no ich uznávanie závisí od stupňa rozvoja 
rozumu. Doktrína ľudských práv, tak výrečne podaná Thomasom Jeffersonom v Deklarácii 
nezávislosti (1776), uvádza, že určité práva sú „samozrejmé“, „evidentné“, že „všetci ľudia sú od 
narodenia rovnakí“, že „pri narodení im dal Stvoriteľ určité neodňateľné práva“, vrátane „práva 
na život, slobodu a hľadanie šťastia“. Žiaľ, opäť sa stalo to, že nie všetky rasy a národy 
považovali tieto návrhy za samozrejmé. Až po dlhých bojoch sa podarilo vynútiť od vládcov ich 
uznanie a pre otrokov v Spojených štátoch začali platiť až po krvavej občianskej vojne. Čo sa 
stane s ľudskými právami, ak vynecháme z našich úvah boha, prírodný zákon a samozrejmosť? 
Stratia sa alebo budú živoriť na vratkej pôde? Aké sú ich epistemologické podklady? Existujú aj 
iné zdroje ľudských práv?

Výraz ľudské práva predstavuje dvojstranný aktívny vzťah (transakciu). Nevzťahuje sa na 
ľudí v abstraktnej izolácii, ale na ľudí v procese aktívneho sociálneho pôsobenia. Na jednej 
strane je požiadavka alebo nárok jednotlivca alebo skupiny, ktorá si myslí, že bola vynechaná, že 
je utláčaná, znevýhodňovaná alebo okrádaná a žiada, aby sa jej práva rešpektovali. Takéto 
požiadavky sú zakorenené v historickej skúsenosti nespočetných generácií mužov žien, čo žili a 
umierali za svoje zásady a čo sa usilovali presadiť uznanie svojich práv. V tomto zmysle niekto 
najprv povie, že má určité neodňateľné práva. Čo na to druhá strana transakcie? Vznesený nárok 
musia uznať všetci, ktorí ho počujú a veria, že majú povinnosť pridať sa na stranu výzvy a 
napraviť nespravodlivosť.

Dráma morálneho pokroku je stále sa rozrastajúci boj nárokov na právo; vedú ho najprv 
malé, neskôr veľké skupiny ľudí, od na prvý pohľad nerozumného protestu spurného jednotlivca 
alebo niekoľkých disidentov až po väčšinu, ktorá nakoniec dá svoj súhlas. Bez zmyslu pre pocit, 
že právo máme rešpektovať, by to nemalo podklad. Právo si vyžaduje aj nárok, aj pocit 
povinnosti; toho, kto sa niečoho dožaduje, aj toho, kto jeho nárok akceptuje. Či je to 
vyvlastnený roľník alebo továrenský robotník, utláčaná žena alebo človek s čiernou farbou 
pokožky, bezmocné alebo opustené dieťa, postihnutý chlapec alebo dievča, homosexuál, chorý, 
bezmocný alebo všetkými opustený – panuje presvedčenie, že všetky tieto ľudské bytosti majú 
nárok na slušné zaobchádzanie a že ich práva treba rešpektovať.

Takto je pre ľudské práva ontologicky charakteristické, že vnikajú v priebehu ľudských 
vzťahov; nedajú sa od nich odlúčiť. Podobne ako etické zásady, aj práva sú preskriptívne a 
normatívne. Sú to pravidlá, ktoré určujú, ako sa majú jednotliví ľudia navzájom správať. 
Vyrastajú z neustáleho procesu vznášania požiadaviek a ich akceptovania, takže nie sú to 
prázdne alebo abstraktné pojmy. Nie sú to vždy ešte ani hotové, dobre premyslené práva, ale 
v podstate je to stále ešte len tvorba práva, právo v stave zrodu. Dožadovať sa nejakého práva 
nemá zmysel na opustenom ostrove, kde stroskotaný námorník žije sám; jeho práva ožijú v tej 
chvíli, keď pripláva loď s inými ľuďmi. Práva sú potenciálne vlastnosti určitých vzťahov, závislé 
od iných aktuálnych vzťahov a tým sú funkčné a vzťažné. Posilňuje ich to, že sú zakorenené 
v historických snahách civilizácie uskutočniť ideály slobody, rovnosti, spravodlivosti a slušnosti, 
a to v ustanovizniach, ktoré ľudia na tento účel vytvorili. Ich záväznosť o nič neznižuje fakt, že 
ich dosiaľ udržovala pri živote, resp. rozvíjala len viera a odhodlanie, vízie a ideály niekoľkých 
málo ľudí. V rovnakej miere to platí o umení, vede, filozofii a náboženstve: všetky sú produktmi 
tvorivej ľudskej vynaliezavosti. Ako sme už povedali, ich vzťah k ľudskej kultúre ich nijako 
nerobí subjektívnymi alebo náladovými.

Ľudské práva nemajú a nepotrebujú nadprirodzeného tvorcu, aby boli záväzné, 
celosvetové a všeobecné. Ak náboženstvo dodatočne niečo posvätí, znamená to vziať jednu 
polovicu ľudskej skúsenosti a podporiť ju druhou. Aj keď niektorých veriacich môže tento 
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ontologický stav ľudských práv sklamať, treba trvať na tom, že ich obsah je vonkoncom 
humánny, čo ich nerobí o nič menej morálne záväznými. Majú všetku silu, zápal a oduševnenie, 
aké vedia v ľudskom správaní vyvolať ideály.

Ak ľudské ideály, etické zásady a ľudské práva takto vznikajú, ako sa dajú testovať? To 
je už iná otázka, lebo ako som už povedal o iných etických normách, posilňuje ich stupeň 
oddanosti a vernosti, ktoré nás k nim viažu. Najsprávnejšie je testovať ich na základe ich 
dôsledkov, práve tak ako etické zásady. Povedať, že toto je ľudské právo, znamená jednoducho 
povedať, že 1. je to nárok, ktorý vznášame ako ľudia a 2. ak má byť naozaj považovaný za 
opodstatnený a spravodlivý, máme tým väčšiu povinnosť rešpektovať a dodržiavať ho. Prečo? 
Myslím si, že predovšetkým pre dokázateľný negatívny výsledok jeho porušenia. Skúška sa 
zakladá na dôsledkoch, lebo práva stanovujú účinné pravidlá riadenia spoločnosti. Majú 
empirické odôvodnenie, lebo stanovujú najúčinnejší spôsob, ako žiť a pracovať v spoločnosti; 
prekračujú hranice kultúr, lebo ako ľudia máme spoločné problémy a potreby. Preto majú tak 
biogenický, ako aj sociogenický základ. Ale keďže civilizácia je koniec koncov globálna, vynorili 
sa ľudské práva ako morálne svedomie ľudstva ako celku. Uznávanie doktríny ľudských práv má 
výrazný účinok na ľudskú svedomitosť a tie spoločnosti, spravidla demokratické, ktoré ich 
rešpektujú, umožňujú lepšie prejavy morálnych pravidiel a úplnejšiu realizáciu hodnôt, či už 
individuálnych alebo sociálnych, odlišných alebo podobných. Ľudské práva sú teda preto takými 
centrálnymi piliermi civilizovanej spoločnosti, lebo sa k nim hlásime pre ich podstatu – a nielen 
jednoducho preto, že sú osožné pre spoločné dobro. Pri ich odôvodňovaní sa síce vyskytujú 
pragmatické a utilitaristické stanoviská, ale spravidla sa cenia pre svoju vnútornú hodnotu.

Všeobecné morálne pravidlá sa vynorili v rámci vývinu medziosobných vzťahov na 
niektorom stupni ľudskej histórie a teraz sa ich platnosť rozširuje, čím sa dostávame na novú 
úroveň morálneho povedomia. Doktrína ľudských práv je najrozvinutejšou súčasnou predstavou 
o základných zásadách etiky. Dnešné práva sa netýkajú len toho, čo sa v definovanom právnom 
systéme uznáva za správne zo zákonných dôvodov, ale zahrnujú celé ľudstvo celej svetovej 
spoločnosti. Uznanie všeobecných ľudských práv je výsledkom revíznej morálnosti v jej snahe 
odhaliť nové zásady. Do toho zapadá úprava zvykovej morálnosti kritickým etickým hľadaním a 
tvorbou novej globálnej etiky.

Existujú základné a univerzálne práva?

Početné práva sa uznávajú za záväzné zo zákonitých dôvodov. Zakladajú sa na 
osobitných dohodách a zmluvách, uzatvorených v rámci určitých spoločností. Podľa zákona 
mám právo sadiť kvety vo vlastnej, ale nie v susedovej záhrade. Mám právo učiť moje dieťa 
nejaký cudzí jazyk, ale môj sused nemá právo nanucovať svoj jazyk môjmu chlapcovi. Smiem 
umývať a leštiť svoje auto, ako chcem, ak nie je nedostatok vody. Členovia robotníckej 
organizácie, ktorí si platili svoje príspevky, majú členské výhody, ktoré nemajú tí, čo nie sú 
členmi organizácie. Študenti, riadne zapísaní na univerzite, môžu chodiť do jej knižnice, ale iní 
nie. Tieto práva sú v súlade s predošlými záväzkami a sú funkčnou vymoženosťou ich nositeľa 
v špecifických ustanovizniach podľa znenia zákona.

Existujú nejaké ľudské práva, ktoré by boli také zásadné, že sa musia dodržiavať na 
celom svete, aj keď ich zákon nepredpisuje? Anglická Magna Charta (1215), Americká 
Deklarácia nezávislosti (1776), francúzske Vyhlásenie ľudských práv (1789) a Deklarácia 
ľudských práv Organizácie spojených národov (1948) sa každá v svojom čase pokúšali vyhlásiť 
určité práva za všeobecné a volali po ich zákonitom a etickom uznaní.

Uznanie takýchto práv je výrazom úrovne historického vývoja a závisí od konkrétnej 
spoločenskej situácie. Niektoré predpokladajú politickú stabilitu, určitú úroveň vzdelania a istý 
stupeň hospodárskeho vývoja. Nemožno sa na ne pozerať ako na abstraktné, prázdne a formálne 
práva. Pravdepodobne nemá zmysel stanoviť všeobecné právo, ak sa nedá uskutočniť. Preto 
preberiem len tie základné ľudské práva, ktoré sú relevantné pre postmoderné technologické 
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spoločnosti, nachádzajúce sa už na vysokom stupni hospodárskeho rozvoja. Takže povedať, že 
máme rešpektovať práva iného človeka znamená, že to môžeme urobiť; prinajmenšom to 
charakterizuje ideály, podľa ktorých civilizovaná spoločnosť chce žiť alebo ktoré chce dosiahnuť 
v dohľadnej budúcnosti. Chudobná spoločnosť nie schopná zaistiť primeranú lekársku 
starostlivosť pre každého príslušníka, ani nemôže každému zaručiť prácu alebo minimálne 
životné podmienky – ale môže mať snahu robiť to, keď nie teraz, tak v niektorom budúcom 
štádiu postupného zlepšovania podmienok ľudského života.

Treba si vážiť snahu nazývať tieto práva „univerzálnymi“ alebo „absolútnymi“ – pretože 
naozaj sú také zásadné – no v súčasnosti nie sú viac ako všeobecné, a to z toho istého dôvodu, 
aký som uviedol v predošlej úvahe o etických zásadách a morálnych pravidlách. Môžu byť 
v rozpore, môžu byť v niektorých prípadoch neuskutočniteľné a za určitých okolností sa na ne 
nehľadí. Za prima facie zásady ich možno označiť v tom zmysle, že v určitom vývojovom štádiu 
ľudskej histórie boli uznané za záväzné, ale ako a do akej miery, to závisí od situácie. Musím sa 
priznať, že dávam prednosť názvu univerzálne, a to pre dramatickú výzvu a výrečnosť tohto 
výrazu. Je isté, že nikoho nechceme vylučovať – povedať, že táto, tamtá alebo niektorá iná časť 
ľudstva je zaostalá, podlá alebo zo zásady si nezaslúži rovnakú starostlivosť či ohľaduplnosť. 
Ľudské práva sa musia týkať všetkých ľudí. Aj tak sú však všetky práva všeobecné a prima 
facie, lebo nezaväzujú absolútne a v každej situácii, a nie sú vždy prakticky uskutočniteľné. Ako 
a či sa majú realizovať, závisí od výsledku ich konfrontácie s inými činiteľmi: potreby, túžby, 
hodnoty, cnosti, zásady, pravidlá, fakty, podmienky a dôsledky. V každom prípade sa môžeme 
spýtať: ktoré práva považujeme aspoň ideálne za najzákladnejšie, aj keď sme si vedomí, že sa 
nedajú dosiahnuť v každej komunite? Vymenujem tie, ktoré môžeme považovať za základné: 
bude to desať tried základných a v ich rámci štyridsaťjeden vedľajších ľudských práv. Čitateľ si 
môže priať pridať ďalšie, ale tieto sú najpresvedčivejšie.

I. Právo na život
1. Osobná bezpečnosť a ochrana (Oslobodenie od strachu). Každý človek má právo na 

ochranu svojho života a na zabezpečenie svojej osoby a svojho domova proti násiliu a hrozbe 
násilia. Každý má právo volať políciu na pomoc proti tým, čo ohrozujú jeho život alebo jeho 
osobu. Týka sa to fyzického násilia, hrozby smrti, psychologického zastrašovania a obťažovania. 

Ľudia nemôžu sledovať svoje ciele, prejavovať svoje presvedčenie, ani dosahovať šťastie, 
ak nie je primerane zabezpečená ich ochrana. Všetci jednotlivci a ich rodiny, priatelia a susedia, 
či už doma, v práci alebo inde, musia byť bez strachu a bez pocitu nebezpečenstva. Treba 
vytvoriť pravidlá, vydať zákony a menovať zodpovedných úradníkov, ktorí sa postarajú, aby 
vládol poriadok. Dá sa to dosiahnuť vytvorením policajného zboru a súdneho systému 
s výslovným poslaním chrániť občanov určitej oblasti pred prepadmi, znásilnením, únosmi, 
krádežou a inými násilníckymi činmi, ako aj zatýkaním a súdením tých, čo sa týchto previnení 
dopustia a ohrozujú verejný poriadok.

2. Ochrana pred vonkajším napadnutím. Ľudia, žijúci v určitej zemepisnej oblasti, 
potrebujú ochranu pred drancujúcimi bandami a útočiacimi vojskami iných kmeňov, národov 
alebo štátov, čo sa dá dosiahnuť vytvorením vlastných bezpečnostných síl a obrannej armády. 
Bez mieru sa nedá žiť v istote a bezpečnosti. 

3. Ochrana pred ohrozením zo strany štátu. V priebehu dejín mnohí jednotlivci často 
svojvoľne a despoticky použili štátnu moc proti vlastným občanom alebo cudzincom na svojom 
území. Tým sa myslia svojvoľné zatýkania, uväznenia, kruté a neľudské tresty, mučenie a vraždy. 
Jednotlivci potrebujú ochranu pred despotickými vládami. Rozsah súdnej právomoci vlády nad 
občanmi musí byť jasne vymedzený. 

Trest smrti by mal byť zo zásady zrušený okrem krajných prípadov, keď je bezprostredne 
ohrozený mier a bezpečnosť celej spoločnosti. Ak niekde zákon trest smrti pripúšťa, nemal by ho 
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ukladať za politické previnenia a nemal by postihovať ľudí mladších ako osemnásť alebo 
sedemnásť rokov, ani tehotné ženy. Odsúdený má mať právo odvolať sa alebo požiadať o milosť, 
resp. zmenu rozsudku. Rozsudok smrti by sa nemal vykonať v priebehu odvolania.

II. Právo na osobnú slobodu
Právo na osobnú slobodu je veľmi rozsiahle a každá spoločnosť by sa mala vystríhať jeho 

nadmernej regulácie. Každý má mať právo voľne sa pohybovať, uspokojovať svoje osobné 
túžby, predstavy a potreby, vybrať si zamestnanie, mať slobodu myslenia a svedomia, ako aj 
možnosť slobodne prejavovať svoj názor slovom alebo tlačou. Každý má mať právo založiť si 
rodinu a slobodne sa stýkať s inými. Jediným obmedzením je, že nesmie škodiť iným alebo 
obmedzovať ich práva.

1. Sloboda pohybu a bydliska. Každá osoba, dodržiavajúca zákony a narodená na území 
štátu, má právo voľne sa v jeho hraniciach pohybovať a meniť svoje bydlisko. Má mať právo 
opustiť svoj štát, bezpečne prejsť cez hranice a vrátiť sa. V demokratickej spoločnosti možno 
toto právo obmedziť len za výnimočných okolností, napríklad keď je ohrozený verejný poriadok, 
pokoj alebo zdravie, prípadne národná bezpečnosť, alebo keď ide o ochranu práv a slobôd iných.

2. Ochrana pred porobou a otroctvom. Nijakého človeka neslobodno kupovať ani 
predávať. Nikoho neslobodno držať niekde proti jeho vôli alebo prinútiť robiť nútenú prácu. 
Netýka sa to plnoprávne odsúdených trestancov alebo činností, ktoré sú označené za normálne 
občianske povinnosti, resp. spadajú do výkonu vojenskej služby. Právo odmietnuť vojenskú 
službu z dôvodov svedomia by sa malo rešpektovať.

3. Sloboda myslenia a svedomia. Každý jednotlivec má neodňateľné právo na akékoľvek 
myšlienky a názory; štát mu ich nesmie zakazovať, ani postihovať ho za ne sankciami, kým ich 
praktické uskutočňovanie neporuší zákon. Toto sa týka celého radu náboženských, filozofických, 
vedeckých, politických, morálnych a estetických ideí.

4. Sloboda reči a prejavu. Každý človek má právo slobodne hlásať a zastávať, 
zverejňovať a šíriť, dramatizovať a umelecky stvárňovať svoje náboženstvo, ideály a hodnoty. 
Tieto prejavy neslobodno regulovať, cenzurovať ani zakazovať. Treba urobiť všetko, aby sa toto 
právo bránilo proti každému pokusu okliešťovať ho. 

Nemáme však právo ohovárať alebo osočovať iných ľudí a tým poškodzovať alebo ničiť 
ich dobré meno a postavenie. Hoci poškodená strana nemôže žiadať, aby sa vopred cenzuroval 
nejaký výrok, po čine môže zažalovať za utrpenú škodu. Ak bol niekto ohovorený alebo 
zneuctený urážlivými a nepravdivými tvrdeniami v nejakom médiu, má mať právo na odpoveď a 
opravu nepravdivých tvrdení. Výrobcom pornografie nedáva sloboda prejavu právo zneužívať 
deti.

Toto právo sa nedá naplno uplatňovať v čase vojny, keď je očividne a bezprostredne 
ohrozená bezpečnosť demokratickej spoločnosti; dočasne by malo byť obmedzené len v krajných 
prípadoch a ako posledná možnosť.

5. Morálna sloboda. Každému má byť dovolené prejavovať a uspokojovať rozličné 
názory, morálne predstavy a presvedčenia, aj keď sa líšia od bežných alebo úradných postojov, 
kým sa nepriečia alebo nepoškodzujú práva iných členov spoločnosti. Týka sa to celej škály 
záľub a náklonností v konaní, obliekaní, vystupovaní a reči. Každému má byť dovolené ísť za 
svojou predstavou šťastia, osvojiť si životný štýl, ktorý sa im páči a vykonávať povolanie alebo 
zamestnanie, ktoré si vybral sám v súhlase s ekonomickými podmienkami,

6. Súkromie. Právo na súkromie zahrnuje v sebe právo na utajenie, t. j. istotu, že osobná 
informácia o nejakom jednotlivcovi sa nebude šíriť bez jeho súhlasu. Osobná morálna sloboda sa 
týka aj kontroly nad telesnou a sexuálnou orientáciou. Dospelí ľudia majú mať právo prejavovať 
svoje sexuálne sklony, ak nezamýšľajú zapojiť do svojich aktov aj nesúhlasiacich účastníkov. 
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Právo na súkromie chráni rozličné prejavy sexuálneho života, vrátane masturbácie, cudzoložstva 
a homosexuality. Štát nemá zakazovať sexuálne zvláštnosti, prostitúciu ani pornografiu. Má však 
právo robiť opatrenia proti šíreniu chorôb a povinnosť starať sa o dobro mladistvých.

Právo na súkromie zahrnuje aj právo na potomstvo: každý má právo plánovať 
rodičovstvo a potraty majú byť povolené, práve tak umelé oplodnenie a náhradné rodičovstvo. 

Podobné práva sa týkajú v oblasti zdravotníctva – ak sa zakladajú na informovanom 
súhlase – dobrovoľnej eutanázie, dôstojného umierania a smrti, samovraždy, ako aj práva 
vstupovať do dobrovoľných organizácií a mať vlastný majetok. (Podrobnejší rozbor súkromia 
bude v 8. kapitole.

III. Právo na zdravotnú starostlivosť
1. Primerané lekárske ošetrenie. S právom na život súvisí právo na primerané lekárske 

vyšetrenie a ošetrenie, pričom liečba má byť úmerná hospodárskym možnostiam spoločnosti. To 
znamená, že nikomu sa neodoprie ošetrenie, ktoré môže zachrániť život, aj keď si to nevládze 
sám zaplatiť. Osobitné systémy poistenia a sociálneho zabezpečenia majú dať jednotlivcom 
možnosť vyrovnať sa s katastrofálnymi chorobami alebo nehodami.

2. Informovaný súhlas. Druh lekárskeho ošetrenia a liečby musí závisieť aj od 
pacientovho slobodného súhlasu. Chorá osoba je spravidla rozumovo i telesne tak kompetentná, 
že pochopila situáciu a možnosti navrhnutej liečby. To znamená, že ťažko chorý má právo 
odmietnuť liečbu (ak nemá vysoko nákazlivú chorobu) a neslobodno ho držať v nemocnici proti 
jeho vôli.

3. Eutanázia z vlastnej vôle. Ak dospelí veľmi trpia a sú v konečnom štádiu choroby, 
majú mať právo odmietnuť ďalšiu liečbu. Má sa im umožniť dôstojne umrieť a ak si to prajú, 
majú sa im podať prostriedky na urýchlenie smrti. Sem patrí aj právo na aktívnu eutanáziu alebo 
samovraždu.

IV. Zabezpečenie pred núdzou
1. Základné ekonomické potreby. Ak je spoločnosť hospodársky dosť silná, má 

zabezpečiť prostriedky na uspokojenie minimálnych základných potrieb tých jednotlivcov, ktorí 
bez vlastnej viny nie sú schopní pracovať alebo sa o seba postarať. Nikto nemá hladovať alebo 
umrieť v dôsledku nedostatku príbytku, vhodného šatstva alebo lekárskej starostlivosti. Systémy 
sociálnej starostlivosti, založené na povinnostiach štátu (ako je to v európskych štátoch) alebo na 
dobročinnosti jednotlivcov (ako to hrá významnú rolu v USA), platia, resp. by mali platiť aj pre 
deti, telesne a zdravotne postihnutých, starých a znevýhodnených. Ani štát ani spoločnosť však 
nemajú povinnosť splniť všetky priania všetkých jednotlivcov. Najlepšia zásada je tá, podľa 
každý má mať možnosť zarobiť si toľko, aby mohol uživiť seba aj svoju rodinu.

2. Právo na prácu. Hoci je v moderných priemyselných štátoch často ťažké zaistiť prácu 
pre každého, aspoň zo zásady majú mať všetci ľudia možnosť nájsť si zamestnanie a sami sa 
uživiť. Ak je to možné, má mať každý jednotlivec slobodu voliť si také zamestnanie, aké sa mu 
páči. Na pracovisku majú byť dobré pracovné podmienky a rozumný pracovný čas, ako aj mzda. 
Odmena za prácu má vystačiť na primeraný životný štandard pre pracovníka a jeho rodinu. Ak je 
to možné, má sa zakladať na zásluhách, a to podľa nasledovného kľúča: od každého podľa jeho 
schopností, každému podľa jeho potrieb a zásluh. Kto pre spoločnosť viac urobí, má dostať 
vyššiu odmenu podľa diferencovanej stupnice; majetky a služby má spoločnosť rozdeľovať na 
základe zásluh a potrieb. Niekedy je ťažké uplatniť túto zásadu v praxi, lebo má veľa trhlín; 
dane, sociálna starostlivosť a penzijné systémy sa tomu snažia odpomôcť.

Za rovnakú prácu by mala byť rovnaká pláca bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, 
etnického alebo štátneho pôvodu alebo nejakého iného zaujatého rozlišovania. Tí, čo sú dočasne 
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neschopní pracovať, majú dostávať nezamestnaneckú podporu a prípadne aj možnosť 
preškolenia.

3. Starostlivosť o starých ľudí. Jednotlivci, ktorí sú schopní pracovať a tak prispievať 
svojím podielom spoločnosti, nemajú byť pre vek prinútení odísť do dôchodku. Tí, čo dosiahli 
zákonný vek pre dôchodok, majú dostávať dávky na základe starobného poistenia, sociálnej 
starostlivosti alebo iných penzijných plánov, aby mohli uspokojiť svoje základné ekonomické 
potreby a zabezpečiť si zdravotné služby.

4. Právo na voľný čas a odpočinok. Každý má mať právo na oddych; nikoho neslobodno 
nútiť pracovať bez prestania. Veď aj Starý zákon zakazoval ľuďom pracovať v sobotu. 
V moderných časoch majú byť platené sviatky a dovolenky a počet pracovných hodín má byť 
obmedzený. Spoločnosť má pre všetkých zaistiť možnosti príjemnej zábavy, hier a iných foriem 
odpočinku.

V. Ekonomické práva
1. Právo na vlastníctvo. Jednotlivci majú mať zákonné právo na vlastníctvo a zisk z neho 

môžu používať podľa vlastnej vôle, tešiť sa z neho a zveľaďovať ho obchodovaním, kupovaním 
a predávaním. Nikomu neslobodno vziať jeho majetok svojvoľne a bez náležitého odškodnenia.

2. Verejný majetok. Spoločnosť má právo vyvlastniť súkromný majetok z dôvodu 
verejného záujmu alebo bezpečnosti, no vždy len na základe zákonného postupu. Spoločnosť 
alebo štát môže vykonávať družstevnícku hospodársku činnosť. Môže regulovať, riadiť a 
vlastniť podniky, ak považuje ich činnosť za prospešnú pre verejnosť, ak súkromný sektor nie je 
schopný určité služby zaistiť efektívne a ak sa to robí demokraticky.

3. Právo organizovať sa. Zamestnanci majú právo vstúpiť do robotníckych organizácii a 
kolektívne vyjednávať so zamestnávateľom. Majú právo odmietnuť pracovať a štrajkovať, ak im 
ich pracovné podmienky nevyhovujú. O veciach, týkajúcich sa životných záujmov zamestnancov 
a o bezpečnosti práce v podniku treba sa so zamestnancami radiť.

4. Ochrana pred podvodom. Ľudia majú právo na ochranu pred oklamaním nepravdivými 
a nečestnými inzerátmi a pred predajom nekvalitných tovarov a služieb. Majú právo žalovať o 
náhradu škody a volať na zodpovednosti tých, čo sa podvodu dopustili. Štát má povinnosť doze-
rať na dodržiavanie zákonných zmlúv, aby nedošlo k ich porušeniu.

 VI. Intelektuálna a kultúrna sloboda
1. Sloboda bádania. Má existovať neobmedzené právo venovať sa vedeckému, 

filozofickému a intelektuálnemu bádaniu. Experimentálne bádanie je pre pokrok našich 
vedomostí podstatné a malo by byť povolené, ak nie sú jeho predmetom ľudia, ktorí k tomu 
nedali informovaný súhlas a to pre nich neznamená nebezpečenstvo. Výnimkou je aj skúšanie 
technologických využití, ktoré môže ohroziť verejnosť. Nemajú existovať politické, cirkevné 
alebo ekonomické sankcie proti tým, ktorí chcú v niečom bádať. Nemá existovať nijaká cenzúra 
pri uverejňovaní výsledkov, nech sa považujú za ako neobyčajné. Rovnaká zásada platí aj na 
umeleckú kreativitu a tvorbu: umelci, spisovatelia a básnici majú mať dovolené vyjadrovať sa 
bez cenzúry a bez nátlaku.

2. Právo na vzdelanie. Všetci príslušníci spoločnosti majú mať možnosť vzdelávať sa a 
vychovávať svoje deti bez akýchkoľvek obmedzení, založených na náboženských, národnostných 
alebo triednych názoroch. Dcéra chudobných rodičov má mať také isté právo na vzdelanie ako 
syn bohatých rodičov. Hoci rodičia majú mať určité slovo pri výchove svojich detí, nemajú právo 
zbaviť ich ani iných žiakov možnosti poznať myšlienky a názory, ktoré oni odmietajú. Treba 
kvalitatívne určiť, čo asi sa považuje za pornografiu. Úspešné dokončenie štúdií sa má zakladať 
na intelektuálnych zásluhách a dosiahnutom stupni vedomostí; hocikto nemá mať prístup všade, 
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do každého zamestnania a povolania alebo na vysokú školu. Zásadne však každý má mať 
rovnakú možnosť rozvinúť všetky svoje schopnosti a súťažiť s inými za rovnakých podmienok.

3. Právo kultúrne sa obohacovať. Všetky ustanovizne, poskytujúce kultúrne obohatenie, 
majú byť prístupné všetkým, čo ich môžu využívať. Týka sa to knižníc, múzeí, verejných parkov 
a iných rekreačných zariadení, ako aj umeleckých a vedeckých ústavov.

VII. Morálna rovnosť
Všetci ľudia sú si rovní čo do dôstojnosti a práv. Ako rozumná morálna bytosť, schopná 

uvažovať, má každý človek právo na tú istú úctu ako každý iný človek. To nijako neznamená, že 
by sa s jednotlivými ľuďmi nemohlo zaobchádzať rozlične, podľa ich postavenia v spoločnosti, 
alebo že by ich úlohy, povinnosti a odmeny mali byť rovnaké. 

Morálna rovnosť bližšie určuje, že

1. každý má mať rovnakú možnosť rozvinúť svoje jedinečné nadanie podľa svojich vlôh;

2. každý má mať rovnaký prístup k verejným službám;

3. nesmie sa robiť diskriminácia na základe rasy, farby pokožky, sexuálnej orientácie, 
náboženstva, štátnej príslušnosti, jazyka, viery, sociálneho pôvodu, rodinného pôvodu alebo 
majetku.

VIII. Rovnaká zákonná ochrana
1. Právo na spravodlivý súd. Každý človek má právo na spravodlivé a verejné 

pojednávanie pred nezávislým a nestranným súdom, podľa zákona príslušným na tento účel; má 
sa považovať za nevinného, kým sa mu nedokáže vina.

Obžalovaného treba podrobne oboznámiť s povahou obžaloby. Má mať právo osobne sa 
brániť a vziať si na pomoc právneho poradcu podľa svojej voľby alebo mať poradcu, ktorého mu 
pridelí a platí štát. 

Má mať právo vypočúvať svedkov a priviesť svojich svedkov, aby sa objasnili fakty.

Neslobodno ho nútiť, aby svedčil proti sebe. 

Neslobodno ho nútiť, aby sa priznal alebo uznal vinným.

Má mať právo odvolať sa proti rozsudku k vyššiemu súdu. 

Ak bol oslobodený výrokom, proti ktorému niet odvolania, nemožno ho za tú istú vec 
súdiť po druhý raz.

2. Právo na súdnu ochranu. Každý človek má právo dovolávať sa pred príslušným 
súdom ochrany proti činom, ktoré porušujú jeho základné práva. Toto vyžadovanie nápravy 
neslobodno použiť proti nemu. 

3. Právo na ľudské zaobchádzanie. Uväznené osoby nemajú dostávať kruté, neľudské 
alebo ponižujúce tresty. Neslobodno ich mučiť, ani zbaviť vyhovujúceho šatstva, lekárskej 
starostlivosti, jedla alebo ubytovania. 

Obžalovaní, ktorí čakajú na pojednávanie, majú byť umiestnení oddelene od odsúdených 
zločincov a majú mať právo ostať na slobode po zložení rozumnej kaucie.

Ak je niekto odsúdený a vo väzení, má sa s ním zaobchádzať ľudsky, nie pomstychtivo. 
Hlavným účelom uväznenia má byť ochrana spoločnosti pred jeho ďalšími činmi, ak sa považuje 
za nebezpečného, resp. jeho náprava a návrat do spoločnosti, ak jeho previnenie nebolo príliš 
veľké.
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4. Vláda zákona. Zákonodarnú moc majú mať reprezentanti ľudu a výkonnú volení 
úradníci. Zákony sa majú vysvetľovať a uplatňovať záväzným postupom. Nikdy sa nemajú 
zakladať na svojvoľnom diktáte alebo jednoznačnom príkaze (fiat). Vždy má existovať 
dostatočná možnosť ich úpravy, ak to ľud žiada, alebo na odčinenie nespravodlivosti. Zákon má 
platiť rovnako pre vládcu ako pre ovládaného.

IX. Právo na demokratickú účasť na vláde
1. Hlasovacie právo. Zákony sa majú zakladať na slobodne vyjadrenom súhlase tých, 

ktorým sa vládne. Každý dospelý občan má mať právo zúčastňovať sa na riadení vecí v štáte, 
v ktorom žije.

Majú sa uskutočňovať pravidelné, slobodné a verejné voľby s cieľom určiť, hlavných 
reprezentantov ľudu a potvrdiť alebo zamietnuť hlavné spoločenské orientácie, ktoré sa navrhujú 
alebo už boli prijaté.

Hlasovanie má byť všeobecné a rovné, s hlasovacím právom pre všetkých dospelých bez 
výnimky. Voľby majú byť tajné.

2. Zákonné právo na opozíciu. Jednotliví príslušníci spoločnosti majú mať právo 
nesúhlasiť s orientáciou vládnej politiky a mať iné názory ako vedúci úradníci, ktorí ju formulujú 
a uskutočňujú. Majú mať možnosť voľne a otvorene nesúhlasiť s činmi vlády a prejavovať to reč 
Majú mať možnosť voľne a otvorene nesúhlasiť s činmi vlády a prejavovať to slovom, tlačou, 
petíciami, zhromaždeniami a hlasovaním. 

Môžu sa organizovať a spájať s inými ľuďmi, aby aj ďalších oboznámili so svojimi 
názormi a aby ovplyvnili verejnú mienku v prospech navrhovanej zmeny. Majú byť chránení proti 
odvetným opatreniam alebo prenasledovaniu za opozíciu voči vláde.

3. Občianske slobody. Všetky slobody občana musia byť primerane chránené, a to 
vrátane nesúhlasu menšiny. Týka sa to slobody myslenia a svedomia, slova, prejavu, 
zhromažďovania a iných práv a slobôd, o ktorých už bola reč.

4. Právo zhromažďovať a združovať sa. Jednotliví príslušníci spoločnosti sa môžu 
slobodne združovať s inými podľa svojho výberu a vytvárať s nimi kluby, priateľské strediská, 
politické strany, tímy, kolektívy, školy, cirkvi, bratstvá a podobné organizácie, aby rozvíjali 
akékoľvek spoločné záľuby. Môžu sa pokojne schádzať každým spôsobom, ktorý považujú za 
užitočný pre svoj cieľ, ak nepoužívajú násilie alebo neohrozujú verejnú bezpečnosť. 

5. Odluka cirkvi od štátu. Štát nemá vnucovať alebo ustanoviť jednu teologickú alebo 
ideologickú doktrínu za oficiálnu cirkev, vieru alebo základ štátu. Jednotlivci majú právo veriť 
alebo neveriť, resp. pridŕžať sa akejkoľvek formy viery alebo neviery, ktorá im vyhovuje. Štát 
má byť neutrálny a nemá vystupovať v prospech ani v neprospech nijakého náboženstva alebo 
ateizmu; predovšetkým má chrániť slobodu myslenia a svedomia pre všetkých.

X. Právo na manželstvo, rodinu a deti
1. Právo na manželstvo. Dospelí jednotlivci majú mať právo spolužiť, resp. vstúpiť do 

manželstva, s kým chcú. Manželstvo sa má zakladať na slobodnom súhlase obidvoch 
zúčastnených stránok. Má byť alebo podľa zákona legalizované, alebo sa má zakladať na 
zvykovom práve. Nemajú existovať zábrany proti manželstvu na základe rasy, náboženstva, 
národnosti alebo iných podmienok. Zvyčajne je manželský zväzok heterosexuálnym spolužitím 
muža a ženy, ale mali by ho môcť slobodne uzavrieť aj dospelí rovnakého pohlavia. 

2. Právo na rozvod. Manželia majú mať právo zrušiť svoj manželský zväzok, keď to 
považujú za rozumné a žiť oddelene. Ak existuje manželská zmluva o majetku, majú sa 
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dohodnúť na spravodlivom rozdelení spoločného vlastníctva. Ak majú deti, má sa dojednať 
riadna starostlivosť o ne, program návštev a finančná podpora.

3. Právo mať deti. Rodičia majú právo plodiť deti, kým sú toho schopní a kým sa o ne 
vládzu starať a vychovávať ich.

4. Práva materstva a otcovstva. Nastávajúce matky majú právo na osobitnú starostlivosť 
a ochranu počas tehotenstva, ako aj počas príslušného obdobia po pôrode každého dieťaťa. Aj 
nastávajúci otcovia majú v tom čase nárok na určité ohľady.

5. Práva rodičov. Rodičia majú právo starať sa o svoje deti a vychovávať a vzdelávať ich 
podľa svojich predstáv; nesmú im škodiť alebo ich zneužívať.

6. Práva detí. Aj deti majú práva, ktoré rodičia nesmú porušovať; keby tak urobili, má 
spoločnosť zakročiť na ochranu. Rodičia nesmú svoje deti zneužívať fyzicky ani sexuálne, ani 
odopierať im vhodnú stravu, zdravotnú starostlivosť, odev a ubytovanie.

Deti neslobodno zbaviť práva učiť sa. Hoci rodičia sú zodpovední za vzdelávanie svojich 
detí, nesmú im nepovoliť školu alebo odmietnuť iný spôsob kultúrneho obohacovania, zakázať 
im čítať, objavovať, poznávať a obľúbiť si nové, aj cudzie, názory, alebo inakšie rozširovať 
obzor svojho chápania.

Práva zvierat

Hoci sa táto kapitola týka predovšetkým ľudských práv, nezabúdajme celkom na práva 
iných druhov.

Majú zvieratá nejaké práva? Ak priznáme, že majú, potom sme uznali, že tieto iné ako 
my, ale vedome vnímajúce živé bytosti majú svoju hodnotu, proti ktorej sa neslobodno prehrešiť: 
nesmieme im spôsobovať zbytočnú bolesť, nesmieme s nimi zaobchádzať svojvoľne, ako sa to 
deje napr. pri zámernom zabíjaní veľrýb a tuleňov. Uznať práva zvierat je transakcionálny 
proces: zahrnuje vedomý pocit zodpovednosti u ľudí, ktorí zároveň slúžia ako splnomocnenci 
zvierat a veria, že existujú hranice toho, čo môžeme s týmito cítiacimi tvormi urobiť. Keby sme 
raz stretli iné formy inteligentného života vo vesmíre, stáli by sme v podobnej situácii: aké práva 
by sme mali my voči nim? Nemali by sme nikdy bezohľadne rozmliaždiť neškodného pavúka ani 
naháňať alebo poraniť srnku, pretože v takom prípade nebudeme mať dôvod dožadovať sa 
ohľaduplného zaobchádzania v „nebezpečenstve“, ktoré nám hrozí pri stretnutí 
s mimozemčanmi! Na každý pád môžeme z dobrých etických dôvodov brániť zásadu „žiť a 
nechať žiť“ a aj bez možného sci-fi scenára uznať, že zvieratá majú svoje práva a že tak s 
domácimi zvieratami, ako s inými zvermi v divej prírode máme zaobchádzať ľudsky.

Biblická mentalita dáva človeku vládu nad zemou a nad všetkými druhmi rastlín a zvierat; 
človek ich vraj môže pre svoj prospech využívať, ako chce. Myslím si, že tento dravčí postoj by 
mal mať určité hranice. Hoci zvieratá nie sú morálne bytosti v tom zmysle, že by sa správali 
racionálne, alebo že by si boli vedomé svojich povinností, aj tak máme voči nim zodpovednosť. 
Majú určitú dôstojnosť a majú nárok na istý rešpekt, ktorý sa má prejavovať prijateľným 
rozumným spôsobom. 

Morálne svedomie ľudstva vždy uznávalo istý vzťah k zvieratám, s ktorými žijeme 
v úzkom styku, ktoré sme domestikovali ako svojich domácich spoločníkov a užitočné pracovné 
sily, na ktoré poľujeme, alebo ktoré chováme kvôli potrave.

Na tomto základe musíme uznať určité elementárne záväzky. So zvieratami nesmieme 
zaobchádzať zle, nesmieme ich zneužívať, nechať hladovať, biť ich alebo týrať. Nesmieme ich 
zabíjať kruto alebo nezvyčajným spôsobom a nesmieme ich pri tom nechať zbytočne trpieť. Ak je 
to možné, mali by sme sa pokúsiť zachrániť ohrozené druhy pred vyhynutím. Ich životné 
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prostredie by sme nemali tak znečistiť, aby tam nemohli žiť alebo sa rozmnožovať. Dalo by sa aj 
povedať, že z etických dôvodov je poľovačka nemorálna, ak sa deje len pre športovcovo 
potešenie. Ochrana obyvateľov určitých oblastí pred divými dravcami sa dá ľahko ospravedlniť, 
rovnako aj zredukovanie počtu v stádach určitých zvierat v prírode pre ich vlastné dobro. 
Možno schvaľovať aj obmedzenie alebo zákaz poľovačky na zvieratá pre slonovinu, kožu alebo 
kožušinu, najmä ak sú k dispozícii iné materiály.

Vegetariáni idú ešte ďalej a stavajú sa aj proti jedeniu mäsa a rýb. Nemusíme zaujať také 
radikálne stanovisko, pretože ako všežravci boli ľudia v minulosti vždy poľovníkmi a zberačmi 
plodov a výroba mäsa sa postupne stala natoľko neoddeliteľnou časťou hospodárstva, že 
zásobovanie rozsiahlych oblastí sveta potravinami by sa muselo od základu prebudovať.

Tí, čo sú proti vivisekcii, by chceli by zakázať vedecké pokusy na zvieratách, ale 
zachádzajú do krajnosti, lebo lekársky výskum je pre zdravotníctvo z utilitaristického hľadiska 
životne dôležitý. Je však samozrejmé, že pri pokusoch na zvieratách im neslobodno zapríčiňovať 
zbytočné utrpenie.

 Práva občanov svetového spoločenstva

Predchádzajúce skupiny ľudských práv boli etické, ale vyžadujú uznanie zákonom, aby sa 
stali záväznými aj v každodennom živote. Väčšina z nich sa vyvinula z kultúrnych, 
hospodárskych, politických a sociálnych štruktúr v určitých zemepisných oblastiach v určitom 
období histórie. Na rozdiel od všeobecných morálnych pravidiel ich dosiaľ neuznali všetky 
ľudské spoločnosti, no s ťažkosťami boli predsa len vybojované. Zakladajú sa na kognitívnom 
rozvíjaní porozumenia a súcitu. 

Dnešný svet je rozdelený na samostatné štáty, ktorých zákonodarstvo platí v určitej 
zemepisnej oblasti. Žiaľ, za takýchto okolností môže osobné práva chrániť len ten suverénny 
štát, na území ktorého človek býva. Na mnohých miestach štáty zneužívajú svoje práva. Snahy o 
vytvorenie životaschopnej sústavy svetových zákonov a federálny systém štátov na ochranu 
ľudských práv sú ešte snom budúcnosti. Spoločnosť národov bola a Organizácia spojených 
národy je založená na myšlienke únie suverénnych štátov; a tak môžu byť práva chránené len 
v rámci definovanej oblasti. Len niektoré z veľkých štátov sú vskutku demokratické, dávajú 
ľuďom slobodu a snažia sa chrániť ľudské práva. Dosiahli sme však stav, keď ideál svetového 
spoločenstva má špeciálny význam a silu. Zamýšľaná ideálna komunita je etická, lebo sa zakladá 
na uznaní, že existujú všeobecné ľudské práva, ktoré sa týkajú všetkých ľudí bez rozdielu a bez 
ohľadu na to, kde kto sídli.

V dvadsiatom storočí bolo ľudstvo svedkom najhroznejšieho porušovania základných 
ľudských práv. Nacizmus hlásal doktrínu rasovej nadradenosti a podradenosti a uskutočnil 
najväčšiu genocídu histórie. Fašizmus takisto znásilnil aj najzákladnejšie morálne pravidlá. 
Totalitné komunistické vlády, najmä za Stalina, porušovali ľudské práva podobne. Porážka 
cárskeho režimu nepriniesla sovietskym občanom uznanie občianskych slobôd, spravodlivé 
súdnictvo, ľudské zaobchádzanie, ani demokratickú účasť na vláde. Aj v celkom nedávnej 
minulosti boli obetované milióny ľudí v kotloch šialeného nezmyselného idealizmu a nenávisti. 
Teroristické a nehanebné vojny sa viedli proti bezmocnému obyvateľstvu a nevinným obetiam len 
pre dosiahnutie ideologických a mocenských cieľov. Ale porušovanie základných ľudských práv 
– zločiny proti ľudskosti – nebolo záležitosťou len tých niekoľkých strašidelných režimov v 
minulosti. Zlé, autoritatívne a despotické vlády existujú aj dnes a pokračujú v odopieraní 
základných práv svojim občanom. Okrem toho skoro každý národ sa v určitom čase dopustil 
barbarstva – proti svojim občanom alebo proti cudzím národom – aby rozšíril svoju politickú 
nadvládu a vykorisťovanie iných národov. Dnešné európske demokracie, vrátane Veľkej Británie, 
Francúzska, Španielska, Portugalska, Holandska a Belgicka, mali v osemnástom, devätnástom a 
ešte aj v dvadsiatom storočí rozsiahle koloniálne ríše, v ktorých kruto vykorisťovali domorodé 
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obyvateľstvo. Európske štáty viedli medzi sebou bratovražedné vojny. V prvej svetovej vojne 
umierala európska mládež na nezmyselných bitúnkoch (počas štyroch rokov bolo priemerne 
7000 mŕtvych denne! – pozn. prekl.). Ani Spojené štáty, krajina slobody, neboli ušetrené 
ohavností, lebo trpeli otroctvo až do polovice devätnásteho storočia a aj potom viedli vojny, 
ktoré urážali citlivosť civilizovaných ľudí. 

Neslobodno však naivne veriť tvrdeniam, že dobyvačné vojny viedli a ľudské práva 
porušovali len kapitalistické, imperialistické a kolonialistické vlády. Stačí pozrieť sa na tzv. 
kultúrnu revolúciu v Číne, holokaust v Kambodži, stalinský teror, ako aj trvalé porušovanie 
demokratických ľudských práv v mnohých komunistických krajinách a vidíme, že to nie je 
pravda. Podobne nie je vlastnosťou sekulárnych diktatúr porušovať ľudské práva a zriaďovať 
gulagy. Aj v mene boha (ale hľadajúc zlato a zisk) decimovali tyrani v minulosti celé populácie: 
španielski a portugalskí konkvistádori v Latinskej Amerike, kresťanskí vykorisťovatelia v Afrike, 
stúpenci apartheidu v Južnej Afrike alebo rozsievači teroru v moslimských krajinách. 

Žiaľ, porušovanie ľudských práv má ešte stále celosvetový rozsah, je to pandémia. Preto 
je v súčasnom štádiu ľudskej histórie tak dôležité uznať, že ľudské práva sú transnacionálne a že 
ľudia, ktorým sa krivdí, majú právo odvolať sa na svedomie ľudstva cez a za hranice všetkých 
štátov bez ohľadu na to, kde žijú.

V dvadsiatom storočí sme videli oslobodzovacie vojny a boje za sebaurčenie, ktoré boli 
z jedného hľadiska pokrokové, lebo oslobodili niektoré národy a národnostné menšiny od 
utláčania; žiaľ, nie všetky. V tejto kapitole sme hovorili o individuálnych ľudských právach, ale 
existuje aj niečo ako právo sebaurčenia pre menšiny. Etnické menšiny boli v minulosti často 
utláčané, ako to dosvedčuje odstrašujúci príklad tureckých masakrov na arménskom 
obyvateľstve počas prvej svetovej vojny alebo zaobchádzanie Angličanov s Írmi. Spory medzi 
etnickými menšinami pokračujú aj dnes, len možno v menšej miere: v Belgicku medzi 
populáciami hovoriacimi po francúzsky a po valónsky; v Quebecu medzi občanmi hovoriacimi 
po francúzsky a po anglicky; v Severnom Írsku medzi katolíkmi a protestantmi; v juhovýchodnej 
Ázii medzi Kambodžanmi a Vietnamcami; na Strednom východe medzi Židmi a Palestínčanmi, 
Kurdmi a Turkmi, šiítmi a sunitmi; a v Afrike medzi najrôznejšími kmeňovými skupinami. Takže 
spory medzi rasovými, etnickými, národnostnými, národnými, jazykovým a náboženskými 
skupinami naďalej tlejú a prepukajú.

(Čoskoro po napísaní tejto knihy vypukli nepokoje v Juhoslávii, ktoré viedli k rýchlemu 
rozpadu tohto mnohonárodného slovanského štátu a v priebehu mesiacov sa rozrástli do 
neľútostnej bratovražednej vojny medzi Bosniakmi, naraz rozdelenými na do troch na smrť 
znepriatelených táborov, hlásiacich sa ku katolíckym Chorvátom, pravoslávnym Srbom 
a k islamu. Vojenská intervencia USA pod záštitou OSN síce boje zastavila, ale mier ja na 
mnohých miestach vratký, lebo náboženské, nacionalistické a sociálne nevraživosti pretrvávajú. – 
Pozn. prekl.)

Môžeme prekonať tieto rozdeľujúce nevraživosti a zanechať tieto šovinistické 
náruživosti, ktoré delia ľudstvo na tábory? Nedosiahlo ešte ľudstvo nový stupeň svojho 
historického vývoja? Aj keď musíme uznať právo na kultúrnu rozmanitosť a pluralitu, nemáme 
prekročiť úzku etnicitu a šovinistický nacionalizmus? Nemáme vyšší a trvalejší záväzok voči 
svetovému spoločenstvu? Ak máme zachovať a rozvinúť ľudské práva, nemusíme nakoniec 
uznať, že sú neoddeliteľnou súčasťou celosvetových vzťahov?

106



107

8. Súkromie

Verejné verzus súkromné

Právo na súkromie je hlboko zakorenené v liberálnej demokratickej tradícii a v celej 
koncepcii ľudských práv a humanistickej etiky hrá takú základnú rolu, že si zaslúži osobitné a 
rozšírené pojednanie. Zakladá na rozlíšení medzi verejnou a súkromnou sférou správania. Hlavná 
myšlienka znie, že demokratická spoločnosť má ponechať jednotlivcovi určitú voľnosť, pokiaľ 
ide o jeho vlastný život.

Proti tejto zásade sa stavajú prívrženci všetkých totalít. Sústavne ju napádajú aj 
náboženskí konzervatívci a najmä fundamentalisti, ktorí veria, že Boh prikázal mať určité cnosti 
a že je hriešne nemať ich; sú presvedčení, že štát a spoločnosť majú právo predpísať rad 
morálnych pravidiel a trestať jednotlivcov, ktorí ich porušia. No nie všetci nábožensky založení 
ľudia odmietajú zásadu práva na súkromie. Napríklad liberálni protestanti, katolíci a židia 
rešpektujú právo na osobnú slobodu. A aj mnohí konzervatívci majú spolu s libertínmi vrelý 
vzťah k individuálnej slobode – hoci niektorí si protirečia, lebo aj keď sa stavajú proti riadeniu 
každodenného života svetskou vládou, súčasne priznávajú iným sociálnym ustanovizniam, napr. 
cirkvi, úlohu predpisovať celej spoločnosti koncepciu akéhosi „morálneho poriadku“.

V otázke hraníc osobnej slobody panuje určitý zmätok a medzi liberálmi a 
konzervatívcami sa už dlho vedie boj o jej vymedzenie. Prakticky každý súhlasí s tým, že nikto 
nemá právo uškodiť alebo ublížiť druhému a kto to urobí, má sa zodpovedať spoločenstvu. 
Nikto nesmie beztrestne zabiť, poraniť, znásilniť alebo lúpiť. Spoločnosť má právo – ba dokonca 
povinnosť – vytvoriť právny systém na ochranu jednotlivcov, žijúcich na jej území, pred 
nepokojmi a ubližovaním. Avšak v mnohých spoločnostiach zákony na ochranu verejného 
poriadku veľmi obmedzujú osobnú slobodu. 

Zákony majú nakoniec etický cieľ: chrániť členov spoločnosti pred ubližovaním, 
udržovať systém zákonov a nariadení, aby vládol mier, zabezpečiť také všeobecné podmienky, 
aby každý jednotlivec mohol ísť za svojimi cieľmi, budovať všeobecný blahobyt a vystupňovať 
na najvyššiu mieru možnosti šťastia pre všetkých. Riadiace zásahy postihujú v modernom štáte 
všetky oblasti života od policajnej ochrany a národnej obrany až po hospodárske, sociálne, 
kultúrne a výchovné zariadenia. No niet pochybností, že sú, alebo by mali byť hranice toho, čo 
môže a má spoločnosť upravovať zákonmi. Kým totalitná spoločnosť ponecháva svojim 
občanom len nepatrný priestor pre ich slobodné rozhodovanie, demokratická spoločnosť chce 
rozvíjať svojráznosť, iniciatívu, rozličnosť a jedinečnosť vo všetkých svojich zložkách a bez 
obmedzenia. 

Občas sa kladie otázka: Má spoločnosť zákonmi zasahovať do morálky? Odpoveď znie, 
že má, a to v každom čase. Zakázať vraždu alebo lúpež je prejav nášho morálneho odporu voči 
určitému druhu nesprávneho konania. Trestať podvodníkov a vytvoriť občianske mechanizmy na 
podporu dohôd zvyšuje úroveň spoločenských štandardov morálnej slušnosti. Občianska 
verejnosť má povinnosť uviesť do života zákony na ochranu poriadku, ktoré zvyšujú verejné 
blaho. V ideálnom prípade vyhlási spoločnosť svoje zákony demokratickým spôsobom, t. j. po 
starostlivom zvážení a odmietne tie, ktoré považuje za škodlivé alebo nerozumné. V demokracii 
sa zákony zakladajú na dobrovoľnom súhlase občanov, zistenom predpísaným spôsobom na 
základe princípu väčšiny.

Existujú nejaké etické hranice pre rozsah verejného zákonodarstva? Existujú 
v demokracii oblasti, do ktorých verejnosť nemá právo vniknúť? Tí, čo tvrdia, že vláda nemá 
vydávať zákony, týkajúce sa morálky, majú na mysli súkromnú morálku; stavajú sa aj proti 
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verejnej mienke, ktorá nerešpektuje svojské životné štýly a rada by ich usmerňovala alebo 
zakázala. V predchádzajúcich statiach sme už vymenovali rad základných ľudských práv, ktoré 
treba v civilizovaných demokratických spoločnostiach chrániť a dodržiavať. Medzi nimi boli aj 
také, ktoré sa týkali súkromného života jednotlivca, takže uznávame, že existuje oblasť 
súkromia, do ktorej neslobodno vnikať.

Ktorá je to oblasť? Existuje hraničná čiara, ktorá by sa dala viesť medzi verejnou a 
súkromnou oblasťou už a priori? Existuje nejaký jednoduchý určovací znak na rozlíšenie 
prípustných a neprípustných štátnych zásahov? Etická zásada J. S. Milla, že jednotlivci môžu 
robiť čokoľvek dovtedy, kým neuškodia druhému, tu síce predstavuje určitú pomoc, ale je príliš 
všeobecná a nemôže slúžiť za absolútne kritérium. (Mill, John Stuart, O slobode, Bratislava: 
IRIS, 1995). Výraz uškodiť niekomu je navyše nepresný a príliš mnohé súkromné činy 
jednotlivcov už boli svojvoľne označené za „škodlivé“ pre spoločnosť a preto aj trestne stíhané. 
Mnohí cirkevní hodnostári a svetskí úradníci kedysi trvali na tom, že cudzoložstvo, pornografia, 
sodomia a početné iné činy „škodia“ sociálnemu poriadku a zákonmi ich zakazovali, previnilcov 
súdili a neraz – hoci to znie neuveriteľne – aj popravovali. Niekedy sa naozaj zdá, že všetko, čo 
človek robí, má nejaký dopad na druhých. Ak niekto nadmieru pije alkoholické nápoje, škodí 
svojej rodine, spolupracovníkom na pracovisku a niekedy ohrozuje aj ľudí na ceste. Ak fajčí, 
postihne ho pravdepodobne rakovina pľúc a to bude záťaž pre verejné zdravotníctvo. 

J. S. Mill hlásal, že jednotlivec má právo „škodiť“ sám sebe, keď to už chce, a že 
spoločnosť nemá právo brániť mu v tom, ak sa jeho činy zakladajú na jeho slobodnom 
rozhodnutí. Iní sa však nazdávajú, že Millovo všeobecné konštatovanie je také široké, že treba 
pripustiť výnimky. Mill sám obmedzuje platnosť svojej zásady, keď hovorí, že nikto sa nemôže 
sám predať do otroctva. Platí Millova zásada aj pre psychicky chorých alebo pre tých, čo chcú 
spáchať samovraždu? Sú ešte iné výnimky? Ak áno, a ak ich bude veľa, môže sa oblasť súkromia 
natoľko zmenšiť, že neostane prakticky nič.

Anarchista sa stavia proti všetkým zákonom, ktoré považuje za utláčanie; chce, aby 
jednotlivci dostali prakticky carte blanche, voľný lístok robiť to, čo sa im zachce. Pre libertínov 
je silná vláda hlavným zdrojom násilia voči jednotlivcom, a preto tým väčšia je, podľa ich názoru 
potreba chrániť občanov proti paternalistickej a svojvoľnej štátnej moci. Libertíni hovoria, že 
radšej sa máme mýliť na strane súkromia, pripúšťajúc prakticky neobmedzenú šírku možností, 
ako na strane despotickej štátnej moci. Veria aj to, že keď sa raz jednotlivci oslobodia od 
vládnych obmedzení, stanú sa milými, spravodlivými, poriadnymi a čestnými. Tento názor sa zdá 
byť príliš utopický. Pre verejný poriadok by bolo veľkým rizikom zlikvidovať systém zákonov a 
policajnej ochrany. Zriaďovanie súkromných armád a ochranných agentúr na podklade dohôd a 
namiesto ústrednej štátnej suverenity, ako to navrhuje Robert Nozick (v knihe State, Anarchy,  
Government – Štát, anarchia, vláda. Cambridge: Harvard University Press, 1974)), môže ľahko 
degenerovať do vojny gangov – podobná hrozná situácia vznikla v Libanone, keď ústredná 
štátna moc bola príliš slabá a na zaistenie verejného poriadku nemohla presadiť platnosť 
zákonov, z čoho vznikla na začiatku osemdesiatych rokov krvavá občianska vojna. No ako je 
samozrejmé, že je nevyhnutný systém zákonov, aby sa zabezpečilo verejné blaho, tak je isté, že 
sú hranice toho, čo môže byť regulované.

Oblasť rešpektovaného súkromia

Začnime odznova konštatovaním, že zásada súkromia, rovnako ako doktrína ľudských 
práv, sa dá odôvodniť úsilím obmedziť sociálne a štátne zákonodarstvo. Uznanie súkromia 
občanov je prima facie všeobecné pravidlo; odvolať sa naň nám čiastočne umožňuje definovať 
vlastnú oblasť sociálnej regulácie. Nie je to nemenné pravidlo; hranice jeho použitia sú niekedy 
neostré a pripúšťajú zmeny a nové definície. Od kritického etického hľadania v danej situácii 
závisí, ako sa bude zásada súkromia aplikovať. Musíme vyvážiť pravidlá, hodnoty, práva, cnosti 
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a zodpovednosti, a na ich základe určíme jej správne použitie. Táto zásada je použiteľná len vo 
svetle toho, čo uzná kritické hľadanie za rozumné. 

Pokúsme sa zostaviť pracovnú definíciu tejto etickej zásady:

Spoločnosť má rešpektovať právo jednotlivca na kontrolu svojho osobného života.  
Oblasti súkromia, do ktorých sa spoločnosť nemá miešať bez dostatočných dôvodov, sú vlastné  
telo, majetok, viera, hodnoty, činy a združenia, pokiaľ sa týkajú jeho vlastnej osobnej sféry  
záujmov a konania. 

Sú však isté obmedzenia. Je samozrejmé, že táto zásada sa týka len dospelých a nie detí, 
hoci rodičia a vychovávatelia vyžadujú rešpekt aj pre osobnú vážnosť detí a mládeže, potrebný 
pre dospievanie na dosiahnutie samostatnosti. Je tiež jasné, že sa zásada týka dobrovoľného 
správania, t. j. úmyselných činov po rozumnom uvážení a nie činov pod nátlakom alebo 
z prinútenia. Okrem toho sa týka len tých jednotlivcov, ktorých rozhodnutia sa zakladajú na 
určitom stupni znalostí a pochopenia, teda nie osôb s narušenou racionalitou. Zmysel vedomej 
kompetencie pri rozhodovaní vysvetlím ešte ďalej v tejto kapitole pri otázkach lekárskej etiky, 
kde sa vyskytuje pojem oslabenej kompetencie. V tomto prípade kritérium pre rozhodovanie 
predpokladá schopnosť informovaného súhlasu.

Hoci zásada súkromia sa týka v prvom rade a prevažne jedného jednotlivca, je možné, že 
dvaja alebo aj viac dospelých vytvorí medzi sebou súhlasný vzťah na uspokojenie spoločných 
záujmov a potrieb. Zásada súkromia sa potom týka manželov, rodiny (kde však nesmie ísť o 
zneužitie detí), priateľov, milencov a kolegov. Musí byť samozrejmé aj to, že ak dohovorené 
správanie tejto skupiny nadobudne verejný rozsah a poškodzuje druhých, narúša verejný 
poriadok alebo podrýva verejné blaho, spadá do oblasti regulácie.

Zásada súkromia vychádza z predpokladu, že každá ľudská bytosť je morálna osoba a 
ako taká má právo na slobodu vo svojej súkromnej sfére. Iní členovia spoločnosti nemusia 
bezpodmienečne súhlasiť s jej názormi, hodnotami a činmi, no musia tolerovať právo na ich 
prejavenie do tých čias, kým nie sú porušované záujmy iných príslušníkov spoločnosti.

Jednotlivé súkromné práva

Oblasť súkromia zahrnuje nasledujúce sféry, ktoré majú byť chránené pred zasahovaním 
zo strany spoločnosti alebo štátu: vnútorná oblasť svedomia, diskrétnosť, rozhodovanie 
o vlastnom tele, sexuálne záľuby, sloboda rozmnožovania, starostlivosť o zdravie, právo umrieť, 
dobrovoľné združenia, osobné vlastníctvo. Poradie, v ktorom o nich hovoríme, nesúvisí s ich 
poradím na stupnici hodnôt.

I. Vnútorná oblasť svedomia

Každá osoba má neodňateľné právo vo vnútornej oblasti svojho svedomia. Má právo 
myslieť si, veriť alebo hodnotiť veci, ako chce, bez akejkoľvek snahy zo strany štátu alebo 
spoločnosti cenzurovať, zakazovať alebo vykoreňovať jeho vnútorné presvedčenia, i keď si iní 
myslia, že sa mýli. Samozrejme, môžeme absolútne nesúhlasiť s názormi nejakého človeka a 
môžeme ho považovať za nevedomca, hlupáka či dokonca skazeného, ba môžeme považovať 
jeho názory za vyložene falošné alebo škodlivé. Môžeme sa aj pokúsiť presvedčiť ho o opaku 
predložením argumentov, poukazovaním na nedôslednosti alebo pripomínaním nešťastných 
dôsledkov jeho názorov – ale nemáme právo vyhlásiť ho za kacíra či neverca a takto sa snažiť 
uprieť mu právo na jeho presvedčenie. Totalitní diktátori a ideologickí a teistickí dogmatici sa 
v minulosti často pokúšali nanútiť skúšky pravovernosti alebo oddanosti ich myšlienkam svojim 
veriacim či občanom, ale boli to prejavy tej najničivejšej formy tyranstva nad mysľou človeka. 
Existuje právo hľadať, bádať, čítať, učiť sa a tak poznať: Život ľudskej mysle musí byť imúnny 
proti sociálnemu nátlaku.
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II. Diskrétnosť

Verejnosť, vrátane médií, nemá právo sliediť v súkromnom živote jednotlivca a zverejniť 
informácie o intímnych veciach, ktoré sa týkajú len jeho a nemajú nijaký význam pre verejnosť. 
Je veľký rozdiel medzi verejnými osobnosťami a súkromnými jednotlivcami. Niekedy údaje o 
súkromnom živote takého Johna F. Kennedyho, Jozefa Stalina alebo Margaret Thatcherovej 
môžu vrhnúť svetlo na ich štátnickú kariéru. Dá sa síce vyžadovať určitý stupeň rešpektovania 
súkromia aj pri takých významných osobnostiach verejného života, ale ukazuje sa to ťažké pre 
intenzívnu verejnú polemiku. V každom prípade majú byť niektoré informácie dôverné a ich 
zverejnenie má vyžadovať súhlas dotyčných osôb. Učitelia, lekári, právnici a psychiatri nemajú 
podávať informácie o svojich študentoch, pacientoch a klientoch bez ich súhlasu. Súkromný 
život jednotlivca sa môže stať významným vtedy, ak dotyčný postúpi do verejného úradu, ale aj 
potom ešte ostáva oblasť intímneho súkromia, ktorá by sa mala diskrétne rešpektovať.

V modernej spoločnosti rastie počet databánk a v súvislosti s nimi nadobúda na 
dôležitosti aj povinnosť vlád, poisťovacích spoločností, zamestnávateľov a škôl, aby chránili 
súkromie ľudí, ktorí sú od nich závislí, aby ich neohrozili, nekompromitovali alebo jednoducho 
len nepriviedli do nepríjemnej situácie tým, že o nich vypustia nejakú informáciu. Osobitne médiá 
majú dodržiavať vysoký žurnalistický štandard a vyhýbať sa nezodpovedným klebetám, ktorých 
uverejnenie v tzv. bulvárnej tlači už veľa ráz malo tragické následky.

III. Rozhodovanie o vlastnom tele

Človek by si mohol myslieť, že každý príjme nedotknuteľnosť ľudského tela a bude 
súhlasiť, že nikoho nikdy nemá postihnúť prinucovanie alebo zakazovanie. Ale spoločnosť je 
náchylná prikazovať, čo niekto má alebo nemá robiť pre svoje osobné fyzické dobro. Pod 
súkromím sa rozumie, že človek môže jesť, piť a milovať sa v súkromí tak, ako sa mu chce, kým 
nepoškodzuje niekoho iného, a to bez pranierovania, bez odsúdenia a bez zosmiešnenia. 
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť ľudských záľub sú veľké rozdiely v názoroch na to, čo je dobré 
a čo zlé, čo je správne a čo nesprávne. Ako som už povedal, existujú štandardy cnosti a 
dokonalosti pre niektoré znaky charakteru. Vodidlom správania má byť umiernenosť, 
zdržanlivosť a rozvážnosť.

Samozrejme, existujú formy verejného prejavu, ktoré spoločnosť považuje za neslušné; 
niektoré vyvolávajú taký verejný odpor, že sa zakazujú. Spoločnosť má napríklad námietky proti 
vykonávaniu stolice, močeniu a pohlavnému aktu, ako aj proti ukazovaniu nahoty na verejnosti. 
To je správne. Je však isté, že spoločnosť nemá právo vstúpiť do domu a určovať tam, ako to 
kto má robiť. 

Spoločnosť sa má starať o zdravie svojich občanov. Má im poskytnúť informácie o 
dobrej strave, potrebe cvičiť, nebezpečenstvách alkoholu a cigariet, cholesterolu a škodlivých 
drog. Má však právo zakázať tieto produkty zákonom? Má urobiť, čo môže, aby presvedčila 
ľudí o potrebe viesť život, smerujúci k dobrému zdraviu, ale nemôže ich nútiť zdravo žiť. 
Spoločnosť neexistuje sama pre seba, nemá svoj cieľ v sebe, ale je tu pre dobro jednotlivcov, čo 
v nej žijú; je úlohou a právom týchto jednotlivcov určiť si, čo je pre nich dobré a čo zlé. „Kto 
nosí topánky, vie najlepšie, či ho tlačia“ – a nie obuvník alebo štát.

Sociálne opatrenia bývajú niekedy nedôsledné a dokonca smiešne: štát zakazuje 
marihuanu, kokaín a heroín, ale povoľuje alkohol a cigarety. Nikto nepochybuje o oprávnenosti 
zákazu kokaínu a heroínu, lebo vyvolávajú závislosť; ich užívatelia majú oslabenú vôľu a tým 
poškodené rozhodovanie, čo môže viesť k činom, ktoré poškodia iných. Ale to isté platí aj na 
alkohol! Alkoholici sú narkomani, ich súdnosť je často veľmi oslabená a neraz ublížia iným. 
Alkohol a cigarety sú najrozšírenejšie návykové látky a čo do ohrozenia zdravia, ako aj počtu 
úmrtí, ktoré vyvolávajú, sú každý jeden oveľa horšie ako marihuana, heroín a kokaín spolu.
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Čo môže spoločnosť oprávnene zakázať? Čo musí dovoliť? Extrémny libertín upozorňuje 
na protirečivosť súčasných opatrení a navrhuje otvorený a slobodný obchod s narkotikami. J. S. 
Mill vystupoval proti politike, ktorá sťažovala pre laikov kúpu liekov, vydávaných len na 
lekársky predpis. Ja sám nemám v tomto ohľade absolútne kritérium; nezastávam sa legalizácie 
alebo obchodu s návykovými drogami; som však za dekriminalizáciu neškodných drog. Ak je 
cieľom spoločnosti zachovať zdravie občanov, tak treba zakázať aj mnohé iné produkty. Prečo 
nezakázať, na základe tých istých úvah, napríklad čokoládu a kávu, na ktoré si tiež možno 
chorobne zvyknúť a ktoré sú tiež zlé pre zdravie, ak sa berú nadmerne? Prečo neprikázať, aby si 
každý deň čo deň poriadne fyzicky zacvičil, a prečo nevyžadovať od každého účasť na 
gymnastike v prírode? Ako zanietený jogista rád pestujem telesné cvičenia ako prostriedok na 
zníženie stresu, ako prevenciu proti chorobám a na posilnenie kardiovaskulárneho systému. Ale 
niektorí ľudia nenávidia telesné cvičenie. (Ktosi raz povedal: „Vždy, keď sa mi zachce cvičiť, si 
ľahnem a čakám, kým ma to prejde.“) Dnes by sme považovali za tyranstvo, keby štát vyžadoval 
od občanov pravidelne cvičiť – ale spomeňme si, že sa o to pokúšali despotické vlády od 
Platónových čias v Aténach až po maoistov v Číne. Chápem, že panuje odôvodnený strach, že 
deti začnú brať návykové drogy skôr, než natoľko dospejú, že sa budú vedieť správne 
rozhodnúť; tu má štát plné právo zasahovať a mal by prenasledovať priekupníkov, ktorí 
ohrozujú zdravie a dobro detí. Je však otázne, či majú platiť také normy aj pre dospelých. 

Slobodná spoločnosť dovolí svojim členom slobodné rozhodovanie o vlastnom tele. 
Verím, že zdravie je jedna z najlepších vecí, ktoré človek má, ale starať sa oň je jeho osobnou 
záležitosťou a štát sa do toho nemá čo miešať. Ľahko sa dá odôvodniť potreba rozsiahlych 
programov verejnej zdravotnej výchovy, ale účasť na takýchto programoch má byť dobrovoľná.

IV. Sexuálne záľuby

Do oblasti súkromia patria aj prejavy sexuálnych sklonov. Je to dokonca najintímnejšia 
sféra ľudského správania a má ostať pod osobnou kontrolou. Štát nemá právo vstúpiť do spálne 
svojich občanov.

1. Masturbácia. Najsúkromnejší a najneškodnejší pohlavný akt je masturbácia; dá sa 
uskutočniť v ktoromkoľvek súkromí. Prečo by mala spoločnosť zatracovať toto konanie? 
Nehovorím o zákaze zákonom – to je skoro vždy a skoro všade neuskutočniteľné – ale o 
morálnom odsúdení. Najväčšia časť fóbie pred masturbáciou má náboženské pozadie. Historka 
Starého zákona o onanizme hovorí, že plytvanie semenom, či už pri masturbácii alebo pri 
prerušenej súloži, je hriešne. Júda prikázal svojmu synovi Onanovi, aby spal s vdovou po svojom 
mŕtvom bratovi. Onan poslúchol, ale nechcel plodiť deti v zastúpení svojho brata, a preto 
„kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, zakaždým vylieval semeno na zem, len aby 
neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj 
jemu.“ (Gn 38,9-10). Na tomto podklade náboženskí fundamentalisti, ortodoxní rímskokatolíci a 
židia odsudzujú masturbáciu ako morálne neprístojnú. Vo vyspelých starovekých kultúrach sa 
verilo, že strata semena znamená stratu sily; tento názor sa rozšíril po celom svete a ešte stále sa 
vyskytuje v Afrike, Ázii aj Európe. Takéto odôvodňovanie neplatí, samozrejme, pre ženy, ale 
ženská sexualita bola pod ešte väčšou kontrolou ako mužská. Niektorí rímskokatolícki 
teológovia pokladali masturbáciu za väčší hriech ako cudzoložstvo.

Nech už to bolo z akých dôvodov, ostré odsudzovanie masturbácie pretrvávalo. Pamätám 
sa, ako sa moji rodičia obávali, že budem ako chlapec masturbovať, a tak mi náš rodinný lekár 
dal knižku, ktorú som si prečítal najprv sám a potom so spolužiakmi. Veľmi nás znepokojila, 
lebo varovala pred nebezpečenstvami masturbácie: bolo tam napísané, že spôsobuje pohlavné 
choroby, vedie k choromyseľností, zapríčiňuje bradavice na rukách a vyrážky na tvári. No 
sexuológovia zistili, že masturbácia je bežná u mnohých druhov živočíchov a že je to prirodzená 
etapa v psychosexuálnom vývoji každého jedinca. Mnohí ľudia, dokonca aj v dospelom a starom 
veku, považujú masturbáciu za príjemný zdroj radosti, cestu k uspokojeniu súkromných fantázií 
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a spôsob, ako dosiahnuť psychické a fyzické uvoľnenie potlačovaného napätia alebo frustrácie 
z nedostatku vhodného sexuálneho partnera. Štúdie odhalili, že aj katolícki kňazi a mníšky sa 
utiekajú k tejto praxi, keď im je príliš ťažké dodržať príkaz celibátu a čistoty. 

2. Súhlasné sexuálne vzťahy. Keďže väčšina sexuálnych aktivít sa týka aj iných osôb, 
možno položiť otázku, či sú niektoré formy sexuálneho prejavu nemorálne a či by nemal i byť 
zákonom zakázané. Ja by som povedal, že všetky formy sexuálneho prejavu musia byť 
ponechané na súkromné rozhodnutie, ale môj návrh týka len súhlasiacich dospelých a nie detí; 
dospelí nemajú právo zapájať do sexuálnej aktivity mladistvých, ktorí ešte nedosiahli vek na 
rozumné rozhodovanie. Deti, pohlavne zneužívané rozličným spôsobom a rozličnými osobami, 
vrátane rodičov, majú právo na osobitnú verejnú ochranu. O veku dosiahnutia dospelosti na 
súhlas by sa dalo diskutovať, ale to tu nechcem riešiť. Iste to nie je dvadsaťjeden rokov a 
pravdepodobne je to ešte o niečo skôr ako osemnásť rokov, lebo niektorí jednotlivci dospievajú 
skôr ako iní. Okrem tohto obmedzenia dovoľuje súkromie súhlasiacim dospelým úplnú slobodu 
ich sexuálnych záľub.

3. Cudzoložstvo. Cudzoložstvo spadá do oblasti privátneho správania a štát nemá právo 
usmerňovať alebo trestať ľudí, ktorí sa dopustia cudzoložných činov. Takéto akty môžeme síce 
považovať za prima facie nemorálne, najmä ak sa týkajú usporiadaného manželstva, založeného 
na úprimnosti a dôvere, ale ak je manželstvo narušené a sexuálne potreby sa neuspokojujú, 
považujú skoro všetci ľudia cudzoložstvo za odôvodniteľné alebo aspoň za súkromnú záležitosť 
zúčastnených. V každom prípade je to vec tých, čo do takéhoto vzťahu vstupujú, keď chcú spolu 
niečo mať a štát sa do toho nemá miešať. Rovnako sa treba pozerať na iné formy sexuálnych 
vzťahov mimo manželstva, teda predmanželských pohlavných stykov, vzťahov medzi 
rozvedenými ľuďmi a iných druhov spolužitia. Všetko sú to súkromné a nie verejné záležitosti, 
ak nejde o mladistvých.

4. Sodomia. Má mať štát právo určovať, aké spôsoby pohlavného aktu sú morálne 
správne a podľa zákona prípustné? Má policajt vkročiť do spálne, sledovať sexuálne praktiky a 
trestať odchýlky od vaginálnej súlože? Pre tradicionalistov je pohlavný akt dovolený len v rámci 
manželstva a jediný dovolený spôsob manželského pohlavného aktu je mníšska (misionárska) 
poloha. Všetko iné sa kedysi považovalo za druh zvrátenosti. Náboženské tradície zákazov 
zohrali veľkú úlohu pri vzniku takých postojov voči erotike, ktoré sú preniknuté pocitom viny: 
náruživosť sa odsudzovala ako zvrhlosť a každá odchýlka od „normy“ bola chorobná. 

Pohlavné vzrušenie je zložitý stav, spojený s nespočetnými podrobnosťami. Pri 
stimulovaní sexuálneho orgazmu hrá dôležitú úlohu erotická fantázia. Podľa sexuológa Johna 
Moneya existujú „mapy parafilickej lásky“, ktoré si niektorí ľudia musia predstaviť vo fantázii, 
alebo aj prežiť, aby dosiahli vrchol rozkoše. (Money John, The Destroying Angel, Zničujúci 
anjel. Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1985, kap. 17) Výraz philia znamená lásku a para je 
niečo mimo rámca zvyčajnosti. Mapa parafilickej lásky potrebuje na svoj rozvoj u niektorých 
jednotlivcov dlhé roky. Začať sa to môže za vlhkých snov s polúciou alebo pri opakovanej 
masturbácii a neskôr sa to môže stať podstatným stimulom na dosiahnutie orgazmu. Do rámca 
parafílie zapadá orálny a análny sex, fetišizmus, voyeurizmus, transvestizmus, masochizmus, 
sadizmus a široká škála ďalších fantázií. Tí, čo nemôžu dosiahnuť erotické uspokojenie bez 
svojich praktík, hľadajú často partnerov, ktorí sa im prispôsobia. Keby štát zakazoval takéto 
sexuálne záľuby, popieral by osobitnosť a jedinečnosť ľudského pohlavného cítenia, ktoré môže 
byť také rozmanité ako chute pre jedlá a nápoje alebo vkus pri obliekaní. Vzhľadom na veľké 
odchýlky od toho, čo sa historicky označovalo za normálne, aj dnes ťažko možno presne 
definovať, čo je „prirodzené“ sexuálne správanie. Dôvodom na štátny zásah môže byť 
pravdepodobne len hroziace nebezpečenstvo pohlavných chorôb, kde je namieste ochrana 
verejnosti, ako aj prípady, spojené s násilím a poranením.

5. Homosexualita. Homosexualita bola široko praktizovaná vo všetkých ľudských 
kultúrach a stretáme sa s ňou aj pri iných druhoch živočíchov. Zvyčajne sa skrývala pred 
pohľadom verejnosti, lebo spoločnosť ju prísne odsudzovala, čo malo za následok karhanie až 
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trest. Je jasné, že živočíšny druh by neprežil, keby sa stala normou, hoci niektorí odborníci 
tvrdia, že má významnú sociobiologickú funkciu práve pri prežívaní druhu. V minulosti ju iste 
praktizovalo alebo aspoň schvaľovalo veľa tvorivých osobností, napr. Platón, Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Čajkovskij, Walt Whitman, Gertrud Steinová, Virginia Woolfová alebo André 
Gide.

No v spoločnosti panuje dosť silná homofobická zášť a mnohým pripadá myšlienka 
homosexuality odporná. Zásadným východiskom je, či má homosexualita genetický pôvod, alebo 
či ju vyvolávajú vplyvy okolia. Rozšírený je strach, že ak je pravda to druhé, môžu byť chlapci aj 
dievčatá „navedení“, aby prevzali homosexuálny životný štýl. Mnohí rodičia sa obávajú hnutia za 
slobodu homosexuálov, lebo si myslia, že ak sa bude robiť tomuto životnému štýlu príliš veľká 
publicita, zláka to mladých ľudí a tí opustia heterosexualitu. Keďže učitelia a iné modelové 
vzory veľmi ovplyvňujú mládež, žiadajú mnohí rodičia, aby táto sexuálna odchýlka bola 
zakázaná, lebo inakšie sa spoločnosť pokazí a jej morálka celkom upadne. Existujú prísne 
náboženské zákazy homosexuality a osobitne rímskokatolícka cirkev ju odmieta až zúrivo. Pre 
cirkev je to vážny problém tým viac, že mnohí kňazi sú homosexuáli.

Biblia odsudzuje homosexualitu jednoznačne. Jehova zničil mestá Sodomu a Gomoru 
ohňom a sírou z trestu za ich hriechy. V jednom príbehu niekoľko mužov zo Sodomy obkolesilo 
Lótov dom a žiadali vydanie jeho mužských hostí, aby s nimi mohli pohlavne obcovať. Lót im 
namiesto toho ponúkol svoje dve panenské dcéry, aby tak zachránil mužov! (Gn 19,1-11) 
Starodávni Hebrejci dobre poznali homosexualitu a v knihe Levitikus je výslovne zakázaná: 
„Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola 
ohavnosť!“ (Lv 18,22). O niečo ďalej sa uvádza smrť ako trest za tento zločin: „Kto by spal 
s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na 
nich.“ (Lv 20,13).

Podobne aj kresťanské písomníctvo sa desí homosexuality. Pavol píše: „Nemýľte sa: ani 
smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani 
chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 Kor 6, 9-
10). A inde pripomína: „A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli 
žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe 
odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rm 1, 27). Je zrejmé, že podľa tejto náuky 
homosexuáli rovnako ako zlodeji a vrahovia budú uvrhnutí do večného zatratenia a že jediná 
náprava ich hriešnosti je viera v Krista. (Gerald Larue, Sex and the Bible – Sex a biblia. Buffalo, 
N.Y.: Prometheus Books, 1983, kap. 22)

Niektoré výskumy naznačujú, že homosexualita môže mať aspoň u značnej časti 
obyvateľstva genetický základ. Ak je to pravda, potom nejde len o záľubu a tento sklon sa nedá 
liečiť nejakou terapiou alebo potlačiť nejakým iným spôsobom. V každom prípade sa sexuálna 
orientácia jednotlivca vyvíja veľmi skoro a aj keď existujú podporujúce faktory prostredia, po 
prekročení určitého bodu sa nedá ľahko zmeniť. Podľa niektorých odhadov sú štyri až desať 
percent populácie homosexuáli. Či už je alebo nie je homosexualita geneticky podložená a hoci 
homosexuál má len malú možnosť kontroly nad svojím sexuálnym správaním, predsa môže 
upraviť svoj spôsob života tak, aby sa vyhol prílišnej promiskuite a zachoval určitú diskrétnosť a 
zdržanlivosť. Mnohí psychológovia považujú homosexualitu skôr za rozdielnosť v orientácii ako 
za chorobu; ani v jednom prípade sa nedá morálne odsudzovať.

Iba menšina obyvateľstva sú bisexuáli, to znamená, že majú schopnosť sexuálne obcovať 
s oboma pohlaviami. Aj tu je zatiaľ ťažko rozhodnúť, či je tento stav genetického pôvodu, alebo 
či je to len získaný sklon. Existujú svedectvá v prospech prvej možnosti. Spojenie s rovnakým 
pohlavím pri vytvorení citového vzťahu sa zdá sa prinášať značné psychické uspokojenie tým, čo 
nájdu vhodných partnerov.

Má byť niečie sexuálne zameranie jeho súkromnou záležitosťou a majú mať súhlasiaci 
dospelí právo v súkromí prejavovať svoje náklonnosti? Áno. Humánna sociálna politika by mala 
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dovoliť sexuálnu samostatnosť do tých čias, kým sa týka len dospelých a neohrozuje verejné 
zdravie. To umožní súhlasné homosexuálne akty v súkromí a zakladanie klubov a barov pre 
socializáciu.

Veľkým problémom ostáva šírenie chorôb. Sexuálnu revolúciu privodila sčasti bezpečná a 
účinná antikoncepcia – už sa nebolo treba báť tehotenstva – a sčasti antibiotiká, podstatne 
znižujúce výskyt kvapavky a syfilisu. Rýchle šírenie aidsu upozorňuje na význam úlohy verejného 
zdravotníctva. Ak sa nepodarí zastaviť šírenie tejto choroby a hrozí jej pandémia, vtedy má 
spoločnosť právo regulovať správanie ľudí, ktoré vedie k jej prenášaniu; vtedy treba verejnosť 
poučovať o bezpečných sexuálnych praktikách. Infekcia vírusom aidsu nie je prejav božieho 
hnevu alebo trest za hriešny život, ako ani rakovina alebo iná smrteľná choroba nie sú pre 
postihnutých trestom za niečo. Hrozba aidsu už posunula homosexuálne zvyky mužov od n 
jednonočných stretnutí smerom k trvalejším monogamným priateľským vzťahom. 

Homosexuálov neslobodno odsudzovať ako ľudí hriešnych a skazených alebo bez 
spásonosných cností, aké majú ostatní ľudia. Nie je pravda, že sú to morálni samopašníci, 
prispievajúci k rozpadu sociálnych štruktúr spoločnosti. Ako iní medzi nami, aj homosexuáli sú 
zväčša čestní ľudia, schopní etickej dokonalosti a zachovávajúci morálne pravidlá. Bez ohľadu 
na ich sexuálnu náklonnosť sú schopní uplatniť sa ako výkonní, tvoriví a zodpovední občania. A 
ako takí si zaslúžia tolerantnosť, lebo ich právo na súkromie je práve tak presvedčivé ako práva 
iných členov rodiny ľudstva.

6. Prostitúcia. Pojem sexuálnej nemorálnosti nadobúda pre verejnosť osobitný význam 
v súvislosti s prostitúciou. Hoci sa dá povedať, že prostitúcia je súkromná záležitosť dvoch alebo 
viacerých súhlasiacich dospelých, stane sa to verejnou záležitosťou, keď sa prostitútka púšťa do 
obchodovania na ulici alebo iných verejných miestach, alebo keď prispieva k šíreniu chorôb. 
V takých prípadoch hrozí ublíženie iným.

Prostitúcia by mala štát zaujímať len málo, ak nejde o mladistvých, zotročenie alebo 
násilie. Ak dvaja chcú mať pohlavný styk, je to ich vec – za predpokladu, že sa to deje v súkromí 
a bez vyzývavosti voči bežnej slušnosti a verejnému poriadku. Vo Francúzsku a niektorých iných 
krajinách existujú pre prostitúciu špeciálne domy (bordely alebo masážové salóny). Verejnou 
záležitosťou sa prostitúcia stáva až vtedy, keď sa jej účastníci dopustia previnení alebo zločinov, 
ako krádeže, lúpeže či vydieračstva, alebo keď dôjde k poraneniu neopatrného zákazníka. 
V niektorých štátoch sa vyžaduje občasné vyšetrenie zdravotného stavu prostitútok a niekde 
musia prostitútky zákazníkom ponúknuť prezervatív. Musíme sa mať na pozore pred 
militantnými výzvami na vytvorenie akýchsi „čiat proti neresti“ na zákroky proti prostitúcii. 
Zdravie je, samozrejme, verejná záležitosť, ale sexuálna sloboda má byť zaručená dovtedy, kým 
nepreváži naliehavé a rozsiahle ohrozenie verejného zdravia. Keď toto pominie, treba zákonný 
dozor a obmedzenia uvoľniť. 

7. Pornografia. Ďalšou oblasťou mnohých sporov je pornografia. Má štát cenzurovať 
materiály, ktoré niektorí ľudia v spoločnosti považujú za oplzlé, alebo ktoré vyhovujú v prvom 
rade necudným záujmom? V niektorých prípadoch bývajú kritériá príliš úzke a aj rozumní ľudia 
sa môžu rozchádzať pri posudzovaní miery vkusu a slušnosti.

Isté je, že musíme rozlišovať, či sa tie údajne pornografické materiály nachádzajú vo 
verejnosti alebo v súkromí. Nikto nemôže vyžadovať, aby sa bez akejkoľvek regulácie smeli 
vždy a všade verejne znázorňovať sexuálne akty, lebo určité verejné zobrazenia môžu nielen 
uraziť pocity niektorých jednotlivcov, ale môžu narušiť verejný poriadok. Zmyselná kyprá 
ženská, tancujúca nahá na Piatej avenue, by iste vyvolala pohoršenie mnohých okoloidúcich a 
zapríčinila dopravný chaos; spoločnosť má plné právo brániť tomu. Podobné správanie 
v súkromnom dome (so spustenými žalúziami alebo zavretými okenicami) má však ostať mimo 
dosahu ruky zákona. Prečo by sa pornografia nemala povoliť v divadlách alebo v kluboch pre 
dospelých, ktorí sa dozvedeli, čo sa bude na scéne predvádzať a ktorí sú ochotní za to zaplatiť?
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Proti každej snahe nariadiť cenzúru tlače a umeleckého prejavu sa treba ostro brániť. 
Ľudia majú mať právo čítať a vidieť, čo chcú, bez toho, aby im Veľký brat ukladal sankcie. 
Ťažko vedieť, kde by mala viesť hranica na vylúčenie obscénnosti. Čo uráža city jedného, môže 
byť pekné, stimulujúce alebo informatívne pre druhého. Niekto môže považovať za nechutný 
časopis Hustler, druhý Playboy alebo Penthouse. Niektorí čitatelia mali námietky proti románom 
Lolita alebo Ulysses, iní už proti Pani Bovaryovej. A čo s Michelangelovým Dávidom, ktorý 
stojí nahý vo Florencii, alebo s nahotou na stropoch Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne? Čo 
s Platónovými Dialógmi, kde autor bráni homosexualitu, a čo s bibliou, kde sú mnohé 
„pornografické“ pasáže? Už v Genezis čítame, že Lótove dcéry opili svojho otca a spali s ním, 
aby mu dali synov. (Gn 19, 30-38). Tento čin krvismilstva sa tam neodsudzuje. Aj ďalej nájdeme 
v Starom zákone početné state, opisujúce mnohoženstvo a konkubinát, čo mnohí ľudia považujú 
za neprístojné. Mala by sa biblia cenzurovať?

Sexualita rozsiahla a trvalá téma ľudského záujmu. Aj keď nejaká kniha, časopis, pieseň, 
video alebo film sa zameriavajú v prvom rade na necudné (lascívne) záujmy a majú len nepatrnú 
pozitívnu sociálnu, morálnu, literárnu, estetickú, politickú alebo intelektuálnu cenu, nie je to ešte 
dôvod zakázať ich. Niektorých ľudí zaujíma sexuálna pornografia. Prečo by sa im nemalo 
dovoliť podráždiť svoj necudný záujem – ak to robia v súkromí? Ak niekoho pornografia 
odpudzuje, nie je nútený dívať sa na to alebo počúvať to. Ale prečo by mal jeho vkus diktovať, 
čo sa má páčiť iným? V určitom zmysle je najobscénnejšou tá literatúra, ktorá opisuje svojvoľné 
vraždy a kruté mučenia. Ten istý človek, čo zúri proti pornografii, často pokojne prijíma Ramba, 
ktorý brutálne vraždí stovky nepriateľských vojakov, alebo kovboja, ktorý len tak ako príde 
vraždí Indiánov. Ak sa raz začnú zakazovať knihy, filmy a hry pre sexuálnu pornografiu, prečo 
nezakázať hneď všetko, čo predstavuje násilie? Prečo nerozšíriť cenzúru na falošné náboženské 
mýty, sústavne nanucované nič netušiacemu publiku šarlatánmi? Prečo nezakázať ateizmus alebo 
rúhanie sa? Prečo sa na špeciálne zatratenie vyberá len sexualita?

Musí byť jasné, že nič z toho, čo sme povedali, neplatí, ak ide o deti. Rodina a štát majú 
povinnosť chrániť ich pred pornografiou. Bolo by však smiešne predpísať celej dospelej 
populácii štandard pre dvanásťročné deti. Rozhodovanie mnohých cenzorov sa zakladá na 
predpoklade, že väčšina spôsobov sexuálnych prejavov sú nemorálne a hriešne. Naproti tomu 
humanisti si myslia, že erotika môže prispieť k ľudskému šťastiu a štát by teda nemal zakazovať 
jej literárne alebo iné umelecké stvárnenie.

V posledných rokoch sa bojové pole skomplikovalo, lebo niektoré feministky sa spojili so 
silami, volajúcimi po cenzúre. Tieto ženy hlásajú, že pornografia je ponižujúca a ich stanovisko a 
odpor vieme chápať. Ich námietka sa týka pornografickej literatúry a filmov, ktoré predstavujú 
ženy len ako predmet na ukojenie chlapskej chlipnosti alebo podrobne zobrazujú násilnosti voči 
ženám. Mnohé formy takýchto tém možno naozaj považovať za hrubé a treba ich odsúdiť. Ale 
čo potom s „Únosom Sabiniek“, ktorý visí Metropolitnom múzeu umení v New Yorku, čo 
s historkou o vyvraždení madiánčanských žien a detí okrem panien v Starom zákone? Pre 
mnohých ľudí nie je nahé ľudské telo nič zlého, naopak, je zaujímavé, či ide o Milónsku Venušu 
alebo o kypré Rubensove nahotiny. Všetko závisí od vkusu. Ťažkosť spočíva v tom, že ak raz 
začne zákon predpisovať čiesi morálne „štandardy“ literatúre, umeniam a médiám, súčasne sa 
porušia práva kohosi iného slobodne čítať alebo sa zabávať.

Cenzor povie, že chce zakázať len „tvrdú“ a nie „mäkkú“ pornografiu. Kto však vie 
posúdiť, ktorá je „tvrdá“? Prečo neponechať na autoroch a vydavateľoch, producentoch a 
divákoch, nech si určia, čo chcú publikovať, vyrábať, čítať alebo pozerať? Načo fabrikovať pre 
každého úzke kritériá morálnosti?

Niektorí kritici zdôrazňujú fakt, že určité časopisy a filmy ukazujú malé deti a nedospelú 
mládež pri potupných pohlavných stykoch. Tí, čo vyrobili takýto materiál, porušili zákony na 
ochranu detí a treba ich postaviť pred súd; sexuálna sloboda sa týka len súhlasiacich dospelých. 
Rovnako odsudzujeme brutálne snuff-filmy, ukazujúce údajne skutočnú vraždu. Takéto činy sú 
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kriminálne a neslobodno ich trpieť. Treba však robiť rozdiel medzi trestným stíhaním pornografa 
za kriminálnu činnosť a medzi zakazovaním literatúry po jej uverejnení.

Osobitne sa treba zamyslieť nad pornografiou v televízii. Na rozdiel od kina alebo 
divadla, kde sa treba vedome rozhodnúť a zaplatiť vstupné, televízia je k dispozícii na 
jednoduché stisnutie gombíka. Možno by bolo riešením obmedziť tvrdú pornografiu na káblovú 
televíziu, ktorej sa za určité programy platí.

Podobne by štát nemal zakazovať kúpu a predaj pornografických videokaziet. Žiaľ, vo 
väčšine štátov sú masmédiá obrovským smetiskom, zaplaveným pouličnými predavačmi všetkého 
od pančúch po pivo, od praclíkov po náboženskú spásu. Dá sa predpokladať, že najlepšia 
ochrana slobodnej spoločnosti je zvýšiť úroveň vkusu a hodnotenia v radoch spotrebiteľov, 
autorov, vydavateľov a producentov, aby všetci boli zodpovední za pestovanie len vysokých 
štandardov morálky vo verejnosti.

V. Sloboda rozmnožovania

1. Kontrola pôrodnosti. Tento odsek by si nezaslúžil osobitnú úvahu, keby neexistovali 
vplyvné náboženské sily, ktoré chcú odoprieť ženám a mužom kontrolu nad ich sexuálnym 
rozmnožovaním. Najmä rímskokatolícka cirkev má prísny morálny kódex , ktorý zakazuje 
opatrenia proti počatiu, potraty, sterilizáciu, umelé oplodnenie, fertilizáciu in vivo a in vitro, ako 
aj iné metódy zásahu do rozmnožovacieho procesu. Prírodný zákon vraj obmedzuje pohlavný 
styk na rozmnožovanie a všetky iné formy sexuality sa vyhlasujú za neoprávnené a nedovolené. 
Ale rozumné ľudské bytosti môžu rozhodnúť, či a kedy sa chcú rozmnožiť. Muž a žena chcú 
mať pohlavný styk nielen kvôli počatiu, ale aj pre psychické uspokojenie a erotické potešenie, 
ktoré pohlavný akt poskytuje.

To znamená, že dvojica má právo použiť prostriedky proti počatiu, ak si to praje. A 
pretože metóda menštruačných cyklov je často nespoľahlivá, možno používať prezervatívy, 
tabletky, pilulky, gély a diafragmy. Kto pestuje pohlavné styky, má mať možnosť dať si poradiť, 
ako sa najlepšie vyhnúť sa neželanej tehotnosti, vrátane právo rozhodnúť sa za sterilizáciu.

2. Potrat. Právo na potrat vyplýva z dvoch iných práv: z práva na súkromie a z práva na 
rozhodovanie o vlastnom tele. V minulosti muži ovládali ženy hospodársky, sociálne aj sexuálne 
a snažili sa určiť, či a kedy má žena porodiť dieťa. Ale plod rastie v tele ženy a nie muža a 
spoločnosť nemá etické právo vyžadovať, aby žena pokračovala v tehotnosti, ktorú nechce 
priviesť ku koncu. 

Mať potrat je vždy vážny etický problém; možno vyžadovať, aby sa žena nerozhodla na 
tento krok bez starostlivého uváženia a bez vedomia otca, ak je známy. Potrat nemá byť prvou 
metódou kontroly pôrodnosti, ale len poslednou možnosťou, keď všetky opatrenia proti počatiu 
zlyhali. Má to byť zodpovedné rozhodnutie, ku ktorému sa pristupuje po premyslenom uvážení 
všetkých činiteľov. Ale ak sa raz žena vážne rozhodne za potrat, má naň mať právo a ani štát ani 
spoločnosť nemajú na ňu robiť nátlak, aby svoje rozhodnutie zmenila. Nemyslím, že by sa dal 
potrat na požiadanie ospravedlniť z etických dôvodov ako paušálne východisko. Iste sa dá 
povedať, že za určitých okolností je to zlé, ak žena potratí, najmä ak tehotnosť bola výsledkom 
vedomého rozhodnutia muža a ženy mať dieťa.

Napriek tomu na základe zásady práva na kontrolu vlastného tela je to žena, ktorá má 
mať konečné a zákonné právo rozhodovať. Sú rozličné situácie, v ktorých je potrat odôvodnený 
– keď bola žena znásilnená, ak je plod poškodený alebo zrejme trpí nejakou infekčnou alebo 
degeneratívnou chorobou, ak je v stávke život alebo zdravie matky, ak je žena slobodná, alebo 
inak neschopná poskytnúť dieťaťu potrebnú starostlivosť. Spoločnosť nemá právo diktovať jej 
podmienky, kedy je potrat prípustný.

Oprávnený záujem vyvoláva otázka, či sa potrat smie robiť v pokročilých štádiách 
tehotenstva, keď je už plod životaschopný a vedel by prežiť mimo matkinho lona. Som toho 
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názoru, že okrem neobyčajných situácií by sa potrat mal robiť pred druhým trimestrom a ak je to 
možné, pred štvrtým mesiacom. Ťažko povedať, kedy sa embryo alebo plod stáva osobou a kedy 
začína ľudský život. Je isté, že embryo (od počatia do tretieho mesiaca) nie je osoba, ako to len 
nedávno začala zdôrazňovať rímskokatolícka cirkev. Ani plod (fetus – od štvrtého mesiaca do 
narodenia) nie je ľudská osoba s rovnakou ochranou a rovnakými právami ako už narodené 
dieťa. Ale opakujem, že nepovažujem za rozumné robiť potrat v pokročilom štádiu tehotenstva.

Treba mať na pamäti, že absolútne zásady nepomôžu ani jednej stránke. Preto ani potrat 
na požiadanie, ani absolútny zákaz potratov, ale skôr vyvážené kompromisné riešenie sa mi vidí 
byť schodnou cestou. Najvyšší súd USA v spore Roe verzus Wade rozhodol, že čas, kedy začína 
ľudský život, má len metafyzický a teologický význam a že na základe zásady súkromia musíme 
nechať žene samej na rozhodnutie, či chce mať potrat. Považujem to za najcitlivejší prístup 
k veci. Ženy, ktoré sa stavajú proti potratu, nemusia ho robiť a môžu sledovať radu svojho 
svedomia. Ale to isté právo na nezávislé svedomie treba priznať ženám, ktoré v potrate nevidia 
vraždu. Princíp tolerancie je osobitne významný pre pluralistickú a demokratickú spoločnosť, 
ktorá rešpektuje práva jednotlivca na samostatnosť pri morálnej voľbe.

Majú mať mladiství v tejto oblasti rovnaké práva ako dospelí? Veľa počuť o raste počtu 
tehotenstiev u mladistvých dievčat a o vysokom počte detí, narodených ako nemanželské. 
Možno je to sčasti zapríčinené aj tým, že voľakedy sa ženy v rodiacom veku vydávali mladšie. 
Mladí ľudia, ktorí dnes dosahujú pubertu vo veku dvanásť, trinásť alebo štrnásť rokov, nemajú 
väčší záujem o sex, ako mali ich starí rodičia – len sa neskoršie ženia a vydávajú. Podľa môjho 
názoru by bolo oveľa lepšie, keby sa mladí ľudia zdržali pohlavných stykov až do dospelosti, 
keď budú lepšie pripravení a schopní vytvoriť si vzťah k druhému pohlaviu. Ale ak sú dievčatá v 
teenagerskom veku sexuálne aktívne, majú právo dostať informácie o zábrane a ak sa to ukáže 
potrebné, po príslušnej porade s rodičmi a odbornými poradcami má sa im povoliť potrat. Aj ony 
majú právo rozhodovať o svojom tele. 

3. Umelé oplodnenie. Rímskokatolícka cirkev odsúdila celý rad biomedických metód, 
ktoré umožňujú bezdetným dvojiciam mať deti: umelé oplodnenie, fertilizáciu in vivo a in vitro, 
ako aj náhradné materstvo. Opozícia cirkvi sa zakladá na názore, ktorý sa odvoláva na 
„nemeniteľné a neporušiteľné Božie zákony“. Predpokladá, že k počatiu smie dôjsť len pri 
manželskom pohlavnom styku, a že rodenie detí „sa môže realizovať len v manželstve, a to 
špecifickým a výlučným aktom muža a ženy“. (Kardinál Joseph Ratzinger a arcibiskup Alberto 
Bovone, „Instruction on Respect for Human Life in Its Origin and on the Dignity of  
Procreation: Replies to Certain Questions of the Day“ – Poučenie o úcte k ľudskému životu v 
jeho počiatkoch a o dôstojnosti rozmnožovania: Odpovede na niektoré otázky, Vatikán 22. 
februára 1987).

Z toho dôvodu je neprípustné, aby manžel masturbáciou vyprodukoval semeno, ktoré 
umožní vedcom alebo lekárom oplodniť vajíčko v lone ženy (in vivo) alebo v Petriho miske (in  
vitro). Podobne sa odmieta aj náhradná matka, ktorá súhlasí s tým, aby sa jej implantovalo 
cudzie vajíčko, oplodnené v Petriho miske a aby toto dieťa vynosila pre cudzích rodičov.

Cirkev má námietky proti používaniu „neprirodzených umelých techník“, a predsa sa 
pápež honosí falošnými zubami a nosí okuliare, čo sú istotne umelé nástroje; mnohí kňazi a 
biskupi majú pravdepodobne kardiostimulátory. Odpoveď na túto námietku znie, že to sú 
prístroje na zlepšenie prírodných procesov a preto proti nim niet námietok; naproti tomu 
antikoncepčné prostriedky vraj zabraňujú, aby sa prírodná funkcia uskutočnila. Keby sa však 
mala brať za kritérium „zábrana prírodnej funkcie“, potom by človek nikdy nemal piť víno, lebo 
to zahmlieva rozumové funkcie. Kozmonauti by nesmeli v družiciach obletúvať zem ani vznášať 
sa v bezváhovom stave v priestore, lebo to odporuje prírodnému zákonu príťažlivosti. A okrem 
toho fertilizácia, či už in vivo alebo in vitro, nie je zábranou, ale zlepšením prirodzeného procesu 
a jeho priebehu. 
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Ak je jedinou metódou prípustnej prokreácie vnesenie samčieho semena do blízkosti 
samičieho vajíčka v priebehu manželského pohlavného styku, prečo Boh oplodnil Pannu Máriu a 
tým porušil svoje vlastné prírodné zákony? A okrem toho, nie je potom Boh majster medzi 
potratármi, zabíjajúci nevinné plody – keďže jedna tretina všetkých tehotenstiev sa končí 
samovoľným potratom?

Sloboda rozmnožovania zahrnuje aj právo na genetickú konzultáciu. Dnes je možné 
dozvedieť sa veľa podrobností o plode, vrátane jeho pohlavia a či nemá niektorý genetický 
defekt. Dvojice, ktoré dostanú včas túto genetickú informáciu – a pociťujú riziko – majú 
možnosť rozhodnúť sa, či chcú mať deti. Ak už došlo k tehotenstvu, majú možnosť uvážiť, či 
chcú potrat. Proti všetkým formám experimentálneho fetálneho výskumu a potratu sa stavajú 
predovšetkým hlásatelia hesla „Právo na život“. A Vatikán oznámil, že sa ide pokúsiť presvedčiť 
občianskych zákonodarcov vo všetkých štátoch sveta, aby podporili prírodný a božský zákon, 
ako ho vysvetľuje pápež. Všetko toto zarážajúco porušuje zásady súkromia.

VI. Starostlivosť o zdravie

1. Informovaný súhlas. Každý dospelý človek so zdravou mysľou má právo rozhodnúť, 
čo sa má robiť s jeho telom. Osobitný význam to má v súvislosti s lekárskou liečbou, resp. 
zdravotnou starostlivosťou. Chorých by nemali liečiť bez ich súhlasu, podrobovať takým 
liečebným postupom, ktoré chorí odmietajú. Súhlas s liečbou alebo vedeckým výskumom počas 
liečby musia dobrovoľne dať mentálne schopné a správne poučené (informované) dospelé osoby. 
Táto zásada predpokladá, že dotyčná osoba je dostatočne vyspelá, aby sa mohla rozhodnúť; že 
je pri plnom vedomí a ovláda svoje schopnosti; že rozhodnutie vysloví po príslušnom poučení a 
po vysvetlení podstaty choroby lekárom. Sem spadá diagnóza na podklade symptómov, analýza 
možných rizík a komplikácií navrhovaných a alternatívnych liečebných postupov, ako aj odhad 
pravdepodobnosti úspechu a neúspechu. Keďže veľká časť medicíny je umenie, spočívajúce na 
kvalifikovaných odhadoch, nie je v niektorých prípadoch isté, aký bude výsledok. Konečné 
rozhodnutie má urobiť po porade s lekárom v každom prípade pacient.

V minulosti platil aj v lekárstve model paternalizmu: najlepšie vedel doktor, čo je dobré 
pre jeho chorého a on určoval, niekedy po konzultácii s inými špecialistami, ako sa bude liečiť. 
Bol to autoritatívny model. Predpokladala sa kvalifikácia lekára rozhodovať za pacienta, a to na 
základe jeho vedomostí a skúseností; chorý bol pasívny a závislý subjekt. Naproti tomu dnes 
zásada informovaného súhlasu robí z chorého samostatnú bytosť a jeho vzťah k lekárovi, klinike 
a nemocnici sa stáva zmluvným. Všetko, čo sa s ním robí, musí mať jeho súhlas. Najlepší spôsob 
riešenia tohto vzťahu je vzájomná spolupráca: lekár navrhuje, ale pacient musí dať súhlas 
s pokračovaním liečby.

Každé všeobecné pravidlo má svoje výnimky. Uvedená zásada platí, ak je čas na 
uvažovanie. V naliehavých prípadoch, keď je pacient v bezvedomí a niet času čakať, kým príde 
k sebe, majú lekári a ošetrovateľky konzultovať s najbližšími príbuznými; a keď ide o život, 
môže sa urobiť výnimka aj z tohto pravidla.

Informovaný súhlas má význam len vtedy, ak pacient dobre rozumie, o čo ide. Nemôže sa 
rozhodovať, keď cíti neznesiteľné bolesti alebo trpí veľký zármutok. Najlepšie je, ak je 
rozhodnutie premyslené a zakladá sa na slobodne danom súhlase. To predpokladá, že pacient 
chce a je schopný uvažovať o svojom prípade. Stáva sa však, že pacient nechce vedieť všetky 
podrobnosti a úmyselne ponecháva rozhodnutie na lekára, o ktorom si myslí, že „ten to vie 
najlepšie“.

Má byť lekár čestný a povedať pacientovi pravdu v každom prípade? Vždy sa to nedá 
vyžadovať. Táto prima facie zásada má síce viesť jeho konanie, ale niekedy nie je pacient 
schopný zniesť nepriaznivú prognózu. Uškodilo by mu psychicky, keby sa mu povedala úplná 
pravda? Nevyvolá to uňho krajnú skleslosť a zúfalstvo? Ak lekár pozná pacienta aj jeho rodinu, 
môže sa rozhodnúť použiť svoju právomoc a odhaliť len toľko, koľko pacient podľa jeho 
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uváženia pochopí a zvládne. Všeobecné pravidlo znie, že má povedať pravdu, ale musí túto 
povinnosť vyvážiť vzhľadom na iné faktory.

2. Nedobrovoľná hospitalizácia. Možno chorého hospitalizovať proti jeho vôli? Možno 
ho nútiť dať sa liečiť? Zo zásady nie. Ale môžu byť výnimky, najmä ak ide o mentálnych 
pacientov, ktorých uvažovanie môže byť tak poškodené, že sú neschopní urobiť kompetentné 
rozhodnutie. Ak citovo narušený alebo psychicky chorý človek odmieta ošetrenie alebo liečbu, 
dokonca hrozí, že ublíži iným alebo sebe, možno ho dať dočasne aj proti jeho vôli na 
pozorovanie a možno ho aj liečiť, ale len do tých čias, kým sa neobnoví jeho duševná rovnováha. 
Je tu totiž nebezpečenstvo, že represívna spoločnosť použije nedobrovoľnú hospitalizáciu na 
potrestanie neposlušných indivíduí a uväzní ich bez náležitého súdneho procesu v nemocničnom 
prostredí. Spoločnosť má tolerovať idiosynkratické nesúhlasné alebo nekonformné správanie 
niektorých jednotlivcov bez toho, že by ich vyhlásila za „bláznov“.

Niektorí jednotlivci však môžu byť tak veľmi chorí, že nie sú schopní sami rozhodnúť, či 
potrebujú liečbu; inokedy vedia pacienti odporovať aj najlepším snahám svojho lekára a 
príbuzných a nenechajú sa liečiť. Práva mentálnych pacientov treba chrániť proti svojvoľnej 
hospitalizácii a nútenej terapii. Thomas Szasz, jeden z vedúcich hnutia proti nútenej 
hospitalizácii, správne zdôraznil, že psychiatrické nemocnice boli v minulosti často väznicami a 
práva pacientov sa hrubo porušovali. (Szasz Thomas, The Therapeutic State – Štátna liečebňa, 
Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1984); tiež Szasz Thomas, The Theology of Medicine – 
Teológia medicíny, New York: Harper and Row, 1977). 

Lobotómie, šokové liečby a iné pochybné liečebné zákroky sa kedysi bežne robili na 
bezbranných pacientoch, neschopných brániť svoje telo a zbavených všetkej ľudskej dôstojnosti. 
Psychoanalytikov a psychiatrov netreba považovať za neomylných kňazov svojho umenia, o 
ktorých učení sa nediskutuje.

Neslobodno byť absolutistom: niektorí pacienti sú neschopní postarať sa o seba, ale 
odmietajú každú liečbu a pomoc. V takých prípadoch ich možno po porade s dvomi alebo 
viacerými lekármi a psychiatrami a za riadnej súdnej kontroly hospitalizovať, a to pre ich vlastné 
dobro a kvôli ochrane spoločnosti, ale po určitom čase ich treba prepustiť. Veľmi by pomohlo, 
keby spoločnosť mala vybudovaný lepší systém starostlivosti o osoby, ktoré potrebujú 
umiestnenie v ústave. Existuje mnoho veľmi smutných prípadov rodičov a blízkych príbuzných, 
ktorí nenachádzajú nijakú pomoc pre ťažko schizofrenických a psychicky postihnutých 
príslušníkov svojich rodín.

Informovaný súhlas sa nevzťahuje na malé deti, na silne duševne zaostalých a na 
senilných a komatóznych pacientov. V týchto prípadoch pomáhajú pri úvahách o možnostiach 
liečby ich príbuzní alebo zákonití poručníci.

Informovaný súhlas predpokladá určitú úroveň zdravotného vzdelania pacienta. Ideálom 
je poskytnúť širokým vrstvám obyvateľstva vysokú úroveň vedeckých informácií a vštepiť im 
vedomie, že nakoniec je každý sám zodpovedný za svoje zdravie. 

VII. Právo umrieť

1. Dobrovoľná eutanázia. Informovaný súhlas sa stáva stále aktuálnejším v dôsledku 
veľkého pokroku medicínskej technológie, ktorá umožňuje lekárom udržať pri živote aj 
pacientov, ktorí by inakšie už boli zomreli. Často počuť otázku: Kedy majú lekári zastaviť 
liečbu? Čo, keď si pacient nepraje ďalej žiť? Majú lekári povinnosť vnucovať mu liečbu proti 
jeho vôli? Majú ho nechať umrieť alebo dokonca urýchliť jeho smrť, ak si to praje? Výraz 
eutanázia značí v preklade „dobrá smrť“. Máme povinnosť pomôcť ľuďom umrieť, ak ich to 
zbaví utrpenia?

Môj názor je, že eutanázia je prípustná, a možno aj eticky povinná, len keď 
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a/ pacient umiera po nejakej chorobe alebo nehode a je v terminálnom štádiu; 

b/ má neznesiteľné bolesti; 

c/ je pri rozume (kompetentný) a informovaný o svojom stave; 

d/ rozhodol sa dobrovoľne.

Pod pasívnou eutanáziou sa rozumie, že sa nepoužijú neobyčajné a mimoriadne 
technické prístroje na udržanie pri živote, ak si to chorý nepraje; že sa okrem zmiernenia bolestí 
nebude skúšať iná liečba; že sa zastaví sa aj umelá výživa; že sa nebudú sa robiť pokusy o 
oživenie, ak sa zastaví srdcová alebo pľúcna činnosť. Ak si pacient praje prepustenie 
z nemocnice, aby mohol zomrieť doma, nemá sa jeho hospitalizácia predlžovať. Dobrovoľná 
eutanázia je etická zásada, s ktorou sa civilizovaná spoločnosť najnovšie veľmi spriateľuje a 
prijíma ju, hoci sa jej uznanie dosahuje len po ťažkých bojoch. Ešte stále sú veľkými odporcami 
náboženskí absolutisti, ktorí trvajú na tom, že len boh môže rozhodnúť, kedy má človek zomrieť. 
Niektorí dokonca hlásajú, že trpieť je cnosť a ako príklad uvádzajú agóniu Krista na kríži. Naša 
odpoveď je, že tí, čo chcú trpieť až do trpkého konca, môžu to robiť; ale tým, ktorí chcú umrieť 
s určitou dôstojnosťou a s čo najmenšími bolesťami, má sa toto právo priznať.

Takže máme povinnosť pristúpiť na vyslovené prianie osoby, ktorá sa rozhodla pre 
pasívnu eutanáziu a nepredlžovať jej agóniu. Rozhodujúca je tu zásada dobroprajnosti. Máme 
predsa byť milí, láskaví a súcitní a kde je veľká bolesť alebo utrpenie, máme urobiť všetko 
možné na ich zmiernenie. Existujú tucty strašidelných historiek o pacientoch, ktorých napriek ich 
vyslovenej vôli opakovane oživovali a takto udržovali týždne a mesiace v agónii, a to len na 
základe pretrvávajúcej predstavy lekárskej profesie, že jej primárnou úlohou je udržať chorého 
pri živote. Všetci uznávame, že máme morálnu povinnosť zabrániť krutému zaobchádzaniu so 
zvieratami a súcitne ich zbaviť utrpenia, ak sú poranené alebo umierajú. Máme robiť menej pre 
svojich blížnych, ktorí nás prosia, aby sme im pomohli v ich útrapách a umožnili im umrieť?

Liečba pacientov proti ich vôli vyzerá často ako mimoriadne bezcitný a ukrutný trest. 
Chýrny je prípad Donalda C., ktorý pri výbuchu utrpel vážne popáleniny, oslepol a z jeho údov 
ostali len kypte. Každý deň ho napriek jeho vášnivému odporu nútili brať Hubbardov kúpeľ, pri 
ktorom mal príšerné bolesti. Prežil svoje muky, ale dodnes protestuje proti znásilneniu svojej 
integrity ako ľudská bytosť. (Levine, C a Veatch, R. M., Cases in Bioethics: The Hastings  
Center Report – Bioetické prípady: Správa hastingského nemocničného centra. Hastings-on-
Hudson, N.Y., 1982).

Známy je aj prípad jedného lekára v konečnom štádiu zhubnej rakoviny a trpiaceho 
neznesiteľné bolesti. Ako odborník dobre poznal prognózu svojho stavu a žiadal zastaviť každú 
ďalšiu liečbu. Ale nemocnica odmietala splniť jeho prianie a niekoľkokrát ho oživili. Rozhnevaný 
a zúfalý protestoval stále žiadal, aby mu dovolili zomrieť; napriek pokračujúcim heroickým 
snahám zachrániť ho nakoniec zomrel (tamže). 

Úlohou lekára je uplatňovať svoje odborné vedomosti tak dlho, ako môže. Morálna 
otázka, či sa má pacientovi umožniť zomrieť, nie je jeho vecou. Ak je však pacientov stav 
beznádejný, vtedy má lekár prima facie povinnosť brať ohľad na jeho prianie. Môže sa vzpierať 
pacientovmu rozhodnutiu len vtedy, ak má nejaké rovnako závažné etické dôvody.

Ďalšia etická zásada, ktorá má pomôcť pri rozhodovaní, je „nikomu nerobiť zle“. O 
lekárovi sa nepredpokladá, že by ublížil svojmu pacientovi, ale držať ho pri živote napriek jeho 
vyslovenému prianiu je forma ublíženia. Žiť nie je vždy lepšie ako s dovolením umrieť; lekár 
pacientovi ubližuje, ak nútia umierajúceho žiť a znášať bolesti. Základná zásada je aj tu právo na 
rozhodovanie o vlastnom tele.

Aktívna eutanázia vstupuje do hry vtedy, keď pacient ide ďalej a žiada, aby sa jeho smrť 
urýchlila. Má sa pristúpiť na jeho požiadavku a má sa mu pomôcť umrieť? Je niekedy správne 
urýchliť proces umierania? V niektorých tragických situáciách ľudia cítia etickú povinnosť 
pomôcť milovanému človeku, kričiacemu o pomoc. Osobitne je to pravda, keď ide o člena 
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rodiny. Absolutista považuje za akt vraždy; a ak niekto len sedí vedľa a pripustí, aby sa chorý 
zabil sám, je vraj svedkom samovraždy; aj tu absolutista rovnako odsudzuje.

Ale morálna dilema, pred ktorou stojíme, je naliehavá: Ak je prognóza blízkej smrti istá a 
kvalita života následkom prudkých bolestí nepatrná, prečo niekoho nútiť žiť? Ak z etických 
dôvodov pripúšťame pasívnu dobrovoľnú eutanáziu, prečo nepripustiť aj aktívnu eutanáziu? Ak 
niekto nerobí opatrenia na oživenie alebo prestal s nútenou výživou, môže podať vyššiu dávku 
morfia na urýchlenie smrti? Majú, či môžu osoby blízke chorému aktívne zasiahnuť, aby sa 
ukončil jeho život? Záleží na tom, o čo ide. Niekto druhý musí asi zaobstarať potrebný 
prostriedok, ale je lepšie, ak si ho podá osoba, ktorá chce zomrieť, sama. „Nechci odo mňa, aby 
som ti zasadil ranu, ktorá ťa zabije.“

Čo však, ak osoba, ktorú mám rád, nie je schopná zdvihnúť ruku a vypiť ten nápoj alebo 
vstreknúť si do žily tú látku? Čo potom? Nemám odpoveď, ktorá by pomohla urobiť toto hrozné 
rozhodnutie. Mnohí ľudia sa nechcú podieľať na smrti iného, ale iní boli tak rozľútostení 
volaním milovanej bytosti o pomoc, že podľahli jej želaniu. Stalo sa, že muž, ktorého žena bola 
v pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby, ju zastrelil. Iný mladý muž, ktorého brat bol po 
nehode na motocykli úplne paralyzovaný, nevedel odolať jeho žiadosti a urobil to isté. Je tu aj 
prípad Derricka Humpreya a jeho ženy Jeany; vedela, že umiera na rakovinu a požiadala 
Derricka, aby jej priniesol jed, ktorý potom vypila. (Humprey, Derrick a Wickett, Ann, Jeans’ 
Way – Jeanina cesta. London: Quartet Books, 1985). 

V Holandsku existujú liečitelia a lekári, ktorí na pacientovu žiadosť pomáhajú 
umierajúcim skončiť ich život. (V USA je eutanázia povolená v štáte Oregon; smrtiaci liek platí 
štát. V mnohých štátoch sa pripravuje prijatie holandského riešenia problematiky eutanázie – 
pozn. prekl.)

 Každá dilema je jedinečná, každý jednotlivec je iný. Niektorí volia bojovať proti súmraku 
noci a nikdy sa smrti nepodvolia dobrovoľne, ba namiesto toho vychutnávajú každý dych až do 
posledného momentu. Iní cítia beznádejnosť, túžia skrátiť svoje zúfalstvo a úzkosť svojich 
príbuzných; prajú si urýchliť koniec a prosia svojich milovaných o pomoc.

Samozrejme sú v tejto oblasti aj nebezpečné úskalia, na ktoré musí dávať spoločnosť 
veľký pozor. Je tu napr. argument „šikmej plochy“. Po prvé, nesmieme brzdiť obetavé snahy 
lekárov pri hľadaní nových ciest a prostriedkov na záchranu a zlepšenie života; vzdať sa a prijať 
porážku by mohlo podkopať húževnatosť lekárskeho povolania, zapojeného do výskumu a 
nachádzajúceho nové liečebné postupy. Po druhé, hovorili sme, samozrejme, len o beznádejných 
prípadoch – pokiaľ môžeme určiť, že sú beznádejné. Je tu však niečo znepokojujúceho, keď sa 
hovorí o nemocniciach, v ktorých dostanú miesto skôr tí, čo idú zomrieť, ako tí, čo majú prežiť. 
Objavuje sa obava, a nie neopodstatnená, že sa na lekárov, ktorí sú ochotní podať smrteľný jed, 
bude hľadieť ako na katov,.

Asi bude lepšie prenechať tieto otázky súkromným rozhovorom medzi pacientom, jeho 
rodinou a lekármi a nerobiť hneď z každého prípadu verejný problém. Aj v minulosti robili lekári 
svoje rozhodnutia a iste boli nespočetné prípady tichej eutanázie, aktívnej aj pasívnej, a nikto o 
tom nehovoril. Dnes je to ťažké pre hysterické sliedenie prívržencov hnutia za „právo na život“ a 
pretože sa lekári boja dôsledkov žaloby pre zanedbanie povinnej starostlivosti alebo legálneho 
zásahu zo strany štátu.

Eutanázia je spojená s rizikom, že bude zneužitá. Stále je tu nebezpečenstvo, že kohosi 
bude pokúšať plán urýchliť smrť tety Milky; síce bez jej súhlasu, ale s vyhliadkou na dedičstvo. 
Okrem toho nie je vylúčené, že pacient odhadne svoj zdravotný stav nesprávne a predčasne urobí 
záver, že má neliečiteľnú chorobu. Niektorí ľudia majú nízky prah pre bolesť a radšej zomrú, ako 
by malo pokračovať ich utrpenie, aj keď je prognóza dobrá. Preto sa spoločnosť musí 
rozhodovať obozretne, kedy podporovať eutanáziu na požiadanie.
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Napriek tomu tvrdím, že právo na eutanáziu sa má rešpektovať – so zárukami. 
Predovšetkým sa eutanázia musí zakladať na informovanom súhlase a nesmie sa robiť neuvážene 
alebo pod nátlakom. Rozhodnutie musí byť premyslené a treba si nechať čas na uváženie. 
Záležitosť sa komplikuje, ak ide o náhly záchvat mŕtvice alebo je pacient v kóme, takže sa 
nemôžeme dozvedieť, čo si praje. Otca mojej ženy, mocného 77-ročného Francúza na pohľad 
dobrého zdravia, naraz skolila mŕtvica a bol skoro úplne paralyzovaný. Nebol schopný udržať 
stolicu a nemohol hovoriť. V tomto stave živoril štyri mesiace. Tomografia ukázala, že mal tak 
poškodený mozog, že jeho nádej na uzdravenie bola nulová. V rímskokatolíckom južnom 
Francúzsku sa slovo eutanázia nesmie vysloviť ani potichu. A tak tento hrdý a sebavedomý muž 
trpel až trpkého konca, takmer nedôstojne a takmer bez prejavov života. V jeho stave sa mu 
nedala položiť otázka, čo robiť: Chce žiť alebo zomrieť? Má byť oživovaný? (Bol, a to viackrát.) 
Majú sa vytiahnuť vyživovacie trubice? (Boli zjavne veľmi bolestivé.) Jedným možným 
východiskom je spísať zaživa prianie, čo sa má stať, keď niekoho prekvapí ťažká choroba. 
Druhá možnosť je oboznámiť so svojimi úmyslami takého človeka zo svojho blízkeho okolia, 
ktorý môže slúžiť ako splnomocnenec.

Jednou z komplikácií je skutočnosť, že niekedy sa nedá vedieť, či pacient umrie alebo 
prežije. Môže sa objaviť nový spôsob liečby alebo pacient môže s úspechom napnúť všetky sily 
a uzdraviť sa; potom môže, po rehabilitácii, s určitým postihom alebo aj bez neho ešte roky žiť 
radostným životom. Chyby sa urobili v minulosti a iste sa budú robiť aj v budúcnosti. Zaujímavý 
je prípad známeho amerického filozofa Sidneyho Hooka, ktorý utrpel prudký záchvat srdcovej 
mŕtvice. Prišiel k záveru, že jeho čas prešiel a začal trvať na tom, aby jeho žena a deti vypli 
prístroje. Jeho rozhodnutie sa zakladalo na dlhoročnej etickej viere v eutanáziu, ale jeho rodina 
odmietla pristúpiť na jeho prianie. Ostal neoblomný, ale oni naďalej zamietali jeho žiadosť. 
Nakoniec Hook prekonal krízu a žil ešte niekoľko rokov produktívneho života, za čo sú mu tí, 
čo ho poznali, vďační. No v jednom článku, napísanom niekoľko rokov po tejto epizóde, trval 
Hook na tom, že jeho žiadosť sa nemala odmietnuť a že keby sa situácia zopakovala, treba ho 
nechať zomrieť. Nesmie sa pripustiť, hovoril, aby výnimka potvrdzovala pravidlo a stále 
opakoval, že rozhodovať prináležalo jemu. (Sidney, Hook, „In Defense of Voluntary Euthanasia“ 
– Na obranu dobrovoľnej eutanázie, New York Times, 1. marca 1987).

V takýchto situáciách sa vždy volajú na pomoc iní ľudia. Kladú sa stále tie isté otázky: 
Aký je etický názor na samovraždu zo zdravotných príčin? Majú druhí ľudia povinnosť 
pomáhať? Majú sa snažiť odhovoriť pacienta od úmyslu zobrať si život?

2. Samovražda. Právo na samovraždu je veľmi sporné, najmä ak o nej uvažujú mladí 
ľudia. Náboženskí moralisti trvajú na tom, že len boh určuje, či máme žiť alebo zomrieme. Tento 
argument je pochybný, lebo ak len boh môže rozhodnúť, potom sa nesmieme pokúšať vyhnúť sa 
smrti; lekárska veda sa zrúti, lebo lekári zasahujú do božej vôle. A už nikto by nemal brať na 
seba úlohu hrdinu v bojoch za ideály, lebo to je často spojené s rizikom samovražedného 
priebehu. Japonsko urobilo z harakiri čudesnú drámu a militaristi ako Mishima ho zvelebili ako 
najvyššiu cnosť. Filozofi od Sokrata po Schopenhauera schvaľovali prípustnosť tej alebo onej 
formy samovraždy, ak sa uskutočnila na základe premyslenej voľby.

V posledných dňoch svojho života, keď čakal na vynesenie svojho rozsudku smrti 
Aténčanmi, dišputoval Sokrates so svojimi žiakmi, či má ujsť z Atén, ako mu radili jeho stúpenci 
a žiaci, alebo či má ostať a podrobiť sa rozsudku, ktorý považoval za nespravodlivý. Žiaci ho 
prehovárali, aby ušiel a žil v exile, on to však odmietol. Bol síce prinútený vypiť bolehlav, ale 
v určitom zmysle sa rozhodol pre smrť dobrovoľne, keď odmietol byť civilne neposlušným a 
nechcel porušiť aténske zákony. Nebál sa smrti. Nijaké zlo nemôže postihnúť spravodlivého 
človeka, povedal a uvažoval o možnostiach nesmrteľnosti. (Platon, Dialógy I. Kritón – O tom,  
čo treba robiť, s. 365-382 a Faidon – O duši, s. 721-795, prel. J. Špaňár, Bratislava, Tatran, 
1990. – Kolektív, ed., Predsokratovci a Platón, Bratislava, IRIS, 1998).
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 Iní filozofi, vedci, umelci aj obyčajní ľudia tiež neraz prišli k záveru, že v určitej situácii 
je lepšie zomrieť ako ďalej žiť: slobodná, plne dospelá a racionálna osoba vie niekedy uviesť 
príčinu pre vlastnú smrť.

Osobne si myslím, musím sa priznať, že samovražda je prejav totálneho bláznovstva. Ak 
všetko, čo máme, je život a ak nemáme ilúzie o nesmrteľnosti, máme žiť svoj život naplno, 
najlepšie, ako vieme. Život je príliš drahocenný, prekrásny a vzácny, než aby sa predčasne 
zahodil. Vždy je tu predstava krajšieho zajtrajška s novými možnosťami tvorivého 
dobrodružstva, uspokojivých výsledkov a aj nečakaných radostí. Myslím, že poddať sa túžbe 
spáchať samovraždu, je tragédia a takmer nenachádzam pre ňu ospravedlnenie. Obzvlášť 
nezmyselná je vtedy, keď sa jej dopustí mladý človek. Vtedy sa pýtame: Kde sme sklamali? Ako 
sme mohli nevidieť, že sú v núdzi? Ale podobne nepochopiteľná mi je aj samovražda pri ľuďoch 
stredného veku, ak si berú život na vrchole sily. Jeden môj priateľ, Piet Hein Hoebens, schopný 
mladý vydavateľ a vplyvný holandský novinár, zaujímajúci sa o parapsychológiu, autor viacerých 
zaujímavých článkov, spáchal samovraždu. Všetci jeho priatelia a kolegovia boli ohromení, veď 
mal ešte len okolo tridsať rokov. Neskôr sme sa dozvedeli, že už roky trpel na depresívne stavy a 
že sa viackrát zdôveril svojej žene, že jedného dňa so všetkým skončí. Keď to nakoniec urobil, 
všetci v jeho blízkom okruhu od prekvapenia onemeli z pocitu bezmocnosti voči takémuto aktu 
zúfalstva.

Skoro nenachádzam ospravedlnenie pre taký čin. Máme prima facie povinnosť ostať 
nažive nielen kvôli nám samým, ale aj kvôli tým, čo sú okolo nás; samovražda zrádza a okráda 
tých, čo nás majú radi. Nie som v tomto prípade absolutista a pripúšťam, že niektorí ľudia môžu 
prísť k záveru, že ich osobná situácia je taká neznesiteľná, nezmyselná a beznádejná, že sa 
rozhodnú skončiť svoj život. Iste to nie je niečo, čo by som aj ja mohol urobiť. Ale je to osobné 
rozhodnutie, pri ktorom niekto zvažuje svoje predstavy a záväzky a prichádza k záveru, že bude 
lepšie odísť. V mojom osobnom katalógu cností a nerestí považujem samovraždu stále za 
najväčší hriech proti sebe samému. Ale kto dovidí na dno ľudského zúfalstva, kto odhalí motívy, 
vedúce k sebazničeniu? Je isté, že niektoré formy depresie sú chemického pôvodu; niektoré 
psychické poruchy hryzú hlboko vo vnútri človeka a nakoniec ho môžu zbaviť kontroly nad jeho 
činmi. Ale u tých, čo sa môžu ovládať, nevidím ani slávne ani odvážne pohnútky, keď myslia na 
samovraždu.

Otázka však ostáva. Má byť nezákonné pokúsiť sa o samovraždu? Myslím, že odpoveď 
má byť áno, keď sa pri tom môže niekomu ublížiť. Povedzme, že niekto stojí na streche World 
Trade Tower (Veža svetového obchodu) v New Yorku a vyzerá to tak, že skočí dolu, pričom, 
pravda, môže poraniť ľudí na chodníku. Máme sa pokúsiť zastaviť ho? Áno. Psychologickými a 
inými metódami presviedčania ho máme prehovárať, aby neskočil. Máme vypláchnuť žalúdok 
osobe, ktorá sa vedome otrávila? Nie je ľahké odpovedať na túto otázku, ale ja hovorím opäť 
áno. Nepoznáme jej motívy; ale možno ju náš citlivý prístup privedie späť do sveta a možno nám 
raz bude vďačná, že sme ju zachránili. 

Ak niekto chce spáchať samovraždu a podarí sa mu to, nedá sa nič robiť. Niektoré citové 
tiesne sú však len dočasné a mnohé opakované pokusy o samovraždu sú vlastne výkriky o 
pomoc. V takých prípadoch, ak môžeme, máme sa pokúsiť potešiť zarmútenú dušu a vyviesť ju 
na cestu tvorivého a produktívneho života.

Hlavné ospravedlnenie nachádza samovražda – podľa môjho názoru – pri pasívnej alebo 
aktívnej eutanázii. Ale tá sa robí v čase, keď už niekto zomiera, keď trpí neznesiteľné bolesti a 
keď sa kvalita jeho života takmer pominula. Za takých okolností sa dá pozerať na samovraždu 
ako na rozumný čin, ktorý možno ospravedlniť z etických dôvodov.

Existuje ešte jeden druh samovraždy, ktorý tiež treba spomenúť. Ide o situácie najhlbšej 
beznádeje, keď sú ľudia zahnaní úplne do kúta, často neznesiteľne mučení, a istí, že ich čaká 
smrť. Mám na mysli tie početné tragické prípady samovrážd za druhej svetovej vojny, keď 
nacisti a Japonci zahnali svoje obete do zúfalej situácie a tie sa napríklad pri vstupe do mučiarne 
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alebo do plynovej komory rozhodli urýchliť svoju smrť, aby jednak skončili svoje utrpenie, 
jednak zabránili nepriateľovi ešte zvýšiť vládu nad ich životmi. Myslím, že za takých okolností 
môže rozumná bytosť prísť k záveru, že bude oveľa lepšie čosi urobiť, aj keď je to len dovŕšenie 
vlastnej smrti.

3. Infanticída. Otázka eutanázie sa niekedy vyslovuje i v súvislosti s deťmi, aj keď tie nie 
sú schopné rozhodovať samy za seba. Čo urobíme, keď sa narodí veľmi postihnuté, geneticky 
chybné alebo silne retardované dieťa? Môže byť niekedy dovolené ukončiť jeho život? Dá sa 
infanticída ospravedlniť? V minulosti ju praktizovali mnohé spoločnosti. Napríklad starovekí 
Gréci kládli nechcené deti na stráň jednej hory a nechávali ich tam umrieť. Nemyslím, že by sa 
infanticída dala ospravedlniť z etických dôvodov, ak nie je dieťa silne fyzicky postihnuté a teda 
už neumiera. Pokiaľ ide o geneticky chybné deti, tu je najlepšie urobiť potrat už dávno pred 
narodením, ak sa to dá zistiť dopredu. Ale takýto poznatok nie je vždy k dispozícii.

Podľa mojej mienky retardácia nie je dostatočný dôvod na infanticídu. Máme úlohu a 
povinnosť chrániť a rozvíjať každý nevinný detský život a snažiť sa naučiť aj tieto nešťastné 
bytosti láskavosťou a výchovou dosiahnuť to, čoho sú schopné. Majú svoje práva ako ľudské 
bytosti, rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako my. Patrí im taká istá morálna ohľaduplnosť ako 
normálnym deťom. 

V niektorých prípadoch však môže byť dieťa postihnuté takou zoslabujúcou chorobou 
alebo vrodeným defektom (napríklad spina bifida – dvojitá kostrč), že prognóza je istá smrť, ak 
sa neurobí nápravná chirurgia alebo nezaistí dlhodobá intenzívna starostlivosť. Ak tieto dve 
opatrenia môžu dať dieťaťu taký stupeň orgánovej funkčnosti, že dosiahne v ďalšom živote 
určitú životnú kvalitu, treba im dať prednosť pred eutanáziou. Vždy máme povinnosť starať sa, 
aby sa niečo urobilo. Iba ak je dieťa silne znetvorené a nebude sa môcť hýbať bez prístrojov, 
alebo ak na každý pád zomrie veľmi skoro, môžeme pripustiť, aby umrelo tak rýchlo, ako je len 
možné. Vtedy je správne zastaviť liečbu a nechať prírode voľný priebeh. Držať také dieťa nažive 
len predlžuje jeho agóniu. Etické zásady, ktoré sa tu uplatňujú, sú dobroprajnosť (konáme 
z akéhosi druhu láskavosti, aby sme znížili bolesti a utrpenie) a snaha nerobiť zle (nechceme 
novorodeniatku ublížiť). Každé takéto rozhodnutie o živote a smrti sa má ponechať na rodičov 
po porade s lekármi; ponechávať všetky takéto deti nažive, ako na tom trvajú skupiny hlásajúce 
právo na život, nemá byť paušálnym verejným stanoviskom.

VIII. Dobrovoľné združenia

Jednotlivci majú právo združovať sa s inými osobami na všetkých úsekoch 
spoločenského života. Združovanie je dobrovoľný akt, pri ktorom sa niekto vedome rozhodne 
spojiť sa a prípadne schádzať sa s inými osobami podobného zmýšľania. Takýto vzťah môže mať 
úzky rozsah rodinného kruhu, klubu, bratstva, školy, politickej strany alebo nejakého spolku. Ak 
takéto spolky majú veľa členov, pôsobia na verejnosť a týkajú sa, resp. ovplyvňujú iných členov 
spoločnosti, vtedy má spoločnosť právo kontrolovať ich a upravovať ich činnosť. Na takéto 
združenia platia trestné zákony a ak vykonávajú verejnú alebo poloverejnú činnosť, nemajú 
právo vylučovať zo svojho stredu iných jednotlivcov na základe rasy, viery, náboženskej 
orientácie alebo národnosti.

IX. Osobné vlastníctvo

Oblasť súkromia zahrnuje právo na osobné vlastníctvo a používanie vlastného majetku 
podľa vlastného priania, ak to nezasahuje do práv druhých. Do pojmu osobné vlastníctvo patrí 
šatstvo, nábytok, dopravné prostriedky, domy, súkromné obchody a podniky. Právo na 
vlastníctvo je obmedzené pravidlami o jeho používaní. Vlastníctvo musí byť podľa zákona 
získané kúpou alebo dedením a musí sa s ním narábať v rámci zákona. Spoločnosť môže 
obmedziť spôsob získania majetku – napríklad podvod je nezákonný. Môže zdaniť majetok a 
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zárobok z neho, ako aj dedičstvo. Niekedy môže obmedziť oblasť verejného podnikania, ktorého 
sa súkromník môže zúčastniť. Moje poznámky sa vzťahujú len na súkromné vlastníctvo a nie na 
spoločenský majetok, ktorý má verejný charakter vo forme určitého druhu spoločností, napr. 
nadácií, ktoré majú spoločenský význam, hoci niekedy ťažko rozlíšiť tieto dve oblasti. V mene 
verejného blaha má spoločnosť právo regulovať vlastníctvo majetku a jeho využívanie, najmä ak 
sú do procesu výroby, rozširovania alebo spotreby zapojení aj iní ľudia. Diskusia medzi 
kapitalistickou a socialistickou mravnosťou sa nás tu netýka. Niektorí socialisti pomýšľali na 
obmedzenie súkromného vlastníctva, ale v tomto ohľade má byť jasné, že štát by nemal zbaviť 
jednotlivca jeho osobného vlastníctva bez riadneho konania.

*

Demokratické spoločnosti uznávajú a rešpektujú právo jednotlivcov žiť takým životom, 
ako si prajú, akým chcú uspokojovať svoje potreby a mať svoje vlastné ciele a plány, ako 
dosiahnuť dobrý život. Usilujú sa podporovať maximalizáciu slobodnej voľby jednotlivca 
v súlade s verejným poriadkom a všeobecným blahom. Právo na súkromie je dôležitá podmienka 
a teda koniec koncov najlepšia je taká spoločnosť, ktorá sa snaží podporovať právo na slobodnú 
voľbu. Taká spoločnosť však predpokladá, že jej členovia sa správajú ako zodpovedné morálne 
bytosti a že tolerujú a rešpektujú práva iných. Nie všade sa to však darí, lebo etické správanie sa 
neodohráva vo vákuu. Nepriateľmi slobodnej spoločnosti sú chamtiví jednotlivci, bezcitní voči 
potrebám druhých, túžiaci len po zisku a zábave a zameraní len na vlastnú moc a jej rast na úkor 
iných. Preto je v humánnej spoločnosti životne dôležité pestovať v občanoch cnosti a slušnosť, 
aby vedeli žiť zodpovedne.

Časť IV
9. Strom života

Zmysel života

Dal som si za cieľ brániť v tejto knihe etiku humanistov proti jej ohováračom. Existuje 
veľké dedičstvo morálnej múdrosti a skúseností vlastných ľudskému rodu, na ktorom sa všetci 
podieľame. Okrem toho existujú nové etické zásady a hodnoty, ktoré sa vynárajú pri kritickom 
hľadaní a dajú sa podporiť racionálnymi dôvodmi. Všeobecné morálne pravidlá, kritériá, cnosti, 
zodpovednosť, rozvoj charakteru a základné ľudské práva (vrátane práva na súkromie) 
predstavujú objektívne východiská pri etickej voľbe. Na týchto základoch navrhuje humanistická 
etika životaschopnú alternatívu k transcendentálnym systémom morálnosti. 

Kritici humanizmu však môžu namietnuť, že sme neodpovedali na konečnú existenčnú 
otázku, ktorú kladú rovnako teisti i skeptici. Povedať iba, napríklad, že niekto má v bežnom 
živote určité povinnosti a ak ich neplní, je eticky nevyspelý, alebo že existujú všeobecné ľudské 
práva, aplikovateľné vo všetkých spoločnostiach svetovej komunity, nie je odpoveďou na otázku 
etického skeptika, aké je hlbšie odôvodnenie etického správania. Toto nás núti ísť až ku 
koreňom našich predpokladov o ľudskej situácii. Skeptikovej otázke sa nedá vyhnúť, lebo on ju 
stále opakuje a pochybuje že vieme nájsť základy etického života. Nepýta sa jednoducho len na 
odôvodnenie celej štruktúry etických zodpovedností, ale v podstate mu ide o rozriešenie otázky 
o „zmysle života“.

Počuť od humanistu slová, že kto bude jesť plody zo stromu poznania dobrého a zlého, 
nájde empatické etické poznanie, čo je pekné a dobré. Ale nejde o viac? Aký zmysel a cieľ má 
život ako taký, bez ohľadu na naše záväzky a povinnosti voči druhým? Teista prehliadol druhý 
strom v strede rajskej záhrady: strom života. Ak budeme jesť zakázané ovocie tohto stromu, 
objavíme posledné tajomstvo života?
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V Genezis sa Boh rozhneval na Adama, že jedol zo stromu poznania dobrého a zlého a 
vyhnal ho z raja. Posťažoval si: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo.“ (Gn 
3,22). A v obavách, že by Adam mohol ísť ďalej v získavaní moci a možno by s ním začal aj 
súťažiť v jeho vlastnej oblasti, skonštatoval: „Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome 
života a nejedol a nežil naveky!“ (Gn 3, 22), vyhnal ho z raja a postavil cherubov a vytasený 
ohňový meč, aby zablokovali všetky vchody a znemožnili Adamovi vstúpiť na cestu k stromu 
života a jesť z jeho plodov.

Čo je strom života? V Starom zákone je o ňom niekoľko zmienok. V Knihe prísloví 
nachádzame konštatovanie „Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda 
rozumnosť!“ (Prís 3,13) a o niečo ďalej pokračovanie „(Rozumnosť) … je stromom života pre 
tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení.“ (Prís 3,18). Toto sa podobá na rozumnú radu 
pre humanistu, zaujímajúceho sa o používanie kritickej etickej inteligencie. Pár stránok ďalej sa 
dočítame, že spravodlivý človek bude prekvitať, ale skazený hriešnik nie, pretože „ovocie 
spravodlivosti je stromom života“ (Prís 11,30). Aj toto podporuje morálne správanie ako zdroj 
obohatenia.

V Knihe zjavenia, poslednej knihe Nového zákona, sa metafora o strome života zjavuje 
znovu, ale tu má úplne iný zmysel. Strom života je tu vo vzťahu k nesmrteľnosti duše, čo sa 
stalo ústrednou témou kresťanskej doktríny o spasení, ktoré sa dá obsiahnuť len prostredníctvom 
Krista. Autor Zjavenia tu hovorí, že len tí, čo príjmu evanjelium a zvíťazia v boji so zlom, budú 
„jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji“ (Zjv 2,7). V poslednej kapitole Zjavenia sa opisuje 
nebeské mesto, kde „je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie; ... lístie stromu je na 
uzdravenie národov.“ (Zjv 22,2). Len tí, čo počúvajú božie príkazy „budú mať moc nad stromom 
života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.“ (Zjv 22,14).

Pre teistu sa takto konečný zmysel života nachádza v úlohe, ktorú mu určil boží plán. 
Každý človek hrá v tejto dráme svoju rolu a len od jej výsledku je závislá jeho večná spása. Toto 
mytologické rozprávanie o vypadnutí človeka z božej milosti a o vykúpení Ježišom Kristom sa 
vydáva za skutočnosť. Je to nadprirodzené pokušenie nahovárajúce duši, túžiacej po úteche zo 
žiaľu nad smrťou, že ju nájde v novej forme večného života po tomto živote. No nedá sa 
dokázať, že by duša bola nesmrteľná. Vedecká a filozofická kritika vidí v tejto historke to, čo je: 
veľkú ilúziu o splnenej túžbe. Ale celý náboženský systém kresťanskej viery sa zakladá na tejto 
rozprávke o vymyslenej spáse. Iba humanista ostáva voči takémuto chápaniu skeptický: „Prečo 
žiť život založený na fantázii?“

Koniec koncov je to teista, čo nevie nájsť konečný zmysel v tomto živote a očierňuje ho. 
Preňho život ako taký nemá zmysel per se; život tu a teraz je beznádejný, neplodný a zúfalý; je 
plný tragédií a zúfalstva. Teista vie nájsť zmysel len v opustení tohto života a prechode do 
akéhosi nadprirodzeného sveta za hrobom. Podľa jeho názoru ľudský svet nemá „konečný cieľ“ 
a je teda nezmyselný. Takto je teizmus pokusom o únik z ľudskej podstaty; je to patetický 
podvod. Pre teistu smrť nie je realita; nie je to nič finálneho a tragédia predsa nie je 
nenapraviteľná: stále ostáva nádej akejsi spásonosnej milosti. Teista sa jednoducho nevie 
vyrovnať s problémami, dilemami a konfliktmi života na tomto svete a tak sa ponad toto všetko 
prenesie do iného sveta, podobnejšieho jeho fantázii – hoci neprichádza ani s jasnou predstavou 
toho, čo bude robiť duša vo večnom raji. 

Myslím, že je niečo neľubozvučného v pokušení veriť v nadprirodzeno, ako ho vyjadruje 
teistická poézia. Neviditeľný Boh, to „Ja som“, ktoré počul Mojžiš na hore Sinaj, Ježiš pribitý na 
kríž, ktorý potom vstal z mŕtvych a jaskyňa ostala prázdna, Gabriel navštevujúci Mohameda ako 
posol Alaha a odovzdávajúci mu korán – to všetko sú fantastické výmysly, spradené z vlákien 
ľudskej predstavivosti. Viera v tieto príbehy prináša viera uvoľnenie zo skutočnosti. Tvrdenie 
veriacich, že sú to zjavenia, sa nedá nijako dokázať a zakladá sa na dvoch psychologických 
impulzoch: na tvrdohlavej viere a na nádeji na večný zajtrajšok. Nedá sa pochybovať, že veriaci 
generácia za generáciou prijímali články viery ako nesporné; viera má silnú tradíciu a na svoju 
údržbu odvždy mocnú úradnícku sústavu kňazstva, ktoré sa v minulosti rázne stavalo proti 
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každému kacírstvu a každej odchýlke od svojho názoru. Na zachovanie tohto mýtu a zaplašenie 
každej pochybnosti o jeho platnosti sa vynaložilo nesmierne úsilie. Nakoniec ho udržuje len 
ľahkovernosť veriacich, ktorí odmietajú skutočnosť smrti a naletia na vieru v život po živote 

Takáto náboženská viera je chorobná. Skutočnosť, že celé generácie mužov a žien 
velebili svätuškársku ľahkovernosť a zavrhovali skeptickú nedôveru k týmto príbehom, je ďalším 
príznakom choroby, ktorá im zvnútra hrýzla srdce. Keď teista kladie otázku „Aký zmysel má 
život?“ a pri odpovedi neustúpi od názoru, že bez božského cieľa by bol život nezmyselný, 
zastiera iba svoju neistotu a reaguje ako dieťa: nedôveruje vlastnej sile rozumu bez cudzej 
pomoci a má len krehkú dôveru vo svoju schopnosť sám riešiť problémy svojho života. Ak je 
človek závislý od boha vo svojej podstate, jeho život ako taký nemá význam. A toto je ešte 
väčšmi pravda, ak je tento život len pokusným poľom alebo čakárňou pred posmrtným životom, 
stanicou na trase do pekla alebo do raja.

Neznamená to, že by nábožnému veriacemu úplne chýbalo nadšenie pre plány a projekty, 
že by bol bez vášne a motivácie, že by nemal chuť do života, alebo že by nechcel riešiť problémy 
svojho života. Aj religiózni ľudia rozširovali hranice štátov a dobíjali a zakladali ríše, či už 
v mene boha, alebo kvôli mamonu. Tvorivý životný impulz je príliš vitálny, než aby sa dal ľahko 
potlačiť a aj teisti sa musia vyrovnávať s ťažkosťami, ktoré ich stretnú, ako len vedia. Ale im 
tento impulz pripadá len ako podenkový v porovnaní s ich veľkou a dôležitou úlohou v božom 
pláne; v pozadí stále číha ilúzia nesmrteľnosti a sľub čohosi iného – a to im bráni s chuťou jesť 
ovocie zo stromu života tu a teraz.

Ak je boh mŕtvy a niet života po smrti, bude mať človek odvahu žiť ďalej? Ak zavrhne 
vieru v božskú prozreteľnosť, bude z neho opustený zúfalec, stojaci ako kôl v plote, stratený, 
bez významu a bez nádeje? Bude stáť nahý pred smrťou a bude ho zožierať obava, že sa 
rozplynie v nič? Môže ho len boh, boh viery a modlitby, postaviť na nohy a dať mu odvahu 
vzdorovať nepriazni osudu a tragédiám? Alebo môže pozbierať všetky svoje sily, vzpriamiť sa 
k plnému životu a stať sa tým, čím chce? Teista popiera túto možnosť, lebo ak niet boha, nemá 
vraj z hľadiska večnosti život konečný účel. Je ľudský život len náhodná vlnka v oceáne 
galaktického času, krátky záblesk svetla medzi dvoma zabudnutiami – medzi veľkým treskom a 
veľkým krachom? Je teda nezmyselný, ako sonet bez rýmu aj bez poslania? A ak aj boh nie je 
podstatou morálneho života, nie je aspoň vitálnou požiadavkou zmysluplného života? Keby bol 
nakoniec odstránený, nezrúti sa všetko do tmy a do prázdna? Všetky ľudské hodnoty, ideály, 
nádeje a túžby sa potom stratia? Je viera v prvú príčinu a posledný súd potrebná ako kognitívny 
a psychologický podklad? Prežili mýty teizmu preto, lebo stále pokúšajú ľudí márnou ilúziou, že 
strom života môže dať nesmrteľnosť?

Vo vesmíre bez boha

 Moderná veda zosadila z trónu boha klasických náboženstiev a postavila sa proti 
myšlienke, že vesmír má určený účel. Už v šestnástom storočí sa prírodná veda pri vysvetľovaní 
materiálneho vesmíru zaobišla bez teológie: netreba viac hľadať účel, aby sa vysvetlili prírodné 
javy. Hmota a energia sa správajú podľa zákonov, ktoré sa dajú predpovedať; materiálne javy 
nemajú splniť nijaký účel. V devätnástom storočí evolučná teória nahradila tradičné 
vysvetľovanie života: niet pevných druhov alebo entelechií, ale prebieha postupná evolúcia 
náhodnými mutáciami, selektívnym rozmnožovaním, adaptáciou a prežívaním. Klasické dôkazy 
existencie boha padli pod logickými kritikami filozofov. A aj keby boh existoval mimo 
prírodného vesmíru ako jeho nadprirodzená príčina, mohli by sme sa dozvedieť len veľmi málo, 
ak vôbec niečo, o ňom a o jeho plánoch s ľudským druhom. Viera v boha sa tak ukázala byť len 
článkom viery; nezakladá sa na dôkaze. Vedecká kritika talmudu, biblie a koránu ukázala, že 
tieto knihy nie sú božím prstom, navádzajúcim ľudskú históriu na správnu cestu, ale produktom 
ľudskej vynaliezavosti.
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Ateisti popierajú, že existuje tradičný teistický boh. Skeptici a agnostici jednoducho 
konštatujú, že niet dostatočných dôkazov o existencii nadprirodzeného božstva a že myšlienka, 
že „On“ stvoril vesmír podľa svojho plánu, nemá rozumný podklad. 

Ak je to tak, čo z toho vyplýva pre ľudstvo? Zem, ktorá je len jedna z menších obežníc 
Slnka, sa rúti priestorom vo vleku Mliečnej dráhy, ktorá je jednou z miliárd hviezdnych galaxií. 
Môžu existovať aj iné formy života, možno dokonca inteligentného života, v iných častiach 
vesmíru; to ostáva objaviť a overiť. Ale myslieť si, že všetko na tejto nepatrnej planétke a 
v celom nesmiernom vesmíre bolo stvorené pre ľudí, je nafukovaniu nášho ja. Nie je to 
neodôvodnené antropocentrické obťažovanie skutočnosti? Aj keby sme sa pokúšali akceptovať, 
že veľký fyzikálny tresk bol vyvolaný akýmsi kozmologickým princípom inteligencie, nemáme 
nijaké oprávnenie pripisovať takejto neosobnej moci morálne vlastnosti, aké majú ľudia. Ani nám 
to nedovoľuje vymyslieť nejakú cieľavedomú ľudskú existenciu len v súvislosti s týmto 
princípom. Veriť, že boh stvoril človeka na svoj obraz, je len antropomorfický prejav 
povýšenectva. Naopak, pravý opak je pravda: my sme si vytvorili boha vo svojej predstavivosti, 
aby splnil naše nádeje a sny o večnosti. Antropický princíp povyšuje ľudskú pýchu na entú. Naše 
hymny a modlitebné knižky vášnivo vyjadrujú nádej, že boh-otec kdesi existuje a že sme 
súčasťou jeho diela. Celá táto oddanosť je však nanič, lebo vedecký humanista nemôže veriť na 
boha ortodoxného teizmu. 

Ak však klasický boh teizmu umrel aj pre religióznych skeptikov, ktorí si položili tú 
otázku, čo nás čaká v budúcnosti? V čom spočíva účel ľudského bytia? Môže mať život za 
takýchto okolností nejaký zmysel?

Dovoľte mi povedať, že takto tradične položená otázka je nejasná. Podľa mňa zmysel 
vyjadruje vzťah, zmysel je v relácii k niečomu. Nič nemá „zmysel“ samo osebe, v izolovanom 
alebo abstraktnom ponímaní; alebo v celom vesmíre. Zmysel, podobne ako cnosť, sa vzťahuje na 
nejakú formu vnímavého života, schopného väzby, interpretácie a podávania vecí. Povedať, že 
niečo má zmysel, znamená, že to má význam, alebo že je to dôležité pre nejakú uvedomelú 
bytosť. Z minulých skúseností sa organizmus učí, že isté úseky jeho skúseností súvisia s inými 
úsekmi. Náhly hrom a blesky sú znaky blížiacej sa búrky. Majú zmysel pre tvora, ktorý uteká 
hľadať skrýšu. Vrčiaci pes je znakom nebezpečenstva, pradúca mačka tlmočí pohodlie. Takéto 
príhody sú predzvesťou toho, čo príde, spájajú prírodné diania s ich možnými následkami. 
V ľudských súvislostiach sa interpretujú nielen prírodné javy, ale aj symboly a jemné rozdiely 
v procese jazykovej komunikácie. 

Z funkčných vzťahov sa dajú odvodzovať rozličné úrovne „zmyslu“. Matematické 
axiómy, postuláty a teorémy majú jasne špecifikované významy v danom logickom systéme. 
Metafory básnikov vyjadrujú iný druh zmyslu. Ťažko sa dá prijať argument, že zmysly existujú 
nezávisle ako zvecnené základné pojmy v akejsi transcendentálnej oblasti. Zmysly existujú 
v súvislosti s rozumovou a komunikatívnou činnosťou. Ak ich stade abstrahujeme, nepovedia 
skoro nič. Čomu by sa podobal vesmír, keby v ňom nebolo uvedomelých živých bytostí? Na túto 
otázku ťažko niečo povedať, lebo vyhlásiť, že niečo má zmysel, znamená, že to má zmysel pre 
niekoho; odpovedať sa dá len po pochopení.

Sekulárny humanista sa pýta: Ak niet boha vo vesmíre, budú mať veci aj tak svoj zmysel? 
Áno, samozrejme, ale len v súvislosti so živými bytosťami, ich záujmami a ich reakciami. 
Prírodné javy vo vesmíre nemajú zmysel izolovane alebo samy osebe, ale len pre nás (alebo iné 
bytosti). Preto sa môžeme ďalej pýtať: Aký zmysel má západ slnka, zákruty rieky, výbuch sopky, 
alebo explózia supernovy v ďalekom Magellanovom súhvezdí? Všetky tieto úkazy sú 
prirodzenými prírodnými fyzikálnymi fenoménmi, ktoré sa dajú vysvetliť odvolaním sa na 
rozoznateľné pravidelnosti a majú materiálne príčiny. Jednoducho sa stali. Slnko zapadá nie 
preto, aby sa ľudia potešili jeho kráse, ani sopka nevybuchuje, aby im nahnala strach. To, čomu 
hovoríme západ slnka, spôsobuje energia, ktorú vyžaruje slnko a vidíme ju rozlične podľa toho, 
ako sa zem krúti okolo svojej osi; sopka vybuchuje a chrlí lávu a horúce plyny v dôsledku pnutí 
v zemskej kôre. A či vidíme rieku „lenivou“ a supernovu „veľkolepou“, to závisí od nášho 
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stanoviska. Sme to my, čo reagujeme na prírodné javy. Samozrejme z nich môžeme vyčítať to, 
čo sa nám zachce. Sú takej povahy, že ich vnímajúce bytosti vidia raz ako prekrásne alebo 
veľkolepé, inokedy ako lenivé a strašidelné. Musí však pritom existovať vedomá bytosť, ktorá 
tvorivo vyjadrí pre seba a pre druhých zmysel, ktorý nachádza v prírodných úkazoch.

Často sa pýtame: aký zmysel má sám ľudský život vo vesmíre vo všeobecnosti? A zas 
nemá táto otázka zmysel, ak je izolovaná od živých bytostí (vrátane iných druhov), ktoré fungujú 
a zakusujú život. Zmysel života je to, čo v živote nachádzame alebo čo z neho chceme v živote 
urobiť. Život má zmysel len pre vnímavé bytosti, ktoré žijú; má vzťah k ich potrebám, záujmom, 
túžbam, trápeniam a radostiam.

Teisti, ktorí tvrdia, že zmysel všetkého určil boh, jednoducho nanucujú prírode svoje 
pojatie božstva. Keďže náboženstvo je produkt ľudskej predstavivosti, utkaný z materiálov 
ľudských vášní – ich strachu, neblahých tušení, úzkostí, nádejí, túžob a snov – má boh vo 
vesmíre len vtedy nejaký význam, ak mu pripíšeme také úmysly, aké si prajeme, aby mal. Želáme 
si, aby vyslyšal naše modlitby, zmenšil naše bolesti a útrapy, zachránil nás pred smrťou. Ak 
zanecháme predstavu boha, nezanikne výraz zmysel, pretože ho vynašli ľudia. Ľudia boli odvždy 
veľmi vynaliezaví a vymysleli nekonečné množstvo náboženských systémov, ktoré nám 
umožňujú vyporiadať sa s problémami, s ktorými sa v živote stretáme. Ľudský mozog je šikovný 
a vie spriadať rozprávky, ktoré nás utešujú a nadchýnajú. Príroda je príroda: ale my jej stále 
niečo pridávame a prikrášľujeme ju. Kultúra je pradivo zložitých zmyslov, ktoré sme si sami 
utkali.

Tvorba nášho vlastného zmyslu

Život nemá zmysel per se; poskytuje nám však nespočetné príležitosti, ktoré môžeme 
buď prepásť, prípadne zo strachu nevyužiť, alebo sa ich s radosťou chytiť. Zmysel života 
nenájdeme v tajných formulkách starodávnych prorokov alebo kňazov, ktorí sa stiahli ticho 
rozjímať v ústraní, ale objaví ho každý, kto vie prejaviť vrodenú chuť do života. Nájdeme ho 
v priebehu života, keď sa rozvíja a keď vznikajú nové podmienky pre nové skúsenosti. Keď jeme 
plody stromu života, zmocňuje sa nás nádherný pocit zanietenia pre život. „Najvyššou“ 
hodnotou pre humanistu je presvedčenie, že život sám osebe môže byť dobrý. Každá jeho chvíľa 
je vzácna a príťažlivá. Takzvané tajomstvo života je vlastne otvorené tajomstvo, ktoré môže 
dešifrovať každý. Nachádzame ho v každodenných skúsenostiach: radosť z dobrej hostiny, 
vyčerpávajúca námaha ťažkej práce, úchvatná melódia symfónie, uspokojenie z dobrého skutku, 
vzrušenie orgazmu, elegancia matematického dôkazu, vzpružujúce dobrodružstvo výstupu na 
nejaký vrch, potešenie z pokojného odpočinku, zvučný spev piesne, nadšené drukovanie pri 
športových pretekoch, čítanie nežného sonetu, radosti rodičovstva, potešenie z priateľstva, čisté 
uspokojenie zo služby iným ľuďom – vo všetkých týchto činnostiach a všelikde inde.

Stále zamračený a ustrašený religionista koncentruje všetky „zmysly“ na boha a na svoju 
nádej na posmrtný život; možno preto nevie plne vychutnať uvedené skutočnosti, a tak musí ako 
v začarovanom kruhu hľadať zmysel života mimo svojho života.

Bohatstvo života sa predstavuje a uskutočňuje každú chvíľu, keď skúsenosť dozrieva, 
zostáva v pamäti so všetkými minulými skúsenosťami a rodí sa v očakávaní budúcich. Zmysel 
života je aj v tom, že život môže byť dobrý, krásny a zaujímavý nielen pre nás, ale aj pre tých, 
ktorých máme radi a pre iné vnímavé bytosti. Nachádzame ho v potešení z tvorivej činnosti, v 
múdrosti a spravodlivosti. Vlastne ani nepotrebujeme viac a treba dúfať, že nikto sa neuspokojí 
s menej.

Zmysel života úzko súvisí s našimi plánmi a projektmi, s cieľmi, ktoré sme si vytýčili, 
s našimi snami a ich uskutočňovaním. Sami si vytvárame vedomé predstavy; kultúrnemu a 
prírodnému svetu okolo seba pridávame vlastné interpretácie. Objavujeme prírodu, vyžadujeme 
od nej a dávame jej. Zmysel nachádzame už v živote starých Egypťanov, v ich kulte Isidy 
a Ozirisa, nazývanom „náboženstvom“, a v ich pyramídach, alebo aj v hĺbaní starovekých 
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prorokov Starého zákona. Dokladajú ho aténski filozofi, ktorí na Akropole uvažovali o osude 
mestského štátu. Vidíme ho v pláne stredovekého mesta, postaveného na roľníckej ekonómii s jej 
feudalizmom a kresťanským kultúrnym pozadím. Zmysel života chápali samurajskí bojovníci 
v kontexte japonskej kultúry, je v nádejach a snoch peruánskych Inkov, domorodých kmeňov 
Watusov v Afrike, v exotických kultúrach Hindov a moslimov v Indii a južnej Ázii. Novým 
spôsobom ho ilustruje moderná postindustriálna mestská civilizácia dnešného sveta, poskytujúca 
nám nový materiál a nové možnosti pre budúce dobrodružstvá. 

Toto všetko svedčí o skutočnosti, že ľudia si našli svoj zmysel života v kontexte svojich 
historických kultúrnych skúseností, ako aj o tom, že vedeli žiť a zúčastňovať sa na všetkom vo 
svojom svete. Život mal pre nich zmysel; len obsah sa menil a líšil; forma a funkcia boli podobné. 
Ak sa život žije naplno, môže byť radostný a optimistický aj v úplne odlišných kultúrnych 
podmienkach; môže mať svoju vnútornú hodnotu a dokonalosť aj len v sebe samom. Môže byť 
úžasné už len žiť ho a zázračné môcť ho pozorovať.

Tragické pocity
Naproti tomu teista je hlboký pesimista; protestuje, že to všetko nestačí. Život, náš 

každodenný život sám o sebe, je vraj nakoniec prázdny a bez účelu či zmyslu. Samotárski 
melancholickí fatalisti a všetko negujúci kritici, neschopní prežívať a vychutnávať krásy života, 
odmietajú možnosť šťastného života tu a teraz. Zvyčajne považujú sex, dobrodružstvo a umenie 
v každom ohľade za neuspokojujúce. Zaujímajú sa len o duchovné hodnoty a o svoj konečný 
nadpozemský osud; keď tieto ich vyhliadky porovnáme s materiálnymi a prírodnými bohatstvami 
tohto života, vyblednú do bezvýznamnosti. 

Existuje zásadná žaloba zúfajúceho pesimistu proti životu: skľučuje ho zlo vo svete a to, 
čo považuje za dedičný hriech. Tvrdí, že vo svete je viac zla ako dobra. Zameriava sa na 
najhoršie plody našich úsilí a túžob. Pozrime sa bližšie na hlavné body jeho žaloby:

1. Argument slzavého údolia. Život je plný útrap, bolestí a úzkosti. Nie je zdrojom 
smiechu a radosti, ale smútku, tragédií, pokrytectva, krutosti, chorôb, nespravodlivosti a zla. Je 
tu neúspech a sklamanie. Sú tu nehody, tragédie a porážky. Sú tu nepretržité konflikty a 
rozbroje, vojny a násilenstvá, nepriateľstvá a nenávisť.

2. Ľudia sú bezmocní. Niečo síce vládzeme podniknúť, ale väčšina dôležitých udalostí 
v našom živote prebieha bez možnosti nášho ovplyvnenia: náhla choroba, nepredvídaná nehoda, 
neočakávaná anomália. Život je mnohoznačný a plný vzájomne súvisiacich príhod, no nikto 
nemôže jednoznačne predpovedať budúcnosť a ešte menej pripraviť sa na pohromu. Čo sa má 
stať, stane sa; vlny osudu a nespravodlivosti nás vždy zaplavia; proti nim nič nezmôžeme, ostáva 
nám iba poddať sa a trpieť. Nesmiernosť vesmíru môže v nás vzbudzovať iba neblahé tušenia; 
len modlitba a úpenlivé prosby nás možno môžu zachrániť od najhorších tragédií, ktoré nám 
hrozia. 

3. Mýtus o Sizyfovi. Život je samé nekonečné opakovanie a úmorná práca, naše výhry 
nikdy nie sú trvalé. Sizyfos bol odsúdený vygúľať ťažký balvan na vrch hory, ale nikdy nebol 
schopný splniť túto úlohu, lebo zakaždým, keď takmer dosiahol vrchol, balvan sa skotúľal dolu 
a Sizyfos to musel nekonečnekrát opakovať. Výčitka znie, že sa namáhame a stále ťažko 
pracujeme, ale konečný úspech alebo iné riešenie neprichádza; naša unavená myseľ a boľavá 
duša nenachádzajú pokoj. 

4. Schopenhauerova dilema. Stále sa tackáme medzi a nepokojom a nudou. Poháňajú nás 
túžby, snažíme sa dosiahnuť ciele a cítime pritom úzkosť. Ak sa nám nejaká túžba splní, sme 
rýchlo zasýtení a znovu je tu nuda. Tento kolobeh nemá konca, stále pretrváva len pohyb medzi 
dvoma nešťastnými extrémami. Len nirvána alebo ničota nás môže zbaviť bremena túžby a múk 
nespokojnosti. 

130



131

5. Pominuteľnosť vecí. Zisťujeme, že nič netrvá večne a nie je absolútne; všetko, čo 
príde, časom pominie. Z tohto maličkého stromčeka vyrastie nádherný dub, ale uschne. Z tohto 
mladého žriebäťa bude raz zodratá stará mrcina; z tohto milého dievčatka stará matróna; z tohto 
krásneho mládenca senilný dedinský blázon. Dieťa na pláži sa hrá stavaním paláca z piesku, ale 
vlny oceánu ho čochvíľa zaplavia a odplavia jeho múry. Všetky inštitúcie a konštitúcie pohltí čas. 
Majestátne architektonické pamiatky veľkých civilizácií minulosti nie sú dnes nič viac ako 
vyblednuté spomienky na ich niekdajšiu veľkosť – niet v nich života. Neúprosný osud všetkých 
ľudských výtvorov je úpadok. Napokon sa všetky tie úžasné ideály, pre ktoré ľudia žili, stratia 
a z hľadiska večnosti sa všetko, čo dnes robíme, sa rozplynie a bude zabudnuté.

6. Konečnosť smrti. Pri konečnom zúčtovaní nás čaká najhroznejšia skutočnosť, a to naša 
vlastná pominuteľnosť a naostatok smrť. Existenčný pocit úzkosti každého človeka sa zakladá na 
tom, že jedného dňa tak on, ako aj všetci jeho milí budú pochovaní (alebo spálení) a rozpadnú sa 
na prach. Z hľadiska smrti sa všetko zdá byť nezmyselné. Načo boli všetky tie túžby a snahy, 
všetky tie nádeje a nadšenia? Všetko, čo sme v živote urobili, bude odplavené a zničené. Všetko 
sa rozpadne na svoje najjednoduchšie častice a vráti sa do večného kolobehu prírody. Popol sa 
na popol obráti, prach na prach – aj my sa ponoríme do nekonečného oceánu času.

Teista považuje tieto skutočnosti za neznesiteľné, a preto vyžaduje existenciu boha, ktorý 
ho zbaví všetkých nepríjemností so zlom a životnými tragédiami. Presadí svoje túžby a sny do 
iného života, v ktorom nebude nepokoj, ani nuda, ani zloba, ale konečná stálosť, dobrota a 
večný život. Ak sa však na to pozrieme realisticky, zistíme, že takýto systém je vlastne len planý 
sen a stane sa niečo iné; aj tento sen sa rozpadne rovnako ako iné hrádze proti ničivej sile čas. 
Ak nič netrvá večne, tak ani náboženské pomníky, ktoré ľudia postavili.

Svet teistu je len svetom snov; je to bezmocný únik do budúcnosti, ktorá nikdy 
nenastane. Teista nevie žiť svoj život naplno a tak časť z neho premárni. Stále ho trápi pocit 
hriechu, viny a nespokojnosti, že zajtrajšok neprichádza. Neklame nakoniec svoj životný sľub, 
keď verí na mýtus? Nie sme na tom lepšie, ak nepodliehame úteche jeho ilúzií? 

Ak zoberieme do úvahy náklonnosť ľudí vymýšľať spásonosné poviedky o úteche, 
musíme si vážne položiť otázku, či vôbec môžeme bez nich žiť. Ak zanecháme svoje ilúzie, 
Budeme sa vedieť ľahšie vyrovnať s neúspechom, porážkou, nestálosťou vecí, a aj so smrťou, ak 
zanecháme svoje ilúzie? Vieme pozbierať všetky psychické sily a odvahu žiť podľa svojho a 
postaviť sa realisticky voči vesmíru?

Humanistova odpoveď pesimistovi je jeho optimizmus: Tvrdí, že život hodno, alebo 
môže byť hodno žiť.

Presne formulovaná otázka znie, či život hodno žiť preň sám, bez ilúzií o nesmrteľnosti. 
Žiaľ, na úplné rozlúštenie tejto hádanky nestačí rozum. Existujú síce racionálne argumenty, ktoré 
možno ponúknuť zúfalému duchu, gniavenému udalosťami a neschopnému vyrovnať sa s nimi. 
No náboženstvo je spôsob, ako sa s vecou vyrovnať únikom do ríše snov a neskutočnosti. 
Schopnosť žiť ako humanista je len otázkou odvahy a motivácie. Ak je motivácia oslabená, alebo 
úplne chýba, dá sa urobiť len veľmi málo, ako ju vyvolať. Najvyššia odvaha je byť a existovať, 
premôcť odpor a tešiť sa z tejto schopnosti

Hojné radosti
Na pesimistov zoznam životných ziel možno odpovedať protichodným zoznamom 

životných možnosti a radostí.

1. Plnosť života. Slzavé údolie sa dá vyvážiť vrcholmi radostí, žiale života jeho úspechmi, 
hlbiny zúfalstva štítmi úspechov. Ak sú v živote tragické udalosti, sú aj radostné chvíle. Ak nás 
niekedy niečo mrzí, inokedy preciťujeme veselosť a smiech, radosť a pôžitok. Ak nám kňazi 
pripomínajú neúspechy a porážky ľudskej existencie, humoristi majú z toho dobrú zábavu; aj my 
sa môžeme kochať v niektorých príjemných zážitkoch. Slzy majú svoje miesto v každom živote, 
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ale neslobodno sa osudu poddať. Môžeme zlepšovať život, ak na to vynaložíme inteligenciu 
a pousilujeme sa, ak budeme tam, kde sa znižuje alebo eliminuje nevedomosť, hlad, strádanie, 
choroby a sváry. Takto sa dá odpomôcť mnohým zlám, alebo sa aspoň dajú zmenšiť; dobro môže 
prevážiť nad zlom alebo ho potlačiť, slzy môžu byť vyvážené radosťami.

2. Ľudská sila. Potrebujeme uvedomovať si vlastnú silu. Hoci, samozrejme, sú veci, 
ktoré nemôžeme ovplyvniť – napr. smrť, ak nie aj dane – dejiny civilizácie zreteľne dokazujú, že 
keď sa rozumne vynaložila mravná sila a inteligencia, viedlo to k prekonaniu protivenstiev. 
Dávne civilizácie mohli byť prehnane pesimistické v otázkach hriechu, korupcie alebo prírodných 
katastrof, ale veda a technológia nás už dávno naučili pochopiť príčiny mnohých javov a často aj 
nájsť primerané protiopatrenia. Primitívnej mysli sa najprv vidí, že záležitosti nejdú svojou 
cestou alebo že nemajú príčinu. Veľká voda odniesla úrodu, dedina hladuje; možno bude dobre 
obetovať jedno dieťa alebo jednu ovcu, aby sa zmenšil hnev nejakého boha – tak primitívne sa 
kedysi „rozmýšľalo“. A tí, čo takto „rozmýšľali“, podrobili sa svojmu osudu v nádeji, že im 
bohovia pomôžu. Pre veci, ktoré neovládne, hľadá človek vysvetlenie v nejakom božskom 
poriadku a takto zmenšuje svoj strach.

Musíme však uznať, že aj keď môžeme momentálne trpieť nešťastím, vždy je tu 
možnosť, že sa osud zvrtne. Dnešný zármutok môže byť cestou k zajtrajšiemu šťastiu. Dráma 
ľudskej civilizácie je plná možností nových objavov a nových síl. Tvorivou prácou sa dá 
nepriazeň osudu premôcť; máme v sebe sily, ktoré nám v budúcnosti umožnia zmeniť veci k 
lepšiemu. Len musíme po porážke pozbierať svoje sily a snažiť sa. Ľudská vôľa môže zlepšiť 
situáciu. Budúcnosť závisí od vytrvalosti, vynaliezavosti a nepoddajnosti ľudského ducha. 

3. Uspokojenie z činnosti. Legenda o Sizyfovi dilemu ťažkej a neúspešnej práce zveličila, 
lebo cieľavedomé úsilie môže byť rozhodujúcim zdrojom radosti a obohatenia. Opakovať čo aj 
ten istý výkon nemusí byť úmornou drinou, ale môže to byť aj ohromným uspokojením – ako 
príklad stačí uviesť športovcov, ktorí sa nekonečné hodiny pripravujú na súťaž. Naozaj, možno 
je to samotné úsilie, čo je hlavným prameňom radosti zo života. Milý chodí za svojou milou, 
podnikateľ buduje novú továreň, spisovateľ sedí roky nad svojím magnum opus (veľké dielo). 
V tvorivých činoch nachádzame trvalé povzbudenie. Nejde ani tak o to, čo dosiahneme, ako skôr 
o všetky tie úkony, ktoré musíme urobiť, aby sme niečo dosiahli. Prostriedky na dosiahnutie 
cieľa nemožno oddeliť od samotného cieľa. Nesmieme každú prácu odsúdiť ako úmornú drinu. 
Keby sme v rajskej záhrade alebo v nebi nemali čo robiť, bolo by to predsa peklo.

4. Očakávanie a realizácia. Schopenhauerovu dilemu možno ľahko vyvrátiť. Jeho postoj 
je reakciou otupenej citlivosti. Nie je lepší rozšafný postoj, ktorý sa zapáli za opačné 
hodnotenie? Existujú predsa veľké a dráždivé výzvy a túžby, ktoré podnecujú k činom a pri 
dosahovaní cieľa prežívame veľké vzrušenie. Keď konečne dosiahneme cieľ, je tu radosť 
z úspechu, nesmierna úľava z uhasenia smädu, zahnania hladu, uspokojenia vášne. Okrem toho 
sa pri dosiahnutí jedného cieľa hneď aj zjaví na obzore druhý a je zaujímavý, takže stále sa 
pohybujeme medzi radosťou z očakávania a potešením z realizácie.

5. Novosti. Ako odpoveď na argument nestálosti možno uviesť, že hoci je pravda, že nič 
netrvá večne, sám premenlivý tok udalostí má v sebe niečo príťažlivé.

Rozličné použitia histórie. V prvom rade si pripomeňme, že nie všetky úsilia minulosti sú 
zabudnuté; ostávajú v ľudskej pamäti vo výrobkoch, umeleckých dielach, knihách a pamätníkoch 
z tých čias. Stali sa časťou svetovej kultúry, ceníme si ich a máme z nich osoh. To dobré, čo 
robíme, nás možno prežije a budúce generácie nám možno budú vďačné za to, čo im zanecháme. 
Etnológia a archeológia nám umožňujú čiastočne odhaliť a rekonštruovať minulé civilizácie. 
Vieme ich začleniť do širšej perspektívy ako časť svetovej histórie, a to od jaskynných malieb 
predhistorických ľudí vo Francúzsku, Afrike a Austrálii až po súčasnosť. Tak sa minulosť stáva 
živou a zmysluplnou pre dnešok; každá kultúra preberá, hodnotí a vysvetľuje svoje dedičstvo zo 
svojho hľadiska.
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Pominuteľnosť vecí ostáva natrvalo nezmazateľnou súčasťou skutočnosti. Vidno to 
v astronómii, kde je vesmírna scéna divadlom zrodu a zániku hviezd a mliečnych dráh, ktoré sa 
rútia nesmiernou rýchlosťou v stále sa rozpínajúcom univerze. Možno všetko, čo sa voľakedy 
udialo, môže byť znovuobjavené v niečej prítomnosti.

Ocenenie novoty. Po druhé, vždy je niečo nové pod slnkom. Môžeme si to všimnúť vo 
svete priemyselných výrobkov, kde s veľkou netrpezlivosťou čakáme na posledný výkrik módy; 
včerajšie výrobky dnes už vyšli z módy, zajtrajšie musia byť lepšie. Samozrejme, je to ilúzia, ale 
móda, knihy a umelecké štýly poslednej sezóny vždy uvoľňujú cestu móde, knihám a umeleckým 
štýlom budúcej sezóny. Aj ten krásny orech iste vyschne, ale už rastú nové stromky, ktoré ho 
nahradia. Cézar môže umrieť a všetci ho môžu oplakávať, ale čoskoro bude vládnuť Augustus. 
Nové je vždy spojené so vzrušením, aj keď nás pri prvom stretnutí môže zaraziť svojou 
odvážnosťou. Isteže sú klasické štýly veľkolepé, ale aj tak ich nahradia rozličné nové módy 
prejavu – predurčené stať sa klasickými, keď predtým prežili svojich ohováračov. Pomíňajúcnosť 
má teda voľačo z cnosti. Jedinečnosť, individualita a novota majú svoje miesto v pluralistickom 
univerze a dajú sa vychutnávať, kým trvajú. Nič netrvá večne, horekuje melancholik. Áno, 
odpovedám mu, ale aké nádherné sú tieto pučiace konáriky, chystajúce sa zaujať svoje miesto!

6. Strom života. Pripomína sa nám, že nakoniec príde staroba, smrť a ničota – a že to 
čaká každého z nás. To je krutá skutočnosť a nedá sa jej ujsť. Smrť môžeme oddialiť a moderná 
medicína vieme predĺžiť život; v budúcnosti sa ľudstvu asi podarí nájsť ďalšie nové cesty, ako 
predĺžiť život správnou výživou, cvičením a lekárskou starostlivosťou ďaleko za sedemdesiatku. 
Máme nádej, že v priebehu budúcich generácií dôjde k významným objavom, ktoré podstatne 
predĺžia dlhovekosť a muži aj ženy budú žiť a tešiť sa zo života v dobrom zdraví o desaťročia 
viac ako dnes. Smrť nám pripomínajú pesimisti, život optimisti. Vzhľadom na realitu smrti treba 
sa nám zamerať predovšetkým na život – netrápiť sa žiaľom nad jeho koncom, ale brať jeho 
každú chvíľu ako cenný dar.

Život hodno žiť!
Moje argumenty môžu padnúť na hluché uši. Niektorí ľudia môžu byť takí sklamaní 

životnými bojmi a povinnosťami, že vyhlasujú život za odporný, skľučujúci a znechucujúci. Sú 
tak zlomení jeho bremenami, že ich jedinou odpoveďou je sústavný negatívny postoj k všetkému. 
Veselý človek ich prekvapuje, desí ba až zlostí. Neznášajú radosť a smiech, sú stále vážni. Vo 
chvíľach zúfalstva pomýšľajú niekedy dokonca na samovraždu. 

Ako odpovedať ľuďom, ktorí nepovažujú život za hodný žiť? Pripúšťam, že logika 
niekedy zlyhá a argumentmi im nič nedokážeme; chuť do života je niečo pudové a podvedomé. 
Ak chýba, môže byť na príčine nejaká fyziologická alebo psychosomatická porucha, trápiaca 
srdce. Všeličo môže vyvolať prehnaný tragický pocit, veď kto vie s istotou povedať, čo 
pokrivilo cit pre skutočnosť? Krajné zúfalstvo môže mať fyziologický, ba aj genetický pôvod. 
No môže ho zapríčiniť aj úplný nedostatok základných potrieb. Môže mať svoje korene 
v homeostatickej poruche rovnováhy, v potláčanom sexuálnom libide, v nedostatku lásky, 
priateľstva alebo spoločnosti, v strate sebadôvery, v nemožnosti nájsť nejakú tvorivú činnosť 
alebo ideál, za ktorý hodno bojovať, v nedostatku vedomostí. Dá sa predpokladať, že keby sa 
tieto potreby uspokojili, mohol by taký človek rásť a rozvíjať sa, lebo by našiel tvorivú základňu 
na zmysluplný a šľachetný život. Ak niekto nevidí svoj súčasný život ako hodný žitia, asi by sa 
mal presadiť do situácie, z ktorej to uvidí inakšie.

Nespočetní ľudia ospevovali strom života v minulosti a budú to robiť aj v budúcnosti. 
Plod stromu života prospieva zdraviu, je výživný a keď ho jeme, spoznávame jeho tajomstvo: učí 
nás, že život je v podstate dobrý. To je skúšobný kameň etiky humanizmu. Každý človek si musí 
vytvoriť podmienky, ktoré mu umožnia žiť bohato a radostne . Napokon je to cieľ všetkých 
morálnych a etických pravidiel a regúl. Sú dobré a správne nielen samy o sebe, ale aj pre svoje 
dôsledky – pre to, čo umožňujú: zdravý, tvorivý a dobrý život. Všeobecné morálne pravidlá a 
povinnosti treba rešpektovať ako rozhodujúce pre celú spleť životných vzťahov v spoločenstve. 
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Rozhodujúcim testom pre etické systémy je, či vedú ľudí k radostnému životu. Celé generácie 
ľudských bytostí sa tešili zo života v minulosti a celé generácie to budú robiť v budúcnosti. 
Nemusíme hľadať spásu ani únik do nirvány, ani voľakam inam – čo je vlastne únik nikam. 
Výsledky tvorivého života, vrátane spoločného žitia s inými, sú summum bonum (najvyššie 
dobro) ľudského pokolenia. To je odpoveď humanistu teistovi. Niet nič vznesenejšieho ani 
väčšieho, ako žiť dobrý život: to je aj jeho odmena.

Postskriptum o barbarstve: Odvrátená strana mesiaca

Možno je moja téza príliš optimistická. Možno mám skreslený názor o pozitívnych 
cieľoch humanistickej etiky alebo o vrodenej schopnosti ľudí dosiahnuť dobro. Pesimista bude 
bezpochyby kontrovať mojej téze dlhými litániami o podlých neprávostiach v ľudskej histórii a o 
zvrátenostiach určitých období, keď ľudia boli schopní ohromujúcich morálnych zločinov. 
Všetko toto vraj poukazuje na zlyhanie čisto humanistickej a sekulárnej morálky v boji proti zlu. 
Krajnou ilustráciou ľudskej zloby sú genocídy: masakry Rimanov na Kartágincoch, invázie 
barbarov do Ríma, krvavé križiacke výpravy, inkvizícia, turecké vraždenie Arménov za prvej 
svetovej vojny, likvidácia miliónov ľudí v stalinských gulagoch, vyvraždenie miliónov Židov 
a miliónov príslušníkov iných národov nacistami, nútené pochody pod komandom Červených 
Kmérov v Kambodži – a to sme vymenovali len niektoré.

Nie som stúpencom doktríny o dedičnom hriechu. Neverím, že ľudia sa rodia hriešni. Ale 
nie som ani taký naivný, aby som si myslel, že všetci ľudia sú od prírody dobrí, že prirodzene 
hľadajú dobro a že hriech zapríčiňuje len nevedomosť. Ľudia sa nerodia ani dobrí, ani zlí, ale sú 
schopní jedného aj druhého. Hoci vieme vrúcne morálne cítiť, číha v nás aj divá beštia, 
pripravená vyskočiť z klietky a dopustiť sa nemorálnych činov. V ľudskom srdci existujú 
pravdepodobne obidva impulzy popri sebe. Ako zistíme, ktorý z nich sa prejaví? Záleží to teda 
na podmienkach prostredia, teda či prevládnu pozitívne a povznášajúce tendencie? Možno 
uvažovať aj o genetických príčinách zla? Musíme hroziť prísnymi sociálnymi sankciami, ak 
chceme potlačiť sklony k zlu?

Kulminačné body mravnej skazy zaznamenalo ľudstvo v moderných časoch a nacistická 
éra je svedectvom vrcholného ľudského zla. Bolo to len prechodné poblúdenie histórie alebo 
nám to má povedať viac o ľudskej povahe, ktorú sme si zvolili za tému tejto knihy?

Moja osobná skúsenosť so zločinmi Hitlera a jeho pomocníkov ma páli v pamäti, lebo sa 
pamätám na udalosti druhej svetovej vojny. Môžem svedčiť o hrôzach holokaustu. Bol som 
americkým pešiakom, mal som sotva osemnásť rokov a slúžil som v 9. a 3. armáde, ktoré sa 
zúčastnili na porážke nacistického Nemecka a oslobodení Európy. Dostal som sa do Dachau a 
do Buchenwaldu pár dní po oslobodení týchto koncentračných táborov. Keď som bol po prvý 
raz v Dachau, stál som nad jamou plnou popola a kostí tisícov obetí. Videl som hory šiat a 
topánok, ktoré zostali po zavraždených. Potom som navštívil Buchenwald a o niečo neskôr som 
bol v armáde, ktorá oslobodila Plzeň, posledné veľké mesto zbavené jarma wehrmachtu. Hovoril 
som s „bezdomovcami“, ako ich nadnesene volali, s obeťami nacistickej pohromy, ktorí prežili 
útrapy vyvražďovacích táborov a teraz tlmeným šepotom opisovali priebeh hrôzy: muži, ženy a 
deti v dobytčích vagónoch, o hlade a bití, nahnaní do plynových komôr a potom z nich zostal len 
popol.

Jedna staršia česká pani, s ktorou som sa stretol v Sudetoch, mi hovorila o svojom 
synovi, vraj komunistovi. Pred štyrmi rokmi ho zatklo gestapo a od tých čias o ňom nepočula. 
Pýtala sa ma, či je ešte živý, keď sa teraz vojna končí. Nemal som srdce povedať jej, že 
pravdepodobne je mŕtvy. Iný muž, Žid menom Lieberman, mal pri stretnutí len tričko a nohavice; 
začal pracovať ako vojenský sluha pri našej jednotke v Mníchove. Predtým bol zatvorený 
v blízkom Dachau, kde pracoval štyri roky, aj v krematóriu. Dachau nebol taký špecifický tábor 
smrti ako Osvienčim, ktorý mal výslovný cieľ vyhubiť „nežiaducich“. Aj tak však bol v Dachau 
bežný hlad, týfus, bitie a mučenie, takže aj úmrtnosť bola veľká. Od neho som sa dozvedel 
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najviac o hrôzach nacistických tzv. pracovných táborov. Čo to bolo, čo dohnalo ľudí ponížiť 
iných ľudí na triedu podľudí a zaobchádzať s nimi horšie ako so zvieratami, zversky a bez 
všetkej dôstojnosti? A ako vysvetliť tú mlčanlivú spoluúčasť a teda spoluvinu mnohých miliónov, 
ktoré to umožnili?

Raz som bol v jednotke, ktorá obkľúčila a zajala skupinu esesáckych dôstojníkov. Boli 
k nám zdvorilí a pozorní – veď to boli zvyšky kedysi hrdej armády! Spoznal som tu vysokého 
dôstojníka zbraní SS, ktorý mi povedal, že patrí do známej leteckej rodiny Messerschmidtovcov. 
Naznačil som mu, že chápem uväznenie mužov ako vojnových zajatcov a možno aj ich nútenú 
prácu, potrebnú pre nemecké vojnové vypätie; ale ako mi vysvetlí, alebo ako sa pokúsi 
ospravedlniť premyslené vyvražďovanie nevinných detí, žien a starých ľudí? Pozrel sa na mňa a 
odpovedal: „Bolo to potrebné, lebo nikdy sa nevie, čo vzíde zo židovského lona.“ Ostal som stáť 
zhrozený. Predo mnou bol podľa všetkých znakov civilizovaný a kultivovaný muž. Odvolávajúc 
sa na rasistickú náuku o nadradenosti Árijcov a podradenosti Židov si myslel, že je možné 
ospravedlniť genocídu. Bol zvrátenou odchýlkou od normy, alebo je naozaj v hĺbke ľudskej 
povahy niečo ohavne ničomného, čo vedia prebudiť šialení tyrani typu Hitlera?

V tom čase sa v Nemecku nachádzali milióny cudzích robotníkov, zavlečených sem na 
práce na poliach a v továrňach. Spojenci ich nazývali otrokmi. Naša armáda ich oslobodila tisíce 
v okolí mesta Münster. Úplne ma vyviedlo z rovnováhy, keď títo, sotva oslobodení, začali po 
okolí kradnúť, znásilňovať a vraždiť civilov; museli sme ich zatknúť a dať do táborov. Mnohí 
z nich sa nechceli vrátiť do Sovietskeho zväzu, lebo v Nemecku očakávali lepší život. Ohromili 
ma svojím rozprávaním o Stalinových pracovných táboroch, o terore a útlaku, ktorý pretrpeli ich 
priatelia a príbuzní a o strachu z návratu. Neskôr sme sa dozvedeli, že spojenci mnohých nasilu 
repatriovali do Sovietskeho zväzu, kde ich po príchode uväznili a popravili.

Ako sa dá vysvetliť také barbarstvo? Dá sa mu predísť len teistickým systémom 
morálnosti?

Nacistické a stalinské gulagy mali tri príčiny:

Po prvé to bol ideologický fanatizmus, ktorý umožnil označiť za nepriateľov celé skupiny 
ľudí – Židov a Rómov nacistami, kapitalistov a kulakov marxistami-stalinistami. To tak narušilo 
logickú a morálnu disciplínu, že sa dal ospravedlniť akýkoľvek druh barbarstva. Nevraživosť a 
nenávisť najprv tleli a potom vzbĺkli a tzv. nepriatelia boli najprv diabolským spôsobom zbavení 
svojej ľudskosti a potom ich mučitelia pozabíjali. Nacisti vyhlásili, že židovskú otázku možno 
vyriešiť len genocídou; stalinisti zas, že triednych nepriateľov revolúcie treba likvidovať.

Po druhé to boli totalitné režimy, v ktorých sa všetka moc koncentrovala do rúk malej 
diktátorskej kliky. Neexistovalo zákonné právo na opozíciu, takže neobmedzená moc vlády 
nepodliehala demokratickej kritike. Demokratická zásada tolerancie bola opustená a zavládla 
zbesilosť pokryteckých démonických fanatikov.

A po tretie sa uznala neslávne známa doktrína, že na dosiahnutie cieľa možno použiť 
všetky prostriedky – vrátane teroru a genocídy. „Účel svätí prostriedky.“ To viedlo k zneváženiu 
všeobecných morálnych pravidiel, etických zásad a ľudských práv. Nedalo sa konať podľa 
morálnych zásad, lebo sa zaviedla etika príkazu a poslušnosti. Každý mal povinnosť poslúchať 
rozkazy, vysvetľoval nacista Adolf Eichmann, ktorý prísne dozeral na to, aby vlaky do táborov 
smrti išli presne na čas. Podobne aj súdruhovia zo Strany museli poslúchať príkazy svätej cirkvi 
marxizmu-leninizmu bez najmenšieho prejavu nelojálnosti. Nikde nebolo miesta pre nesúhlas.

Drieme v hĺbke ľudskej prirodzenosti obluda, schopná takýchto ohavných zločinov? Skôr 
verím, že také strašné činy sú nám cudzie a že sú pravým opakom našich morálnych cítení.  
(Dúfam, že ma neobžalujú z prehnaného humanistického idealizmu.) Nacisti sa pokúšali zatajiť 
svoje zločiny a vykynožovali národy potajomky. Stalinisti tiež maskovali svoje výčiny, ako to 
ukázali moskovské procesy na konci tridsiatych rokov; ako keby boli vedeli, že je to výsmech 
elementárnych morálnych pravidiel každej civilizovanej spoločnosti. Boli to zločinci, zapálení za 
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falošné ideály, nie priekopníci nového veku morálnosti. Boli to tyrani, ktorých spaľovala 
nenávisť a pokazilo zlyhanie etickej múdrosti.

Nemyslím, že by etika, založená na teistickom bohu, vedela udržať na uzde beštiu 
v ľudskej prirodzenosti. Stačí si pripomenúť brutálne vojny, inšpirované náboženskými 
horlivcami, pri ktorých tiež zem nasiakla krvou ľudských bytostí – a tie predsa tiež vraj stvoril 
ich boh! Je to veľké nešťastie, že za určitých sociálnych podmienok sa satanské správanie 
odtrhne z reťaze a podnety pre morálne cnosti prestanú existovať.

Tieto zlovestné fakty sú ďalším dôvodom, prečo treba rozvíjať humanistickú etiku. Nie 
takú, čo sa zakladá na teizme alebo na nejakej ideológii, ale takú, ktorá vychádza z ozajstného 
záujmu o iné ľudské bytosti a z ochoty tolerovať rozličnosť a rozdiely. Humanistická etika je 
nerozlučne spätá s etickými zásadami a hodnotami a nepripúšťa ustupovanie od všeobecných 
morálnych pravidiel. Jej jadrom je presvedčenie, že ľudské práva sa vzťahujú na všetkých mužov 
a ženy. Len v takomto zušľachtenom etickom prostredí možno dúfať, že sa raz dospeje k plnosti 
života pre každého. A keď sú okolnosti bezútešné a okolo zavládla čierna tma, treba si 
pripomenúť, že druhá strana mesiaca je zaliata slnkom,

Záver
Nadišiel čas zhrnúť moje argumenty. Historicky sa vyvinuli aspoň dva pramene 

morálnosti: nadprirodzené teistické systémy, založené na príkazoch viery a udomácnené zvykom; 
a normatívne zásady a hodnoty, založené na kritickom etickom hľadaní.

Teistické systémy morálnosti nie sú schopné vyrovnať sa s konfliktmi moderného sveta. 
Usilujú sa držať človeka v područí obmedzených morálnych predstáv, vypracovaných v detských 
začiatkoch ľudskej rasy. Prikazujú stiahnuť sa do kukly čakania na pomyselnú spásu. Ale 
starodávne pravdy sa dnes nedajú vzťahovať na nové skutočnosti sveta, v ktorom prebiehajú 
rýchle technologické, ekonomické, sociálne, kultúrne a politické zmeny.

Dajú sa odhaliť nové žriedla etickej múdrosti, ale len ak okúsime z plodov zo stromu 
poznania dobrého a zlého. Ako vyhnanci z raja majú ľudia vzrušujúcu možnosť stať sa eticky 
zodpovednými bytosťami, schopnými rozriešiť problémy budúcnosti prostredníctvom svojej 
kritickej inteligencie.

Etika humanizmu pramení z hĺbok filozofickej múdrosti – Grécka a Ríma, renesancie a 
osvietenstva – a z poznatkov modernej vedy. Kritické etické hľadanie poskytuje zmysluplné 
usmernenie pre etickú voľbu. Musíme ťažiť z toho najlepšieho v minulosti – zo všeobecných 
morálnych pravidiel, z dedičstva predošlých civilizácií a zo základov cností, ako ich predstavujú 
racionálne osobnosti. Humanizmus hlása, že jednotlivci sú zodpovední voči sebe samým, ale aj 
voči iným členom spoločnosti; že musíme rozvíjať charakter našich detí, vštepovať im súcit a 
láskavosť, zveľaďovať ich schopnosti etického poznania. V konečnom dôsledku nám rozum 
poslúži dobre len vtedy, ak vyvinieme nové zásady, primerané nastávajúcemu veku.

Etické koncepcie zajtrajška musia byť priam planetárne. Musíme prekročiť hranice úzkej 
lojality a provinciálneho šovinizmu minulosti. Musíme uznať, že základné ľudské práva sú čo do 
rozsahu univerzálne.

Nepodliehajme pesimizmu ani zúfalstvu. Hodnotný a významný život môžeme žiť tu a 
teraz. Ak budeme jesť z plodov zo stromu života, spoznáme, že v priebehu tvorivého života 
dostávajú veci nový vnútorný zmysel. Od nás a od toho, čo robíme, závisí, či sme schopní viesť 
dobrý život. Každý človek je do značnej miery sám zodpovedný za svoj osud. Každý sa môže do 
vôle tešiť z prekrásnych radostí života. To platí pre každého; musíme sa učiť žiť, milovať a 
spolupracovať v spoločných etických komunitách. Osobitne to platí pre tých, čo nadobudli nielen 
cit pre vlastnú osobnú hodnotu, ale aj cit pre osobnú hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej 
bytosti v celom ľudskom spoločenstve.
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Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nena-
mýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväz-
ku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich. 

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme 
podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom po-
hľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

Kniha amerického filozofa Paula Kurtza „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ nás presviedča, 
že musíme jesť zakázané ovocie rajského stromu poznania dobrého a zlého, pustiť sa do etické-
ho hľadania a zásady nášho správania budovať na samostatnom rozmýšľaní; len táto cesta vedie 
k objaveniu etických právd, ktoré môžu usmerňovať naše spoliehanie sa na seba samého 
a uznávanie práv iných.

„Zakázané ovocie“ obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrét-
ne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory.

Slovenská humanistická literatúra nemá zatiaľ knihy tohto druhu a keď pred pätnástimi rokmi 
vyšla, nevyvolala veľký ohlas. Doba nebola priaznivá. Žiaľ, aj dnes ľudia málo pestujú svoj 
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svetonázor a z pohodlnosti a lenivosti súhlasia s nálepkou, ktorá nezodpovedá skutočnosti. 
Mladí sú takí ako na celom svete: do kostola chodili, kým museli a prestali chodiť, keď už nemu-
seli. Len keď požiadavky cirkevnej vrchnosti a prisluhujúcich politikov prekročia mieru únosnos-
ti (napr. reštitúcie, výhrada svedomia, antikoncepcia a interrupcie, zneužívanie detí), ozvú sa na 
blogoch búrlivé rekcie protestov mnohých skupín obyvateľstva. 

Internet ovládol svet a nejeden ho má už aj na mobilnom telefóne. Existujú stovky elektronic-
kých kníh od rozprávkových cez kuchárske po romány a pobožné. Preto vydávame takto aj „Za-
kázané ovocie“ a dúfame, že si ho do svojich počítačov stiahnu a občas po ňom siahnu mnohí.

Printové vydanie vyšlo v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť Prometheus v roku 
1998 vo vydavateľstve Rastislava Škodu v Bratislave, ISBN 80–967906–5–X.
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