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Postmoderné cháPanie etických 
PrincíPov

V  spleti  tvorby  rôznych  etických  kó-
dexov  sa  od  nepamäti  hl’adá  spoloćná, 
východzia  platforma.  V  dnešnej  dobe, 
ked’  sa  tvoria etické kódexy napr.  špor-
tovcov, diferencované kódexy vedeckých 
pracovníkov  v  rôznych  odvetviach..., 
otázkou  je ći každá, špecificky vytvára-
ná etická sústava bude vychádzat’ z jed-
ného  prameńa,  alebo  jediný  východzí 
spoloćný  bod  sa  zavrhne.  Do  diskusie 
ponúkame  pohl’ad  preferujúci  jediný 
východzí bod, ktorý má svoju ontologic-
kú opodstatnenost’ a objektívny axiolo-
gický  rebríćek  hodnôt.  Pre  niektorého 
ćitatel’a,  zvyknutého  na  ponuku  viace-
rých  možností,  toto  zamyslenie  nebude 
zaujímavé. Pre tých, ktorí neustále hl’a-
dajú jednotiaci princíp bytia ćloveka táto 
ponuka bude vítaná. Nebojíme sa vyslo-
vit’  tvrdenie,  že  princípy  prirodzeného 
zákona – jednotiaceho prvku vhodného, 
objektívneho,  všeobecne platného a ne-

menného  etického  kódexu,  pomáhali 
tvorit’  tie  hodnoty,  ktoré  dodnes  obdi-
vujeme, ale chýba nám odvaha vrátit’ sa 
znova  k  týmto  princípom.  I  kvôli  tomu 
pokladáme túto štúdiu za vhodnú k vše-
obecnej diskusii.

Po druhej svetovej vojne postavili pred 
súd  mnohých  kolaborantov  s  nacistic-
kým  režimom.  Oni  sa  však  obhajovali: 
My sme poslúchali a konali svoju povin-
nost’, ba viac, konali sme podl’a platných 
zákonov a neprevinili sme sa proti nim! 
Norimberský  proces  ich  napriek  tomu 
odsúdil,  ćím  sa  natíska  logická  otázka: 
Ako to teda je – možno l’udí odsúdit’ za to, 
že konajú v zmysle zákonov? Z  hl’adiska 
následného  vývoja,  až  po  súćasnost’,  je 
„paradoxne  nepochopitel’né“,  že  aj  na 
Norimberskom  súde  zaznelo  zdôvodne-
nie pre oprávnené odsúdenie tých, ktorí 
sa  previnili  proti  „nadćasovému“  „vy-
ššiemu  zákonu“.  Podl’a  tohto  verdiktu 
je „vyšší zákon“ nad l’udskými zákonmi 
a  môže  ich  zbavit’  platnosti.  Ak  som  si 
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tento postup dovolil nazvat’ „paradoxne 
nepochopitel’ný“, urobil som tak v opýta-
vosti  –  kedy  sa  možno  odvolat’  na  „vy-
šší zákon“, a potom: ći odvolanie nań je 
úćelové alebo všeobecne platné? Ak platí 
prvá verzia, a na „vyšší zákon“ sa možno 
odvolávat’ úćelovo, zaváńa to politickou, 
ći inou objednávkou. Ak je „vyšší zákon“ 
všeobecne platný, sú zákony demokratic-
kých parlamentných rozhodnutí v zhode 
s „vyšším zákonom“?... 

Rešpektovanie  „vyššieho  zákona“  vy-
voláva  d’alšie  otázky:  odkial’  berie  silu, 
aby sa v urćitých chvíl’ach nań l’udstvo 
odvolávalo? Ako je to možné, že sú chvíle, 
ked’ „vyšší zákon“ stojí nad každým par-
lamentom, nad každým král’om, nad ka-
ždým  „právom  silnejšieho“.  Ochrańuje 
jednotlivca  pred  svojvôl’ou  vládnucich, 
nezávisle  na  forme  vládnutia.  L’udia  sa 
cítia v bezpećí, ak platné zákony štátu sú 
v zhode s „vyšším zákonom“, a ked’ za-
väzuje všetkých, t.j. aj mocných. Takéto 
chápanie nemá nić spoloćné s vt’ahova-
ním Cirkvi do problému, i ked’, a to je d’a-
lší nepochopitel’ný paradox, práve Cirkev 
zostáva  ćasto  osamotená  ked’  háji  plat-
nost’  „vyššieho  zákona“,  aby  ochránila 
najbezbrannejších  –  chudobných,  núdz-
nych, ale aj nenarodených, starých, cho-
rých...  Paradox  nepochopenia  „vyššieho 
zákona“ spoćíva ćasto v nerovnakej mie-
re  jeho  vzt’ahovania  na  vlastné  záujmy 
s  odmietnutím  toho  istého  práva  socie-
te  bezbranných.  Ego  prevyšuje  slobodu 
a  integritu  iného. V minulosti  sa  „vyšší 
zákon“  nazýval  aj  „prirodzeným  záko-
nom“, v dnešnej dobe sa ćasto nahrádza 
termínom  „l’udské  práva“,  avšak  znova 
v paradoxe nerovnakého metra jeho do-
volávania sa a jeho zachovávania1.

V  prelínaní  sa  kultúr,  náboženstiev, 
ekonomík... a d’alších ćinitel’ov,  je otáz-
ka  prirodzeného  zákona  konfrontovaná 
s  dobou,  ktorú  prežívame  a  ktorú  po-
známe pod menom – postmoderná, hoci 
niektorí  už  hovoria  o  post-post-moder-
nej dobe. Inými prívlastkami sú ešte, do-
ba: post-krest’anská a post-metafyzická, 
post-morálna,  post-etická.  Postmoder-
nú  mentalitu  by  sme  mohli  definovat’ 
rôznymi  protikladnými  výrazmi  –  je  to 
atmosféra  a  myšlienkový  pohyb  ktorý 
protirećí  doterajšej  predstave  sveta.  Je 
to  spôsob  myslenia,  ktorý  sa  dištancu-
je  od  metafyziky,  aristotelizmu,  augu-
stínovskej tradície i od Ríma, ako centra 
katolíckej  cirkvi  a  od  mnohých  d’alších 
vecí.  Možno  práve  pomenovania:  post-
krest’anská  a  post-metafyzická  najviac 
poukazujú na  to,  ćo sa vlastne udialo – 
stlmilo sa alebo úplne vytratilo vedomie 
nadprirodzena  a  nadćasovej  platnosti 
hodnôt,  ćo sa v znaćnej miere prejavilo 
v  nepochopení  a  odmietnutí  existencie 
prirodzeného zákona.

Postmoderné  myslenie  je  vzdialené 
od  predchádzajúceho  krest’ansko-pla-
tónskeho  sveta,  v  ktorom  boli  urćené 
zásady  na  získanie  nadvlády  pravdy, 
nadvlády hodnôt nad pocitmi, chápania 
nad  vôl’ou,  ducha  nad  telom,  jednoty 
nad pluralizmom, asketizmu nad vitali-
tou,  većnosti  nad  ćasnost’ou.  Vo  svete, 
v ktorom aktuálne prežívame svoj život 
jestvuje pudové uprednostńovanie citov 
pred vôl’ou, dojmov pred chápaním, svo-
jvol’nej logiky a vyhl’adávanie potešenia 
pred  asketickou  a  normatívnou  morál-
kou. V tomto svete je na prvom mieste ci-
tlivost’, dojatie a aktuálny okamih. L’ud-
ská existencia  sa  stáva miestom, kde  je 
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sloboda bez brzd, kde osoba uskutoćńuje 
alebo sa domnieva, že uskutoćńuje osob-
nú l’ubovôl’u a tvorivost’. Aj ked’ to mno-
hí nepripúšt’ajú –  je  to ćas odporu voći 
výlućne racionálnemu spôsobu myslenia. 
Literatúra, umenie, hudba, nové prírod-
né  a  novo  sa  rozmáhajúce  vedy  (predo-
všetkým  psychoanalýza)  dokazujú,  že 
mnohé osoby  si už nemyslia,  že  žijú vo 
svete  riadenom  racionálnymi  zákonmi, 
v ktorom Západná civilizácia je modelom 
pre zvyšok sveta. Naopak, všetky civili-
zácie sa pokladajú za rovnocenné, vel’a-
krát preceńované a viac zviditel’ńované 
vo  vzt’ahu  ku  krest’anským  tradíciám, 
hoci v minulosti sa kládol dôraz na tzv. 
klasický poriadok. V súćasnosti je všetko 
kladené na rovnakú úroveń, pretože ne-
jestvujú  viac  kritériá,  podl’a  ktorých  je 
možné  overit’,  ćo  predstavuje  skutoćnú 
a autentickú spoloćnost’ a ćo nie. 

Jestvuje  opozícia  voći  racionálnosti, 
preferovaná  je  relatívnost’.  Raciona-
lizmus  je  považovaný  za  zdroj  násilia 
a prekrytie tohto náhl’adu sa odôvodńuje 
„lákavejšou“ ponukou dialógu a vzájom-
ného  zdiel’ania,  so  zámerom  dosiahnut’ 
otvorenost’ voći druhým a voći všetkému, 
ćo samo o sebe nie je zlé. Nie racionálna 
argumentácia, ale pochybnost’ vyvoláva 
dôveru v seba samého a nedôvera nastu-
puje voći tým, ktorí obhajujú a zdôvodńu-
jú svoju identitu. V globalizovanom svete 
zrýchlenej  možnosti  komunikácie  bez 
ohl’adu  na  geografické,  fyzické  i  nábo-
ženské  ohranićenia,  toto  odmietnutie 
racionálnej argumentácie vytvorilo prie-
stor pre rozšírenie a posilnenie ideí, ktoré 
narábajú inou metodológiou. I to je jeden 
z  dôvodov,  prećo  sa  ćastejšie  odmietajú 
scholastikou  sformulované  pravdy  kre-
st’anskej  viery,  alebo  prijatie  krest’an-

stva  ako  „pravého  náboženstva“.  Kdesi 
tu možno vybadat’ poćiatok negatívneho 
alebo  ignoratívneho  postoja  voći  priro-
dzenému zákonu, ktorý síce  sám o sebe 
nie je daný do noriem, ale z ktorého prin-
cípov sa nutne rodia normy. C.M. Martini 
spomína  reakciu  jedného  mladíka:  „Len 
mi nehovorte, že krest’anstvo je pravdivé. 
To ma rozćul’uje a vyvoláva blok. Ako od-
lišne vyznie veta: krest’anstvo je krásne...“ 
Krest’anstvo je naozaj krásne, ale táto re-
akcia dokladuje, ako sa v súćasnosti viac 
preferuje  krása  ako  pravda.  Významovo 
sa nestaviame proti dôležitosti krásy, ale 
dôsledok tohto normatívu sa najćastejšie 
prejavuje  na  opustenosti,  nevšímavosti 
a  odmietnutí  starých  a  chorých,  u  kto-
rých  krása  zvetrala  alebo  sa  vytratila. 
Nebolo by užitoćnejšie  i v  tejto komuni-
kácii zdôrazńovat’ pravdu (!) o dôstojno-
sti ćloveka?... Iným príkladom môže byt’ 
drogový problém hl’adajúci krásu v ilúzii 
omámenia, ale smerujúci k chradnutiu až 
smrti. Nie  je dôležitejšie vyriect’ pravdu 
(!)  o  drogovej  závislosti?...  Príkladov  je 
isté  viac,  ale  na  ilustráciu  existeniálnej 
situácie  postmoderného  ćloveka,  ktorý 
prevzal znaky tohto ćasu, priam dobový 
syndróm, by to malo staćit’. Ak totiž nie 
sú  stanovené  kritéria,  pravdou  sa  stáva 
to, ćo vyhlási manipulátor alebo šikovne 
zmenežovaná  reklama.  Pravda  ako  po-
jem, takto neprestane existovat’ v mysli 
zmanipulovaného ćloveka, ale v nijakom 
prípade nenapińa kritériá objektivity a aj 
ked’  sa nazýva pravdou,  je  zámerne vy-
tvorenou ilúziou.

V  tejto  atmosfére  sa  ani  technológie 
viac nepovažujú za nástroj v službe l’ud-
stva, ale vytvára sa nimi nové prostredie, 
ktoré si dokonca osobuje výhradné právo 
na stanovovanie pravidiel a vysvetlenie 
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sveta. Nejestvuje viac podstata vecí, ale 
iba  ich  pragmatické  využitie  na  kon-
krétny  ciel’,  ktorý  v  danom  ćase  urćuje 
vôl’a a túžba každého ćloveka. Následne 
sa stráca záujem o pochopenie podstaty 
ćloveka s postupným strácaním vedomia 
hriechu a potreby vykúpenia a upredno-
stńuje sa veta, akoby prinášajúca závan 
revolúcie  vo  Francúzsku  (1789):  „Všetci 
sú si rovní, ale každá osoba je jedinećná“2. 
Ćlovek  si  sám  vytvára  normy  správa-
nia  a  akákol’vek  iná  morálna  zásada  je 
zastaraná.  Nejestvuje  viac  hriech,  ani 
potreba odpustenia, ani vykúpenie a už 
vôbec nie „zapieranie seba samého“. Na 
život sa už nepozerá ako na obetu alebo 
utrpenie, a tak stále viac chýba odhodla-
nie k prevzatiu zodpovednosti, najmä ce-
loživotnej (napr. pre manželstvo, ducho-
vný stav...), ktorá  je vždy doprevádzaná 
obetou  i  utrpením.  D’alšou  charakteri-
stikou postmodernizmu  je „protirímsky 
komplex“, ktorý sa prejavuje v odmieta-
ní každej podoby centralizmu. Už neplatí 
ćo  bolo  napísané  (napr.  v  Biblii,  pritom 
citáty z kníh iných náboženstiev sa stále 
citujú);  prestali  platit’  nadćasové  pra-
vidlá,  ktoré  sa  predtým  s  úctou  upred-
nostńovali pred  tým,  ćo bolo  ćiastoćné, 
miestne a ustanovené odsúhlasením ne-
jakej skupiny. Prednost’ dostáva miestne 
a  pluralistické  poznanie  prispôsobené 
okolnostiam a odlišnej dobe. 

Opísané  sprievodné znaky postmoder-
nej epochy nie sú len súćast’ou Západnej 
civilizácie,  ale  osobnou  komunikáciou 
ako  aj  technickou  komunikáciou  sa  po-
stupne,  ale  stále  viac  a  v  zrýchl’ujúcom 
rytme  dostávajú  do  všetkých  kútov  sve-
ta, do všetkých kultúr. Vedia  to  tí,  ktorí 
chcú  urýchlit’  prienik  symptómov  post-

modernej  doby,  ale  aj  tí,  ktorí  sa  mu 
chcú ubránit’ i za cenu uzavretia sa pred 
svetom.  Je  správne,  ak  o  uvedených  da-
nostiach  sú  podrobne  informovaní  i  tí, 
ktorým nie je l’ahostajný vývoj vo svete, 
a ktorí sú presvedćení, že cestou postave-
nia  sa  zoći-voći  akémukol’vek  problému 
je  správna  výchova  a  príprava  ćloveka. 
Najćastejšími  nositel’mi-šíritel’mi  týchto 
myšlienok  je  mladá  generácia,  ktorá  na 
jednej strane nekriticky preberá rôzne po-
nuky, ale na druhej strane je to práve ona, 
ktorá je ochotná podstúpit’ riziko hl’ada-
nia hodnotovo plnších ciest. Považujeme 
za dôležité  a osožné nenechat’  upadnút’ 
do  zabudnutia  tému prirodzeného záko-
na, možno z poćiatku kvôli diskusii pre-
dovšetkým s tými, ktorí o ńom nemuseli 
poćut’,  ak poćuli nemuseli ho prijat’,  ale 
napriek všetkému sú stále otvorení a hl’a-
dajúci.  Držíme  sa  prastarej  zásady,  bez 
diskusie, dialógu, nemôžeme sa posunút’ 
dopredu,  nemôže  nastat’  pokrok.  Tému 
prirodzeného zákona naozaj nepovažuje-
me výhradne za tému náboženskú alebo 
striktne etickú, sme presvedćení o plno-
sti jej existenciálneho rozmeru.

oslabenie krest’anského vPlyvu Pri 
tvorbe etického kódexu

Treba  otvorene  priznat’  –  bola  osla-
bená  sila  vplyvu  Cirkvi  na  formovanie 
l’udského  spoloćenstva,  ćím  zaćali  byt’ 
spochybńované aj princípy prirodzeného 
zákona,  a  dá  sa  to  formulovat’  aj  opać-
ne: spochybnením prirodzeného zákona 
sa  spochybnila  dôležitost’  prítomnosti 
Cirkvi  v  l’udskej  spoloćnosti.  Cirkev  za-
ćala byt’ považovaná za jednu z bežných 
inštitúcií  tohto  sveta  bez  transcendent-
ného  charakteru,  ktorú  postupne  treba 
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vytlaćit’  z  diania  života  spoloćnosti  do 
izolovaného  súkromia.  Spätost’  Cirkvi3 
a prirodzeného zákona spomínam preto, 
nakol’ko  som  presvedćený,  že  prirodze-
ný zákon stratil a stráca svoju oživujúcu 
silu každým útokom na Cirkev, najćaste-
jšieho, ba vel’akrát jediného garanta jeho 
zmyslu. O dôsledkoch oslabenia dôležito-
sti trancendentna v l’udskej spoloćnosti 
konštatuje  Solovjov:  starý náboženský 
pohl’ad na svet u väćšiny vzdelaných l’udí 
stratil zmysel. Nebol už najvyšším prin-
cípom, urćujúcim životné normy spoloćno-
sti. L’udové masy ho už považujú za akúsi 
neživú poveru, držiacu sa za ruku jedine 
vd’aka zvyku a urćitému spôsobu života.

Stojíme  pred  otázkou:  Môže  sa  kre-
st’anstvo  zladit’  zo  súćasnost’ou?  Ne-
musí potom krest’anstvo rezignovat’ zo 
svojej  pravdy,  aby  zavládla  tolerancia 
a pokoj vo svete?

Joseph Ratzinger sa odvoláva na egyp-
tológa  Jana  Assmanna,  ktorý  nastolené 
otázky  vidí  v  troch  rovinách.  Assmann 
považuje  Mojžiša  za  opravdivý  predel 
v  dejinách  náboženstva.  Bol  to  Mojžiš, 
ktorý  uskutoćnil  prvú  fázu  predelu, 
rozlíšenia  medzi  pravdou  a  klamnom 
v  náboženstve.  Do  spomenutého  mo-
mentu  poznalo  náboženstvo  rozlíšenie 
ćistý-nećistý  a  tiež  sacrum  a  profanum. 
Takže nebolo miesta pre falošných bohov, 
ktorých by sa nesmelo uctievat’. Bohovia 
polyteistických  náboženstiev  mali  svoje 
funkcie a mohli sa dopińat’. Náboženstvá 
mali  byt’  médiom  porozumenia  medzi 
kultúrami. Božstvá boli medzinárodné zo 
vzhl’adu na ich kozmické situovanie. Nik-
to  nenegoval  cudzích  bohov  ani  obrady 
ich uctievania. Pojem falošných nábožen-
stiev bol pre antických polyteistov cudzí. 

Uvedenie  viery  v  jedného  Boha  sa  stalo 
niećím úplne novým, a tak nabúralo do-
vtedajší ustálený poriadok. Nové nábožen-
stvo sa stalo „opozićným náboženstvom“, 
ktoré stanovilo zretel’ný dištanc od toho, 
ćo je „pohanské“ a do dovtedajšieho me-
dzinárodného  súladu  vnieslo  izoláciu. 
Práve vtedy vznikol pojem blasfémie, ako 
jedného z najt’ažších hriechov.

Pri  domáhaní  sa  prvotnej  tolerancie 
sú  konzekvencie  jasné  –  treba  zrušit’ 
Exodus a vrátit’  sa do Egypta,  ćo  znaćí, 
že  v  náboženskej  otázke  treba  zrušit’ 
opozićný  vzt’ah:  pravdivý-nepravdivý 
a vrátit’ sa do sveta bohov, ktorí vo svo-
jom  bohatstve  a  rôznorodosti  vypińali 
kozmos, preto sa nemohli vylućovat’,  je-
dine  navzájom  dopińat’  a  chápat’.  Táto 
myšlienka  sprevádzala  ako  mora  vyvo-
lený, židovský národ pri úteku z Egypta, 
ktorý  reptajúc  opakoval:  Pod’me a zbra-
tajme sa s (pohanskými) národmi, ktoré sú 
okolo nás! Ved’ odkedy sme sa od nich odlu-
ćovali, postihlo nás všelijaké nešt’astie! Ten-
to návrh sa im pozdával a niektorí z l’udu 
boli aj ochotní íst’ ku král’ovi. Tak dostali 
plnú moc zavádzat’ pohanské mravy (1 Ma-
lach 1, 12-14). To bol jednoznaćný prejav 
neochoty žit’ podl’a Mojžišovho zákona, 
chceli  radšej  žit’  podl’a  zákona  cudzích 
národov.  Avšak  Assmann  vidí  v  návrate 
k  prateológii  Egypta  a  d’alších  starove-
kých národov riešenie, ako predchádzat’ 
množstvu  konfliktov,  napr.  nábožen-
ských vojen, ktoré vzišli z tohto rozdele-
nia.  Považuje  Mojžišov  zákon  rozlíšenia 
za prameń zla a netolerancie vo svete.

Tretia rovina Assmannovej úvahy ešte 
viac  lahodí  duši  súćasného  ćloveka.  As-
smann  tvrdí,  že  práve  Mojžišov  zákon 
uviedol  stav  vedomia  hriechu  a  túžby 
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po spáse, nakol’ko hriech a spása nie sú 
egyptskými  témami.  Pre  Egypt  je  viac 
blízky morálny optimizmus, ktorý v ŕado-
sti požíva svoj chlieb ,́ presvedćený, že ´Boh 
už totiž prijal jeho skutky ,́  ako  to  hovo-
rí aj  jeden z veršov Biblie  (Porov. Kaz 9, 
7-10).  Podl’a  Assmanna,  hriech  vstúpil 
do sveta s Mojžišovým zákonom, a práve 
preto treba tento prelom spochybnit’. 

O ćo  tu vlastne  ide? Predkladá sa po-
kus  o  zbavenie  rozlišovacej  schopnosti 
náboženstva  medzi  pravdou  a  klamom, 
z  ćoho  plynie  strata  schopnosti  rozlíše-
nia medzi dobrom a zlom, medzi Bohom 
a kozmosom, svetom. Ak sme však všetci 
vtiahnutí do dialógu o fundamentálnych 
otázkach pravdy a tolerancie, nemôžeme 
tieto otázky obchádzat’ aj v náboženskej 
otázke o hriechu a spáse. 

Kvôli úplnosti treba dodat’, ćo Assmann 
neuvádza, že aj Egypt’ania a iné starove-
ké národy, mali náuku o posmrtnom živo-
te a prinášali svojim bohom obety, ćasto 
i l’udské, na uzmierenie ich hnevu, ktorý 
vyplynul  z  l’udských  previnení.  Teda  aj 
u týchto národov existovalo vedomie vi-
ny,  ćo poukazovalo na  rozlíšenie medzi 
skutkami, ktoré ulahodia bohom, a ktoré 
ich urážajú. Takže nemožno povedat’, že-
by staroveký ćlovek nepoznal rozlíšenie 
medzi dobrom a zlom. Ak by sme prijali 
Assmannovo tvrdenie za pravdivé, pocti-
vý bádatel’ musí v sebe pocítit’ nutkanie 
otvorit’  aj  otázku  otroctva,  kastovníc-
tva...  slovom,  otázku  redukovania  l’ud-
skej  dôstojnosti  každého  ćloveka  bez 
výnimky.  Predsa  tieto  praktiky  patrili 
k životu Egypt’anov a iných starovekých 
národov.  V  konećnom  dôsledku,  môže 
praktizovanie  otroctva,  kastovníctva... 
(ked’že Assmann podsúva ideálne spolu-
žitie  náboženstiev),  viest’  k  tolerancii  a 

k  vzájomnému  rešpektovaniu?  Vari  nás 
dva  totalitné  systémy  20.  storoćia  ne-
presvedćili  o nemožnosti  rešpektovania 
l’udskej dôstojnosti iného ćloveka, ak sa 
zo  života  l’udí  odstráni  Mojžišov  zákon 
Desatora, prebratý aj krest’anmi, a znać-
nou  ćast’ou  l’udstva  rešpektovaný  ako 
aplikácia prirodzeného zákona?

Ale  uved’me  aj  konkrétnu  argumen-
táciu  pre  odmietnutie  Assmannovho 
tvrdenia.  Téza,  že  polyteistickí  bohovia 
mali  svoje  miesto  vo  viacerých  nábo-
ženstvách, a tak vytvárali porozumenie 
medzi  rôznymi  kultúrami,  sa  opierala 
o  náboženskú  politiku  Rímskeho  Im-
péria, ale v žiadnom prípade nezodpove-
dá historickej  realite polyteizmu.  Boho-
via  jedného  náboženstva  boli  démonmi 
v  inom  náboženstve.  Staćí  ćítat’  napr. 
Homérove  diela,  opisujúce  medzinábo-
ženské vojny. Podobne píše Atanáz z Ale-
xandrie,  ktorý  konštatuje,  že  z  dôvodu 
náboženských  vojen,  nie  je  možné  ce-
stovat’ bez meća v ruke. Zmena u týchto 
národov,  ćasto  tak  krutých  a  krvavých, 
nastala až prijatím krest’anstva.  Je pra-
vdou,  ked’  sv.  Atanáz  hovorí,  že  po  tej-
to zmene sa už viac hovorí o zápase  so 
Zlým,  má  jeho  dikcia  skôr  apologetický 
charakter, avšak jeho zápis verne opisuje 
historickú danost’.

krest’anské PrincíPy v etike
Oćakávaná jednota myslenia a konania 

sa  nedostavila  ani  vplyvom  velikánov 
gréckej kultúry a filozofie, práve naopak 
–  objektívna  historiografia  konštatuje 
pád Rímskej  ríše a nástup nového celo-
spoloćenského fenoménu – krest’anstva. 
Práve tu je na mieste otázka, ktorú sfor-
muloval  Joseph  Ratzinger:  „Ćo vlastne 
v ćase úpadku starovekých náboženstiev 
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4 V žiadnom prípade nechceme predstavit’ ćierno-biele videnie protestanstskeého hnutia. Napr. 

Berd’ajev i Maritain, nepovažujú protestantizmus iba za roztržku s cirkvou, ale ho považujú i za po-

kus o obrodu cirkvi. Pozitívne oceńujú úsilie obnovit’ slobodu v Kristovi s dôrazom na osobnostný 

princíp..Na inom mieste citujeme Berd’ajeva, ktorý posilńovanú autonómiu ćloveka neschval’uje.

dalo krest’anstvu takú presvedćivú silu, 
vd’aka ktorej sa jej podarilo na jednej stra-
ne zadržat’ úpadok antického sveta, a na 
druhej strane dokázala tak jednoznaćne 
predstavit’ svoje odpovede novým silám, 
vstupujúcim na arénu histórie, Germánom 
i Slovanom, že sa zrodila z toho nezávislá, 
na nejednom zlome a úpadku, nosná sila, 
vyše poldruha tisícroćia forma rovnakého 
chápania skutoćnosti, v ktorej došlo k zla-
deniu starého a nového sveta“. Ak sa chce-
me opravdivo zamysliet’ nad nastolenou 
otázkou: Ako je možné, že krest’anstvo sa 
stalo na vyše 1500 rokov svetovou, zjednoco-
vacou silou? Nechceme v nijakom prípade 
obíst’ negatíva, ktoré boli dielom ćlove-
ka, ovplyvneného myslením svojej doby 
a  pod  pláštikom  Cirkvi,  najćastejšie,  ba 
výhradne  spomínanej  katolíckej  (o  ne-
gatívnych  praktikách  rozmáhajúcich  sa 
denominácií  protestanstva  sa  takmer 
nehovorí)4,  ale  nemôžme  ani  súhlasit’, 
že  k  celospoloćenskému  konsenzu  do-
chádzalo  iba skrze politickú moc, ktorú 
„uchvátila“  Cirkev  po  roku  300,  ći  313 
(po Milánskom edikte). K poznaniu pra-
vdy  sa  ako  teraz,  tak  aj  inokedy,  posu-
nieme  iba  vtedy,  ak  sa  oslobodíme  od 
viacerých  nepravdivých,  alebo  polopra-
vdivých  nánosov,  ćasto  používaných  aj 
ako nástroj niektorej ideológie.

Ak chceme seriózne zodpovedat’ otáz-
ku,  ako  je  možné,  že  krest’anstvo  „pre-
razilo“  do  sveta  stvárńovaného  gréc-
ko-rímskou  kultúrou,  prvá  odpoved’  je 
celkom jednoduchá – bolo to ohlasované 
a  praktizované  milosrdenstvo.  Antický 
svet ako aj rímska ríša mali prepracova-
ný napr. právny systém, vo svojom stre-

de mali viacerých výrazných myslitel’ov, 
ale do l’udskej komunikácie sa vo vel’mi 
silnej  intenzite  predral  chlad  a  nezáu-
jem  o  ćloveka,  najmä  núdzneho.  A  ako 
uvádza  kardinál  Špidlík,  krest’anstvo 
pomohlo ćlovekovi oslobodit’ sa od všet-
kého, od ćoho sa antický svet neprestal 
obávat’ – od smrti, samoty, nešt’astného 
osudu, zlých bytostí a všetkého zla. Kre-
st’anstvo ponúklo vysvetlenie utrpenia, 
tak  bytostne  spätého  s  l’udským  živo-
tom. Kto bude seriózne študovat’ dejiny 
l’udstva,  najmä  od  príchodu  Krista  na 
tento  svet,  dozvie  sa,  že  bola  to  práve 
idea krest’anstva a Cirkev, ktorá budova-
la prvé nemocnice, útulky pre deti a sta-
rých (najmä v kláštoroch). D’alej to bola 
Cirkev, ktorá zakladala prvé školy a kni-
žnice, a vytvárala predpoklady možnosti 
štúdia i pre nemajetných. Už v stredove-
ku, ktorý nepriatelia Cirkvi radi nazývaj 
„temným“, bola na vtedajšiu dobu rozve-
tvená  charitatívna  ćinnost’,  vytvorené 
fundácie na tieto a študijne úćely. Z „tem-
ného stredoveku“ máme gotiku, nádherné 
diela  maliarstva,  sochárstva,  literatúry, 
hudby...,  ktoré  takmer  vždy  vznikali  za 
plnej podpory Cirkvi.

V tejto chvíli som si vedomý, že uvede-
né  myšlienky  by  l’ahostajného  ćitatel’a, 
ešte  viac  výslovného  neprajníka  cirkvi, 
podnietili  nielen  k  ich  odmietnutiu,  ale 
aj zahodeniu vytlaćeného textu. Napriek 
potenciálnemu nebezpećenstvu ešte tre-
ba  doplnit’:  bolo  to  krest’anstvo,  ktoré 
svoje posolstvo šírilo a šíri službou Cir-
kvi, neustále sa odvolávalo na prirodze-
ný  zákon  a  tak  formovalo  ćloveka.  Boli 
to  hodnoty,  dotýkajúce  sa  dôstojnosti 
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5 S prípadom „Galileo“ v 16. st., sa vel’mi zriedka dopovie, že sa na univerzitách prednáša-

la aristotelovsko-ptolemaiovská kozmológia hlásajúca geocentrizmus. Kopernikov objav, ktorý 

odmietol geocentrizmus, a ktorý Galileo hlásal, nebol v podstate sporom s cirkevným ućením, 

i ked’ Cirkev tento náhl’ad v danom ćase zdiel’ala, ale bol výsostne vedeckým sporom. 
6 JÁN PAVOL II.: Veritatis splendor, 1993. Trnava: SSV, 1994.

l’udského  života,  od  okamihu  poćatia 
po  prirodzenú  smrt’;  manželstva;  rodi-
ny, vzt’ahu k majetku... Bola to sila idey 
prirodzeného  zákona,  ktorá  rezonovala 
v službe Cirkvi, ćím napomáhala proces 
zrovnoprávńovania l’udí. Ćlovek prijíma-
júci tieto pravdy ako samozrejmost’, mal 
svoje  poznanie  obohatené  pravdou  Bo-
žieho zjavenia, ktoré ućilo o Bohu Stvo-
ritel’ovi ako o láskavom Otcovi; o výkup-
nej  cene  kríža;  o  Desatore,  nesmierne 
múdrych  normách  l’udského  správania; 
o  odpúšt’aní...  Ćlovek  bol  chápaný  ako 
originálna osoba transcendentného roz-
meru, ktorého životnou náplńou má byt’ 
plnohodnotný život na zemi napomáha-
júci dobru l’udského spoloćenstva, a ako 
múdry  hospodár  i  zvel’ad’ujúci  materi-
álne  prostredie  v  ktorom  žije.  L’udský 
život  nebol  nezmyselným  vrhnutím  na 
túto zem, ale bol pozvaním k spolupráci 
na dotváraní celého stvorenstva; ani sa 
nekonćí v nićote smrti, ale má možnost’ 
naveky žit’  oslávené  ćlovećenstvo v Bo-
žej prítomnosti.

Preto  je  zarážajúce,  ako  sa  mohli  tie-
to  silné,  preverené  (odskúšané)  ideové 
základy, svedćiace o evidentnom prínose 
pre  l’udstvo,  zaćat’  otriasat’?  Tu  je  na-
mieste úprimne priznat’ nejednu l’udskú 
nedokonalost’,  l’udí  na  rôznych  stup-
ńoch  spoloćenského  života  a  v  Cirkvi, 
ktorí tieto idey sami oslabovali nedôstoj-
ným správaním. Treba priznat’, že šlo aj 
o  rôzne  politické  a  mocenské  ambície. 
Jedným  dychom  však  treba  dopovedat’, 
že  mnohé  „náboženské  vojny“,  neboli 
v  skutoćnosti  náboženské,  ale  ich  inici-

átori  si  riešili osobné záujmy zneužitím 
veriacich l’udí, a to na každej strane. Tiež 
sa nespomína, že mnohé vedecké teórie 
vtedajšieho ćasu, pre ktoré je Cirkev per-
manentne  oznaćovaná  za  spiatoćnícku, 
boli  oficiálne  prednášané  na  svetových 
univerzitách5, a príchodom nových  teó-
rií, dochádzalo k prirodzeným dišputám, 
aké sa na rôznych svetových ućilištiach 
a sympóziách dejú aj dnes.

Na  prelome  stredoveku  a  novoveku 
bolo treba azda viac zodpovednej pozor-
nosti venovat’ novým objavom vedných 
odvetví, techniky i doposial’ neznámych 
ćastí sveta. Menil sa štýl života, myšlien-
kový priestor sa drobil na viaceré názo-
rové prúdy, ktorých prvotným úmyslom 
bolo  odlíšit’  sa  od  doterajšieho  ućenia 
scholastiky.  Ešte  sa  naplno  neodmietla 
idea Boha Stvoritel’a, ale zretel’ne slablo 
prepojenie na posolstvo obsiahnuté v Bo-
žom zjavení, i ked’ protestantské hnutia 
razili  heslo  –  „sola scriptura“,  ćo  zna-
menalo  totálne  rešpektovanie  Božieho 
slova v nezávislosti na predchádzajúcej, 
dlhodobej  náuke  krest’anskej  tradície. 
Do popredia sa prediera dôležitost’ l’ud-
ského rozumu – považovaného za jedinú 
normu objektívneho poznania.

Ján Pavol ii. a PrincíPy 
Prirodzeného zákona

Základnou etickou otázkou, ktorú na-
novo  nastolil  Ján  Pavol  II.  v  encyklike 
Veritatis splendor6,  a  ktorá  potvrdzuje 
svoju existanciálnu ćrtu, je: „Ćo mám ro-
bit’? Ako možno rozoznat’ dobro od zla?“ 
A  pápež  odpovedá:  „Odpoved’ je možná 
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iba vd’aka jasu pravdy, ktorá žiari hlbo-
ko vnútri ćloveka“  (2).  Nastol’ujúc  túto 
otázku ešte raz otvárame tému o priro-
dzenom zákone, teda o zákone, ktorý je 
vpísaný  v  srdci  ćloveka.  Tým  sa  odvo-
lávame  na  biblické  vyjadrenie  vlastné 
judaistickej  i  krest’anskej  tradícii:  „Svoj 
zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do 
ich srdca“ (Jer 31, 33; porov. Hebr 10, 16). 
Azda  ešte  krajšie  je  to  napísané  v  Eze-
chielovej  knihe:  „A dám vám nové srdce 
a nového ducha vložím do vás; odstránim 
z vášho tela kamenné srdce a dám vám srd-
ce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho 
vnútra a spôsobím, že budete kráćat’ podl’a 
mojich nariadení, zachovávat’ moje výro-
ky a plnit’ ich“ (Ez 36, 26-27). Tento Boží 
poćin je nádherne opísaný v Liste Rima-
nom: „A ked’ pohania, ktorí nemajú zákon, 
od prírody robia, ćo zákon požaduje, hoci 
taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 
Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona 
vpísané vo svojich srdciach, ćo im záro-
veń dosvedćuje aj ich svedomie, aj ich my-
šlienky, ktoré sa navzájom obvińujú alebo 
i bránia; v deń, ked’ Boh bude podl’a môj-
ho evanjelia skrze Ježiša Krista súdit’, ćo je 
skryté v l’ud’och“ (Rim 2, 14-16).

Je  to  prísl’ub  Stvoritel’a  stvorenstvu, 
ktorý  sa  podl’a  vyrieknutých  slov  má 
diat’  v  tichu  a  nebadane,  ale  zároveń 
efektívne.  K  viditel’nému  odovzdaniu 
zákona  dochádza  na  hore  Sinaj,  ked’ 
Mojžiš  preberá  Desatoro  (Dekalóg)  pre 
ćlenov vyvoleného národa (porov. Ex 34, 
27-27; Dt 4, 13; 10, 4n). Sú to dve odlišné 
udalosti: prvá sa dotýka každého ćlove-
ka,  druhá  v  sebe  zahrńa  ćlenov  izrael-
ského l’udu. Je však jasné, že oba zákony 
nemajú v sebe nijakej protirećivosti, ale 
sú v plnej zhode. Opravdivé hl’adanie ne-
menného  a  všeobecného  prirodzeného 

zákona  má  význam  kvôli  stanoveniu 
objektívnych a záväzných mravných no-
riem,  preto  venujeme  pozornost’  i  tejto 
otázke,  najmä  kvôli  existencii  vel’kého 
poćtu etických systémov.

V spleti náboženstiev a filozofických sy-
stémov, z ktorých vyrástli rôzne etické kó-
dexy, predsa chceme pripomenút’ biblické 
vysvetlenie existencie prirodzeného záko-
na. Jedná sa o zákon, ktorý je platný pre 
l’udí všetkých kultúr a dôb. Pri úvahe nad 
jeho objektivitou a záväznost’ou, a zvlášt’ 
ak sme užili citáty z Biblie, sa môže nasto-
lit’ námietka: Prećo sa odvolávame práve 
na  biblickú  tradíciu,  ktorá  je  vlastná  ju-
daisticko-krest’anskej kultúre? Odpoved’ 
nie  je  t’ažká –  lebo považujeme biblické 
sformulovanie problému za akýsi prienik 
kultúr  a  náboženstiev,  ktoré  odvodzujú 
svoj  poćiatok  od  Stvoritel’a.  V  priebehu 
náboženských  a  filozofických  ideových 
konfrontácií  je  táto  otázka  posunutá  do 
existenciálnej roviny, nakol’ko pôvod ćlo-
veka, zmysel a teleológia jeho pobytu na 
zemi  sú dominantnými  témami  existen-
ciálnej  filozofie.  Východzie  body  násled-
ných úvah sú dve – 1/ prijat’ spomenutý 
pôvod  ćloveka  v  Stvoritel’ovi,  alebo  2/ 
zaujat’  postoj  o  nezmyselnom  uvrhnutí 
ćloveka na túto zem. K prvej alternatíve 
možno bez rozpakov priradit’ i názor nie-
ktorých vývojových teórií, ktoré ak by sa 
celkom nezhodovali vo východzom bode 
mali  by  sa  zjednotit’  v  teleologickej  ća-
sti. Nad’alej berieme do úvahy námietky, 
ktoré zhrńa a spomína Ján Pavol II. v cito-
vanej  encyklike:  „Môžu Božie prikázania, 
ktoré sú zapísané v l’udskom srdci… naozaj 
riadit’ každodenné rozhodovanie jednotli-
vcov i celých spoloćnosti?“(4).

Ján Pavol II. v citovanej encyklike tým, 
ktorí sa pýtajú práve takto, ponúkol od-
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poved’:  „právomoc rozhodovat’ o dobre a 
o zle neprislúcha ćloveku, ale jedine Bohu. 
Zaiste, ćlovek je slobodný, pretože môže Bo-
žie prikázania pochopit’ a prijat’. Jeho slo-
boda je naozaj vel’ká, pretože môže jest’,zo 
všetkých stromov raja ;́ predsa však nie je 
nekonećná, pred,stromom poznania dobra 
a zla´ sa musí zastavit’, ked’že musí prijat’ 
mravnú normu, ktorú Boh dáva ćloveku: a 
ak ju ćlovek prijme, skutoćne sám realizuje 
svoju slobodu. Boh, ktorý je jediný dobrý, 
dokonale pozná, ćo je pre ćloveka dobré, a 
z lásky k nemu mu to predkladá v prikáza-
niach“ (35). Vel’mi dôležité sú d’alšie my-
šlienky, ktorými Ján Pavol II. vysvetl’uje 
dnešnému  ćlovekovi  prepojenie  medzi 
aktívnym l’udským rozumom, ktorý ob-
javuje a uplatńuje mravný zákon, a pra-
meńom,  z  ktorého  l’udský  rozum  ćerpá 
– a tým je većný zákon Božej múdrosti. 
„Mravný zákon pochádza od Boha a v ńom 
vždy nachádza svoj prameń, ale na základe 
prirodzeného rozumu, ktorý má svoj pôvod 
v Božej múdrosti, je tento zákon súćasne 
vlastným ćloveku. Prirodzený zákon to-
tiž, ako bolo povedané, nie je nić iné ako 
Bohom nám vliate svetlo rozumu, vd’aka 
ktorému poznávame, ćo treba robit’ a ćo-
mu sa vyhýbat’. Toto svetlo a tento zákon 
dal Boh ćloveku pri stvorení“ (40). Ćlovek 
má schopnost’ rozoznat’ dobro a zlo, a to 
„vd’aka svetlu prirodzeného rozumu, ktorý 
je odrazom jasu Božej tváre v ćloveku“ (42). 
V tomto zmysle píše sv. Tomáš, ked’ ko-
mentuje verš 4. žalmu: „Ked’ žalmista po-
vedal:,Obetujete pravú obetu´ (Ž 4, 6), ako-
by sa niektorí pýtali, ćo je to pravá obeta, 
dodáva:  Mnohí hovoria: Kto nám ukáže 
dobro? Odpovedajúc na túto otázku, ho-
vorí: Svetlo tvojej tváre, Pane, bolo do nás 
vpísané; akoby svetlo prirodzeného rozu-
mu, ktorým rozoznávame, ćo je dobré a 

ćo zlé,  ćo patrí do oblasti prirodzeného 
zákona, nebolo nićím iným než odrazom 
Božieho svetla v nás. Z toho vyplýva, že 
Prirodzený zákon „sa takto nazýva nielen 
vzhl’adom na nerozumné bytosti, ale preto-
že rozum, ktorý tento zákon vyhlasuje, pri-
slúcha l’udskej prirodzenosti“ (42)7. 

Pápež sa v encyklike ćasto odvoláva na 
bohatú  cirkevnú  Tradíciu  (najmä  na  sv. 
Tomáša  Akvinského)  a  ućenie  Druhého 
vatikánskeho  koncilu.  Dokonca  by  sme 
mohli s urćitou odvahou pripomenút’, že 
ak  pápež  hovorí  aj  o  stvoreniach  mimo 
l’udí, akoby dával za pravdu starovekým 
Grékom,  ktorí  podl’a  poriadku  prírody 
sa usilovali kodifikovat’ zákony pre ćlo-
veka a spoloćnost’. Boh sa naozaj stará o 
celé stvorenie (porov. Múdr 7, 22; 8, 11), 
ale o  ćloveka  sa  stará nie  „zvonku“  cez 
zákony prírody, ale „zvnútra“ rozumom, 
ktorý Božím svetlom je schopný spoznat’ 
većný Boží zákon i správnu cestu slobod-
ného  konania.  Takto  Boh  pozýva  ćlove-
ka „k úćasti na svojej prozretel’nosti, lebo 
chce spravovat’ svet pomocou ćloveka, teda 
jeho rozumu a zodpovednej starostlivosti: a 
to nielen svet prírody, ale aj svet l’udských 
osôb. V tejto súvislosti sa prirodzený zákon 
javí ako l’udský prejav većného Božieho 
zákona“  (43).  Podl’a  sv.  Tomáša  Akvin-
ského  má  l’udský  rozum  úćast’  na  već-
nom Božom rozume, ćím má prirodzený 
sklon  konat’  vhodne  a  volit’  si  správny 
ciel’, a  takáto úćast’  rozumného stvore-
nia na većnom zákone sa nazýva priro-
dzený zákon (porov. 43). 

Myšlienky Jána Pavla II. jasne definujú 
pôvod schopnosti rozpoznávat’ dobré od 
zlého,  ako  dar  Stvoritel’a  daný  ćloveko-
vi. Prirodzený morálny zákon však nie je 
hotovým  etickým  kódexom,  ćím  sa  po-
núka odpoved’ na ćasto kladenú otázku o 
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8 Ján Pavol II. tu predstavuje zákony pozitívne a negatívne (52).
9 Ćastou príćinou, pre ktorú sa o prirodzenom zákone vel’a nehovorí je skutoćnost’ dôležitej 

úlohy Ućitel’ského úradu Katolíckej cirkvi, ako bedlivej strážkyne zákona, vloženého do srdca 

každého ćloveka. Pozitívom mnohých iniciatív je pretlaćenie sa do popredia dôležitosti hl’adania 

akoby spoloćného „mravného konania“ v spoloćenstvách rozlićných kultúr. Pravdepodobne je 

v tomto smere pred l’udstvom ešte dlhá cesta, ale je dobré, že táto cesta už zaćala.

rozmanitosti etických systémov. Prvotný 
princíp  prirodzeného  zákona,  akcepto-
vatel’ný pozitívnymi etickými kódexmi, 
tvorí východzí bod a znie: „konaj dobro a 
chráń sa zla“ a má za ciel’ „dobro l’udskej 
osoby“ (50). V Prvom prípade ide o impe-
ratívnu a v druhom o normatívnu strán-
ku  prirodzeného  zákona.  Problém  jeho 
realizácie  nastáva  nejednotným  výkla-
dom  dobra  a  zla,  a  najnovšie  i  rôznost’ 
vysvetlení l’udskej osoby. Zvlášt’ otázka 
vzt’ahu k inej l’udskej osobe sa stáva kri-
tickým  bodom  etiky,  lebo  nie  každý  re-
špektuje, že l’udský život nadobúda mra-
vný význam až vo vzt’ahu k dobru aj inej 
osoby, pretože zabit’ nevinného ćloveka 
nie  je  nikdy  dovolené,  obetovat’  vlast-
ný  život  pre  blížneho  je  dovolené  (50). 
Rešpektovat’  v  láske  inú  l’udskú  osobu 
znamená  rešpektovat’  jeho  slobodu, 
všetky jeho práva zarućené prirodzeným 
zákonom, a to od okamihu poćatia až po 
prirodzenú smrt’. Napokon treba dodat’, 
že  prirodzený  zákon  je  svojou  povahou 
všeobecný a nemenný (51), ćo rešpekto-
val, aj ked’ v inom súvise, napr. aj I. Kant. 
Prejavom  spoloćného  rešpektovania, 
o.  i.  je d’alej: nezabíjat’, nekradnút’, ne-
klamat’,  sloboda  vierovyznania  a  vôbec 
l’udskej slobody, úcta k rodićom…8.

Nemožno  popriet’,  že  ćlovek  vždy  žije 
v nejakej kultúre, ktorá má svoje tradície 
i  zákonitosti,  no  napriek  tomu  skutoć-
nost’  dosvedćuje,  že  v  ćlovekovi  je  nie-
ćo,  ćo  tieto  kultúry  presahuje,  a  to  je  – 
prirodzenost’  ćloveka.  I  pri  existujúcej 
rôznosti  treba  hl’adat’  formuláciu  vše-

obecných  a  trvalých  mravných  noriem, 
ktorá by zodpovedala rozlićným druhom 
kultúry,  lepšie by vyjadrovala osobitosti 
doby a umožńovala pochopit’ a autentic-
ky  vysvetlit’  pravdu  (53).  Zjednodušene 
povedané, nemenné pravdy treba defino-
vat’ dobovým jazykom, ale zároveń byt’ 
ostražitý, aby sa nezmenila alebo nestra-
tila pravda. Rešpektovanie slobody ćlove-
ka  je  rešpektovaním  slobody  svedomia, 
ale  sloboda  nie  je  modlou,  a  tak  i  sve-
domie potrebuje udržiavat’ dialóg s hla-
som, ktorý je v ńom (od Stvoritel’a), ktorý 
obsahuje normy zákona vedúce k perma-
nentnej  formácii  (54-64)9.  V  konećnom 
dôsledku  aj  civilný  zákon  má  rešpekto-
vat’ svedomie ćloveka. Prirodzený zákon 
je daný ako záväzný principiálny norma-
tív správania nielen pre urćitú nábožen-
skú skupinu, ale všetkým  l’ud’om,  t.j. aj 
tým, ktorí sa hlásia k neverectvu.

Spochybńovanie a zavrhnutie prirodze-
ného zákona, ktorý má svoj pôvod v Stvo-
ritel’ovi  ćloveka  a  celého  stvorenstva,  sa 
v  dejinách  zopakovalo  vel’akrát.  Novo-
dobé  dejiny  spustili  reakciu  odmietnutia 
prirodzeného  zákona  Francúzskou  revo-
lúciou  (1789)  a  mali  svoje  pokraćovanie 
vo  Vel’kej  októbrovej  socialistickej  revo-
lúcii  v  Rusku  (1917),  ako  aj  v  totalitných 
systémoch:  v  nemeckom  nacionalizme, 
fašizme  a  komunizme.  Ak  oprávnene 
hl’adáme  príćiny  odmietnutia  prirodze-
ného zákona,  ćasto sa natíska  iba  jediná 
odpoved’: udialo sa tak preto, aby všetci, 
ktorí  tento  zákon  zavrhli,  mohli  l’ud’om 
predostriet’  vlastné  koncepcie  morálky, 



ARTICLES

70
10 Je vel’mi vel’a príkladov zo života, ktoré dosvedćujú dá sa povedat’ „diktát“ pracovných 

pravidiel a nikto z dotknutých ich nenapáda (banky, farmaceutický priemysel, letectvo...). 

ktoré napomáhajú šírenie vlastnej ideoló-
gie. Napr. etickým kritériom francúzskej a 
najmä októbrovej revolúcie bola definícia: 
dobré je to, ćo osoží revolúcii, a pod túto 
definíciu sa skryli mućenia i vraždenie ne-
vinných l’udí a všetky d’alšie neprávosti a 
neprístojnosti. V súćasnosti možno hovo-
rit’ o postmodernej reakcii, relativizácii… 
prirodzeného  zákona,  aby  jediným  etic-
kým  bolo  kritériom  osobné  právo  jedno-
tlivca,  ćasto  i  na  úkor  iného,  ćím  tento 
zákon platí len pre mocnejších. Súdny po-
zorovatel’ sa oprávnene obáva narastania 
anarchizmu,  ktorý  nerešpektuje  nijakú 
autoritu,  nakol’ko  tieto  prejavy  sú  stále 
ćastejšie. Zlým signálom je i to, že nieke-
dy len poukázanie na tieto nezdravé javy 
v živote spoloćnosti znamená urćitú vyh-
rážku odvolania sa na justićné (európske) 
inštancie. Ak by sme chceli byt’ vel’mi sar-
kastickí, tak by sme sa opýtali, kedy príde 
ćas, ked’ návštevník divadla – opery, pod-
porí st’ažovanie sa ćlena súboru, ktorý sa 
podriad’uje  dirigentskej  taktovke?  Vari 
to  nie  je  diktát?  …  V  žiadnom  prípade 
sa nedomáhame návratu  totality,  tú  jed-
noznaćne  odsudzujeme  a  odmietame. 
Staviame sa za vyvážené nároky a práva 
jednotlivca, ktoré nech ladia s investíciou 
v prospech spoloćnosti10. 

Ked’že  každé  prirovnanie  pokul’háva, 
som  si  vedomý  toho,  že  ako  protiargu-
ment  zaznie  –  predsa  ćlen  súboru  je 
v ńom dobrovol’ne. To je v poriadku, ale 
ak  svoje  dobrovol’né  ćlenstvo  v  súbo-
re  prejaví  nerešpektovaním  partitúry  a 
následne  bude  nielen  napomenutý,  ale 
zo súboru aj vylúćený, nebudú porušené 
jeho  osobné  práva?…  Zachádzame  do 
absurdity?  Otázka  podobného  ideového 
obsahu by mala byt’ predložená na inom 

fóre…  Pod  tlakom  mnohých  skutoćno-
stí, akoby sme sa už báli priznat’, že od-
mietnutie prirodzeného zákona sa môže 
udiat’ aj z nevedomosti, a teda nećiní sa 
tak na základe zlého úmyslu. Iste je ne-
málo i takých prípadov. Napokon sa pri-
kláńame k názoru, že tak ako narušenie 
prírodných  zákonov  sa  prejaví  v  nega-
tívnych  dôsledkoch,  ešte  vypuklejšie  sa 
prejavia a už aj prejavujú porušenia pri-
rodzeného zákona v živote l’udí. 

Preto  je  treba  pri  posudzovaní  jed-
notlivých  etických  kódexov  rozlišovat’ 
motiváciu ich vzniku a šírenia. Je iné ak 
etický kódex je výtvorom dlhodobej kul-
túrnej tradície toho ktorého národa, ako 
ked’  je  „aktualizovaný“  potrebou  doby. 
Pod  slovíćkom  „potreba  doby“  rozumie-
me  odklon  od  prirodzeného  zákona,  až 
jeho protirećivost’. Nakol’ko aj  aktuálne 
zákony  vychádzajúce  zo  súćasných  par-
lamentov,  by  nemali  mat’  pred  sebou 
iba  pragmatický  zámer,  nemali  by  byt’ 
len  prejavom  stvrdnutého  srdca  ćlove-
ka  (porov. Mt 19, 8), ale mali by dbat’ o 
vnútornú  jednotu  s  prirodzeným  záko-
nom. Novodobým impulzom pozitívneho 
posunu  môžu  byt’  myšlienky  Benedikta 
XVI. obsiahnuté v Posolstve k svetovému 
Dńu pokoja (1.1.2009), ked’ hovorí o jed-
nej z najlepších ciest k budovaniu pokoja, 
ktorou je globalizácia zameraná na záuj-
my  vel’kej  l’udskej  rodiny  (8).  Globali-
zácia, radikalizovaná technickými výdo-
bytkami doby, zblížila jednotlivé kultúry 
civilizácií  tak,  ako  to  doposial’  nebolo 
možné.  Globalizácia  neodstránila  roz-
dielnosti, prekážky, bohužial’ ani napätia 
a  krvavé  konflikty  medzi  jednotlivými 
náboženstvami a národmi. Ak chce mat’ 
iniciatíva zbližovania úspech,  je potreb-
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ný,  ako  to  zdôrazńuje  pápež:  „spoloćný 
etický kódex“, ktorý nie je ustálený v nor-
mách  a  nespoćíva  ani  v  náboženskom 
synkretizme, ale je Stvoritel’om zapísaný 
v l’udskom srdci (porov. Rim 2, 14-16). 

Ked’ hovoríme o prirodzenom zákone, 
ktorý je vpísaný do srdca ćloveka, zaćle-
ńujeme sa do jedného zo zápasov, ktorý 
sa  vinie  dejinami  filozofie.  V  priebehu 
vývoja filozofického myslenia sú stále na 
jednej  strane  tí,  ktorí  hovoria  o  „dano-
stiach“ (majú rôzne názvy: cnosti, idey...) 
s  ktorými  ćlovek  sa  rodí,  prichádza  na 
svet. Na druhej strane sú prívrženci pre-
svedćenia  typu  „tabula  rasa“,  ktorí  tvr-
dia,  že  ćlovek  si  so  sebou  neprináša  na 
svet  nić,  všetko  sa  postupne  „zapisuje“ 
do jeho duše (mysle, srdce; dnes by sme 
mohli  povedat’:  „harddiscu“).  Je  však 
zaujímavé, že ćasto aj prívrženci druhej 
skupiny sa v praktickom živote prikláńa-
jú  k  názoru,  že  v  každom  ćlovekovi  sú 
zakódované  urćité  vlohy  –  talenty,  kto-
ré  treba  postupne,  správnou  výchovou, 
dostávat’ na povrch a usmerńovat’ k ćo 
možno  najväćšiemu  zúžitkovaniu.  Ak 
uvažujeme  o  danej  téme  hoc  len  v  pri-
rodzenej rovine a berieme uvedené sku-
toćnosti do úvahy, prikláńame sa k prvej 
skupine  predstavitel’ov,  ktorí  sú  pre-
svedćení o urćitej pred-dispozícii, ktorú 
si ćlovek prináša so sebou na svet a po-
važujeme princípy prirodzeného zákona 
za  súćast’  celku,  ktorá  dotvára  identitu 
ćloveka. Sme si však vedomí aj  toho, že 
tak ako talentovaný ćlovek môže, ale aj 
nemusí  rozvinút’  svoju  dispozíciu,  to 
isté  môže  ućinit’  ćlovek  vo  vzt’ahu  pri-
jatia, spoznávania a uplatńovania priro-
dzeného  zákona,  alebo  tento  zákon  ne-
chá bez povšimnutia, alebo ho zredukuje 
ći odmietne.

Na záver hodno konštatovat’, že viaceré 
iniciatívy, ktoré majú oporu v prirodze-
nom zákone, vpísanom v srdci ćloveka si 
našli  cestu  do  zákonov  demokratických 
spoloćností. I ked’ sa to tak nemusí javit’ 
na prvý pohl’ad, ale napr. zákonné zru-
šenie otroctva, rasovej segregácie, zákaz 
krvnej  pomsty...  ako  aj  d’alších  nezria-
deností, ktoré boli dlhoveko zakorenené 
v niektorých kultúrach, sa predsa dostali 
mimo zákon. Máme nádej, že takto sa bu-
dú postupne „predierat’“ na svetlo Božie 
aj iné normatívne ustanovenia, ktoré sú 
v zhode s princípmi danými do l’udského 
srdca.  Preto  bolo  uplatnené  odvolanie 
na  prirodzený  zákon  i  v  Norimberskom 
procese a bude uplatńovaný všade  tam, 
kde si miesto nájde ústretová tolerancia 
vzájomného  rešpektu.  Rešpektovanie 
prirodzeného zákona premáha iniciatívy 
totalitného a fundamentalistického cha-
rakteru, ćo v súćasnosti pomôže stabili-
zovat’ viaceré ohniská napätia a stlmit’ 
tie  snahy,  ktoré by  chceli  vypuknút’ na 
miestach momentálneho pokoja.

Prirodzený zákon má svoje ontologické 
zdôvodnenie a môže sa na ńom budovat’ 
objektívna  axiológia,  ktorá  mala  svoje 
naplnenie a zviditel’nenie v krest’anskej 
etike.  Ak  sa  tento  myšlienkový  postup 
predstavuje ako iluzórny a plne spochyb-
ńujúci  najskôr  existenciu  prirodzeného 
zákona a potom oprávnenú opodstatne-
nost’  krest’anskej  etiky  a  ponúkajú  sa 
riešenia, ktoré nebudú mat’ za východzí 
bod  prirodzený  zákon,  nepovažujeme 
tento  odmietavý  postoj  za  št’astný.  Pre 
porovnanie – ešte väćšou ilúziou, a reál-
ne platnou je, že morálny zákon sa bude 
uskutoćńovat’ samovol’ne (ako sa mylne 
uvažovalo napr. pri prebiehajúcej ekono-
mickej kríze). D’alej konštatujeme, že aj 
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krátko- alebo dlhodobejšie pomýlenie, ktoré sa po obrátení prejavuje návratom k hodnotám za-

koreneným v princípoch prirodzeného zákona.

absencia  uznania  hodnoverného  a  ne-
menného  zdroja  (prirodzeného  zákona) 
a  jeho  rešpektovanie,  nezarućia  rovno-
cenné uplatńovanie pravidiel správania. 
Predsa aj ked’ sa v urćitej dobe presadil 
odlišný  etický  kódex,  po  uplynutí  jeho 
ćasu uznávania – vzniknuté a napácha-
né  škody  sa  zvyknú  posudzovat’  znova 
podl’a princípov prirodzeného zákona11. 
V tejto chvíli neriešime dižku ćasu, ktorý 
je potrebný na zavrhnutie chorého a ško-
dlivého  etického  kódexu,  ani  neriešime 
otázku, ći u každého ćloveka nastane po-
žadovaná zmena. 

Bude prejavom múdrosti ćlovećenstva, 
ak sa platnost’ prirodzeného zákona ne-
bude obmedzovat’ na nijakú dobu, a naše 
stanovisko opierame nielen o to, aby sa 
raz nemuselo pristúpit’ k represii za na-
páchané  škody.  Skôr  chceme  zdôraznit’ 
pozitívny dosah uplatńovania princípov 
prirodzeného  zákona  pri  rešpektovaní 
a  realizácií  rovnocennosti  dôstojnosti 
všetkých l’udí.

refleksJa nad Prawem 
Prorodzinnym

Kwestia etyki znalazła swe miejsce w 
wielu  dziedzinach  nauki.  Sama  zresztą 
etyka  jest  nauką,  która  współpracuje  z 
innymi dziedzinami nauk. Na jej rozwój 
przyczyniła się katolicka nauka społecz-
na.  Kościół  zwraca  szczególną  uwagę, 
aby zasady etyki świeckiej zostały prze-
pełnione  wartościami  katolickimi.  W 
etyce winny być obecne chrześcijańskie 
principia jako nieodzowny element. Wie-
le miejsca w swoim nauczaniu poświęcał 
etyce  Jan Paweł  II.  Stał  się on poniekąd 
prekursorem nowego spojrzenia na ety-

kę, która jest istotnym zagadnieniem nie 
tylko filozofii czy teologii.

a reflection on Pro-family law
The issue of ethics took place in many 

fields  of  science.  Besides  ethics  is  a  sci-
ence, which co-operates with other fields 
of science. Catholic social science contrib-
uted to the development of ethics. Church 
pays attention on the fact that the princi-
ples of secular ethics should be filled with 
Christian values. There should be Chris-
tian  principles  in  ethics  as  an  indispen-
sible  element.  John  Paul  II,  in  his  teach-
ing, dedicated a lot of attention to ethics. 
He has become a precursor of a new look 
at ethics, which is an important issue not 
only in philosophy and theology.
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