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PREDHOVOR  

Predmetom predloženej monografie je jedna podoba liberalizmu, ktorá patrí do sú-
časnej politickej filozofie.1 Cieľom monografie je priblížiť základy konkrétnej koncepcie 
politického liberalizmu spolu s obmedzeniami, ktoré sa týkajú náboženskej argumentá-
cie odbornej verejnosti z humanitných a spoločenskovedných odborov. Takéto zamera-
nie práce má špecifické nároky na spôsob použitého výkladu. Čitateľ v nej nájde len 
veľmi málo informácií o konkrétnych záležitostiach verejnej politiky alebo konkrétnej 
podobe uplatnenia politickej filozofie v súčasnej politickej praxi. Naopak, stretne sa na 
jej stránkach s mnohými poznatkami z liberálnej politickej a právnej filozofie a čiastoč-
ne z bioetiky a z filozofie náboženstva.2 V kontexte týchto oblastí je predstavená argu-
mentácia, ktorá sa v nich uplatňuje a bežne používa. Je zrejmé, že vzhľadom na riešenie 
otázok spojených s témou publikácie sa nedá vyhnúť ani praktickým dôsledkom ponúknu-
tých riešení. Najmä záverečné kapitoly možno pokladať za aplikáciu koncepcie politic-
kého liberalizmu na riešenie otázky potratov a vzťahu náboženstva a verejnej politiky. 
Cieľom však v týchto kapitolách nebolo ukázať, že politický liberalizmus je najlepšou 
odpoveďou na tieto praktické otázky a dilemy. Cieľom nebolo ani podrobiť politický 
liberalizmus kritike, odmietnuť ho a nahradiť inou koncepciou, ktorá by umožňovala 
lepšie uplatnenie náboženskej argumentácie v súčasných demokraciách. Naopak, v mo-
nografii sa poukazuje na skutočnosť, že vo všeobecnej a abstraktnej rovine je filozofic-
ká koncepcia politického liberalizmu pevnou súčasťou nášho verejného života. A teda 
má výrazný vplyv na predpoklady, z ktorých vychádza náboženská argumentácia v libe-
rálnych demokraciách. Len v tomto širokom zmysle možno výklad, ktorý je ponúknutý 
v tejto monografii, pokladať za aplikovanie filozofickej koncepcie politického libera-
lizmu na riešenie konkrétnych otázok a dilem objavujúcich sa v súčasných verejných 
debatách. V monografii sú sledované prevažne filozofické a teoretické ciele. Z tohto 
dôvodu je výklad pomerne abstraktný a vyžaduje si skôr určité znalosti o povahe filozo-
fických diskusií z oblastí, ktorých sa bezprostredne dotýka, než detailný pohľad na sú-

                                                           
1 Dve základné filozofické podoby liberalizmu v politickej filozofii a diskusie o jeho ďalších filozofic-

kých podobách, ktoré sa rozprúdili po vydaní Rawlsovej Teórie spravodlivosti, môže slovenský čita-
teľ nájsť v NOVOSÁD, F. Súčasný liberalizmus: Dohodnúť sa na spravodlivosti. Pozri aj napríklad 
WALDRON, J. Theoretical Foundations of Liberalism; ACKERMAN, B. Political Liberalisms; 
SANDEL, M. Political Liberalism; L. GAUS, G. F. Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemo-
logy and Political Theory; QUONG, J. Liberalism without Perfection.  

2 V poznámkach pod čiarou odkazujem na niektoré polemiky, uvádzam literatúru a autorov, ktorých po-
kladám za kľúčových. Nekladiem si za cieľ podať vyčerpávajúci opis týchto polemík, ale len tie ich 
aspekty, ktoré osvetľujú moju argumentáciu v ďalších častiach.   
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časnú politickú scénu. Predložená monografia nemá teda žiadnu sociologickú, respektí-
ve politologickú ambíciu podať opis a hodnotenie súčasnej politickej praxe.   

Monografia, ktorú držíte v rukách, vznikla na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF 
UK v rámci grantového projektu VEGA, č. 1/131/12 s názvom „Možnosti jednotného 
postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov“. Cieľom nášho 
grantového projektu  bolo zodpovedať otázku: Aké  postoje k problému interrupcií na-
chádzame v rámci rôznych náboženstiev? Záver, ku ktorému sme dospeli, je takýto: 
v oblasti učenia je prevažná časť náboženských názorov konzervatívna, v praxi sa však 
objavujú postoje, ktoré môžeme označiť ako liberálne. Ukázalo sa, že v náuke neexistu-
je veľká pluralita názorov. Potvrdilo sa však, že nachádzame značnú rôznorodosť v etic-
kej praxi členov jednotlivých náboženstiev.  

Predložená monografia sa zaoberá spomenutou otázkou a formulovanými závermi 
práve na pozadí filozofickej koncepcie politického liberalizmu. Presnejšie, venuje sa 
obmedzeniam, ktorým podlieha náboženská argumentácia v kontexte jednej podoby kon-
cepcie politického liberalizmu. V rámci tejto podoby politického liberalizmu je pozornosť 
venovaná Rawlsovej koncepcii verejného rozumu a uplatneniu náboženskej argumentá-
cie v jej rámci. Dôvod je prostý. Rawlsova koncepcia verejného rozumu je najznámejší 
a najucelenejší pokus riešiť konflikt medzi liberálnymi demokraciami a náboženstvom 
v kontexte úvah o verejnom ospravedlnení použitia politickej moci. Tento konflikt je 
dobre viditeľný napríklad práve na pozadí diskusií o legislatívnej úprave umelého preru-
šenia tehotenstva, ale aj v diskusiách o iných témach, ako sú napríklad polemiky o part-
nerstvách osôb rovnakého pohlavia a podobne. V nadväznosti na  Rawlsovu koncepciu 
verejného rozumu možno poukázať aj na riešenie problému potratov v náleze Ústavné-
ho súdu SR, ktoré vykazuje mnohé podobnosti s koncepciou verejného rozumu.  

V monografii sa venuje pozornosť tiež problému primeraného sekulárneho zdôvod-
nenia zákazu potratov. Daný problém je analyzovaný pomocou najznámejšieho a naj-
prijateľnejšieho sekulárneho argumentu proti potratom, ktorý predstavil Don Marquis. 
Hoci je tento argument sekulárny, nie je z hľadiska kritérií verejného rozumu postačujú-
ci na úplný zákaz potratov. Na záver je sformulovaná odpoveď na otázku: Aké nábožen-
ské postoje môžeme zaujať z hľadiska verejného rozumu v kontexte diskusií o potratoch 
v liberálnych demokraciách?      

V predloženej monografii nejde ani tak o posúdenie správnosti, respektíve nespráv-
nosti Rawlsovej koncepcie verejného rozumu, ale o upozornenie na niektoré problémy, 
ktoré sa objavujú v politickej filozofii v rámci polemík o potratoch. 

Napokon by som sa rád poďakoval niektorým ľuďom, bez ktorých podpory by táto 
monografia nevznikla. V prvom rade svojim kolegom Ľubomírovi Batkovi, Dávidovi 
Benkovi, Marošovi Nicákovi a Martinovi Turčanovi za spoločné diskusie o niektorých 
problémoch, ktoré sú predmetom tejto monografie a za ich povzbudivé slová, keď som 
nadobúdal pocit, že som na konci so silami. Takisto ďakujem študentom a doktorandom 
z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktorí mali chuť a záujem disku-
tovať o týchto spletitých otázkach. Chcem sa tiež poďakovať svojim rodičom za trpezli-
vosť, kolegom z knižnice EBF UK za ústretovosť a grantovej agentúre VEGA MŠ SR 
za finančnú podporu.3  

                                                           
3 Ďakujem aj Adriane Bielej, Vlastovi Svobodovi a Štefanovi Panuškovi za jazykovú a štylistickú 

kontrolu viacerých verzií tejto monografie. Martinovi Kováčovi za poskytnutie niektorých článkov 
a uvedenie do citačnej praxe, ktorá sa týka dokumentov pápežov.    
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No predovšetkým ďakujem svojim synom Timotejovi a Eliášovi. Ich radosť z kaž-
dého okamžiku a ich nadšenie z vecí a bytostí, z ktorých sa skladá tento svet, mi nepre-
tržite svietilo na cestu, keď som si kliesnil chodník temným pralesom pojmovej analýzy. 
Som si vedomý toho, že nie vždy sa mi to podarilo, mnohé veci stále ostávajú v šere, ba 
dokonca zahalené tmou. S istotou však môžem povedať, že za všetko jasné a zrozumi-
teľné v tejto knihe vďačím im dvom.  

 
V Bratislave 17. 6. 2017          Marek Neština 
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ÚVOD 

Azda jedným z najväčších prekvapení na prelome tisícročia bolo oživenie debát 
o úlohe náboženstva v západných liberálnych demokraciách. Napriek tomu, že v mno-
hých krajinách západnej Európy a Severnej Ameriky sme zaznamenali ústup od tradič-
ných náboženských foriem života, stále sa hlásia k náboženstvu mnohé politické strany, 
hnutia, skupiny a jednotlivci. Zdá sa preto, že samotné oddelenie štátu od náboženstva 
nestačí na to, aby tieto rôzne nové podoby a prejavy náboženských foriem života nevy-
tvárali nové napätia medzi náboženstvom a liberálnymi demokraciami. Túto skutočnosť 
v našich podmienkach dobre ilustrujú najmä diskusie o takých etických otázkach, ako 
sú interrupcie, výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek, eutanázia a pole-
miky o právnej úprave homosexuálnych zväzkov.4 Rovnako sme svedkami nárastu 
extrémistických náboženských politických hnutí v rôznych častiach sveta, ktoré ohrozu-
jú nielen základné hodnoty a princípy liberálnych demokratických spoločenstiev, ale 
tiež životy mnohých ľudí.  

Keď sa zameriame na prijímanie rozhodnutí v liberálnych demokraciách, tak z po-
hľadu filozofie náboženstva môžeme tento demokratický rozhodovací proces charakte-
rizovať ako proces presvedčovania, respektíve v prípade, že použijeme náboženské ter-
míny na vyjadrenie toho istého problému, aj ako nenásilný proces konverzie druhého.5 
Argumentujeme, aby sme zmenili niekoho presvedčenie alebo konanie v súlade s našimi 
požiadavkami. Cieľom je získanie širšej podpory pre naše názory, čo by malo vyústiť 
do podoby určitej právnej úpravy, ktorá bude naše názory vyjadrovať. Opäť stačí letmý 
pohľad na diskusie s otázkami, ktoré sa týkajú interrupcií, výskumu ľudských embryo-
nálnych kmeňových buniek, eutanázie, či homosexuálnych zväzkov, aby sme si urobili 
jasnejšiu predstavu o tom, čo máme presne na mysli. Výsledkom takýchto debát o tých-
to etických otázkach je spravidla schválenie právneho predpisu, ktorým nútime konať 
druhých určitým spôsobom, alebo ich nútime, aby sa zdržali konania. Prípadne im 
umožňujeme, aby uplatnili v určitých zákonných medziach svoju slobodnú vôľu a núti-
me tých, ktorí s ich rozhodnutiami nesúhlasia, aby sa zdržali zásahu do konania dru-
hých. 

Liberálni filozofi spravidla zastávajú názor, že je nevyhnutné, aby sme vtedy, keď 
nútime druhých konať určitým spôsobom, napríklad prostredníctvom právnych noriem, 
ako slobodní a rovní občania podali rovnako slobodným a rovným občanom zdôvodne-
nie nášho použitia politickej moci. Inými slovami, každú takúto právnu úpravu, ktorou 
obmedzujeme slobodu a rovnosť, musíme primerane zdôvodniť. V prípade, že použitie 

                                                           
4 Pozri bližšie  CLANTON J. C. Introduction : On the Tension between Religion and Demokracy, s. ix.  
5 Pozri diskusiu o tomto probléme v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 119-132. 
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politickej moci na vytvorenie akejkoľvek právnej úpravy nie je primerane zdôvodnené, 
uplatnenie politickej moci má síce legálnu podobu, nie je však legitímne. Tento názor 
v súčasnosti zastávajú, resp. nedávno zastávali napríklad takí odlišní právni a politickí 
filozofi ako je H. L. A. Hart, J. Rawls, R. Dworkin a mnohí iní.6 Najznámejší z tejto 
trojice politických a právnych filozofov je nepochybne John Rawls, ktorý rozpracoval 
kritériá na takéto zdôvodnenie v rámci idey verejného rozumu.  

V predloženej monografii sa budem týmito Rawlsovými kritériami bližšie zaobe-
rať, pretože sú nielen známe, ale predstavujú azda najucelenejšiu liberálnu obhajobu 
verejného zdôvodnenia použitia politickej moci. Na pozadí koncepcie verejného rozumu 
takisto zacielim na verziu politického liberalizmu, ktorú Rawls obhajuje a dám kritériá 
verejného zdôvodnenia do  súvislosti s náboženskou argumentáciou. 

Otázka, ktorú chcem zodpovedať v predloženej monografii, je: Akú má podobu  
a miesto náboženská argumentácia v liberálnej demokracii? Keď túto otázku preformu-
lujeme, možno sa tiež pýtať: Je prípustné na základe náboženských dôvodov nútiť ne-
nábožensky založených občanov konať určitým spôsobom? Samozrejme, na takto for-
mulovanú otázku možno okamžite odpovedať záporne. Bežne prijímaná interpretácia 
oddelenia štátu od náboženstva a slobody svedomia nás núti k tomu, aby sme pokladali 
náboženské názory za súkromnú záležitosť a nevnášali ich do verejných diskusií. Pres-
nejšie, náboženské dôvody nemôžu slúžiť na zdôvodnenie donucovacích právnych no-
riem. Týmto konštatovaním by som mohol našu debatu ukončiť. Lenže ako to zvyčajne 
býva, diabol sa skrýva v detailoch.  

Po prvé, veriaci sú občania rovnako ako neveriaci. Z oddelenia štátu od nábožen-
stva ešte nevyhnutne nevyplýva, že občania nemôžu argumentovať na základe svojho 
náboženského presvedčenia. Ide skôr o inštitucionálnu odluku, ktorá zabraňuje vplyvu 
štátu na cirkev, a naopak vplyvu cirkvi na štát. Na to, aby sme teda mohli tvrdiť niečo 
také, potrebujeme prijať ďalšie predpoklady. Keby totiž platilo, že občania nemôžu vo 
verejných debatách použiť náboženské argumenty, neumožníme tým časti občanov 
vyjadriť svoje názory. Inými slovami, v prípade, že náboženská argumentácia vo verej-
ných debatách o donucovacích normách nemá v liberálnej demokracii žiadne miesto, 
pričom mnohí občania sú stúpencami rôznych náboženstiev, tak na základe tohto pred-
pokladu sú de facto v pozícii diskriminovaných občanov. Na základe toho obhajcovia 
liberalizmu tým porušujú práve tie liberálne princípy slobody (najmä slobody svedomia, 
respektíve náboženskú slobodu) a rovnosti, ktoré sa usilujú chrániť. Po druhé, charakte-
ristickým znakom mnohých náboženstiev je, že ide o také formy života, ktoré poskytujú 
odpovede na základné životné otázky.7 V prípade, že ste príslušníkom takéhoto nábo-
ženstva, potom zrejme budete pokladať za svoje poslanie ponúknuť toto poznanie alebo 
vieru aj ostatným. Môžete takisto prirodzene dôjsť k záveru, že kľúčové prvky vašej 
náboženskej formy života od vás vyžadujú, aby ste takýto postoj aj zaujali. Platí to určite 
pre svet veľkých misijných náboženstiev, ako sú kresťanstvo, islam a časť budhizmu. 
Každé z nich má ako časť svojej sebainterpretácie ideu, že pre každého človeka predsta-
vuje dobro, aby poznal túto formu náboženského života a konal v súlade s ňou. Univer-
zalistické náboženstvá sa v súlade s touto ideou usilujú priniesť spásu každému bez roz-

                                                           
6 Spomeniem aspoň niektorých ďalších autorov: Robert Audi, Jürgen Habermas, Charles Larmorte, 

David Gauthier, Gerald Gaus. 
7 Termín „forma života“ používam v monografii spôsobom, ktorý odkazuje na použitie termínu „der 

Lebensform“ v prácach neskorého L. Wittgensteina. Bližšie som sa venoval použitiu tohto termínu 
v súvislosti s náboženstvom v NEŠTINA, M. Ludwig Wittgenstein a náboženstvo I. a II.    
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dielu jeho etnika, pohlavia a podobne. Tento rozmer náboženstva sa ukazuje najlepšie 
v tom, čo označujú kresťania ako evanjelizácia.8 Samozrejme, nikoho nemožno nútiť, 
aby bol spasený, a len sotva možno seriózne požadovať od štátu, aby v tomto smere vy-
víjal nejaké aktivity. Lenže náboženská forma života sa týka aj takých oblastí, ako je 
etika, politika a sociálna spolupráca, a to najčastejšie prostredníctvom formulácie určitej 
koncepcie dobra a pravdy. Mnohé náboženstvá spravidla pokladajú mnohé spoločenské 
a etické normy za záväzné pre každého člena spoločnosti. Na základe toho vyslovujú 
požiadavky, aby štát presadzoval určitú koncepciu dobra alebo minimálne chránil určité 
spoločenské normy, ktoré môžu mať náboženský pôvod. Je zrejmé, že to bežne vedie  
k mnohým konfliktom. Sústredím sa len na tie konflikty, ktorými sa zaoberá liberálna 
politická filozofia.   

Konkrétne, Rawlsova koncepcia verejného rozumu mi bude slúžiť ako modelový 
príklad filozofickej koncepcie liberálneho zdôvodnenia, kde ilustrujem niektoré ťažkosti, 
na ktoré naráža náboženská argumentácia vo verejnej sfére. Následne nato túto pomerne 
abstraktnú problematiku uplatním na vybrané bioetické argumenty, ktoré sa týkajú po-
tratov a na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý dňa 4. decembra 
2007 rozhodol vo veci súladu niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení teho-
tenstva a článkom 15 Ústavy Slovenskej republiky.  

 

 

                                                           
8 Pozri bližšie diskusiu o tomto probléme v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s.  

120-121.  
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1 
VYMEDZENIE POLITICKÉHO LIBERALIZMU 

A JEHO KRITICI V SÚČASNEJ POLITICKEJ FILOZOFII   

Jonathan Quong vo svojej monografii Liberalism without Perfection predložil ako 
jej hlavnú tézu nasledujúce tvrdenie: „Vláda by mala zostať neutrálna, pokiaľ ide 
o otázky dobrého života a obmedziť sa na stanovenie spravodlivých (férových) podmie-
nok, ktorými môžu občania presadzovať svoje vlastné presvedčenie o tom, čo dáva 
hodnotu ich životu.“9 Táto téza, ktorú obhajuje, nie je vôbec nová a neznáma, no na-
priek tomu má iba pomerne krátku históriu, pokiaľ ide o jej vyjadrenie v rámci liberál-
nej politickej filozofie a jej rozpracovanie do podoby systematickej a ucelenej filozofic-
kej koncepcie. Základné východiská takejto koncepcie možno charakterizovať dvoma 
hlavnými predpokladmi. Prvý hovorí o povahe samotnej liberálnej filozofie a druhý sa 
týka povahy legitimity liberálnych štátov.  

1. Hlavnou zásadou liberálnej filozofie je morálny predpoklad, že osoby, resp. ob-
čania sú slobodní a rovní, pričom uplatnenie politickej moci je legitímne len vtedy, keď 
môže byť verejne zdôvodnené.  Táto idea je kľúčovým morálnym princípom liberálneho 
projektu. 

2. Na základe tohto prvého predpokladu a na základe určitých ďalších premís 
o prirodzenosti pluralizmu, liberálny štát nemôže legitímne konať na základe dôvodov, 
ktoré vychádzajú z konkrétnych predpokladov o dobrom živote, ale namiesto toho musí 
obmedziť samého seba na úlohu zaistiť spravodlivé a férové podmienky, pri ktorých 
môžu občania sledovať svoju vlastnú koncepciu dobrého života.10   

John Rawls ponúkol vo svojej práci Political Liberalism podrobný a systematický 
výklad týchto dvoch predpokladov do najucelenejšej filozofickej podoby. Jeho koncep-
cia politického liberalizmu sa stala predmetom vášnivých polemík a bola podrobená 
prísnemu kritickému skrutíniu.11 Napriek tomu je stále všeobecne pokladaný za naj-
vplyvnejšieho predstaviteľa tejto podoby politického liberalizmu v súčasnej politickej 
filozofii.12  

                                                           
9 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 2.   
10 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 2-3.   
11 RAWLS, J. Political Liberalism. 
12 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 3. Medzi antiperfekcionistov zaraďujem v tejto mono-

grafii spravidla autorov z politickej a právnej filozofie, ako sú napríklad Bruce A. Ackerman, Ronald 
Dworkin, Robert Nozick a John Rawls. Medzi ich kritikov patria právni filozofi, napríklad ako sú 
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Alternatívou k politickému liberalizmu je v rámci liberálnej politickej filozofie libe-
rálny perfekcionizmus. Politickí perfekcionisti spravidla odmietajú oba uvedené pred-
poklady. Ouong cituje v tejto súvislosti právneho filozofa Josepha Raza ako predstavite-
ľa liberálnych perfekcionistov: „Cieľom každého politického opatrenia je umožniť jed-
notlivcom sledovať správne koncepcie dobra a odradiť ich od tých, ktoré sú zlé alebo 
nezmyselné.“13 Štátna moc by mala byť preto použitá na to, aby pomohla jednotlivcom 
viesť dobrý život, a naopak odrádzať ich od toho, aby viedli zlé a bezcenné životy. Libe-
rálni perfekcionisti síce tvrdia, že štát by mal konať v zhode s hlavnými liberálnymi 
princípmi, ako sú individuálna sloboda, rovnosť, náboženská tolerancia, no trvajú na 
tom, aby tieto kľúčové liberálne princípy boli zdôvodnené na základe odkazu k poznat-
kom o tom, čo tvorí dobrý a úspešný život.14 Na prvý pohľad sa zdá, že len sotva môže 
niekto takýto postoj odmietnuť. Napokon, kto by chcel, aby štát robil ľudí horšími než 
sú a znepríjemňoval im životy? Lenže, ako upozorňuje Ouong, pokiaľ je cieľom liberál-
neho štátu, aby pomohol ľuďom viesť cnostné a hodnotné životy, tak liberálna politická 
filozofia musí dať odpoveď na otázku, čo konštituuje dobrý a úspešný život. „Z tohto 
pohľadu bude liberalizmus konkurovať ortodoxnejším alebo konzervatívnejším koncep-
ciám dobrého života.“15 V prípade, že pokladáte otvorený a kritický život alebo život 
plný experimentov a zážitkov za ideál dobre prežitého života, môžete prijať liberalizmus 
za svoju politickú filozofiu. Keď ste však presvedčený, že dobrý život si vyžaduje dodr-
žiavanie zdedených kultúrnych alebo náboženských tradícií, potom sotva prijmete libe-
ralizmus, ale budete preferovať skôr konzervativizmus. Politický liberalizmus sa pokúša 
tejto dileme vyhnúť a predstavuje liberálne práva a inštitúcie ako základ, na ktorom mô-
žeme vybudovať určitý druh aspoň minimálneho konsenzu. Apeluje na každého, kto je 
ochotný spolupracovať na základe férových podmienok bez ohľadu na jeho názory na 
to, čo tvorí cnostný alebo úspešný život. Na základe tohto dôvodu zástancovia tejto po-
doby politického liberalizmu tvrdia, že nejde o ďalšiu náuku, ktorá si kladie za cieľ „ohý-
bať politické pravidlá v mene vlastnej koncepcie dobrého života“.16 Predstavuje skôr 
riešenie skutočnosti, že sa nemôžeme zhodnúť v odpovedi na otázku, čo je dobrý život. 
Z tohto pohľadu by štát nemal vynášať žiadne morálne súdy o spôsobe života svojich 
občanov, ale namiesto toho by sa mal zamerať len na uplatnenie spravodlivosti. Konkrét-
ne, na spravodlivú distribúciu slobody, rovnosti, zdrojov a iných výhod pre svojich obča-
nov. Cieľom tejto distribúcie je dať spravodlivú šancu každému občanovi, aby mohol 
sledovať svoju vlastnú koncepciu dobrého života.17  

Je zrejmé, že z tohto pohľadu možno vyjadriť jednu z kľúčových ideí filozofickej 
koncepcie politického liberalizmu takto: politické princípy musia byť verejne zdôvodni-
teľné pre všetkých rozumných ľudí. V tomto vymedzení hrá dôležitú úlohu pojem ve-
rejného zdôvodnenia a pojem rozumných ľudí.18 V nasledujúcich častiach monografie 

                                                                                                                                              

teoretici prirodzeného práva John Robert P. George, M. Finnis alebo právny pozitivista a politický 
liberál Joseph Raz alebo politickí filozofi, ktorí sa bežne označujujú termínom „komunitaristi“, ako 
sú napríklad Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael J. Sandel, Michael Walzer a podobne. 

13 RAZ, J. The Morality of Freedom, s. 133.  
14 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 3.   
15 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 4.   
16 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 4. 
17 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 1. 
18 QUONG, J. Liberalism without Perfection, s. 4. 
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ukážem, ako oba spomenuté pojmy vymedzuje Rawls v rámci koncepcie verejného rozu-
mu, ktorá tvorí jadro jeho politického liberalizmu. 

Na Slovensku je však známejšia kritika Rawlsovho liberalizmu, ktorá pochádza 
z komunitaristického tábora.19 Debaty, ktoré rozprúdila A Theory of Justice v politickej 
filozofii, výstižne zhŕňa Michael J. Sandel.20 Vo svojej recenzii na ďalšiu Rawlsovu kni-
hu Political Liberalism konštatuje, že v súčasnej politickej filozofii sa len zriedka obja-
ví dielo, ktoré by vyvolalo takú ostrú a trvalú diskusiu ako A Theory of Justice. Pokladá 
to za znak veľkosti tohto diela, pretože inšpirovalo nie jednu, ale hneď tri veľké polemiky.  

Prvá polemika sa viedla medzi utilitaristickými a na práva orientovanými liberálmi 
(rights-oriented liberals). Mala by byť založená spravodlivosť na princípe úžitku (utili-
ty), ako argumentujú Jeremy Bentham a John Stuart Mill? Alebo by mala byť založená 
na rešpektovaní individuálnych práv a slobôd jednotlivca, pričom takýto základ pre spra-
vodlivosť by mal byť nezávislý od princípu úžitku a utilitárnych úvah, ako argumentujú 
Kant a Rawls? Sandel upozorňuje, že predtým ako publikoval Rawls A Theory of Justi-
ce, utilitarizmus, bol prevládajúcim filozofickým postojom v rámci anglo-americkej mo-
rálnej a politickej filozofie. Keď vyšla A Theory of Justice, situácia sa postupne zmenila 
a na práva orientovaný liberalizmus (right-oriented liberalism) získal postupne vedúce 
postavenie.21   

Druhá debata, ktorú inšpirovala Rawlsova kniha, prebiehala v rámci na práva orien-
tovaného liberalizmu (right-oriented liberalism). Pokiaľ sú určité individuálne práva tak 
dôležité, že ich nemôžu prevážiť dokonca ani úvahy o všeobecnom blahobyte (general 
welfare), tak kľúčová sa stane otázka, ktoré práva to sú. Libertiánski liberáli (libertarian 
liberals), ako Robert Nozick a Friedrich Hayek, argumentovali, že vláda by mala reš-
pektovať iba základné občianske a politické slobody. Kladú dôraz na to, aby vláda chrá-
nila právo na plody našej práce, ako sú pridelené jednotlivcom na základe trhovej eko-
nomiky (neviditeľná ruka trhu). Politika prerozdeľovania (redistributive policies), kde 
uvaľuje vláda daň na bohatých, aby pomohla chudobným, porušuje základné občianske 
a politické práva a slobody, resp. ide o neprimeraný zásah do ich uplatňovania. Naopak, 
rovnostárski liberáli (egalitarian liberals), ako je napríklad John Rawls, s tým nesúhlasia  
a kladú dôraz čiastočne aj na tzv. ekonomické a sociálne práva. Argumentujú, že nemô-
žeme zmysluplne uplatniť naše občianske a politické slobody bez zabezpečenia základ-
ných sociálnych a ekonomických potrieb. Vláda by preto mala zaistiť každej osobe ako 
záležitosť základných práv primeranú – slušnú (decent) úroveň takých dobier, ako je 
vzdelanie, príjem, ubytovanie, zdravotnícku starostlivosť a podobne. Debata medzi liber-
tiánskymi a egalitariánskymi verziami na práva orientovaného liberalizmu, ktorá sa 
viedla v rámci akademických polemík v 70. rokoch minulého storočia, korešponduje 
časovo zhruba s debatami v americkej politike, ktoré prebiehali už od doby Nového 
údelu (The New Deal), medzi obhajcami trhovej ekonomiky a obhajcami štátu blahoby-
tu (the welfare state).     

                                                           
19 Medzi najznámejších kritikov filozofie politického liberalizmu, respektíve na práva orientovaného 

liberalizmu, ktorí sa bežne pokladajú za komunitaristov patria Alasdair MacIntyre, Charles Taylor 
a Michael Walzer. Uvedení autori  kritizujú napríklad Rawlsovo neadekvátne vysvetlenie komunity, 
vymedzenie pojmu neutrality a podobne. Pozri bližšie SANDEL, M. Liberalism and the Limits of 
Justice : second edition, 1998, s. ix.  

20 Bližšie pozri SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1765-1766. 
21 Pozri SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1765-1766. 
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Tretia debata, ktorú podnietil Rawls, sa sústreďuje na predpoklad, ktorý spoločne 
zdieľajú libertariánski a rovnostárski liberáli. Ide o ideu, že vláda by mala byť neutrálna, 
pokiaľ ide o konkurenčné koncepcie dobrého života.22 Napriek ich rôznym vysvetle-
niam toho, aké máme práva, sa na práva orientovaní liberáli zhodnú na tom, že princípy 
spravodlivosti, ktoré bližšie vymedzujú naše práva, by nemali byť závislé od ich zdô-
vodnenia na základe koncepcie dobrého života.23 Táto idea, ktorá je kľúčová pre libera-
lizmus Kanta, Rawlsa a mnohých súčasných liberálov, je zhrnutá v slogane, že práva 
majú prioritu pred dobrom (the right is prior to the good).24   

V predloženej monografii sa budem venovať otázkam, ktoré súvisia s treťou pole-
mikou. Sandel v rámci tejto polemiky uvádza námietku voči politickému liberalizmu, 
ktorá je namierená proti tvrdeniu, že práva majú prioritu pred dobrom. Táto námietka je 
pre nás dôležitá, pretože v nej použil ako príklad polemiku o potratoch. Jeho cieľom je 
ukázať, že politický liberalizmus zlyháva v praxi pri riešení konkrétnych morálnych 
dilem.25  

Sandel vychádza z predpokladu, že politický liberalizmus trvá na uzátvorkovaní 
súhrnných morálnych a náboženských ideálov a na oddelení našej politickej identity od 
našej identity ako osôb.26 Podľa jeho výkladu politickí liberáli argumentujú takýmto 

                                                           
22 Bližšie pozri napríklad NOZICK, R. Anarchy, State, and Utopia, s. 33. 
23 Pozri napríklad ACKERMAN, B. Social Justice and the Liberal State, s. 349-378; DWORKIN, R. 

Taking Rights Seriously, s. 168-177;  NAGEL, T. Moral Conflict and Political Legitimacy, s. 227-
237.  

24  Pozri SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1766. Anglické slovné spojenie „the right is prior to the 
good“  prekladám ako „práva majú prioritu pred dobrom“, neprekladám ho ako „právo má prioritu 
pred dobrom“. Dôvod je ten, že sa chcem vyhnúť zámene anglického výrazu „the right“  za výraz 
„the law“. Angličtina rozlišuje medzi slovami „the right“ vo význame základného práva alebo ľud-
ského práva a „the law“ vo význame určitého právneho ustanovenia alebo právneho systému. 
V slovenčine máme iba jeden termín – právo – ktorý zastrešuje oba významy (pozn. autora).   

25 Polemiky o potratoch, ktoré budem uvádzať, sa spravidla spájajú s azda najznámejším súdnym roz-
hodnutím v otázke potratov. Presnejšie v roku 1973 Najvyšší súd vyhlásil vo svojom rozsudku v prí-
pade Roe v. Wade za neústavný texaský zákon, podľa ktorého bolo ukončenie tehotenstva legálne len 
vtedy, keď je v ohrození život tehotnej ženy. Pozri bližšie Case Roe v. Wade 1971-1973 [online] 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113. Steinbocková v súvislosti s týmto známym 
prípadom uvádza, že zdôvodnenie legalizácie potratov bolo založené na dvoch faktoroch: na práve 
ženy na súkromie a na statuse nenarodeného. Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu nenarodený 
nie je z pohľadu práva osobou v tom význame, v akom je tento termín použitý v štrnástom dodatku, 
a preto nemá právo na život tak, ako ho garantuje práve tento dodatok. Na druhej strane, žena má 
ústavné právo na súkromie, ktoré ju oprávňuje, aby urobila toto nanajvýš osobné rozhodnutie, bez 
zásahu štátu, prinajmenšom počas prvých dvoch trimestrov. Niektorí kritici tohto rozhodnutia namietali 
(napríklad sudcovia R. Borg, A. Scalia), že v tomto rozhodnutí ide v skutočnosti o vytvorenie práva na 
súkromie, pretože v Ústave toto právo nie je explicitne uvedené. Iní autori, ktorí síce prijali názor, že 
na základe výkladu Ústavy možno hovoriť o ústavnom práve na súkromie, namietali zároveň, že Ús-
tava neochraňuje konkrétne právo ženy na potrat. Aj v tomto prípade by bolo toto konkrétne právo 
len výtvorom sudcov na základe ich interpretácie Ústavy. Čiže aj v jednom a aj v druhom prípade 
ide v námietkach o to, že samotný text Ústavy mlčí o takomto práve. Steinbocková v Life Before 
Birth odmieta tieto námietky a tvrdí, že právo na súkromie je základným právom a kľúčovou ame-
rickou hodnotou. Pripúšťa však, že právo na súkromie je len implicitne obsiahnuté v pojme slobody, 
ale zároveň tvrdí, že sa dá z pojmu slobody bezprostredne odvodiť. Svoju argumentáciu uzatvára 
tým, že vláda by nemala zasahovať do takých základných osobných rozhodnutí, akým je rozhodnu-
tie, či žena porodí alebo počne dieťa. Pozri STEINBOCK, B, Life Before Birth: The Moral and Le-
gal Status of Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 96-97. 

26 Pozri SANDEL, M. Political Liberalism, s.1777. 
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spôsobom. Keď chceme zabezpečiť sociálnu spoluprácu na základe vzájomného rešpek-
tu, tak v moderných demokratických spoločnostiach ako je naša, kde sa ľudia spravidla 
nezhodnú na tom, čo je dobrý život, je nevyhnutné, aby sme uzátvorkovali naše morálne 
a náboženské presvedčenia. Lenže v prípade, že k tomu dôjde, čelíme mnohým problé-
mom. Dá sa napríklad v demokracii obísť otázka, či sú naše etické a náboženské presved-
čenia pravdivé? Sandel sa domnieva, že politickí liberáli nechávajú túto otázku bez od-
povede alebo si ju vôbec nekladú. Pripisujú totiž kľúčovú úlohu zabezpečeniu stability  
a sociálnej spolupráce na základe vzájomného rešpektu na úkor riešenia otázok, ktoré sa 
týkajú pravdivosti našich súhrnných učení. Prehliadanie tejto otázky vedie však k tomu, 
že záujem o zaistenie sociálnej spolupráce bude nadradený akémukoľvek konkurenčné-
mu záujmu, ktorý môže vystúpiť v rámci súhrnného morálneho alebo náboženského 
učenia. Možno však zastávať názor, že jediný spôsob ako zabezpečiť prioritu politickej 
koncepcie spravodlivosti, resp. prioritu práv (priority of the rights), musí viesť k popre-
tiu nároku na pravdu, ktorý vystúpi z morálneho alebo náboženského učenia? 27  

Vo svojej odpovedi na takto položenú otázku Sandel uvažuje o dvoch politických 
polemikách, ktorými chce upozorniť na ťažkosti s uplatnením priority práv (priority of 
the rights) na úkor koncepcií dobra. Jedna z polemík je súčasná debata o práve na potrat. 
Druhá je známa americká debata medzi Abrahamom Lincolnom a Stephenom Dougla-
som o suverenite ľudu a o zákaze otroctva.28   

Najprv Sandel predstavuje argumentáciu, ktorú podľa neho uplatňujú politickí libe-
ráli. Otázka morálnej prípustnosti potratov je predmetom intenzívnej nezhody. Keď  
hľadáme politické riešenie prípadu intenzívnej morálnej nezhody, tak by sme mali dať 
do zátvoriek naše protichodné morálne, resp. náboženské názory. Sandel tvrdí, že táto 
úvaha je nesprávna. Rozhodnutie dať naše súhrnné morálne a náboženské učenia kvôli 
politickým cieľom do zátvoriek, nie je hodnotovo neutrálne. Závisí totiž od toho, či sú 
tieto učenia pravdivé, resp. nepravdivé. Sandel argumentuje takto: keď je učenie kato-
líckej cirkvi pravdivé, a teda pokiaľ sa začína ľudský život v relevantnom morálnom 
zmysle od počatia, tak nie je vôbec rozumné uzátvorkovanie tejto morálno-teologickej 
otázky. Naopak, ak pokladáme ľudské plody za odlišné v relevantnom morálnom zmys-
le od malého bábätka, tak môžeme vysloviť súhlas s politickou koncepciou spravodli-
vosti, ktorá odsúva nabok spor o morálnom statuse plodov.  

                                                           
27 Sandel však pripomína, že táto úvaha by implikovala presne ten druh tvrdenia, ktorému sa pokúša 

Rawls vo svojej koncepcii politického liberalizmus vyhnúť. Rawls totiž neustále zdôrazňuje, že poli-
tický liberalizmus nie je založený na skepticizme, ktorý by sa týkal tvrdení súhrnných morálnych 
alebo náboženských učení (comprehensive moral and religious doctrines). Sandel sa preto pýta, či 
politický liberalizmus  umožňuje, aby niektoré takéto učenia mohli byť pravdivé. V prípade, že to 
platí, môže pravdivosť súhrnného učenia prelomiť zátvorky a morálne prevážiť nad politickými hod-
notami tolerancie, férovosti a sociálnej spolupráce, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte? Na 
túto otázku možno podľa Sandela odpovedať tak, že politické hodnoty a hodnoty, ktoré vznikajú 
v rámci súhrnných morálnych a náboženských učení, sú adresované odlišným subjektom. Politické 
hodnoty, možno tvrdiť, sa aplikujú na základnú štruktúru spoločnosti a ústavné základy, zatiaľ čo 
morálne a náboženské hodnoty sa aplikujú na správanie v osobnom živote a dobrovoľných združe-
niach. Pokiaľ by však jednoducho išlo o rozdiel v subjekte aplikácie, potom by nemohol nikdy na-
stať žiadny konflikt medzi politickými hodnotami na jednej strane a morálnymi a náboženskými 
hodnotami na druhej strane. Nevznikla by ani potreba tvrdiť, ako to opakovane zdôrazňuje Rawls, že 
v ústavnej demokracii ovládanej prostredníctvom politického liberalizmu, politické hodnoty normál-
ne prevážia nad akýmikoľvek nepolitickými hodnotami, ktoré sú s nimi v rozpore. SANDEL, M. Po-
litical Liberalism, s. 1777.  

28 Pozri bližšie SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1778-1782. 
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Politickí liberáli môžu, podľa Sandela, namietať, že politické hodnoty tolerancie 
a rovnosti žien ako občanov sú dostatočným dôvodom, aby sme došli k záveru, že ženy 
by mali mať možnosť voľby, či podstúpiť potrat, a vláda by mala dať na bok morálnu 
a náboženskú polemiku o tom, kedy začína ľudský život. Lenže v prípade, že má kato-
lícka cirkev pravdu, pokiaľ ide o morálny status plodu a potrat sa rovná z morálneho 
pohľadu vražde, potom nie je zrejmé, prečo by mali byť politické hodnoty tolerancie 
a rovnosti žien natoľko dôležité, aby prevážili morálny status plodu. Keď pripustíme, že 
je katolícka náuka v tejto otázke pravdivá, tak možno obhajovať tvrdenie politického 
liberalizmu o priorite politických hodnôt len v kontexte teórie spravodlivej vojny. To 
znamená, uzatvára svoju argumentáciu, že politickí liberáli musia ukázať, prečo by mali 
tieto hodnoty prevážiť za cenu zhruba 1,5 milióna civilných obetí ročne.29   

Sandel zdôrazňuje, aby sme tieto úvahy nebrali ako argument proti právu na potrat. 
Naopak jeho stanovisko je pro-choice. Upozorňuje však, že v prípade práva na potrat 
nemôžeme zastávať neutrálny postoj v otázkach, ktoré sa týkajú morálnych a nábožen-
ských sporov.30 Musíme ich vziať do úvahy, nie sa im vyhnúť. Otázka pravdivosti sú-
hrnných morálnych a náboženských učení je v tomto spore kľúčová. Politickí liberáli sa 
nemajú brániť tomuto záväzku len preto, že porušuje prioritu práv nad dobrom (the right 
over the good). Debata o potratoch v skutočnosti ukazuje, že túto prioritu nemožno udr-
žať. Keď chceme rešpektovať právo žien na rozhodnutie v otázke podstúpenia potratu, 
musíme ukázať, že existujú relevantné morálne rozdiely medzi vykonaním potratu v re-
latívne skorom štádiu tehotenstva a zabitím dieťaťa.31 

Sandel uvádza ďalší príklad uzátvorkovania morálnej nezhody. Ponúka ho debata 
z roku 1858 medzi Abrahámom Lincolnom a Stephenom Douglasom. Douglasov argu-
ment v prospech doktríny o zvrchovanosti ľudu je možno najznámejší prípad v americ-
kej histórii, ktorý možno uviesť ako príklad uzátvorkovania spornej politickej otázky 
s cieľom dosiahnuť politickú dohodu. Douglasov argument je nasledujúci. Keď sa ľudia 
nezhodnú v otázke morálnosti a prípustnosti otroctva, celoštátna politika by mala zostať 
v tejto otázke neutrálna. Z tohto pohľadu možno obhajovať doktrínu suverenity ľudu nie 
na základe posúdenia otroctva ako správneho, resp. nesprávneho, ale na základe záujmu 
o zachovanie mieru a odstránenia hrozby občianskej vojny, čiže na základe udržania 
sociálnej stability. Jediná nádej, ktorá udrží krajinu pohromade, je dohodnúť sa na ne-
zhode. Takáto dohoda o nezhode musí viesť k uzátvorkovaniu nášho morálneho sporu 
o otroctve a k rešpektovaniu práva každého štátu, aby v tejto otázke vykonal svoje vlast-
né rozhodnutie. Douglas napokon uzatvára, že bez ohľadu na svoj osobný názor je pri-
najmenšom z pohľadu politických cieľov v otázke zákazu otroctva agnostik. Hlasovanie 
za zákaz otroctva – kladne alebo záporne – je v kompetencii jednotlivých štátov.32 

Sandel uvádza takúto námietku Abrahama Lincolna. Hoci ten nie je abolicionista, 
domnieva sa, že otroctvo je nesprávne. Vláda by preto mala nakladať s ním ako s mo-
rálnym zlom,  a ako také ho musí zakázať vo všetkých štátoch únie. Uzátvorkovanie by 
bolo rozumné len vtedy, pokiaľ by otroctvo nebolo morálne nesprávne. To znamená, že 

                                                           
29 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1778. 
30 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1778. Sandel je v rámci debát o potratoch obhajcom pro- 

choice postoja.  
31 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1778. 
32 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1779. Sandel cituje debatu medzi A. Lincolnom a Douglasom 

podľa Created Equal? : The Complete Lincoln – Douglas Debates of 1858 (ANGLE, P. M ed., 
1958). Všetky odkazy na túto debatu som prebral zo Sandelovej práce.  
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obhajoba politickej neutrality je možná len v prípade, keď nepokladáme otroctvo za 
morálne nesprávne. Nikto však nemôže konzistentne trvať na tom, že otroctvo je morál-
ne nesprávne a súčasne tvrdiť, že je v tejto otázke neutrálny. 

Sandel používa túto politickú polemiku medzi Lincolnom a Douglasom ako príklad 
z politickej praxe, keď predmetom je nasledujúca otázka: je potrebné, aby sme uzátvor-
kovali morálne nezhody v záujme dosiahnutia politickej dohody (agreement)? Podobná 
otázka sa objavuje  aj v debatách o práve na potrat (abortion right). Liberálnu odpoveď 
možno zhrnúť do tvrdenia, že vláda nesmie zaujať žiadny postoj v otázke morálnosti 
potratov, ale má umožniť každej žene, aby sa sama rozhodla, čo urobí. Podľa Sandela 
tak používajú súčasní liberáli v podstate rovnakú odpoveď ako Douglas. Možno ju zhr-
núť do nasledujúcich dvoch tvrdení. Predstavitelia vtedajšej vlády Spojených štátov 
nemajú zaujímať žiadne stanovisko v otázke morálnosti otroctva. Majú ponechať na 
každý štát únie, nech sa jeho reprezentanti rozhodnú, akú odpoveď na túto otázku pri-
jmú. Rozdiel medzi oboma odpoveďami je len v tom, že v prípade dilemy, ktorá sa týka 
práva na potrat (abortion right), je voľba ponechaná na jednotlivca, zatiaľ čo v prípade 
dilemy, ktorá sa týkala zrušenia otroctva, bola ponechaná voľba na jednotlivé štáty.33  

Sandel interpretuje Lincolnove námietky proti Douglasovi ako námietky proti uzá-
tvorkovaniu ako takému v prípade, keď sa nezhodneme v závažných morálnych otázkach. 
Lincoln zdôrazňoval, že presvedčivosť politickej koncepcie spravodlivosti, ktorú obha-
juje Douglas, závisí od konkrétnej odpovede na morálnu dilemu o zákaze otroctva. Tento 
Lincolnov názor môžeme zovšeobecniť a uplatniť ho tiež vtedy, keď uvažujeme o práve 
na potrat a odvodiť záver, že ani v tomto prípade nemôžeme odsunúť nabok polemiky 
o morálke, presnejšie o morálnom statuse plodu. Sandel v nadväznosti na uvedené upo-
zorňuje, že liberáli sa v súčasnosti budú určite brániť tomu, aby ich niekto uvádzal jed-
ným dychom spolu s Douglasom. Je zrejmé, že si želajú takú politiku, ktorá bude proti 
otroctvu, pričom spravidla budú trvať na tom, že otroctvo porušuje základné ľudské 
práva. Lenže Rawlsov politický liberalizmus podľa jeho názoru takúto argumentáciu 
neumožňuje, pretože koncepcia ľudských práv sa spravidla zdôvodňuje na základe libe-
rálnych súhrnných učení, ktoré majú pôvod v osvietenstve. Zdá sa preto, že z pohľadu 
politického liberalizmu sa nedá primeranie vysvetliť odmietnutie otroctva. Chýbajú mu 
na to prostriedky. Naopak, nebude platiť tento záver v prípade liberalizmu, ktorý má 
podobu liberálneho súhrnného učenia. Táto podoba liberalizmu bude obsahovať argu-
menty v prospech zákazu otroctva. Napríklad kantiánsky liberál môže odmietať otroc-
tvo na základe názoru, že otroctvo neberie osoby ako účel sám osebe. Každý človek bez 
rozdielu si preto zaslúži rovnaký rešpekt. Rawls však nemôže použiť tieto Kantove úva-
hy, pretože sú založené na Kantovej koncepcii osoby.34 Rovnako to platí aj v súvislosti 
so známymi náboženskými argumentmi proti otroctvu. Politický liberalizmus musí od-
mietnuť tiež argumenty amerických abolicionistov, pretože tí bežne používali vo svojich 
argumentoch náboženské termíny a vychádzali z konkrétnej náboženskej náuky a jej 
antropológie. Sandel odvodzuje na základe týchto úvah záver, že politický liberalizmus 
zlyháva v praxi. Neumožňuje nám totiž účinne oponovať otroctvu. Zdá sa totiž, že jedi-
ný spôsob ako zdôvodniť zákaz otroctva je, že budeme predpokladať určité súhrnné 
morálne alebo náboženské učenie.35  

                                                           
33 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1780. 
34 SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1780. 
35 Pozri bližšie SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1781. 
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Napokon uvediem, akým spôsobom Sandel uvažuje o prípadnej obhajobe pozície 
Rawlsovho politického liberalizmu. Spôsob, akým to robí, totiž ukazuje, v čom tkvie 
základná Sandelova námietka proti Rawslovej koncepcii politického liberalizmu. Naj-
prv si kladie nasledujúcu otázku: Ako môžeme z pohľadu Rawlsovej koncepcie politic-
kého liberalizmu odmietnuť otroctvo? Jediný spôsob vidí v tom, že politickí liberáli sa 
odvolajú na určitú koncepciu občianstva, ktorá je súčasťou americkej politickej kultúry. 
Presnejšie, len pomocou ich odvolania sa na koncepciu občianstva, ktorá je implicitne 
obsiahnutá v americkej politickej kultúre, môžem primerane vysvetliť, prečo je v súčas-
nosti politický liberalizmus v opozícii voči otroctvu, respektíve, prečo je otroctvo v roz-
pore so súčasnou americkou politickou a ústavnou praxou, ako sa vyvíjala v priebehu 
posledného storočia.

 36 Lenže takýto výklad vysvetľuje súčasný odpor voči otroctvu, ale 
nevysvetľuje, prečo by mali politickí liberáli vzdorovať otroctvu v roku 1858. Koncep-
cia občianskej rovnosti, ktorá bola implicitne obsiahnutá v americkej politickej kultúre  
v prvej polovici devätnásteho storočia sa od tej súčasnej líši. Sandel dokonca tvrdí, že 
bola zrejme otvorená inštitúcii otroctva. Pokračuje tým, že Deklarácia nezávislosti síce 
vyhlásila, že všetci ľudia sú stvorení ako seberovní a stvoriteľ ich obdaril istými neod-
ňateľnými právami, ale Douglas argumentoval, že signatári Deklarácie presadzovali 
právo kolonistov na slobodu od Britských pravidiel, a nie právo svojich čiernych otro-
kov na občiansku rovnosť. Ústava sama o sebe nezakazuje otroctvo, skôr naopak.37 
Pokiaľ politickí liberáli odmietajú, aby sme sa v rámci svojich politických rozhodnutí 
odvolávali na súhrnné morálne učenia a uprednostnili namiesto toho pojmy a koncepcie 
občianstva, ktoré sú implicitne obsiahnuté v politickej kultúre, tak len sotva môžeme 
podľa Sandela vysvetliť, prečo bol Lincoln v roku 1858 v práve a Douglas sa mýlil (why 
Lincoln was right and Douglas was wrong).  

Sandelova námietka teda tkvie v presvedčení, že Rawlsov politický liberalizmus 
nedokáže vysvetliť zmenu politickej kultúry. Nedokáže vysvetliť, prečo by sme mali 
nahradiť jednu koncepciu občianstva za inú koncepciu občianstva, ktorá lepšie interpre-
tuje a uplatňuje princípy rovnosti a slobody, ktoré sú súčasťou americkej politickej kul-
túry.      

Napokon sa kvôli úplnosti po uvedených Sandelových námietkach zmienim aj o kon-
zervatívnej skupine kritikov Rawlsovho politického liberalizmu. Budem do nej zaraďo-
vať súčasných zástancov teórie prirodzeného práva. Ide najmä o týchto právnych filozo-
fov: John Finnis, Robert P. George a Francis J. Beckwith. George ponúka vo svojom 
článku Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality kritiku liberálneho 
antiperfekcionalizmu a koncepcie verejného rozumu. Vo svojom kritickom pohľade na 
politický liberalizmus sa zhoduje so Sandelom. Argumentuje však v prospech odlišných 
riešení a kritizuje politický liberalizmus z odlišných pozícií.38 Po prvé, v otázke potratov 
zastáva na rozdiel od Sandela pro-life stanovisko. Po druhé, toto stanovisko obhajuje na 
základe novotomistickej koncepcie prirodzeného práva.  

Podľa Georgeho tvrdia mnohí liberálni politickí teoretici, že „ľudia, ktorí sa ne-
zhodnú v otázke potratov, homosexuality a iných záležitostí údajne „privátnej“ alebo 
„osobnej“ morálky, môžu a mali by sa dohodnúť na záležitostiach základnej spravodli-
vosti a na ústavnom princípe, ktorý zakazuje vláde podstatne obmedzovať alebo zaťa-

                                                           
36 Pozri bližšie SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1781. 
37 Pozri bližšie SANDEL, M. Political Liberalism, s. 1781. 
38 Pozri bližšie GEORGE P. R. Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality, s. 2475-

2504.  
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žovať ľudskú slobodu, alebo popierať rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi na základe kon-
troverzných morálnych tvrdení o takýchto záležitostiach.“39 Tento ústavný princíp po-
kladá za jednu z verzií toho, čo sa označuje ako „antiperfekcionizmus“. Predstavitelia 
antiperfekcionizmu ponúkajú základ na zdôvodnenie morálneho práva, napríklad na 
legalizáciu potratov a právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Tento základ 
môže byť racionálne potvrdený ako princíp politickej spravodlivosti aj ľuďmi, ktorí sú 
presvedčení, že potrat a homosexuálne správanie sú vážne nemorálne. George pripomí-
na, že kritici antiperfekcionizmu majú podozrenie, že takýto základ predstavuje len urči-
tý druh filozofickej špekulácie (sleight of hand). Pokladajú argumentáciu antiperfekcio-
nistov len za nečestnú hru ich vlastných záujmov, ktorá má „donútiť odporcov liberál-
nych morálnych názorov, aby súhlasili s liberálnou hegemóniou v otázkach verejnej po-
litiky ohľadom problémov, ako sú potraty a homosexualita.“40     

Vo svojej štúdii sa k týmto kritikom pridáva. Jeho cieľom je ukázať, že argumenty 
tohto typu liberalizmu zlyhávajú. Tento cieľ sa usiluje dosiahnuť okrem iného aj pro-
stredníctvom skúmania obrany práva na potrat v Rawlsovom Politickom Liberalizme. 
Keďže však Rawls ponúka len hrubý náčrt politického zdôvodnenia práva na potrat, ve-
nuje sa takisto jej rozpracovanejšej verzii, ktorú možno nájsť u Judith Jarvis Thomsono-
vej.41 V závere svojich skúmaní konštatuje, že Rawlsov „politický liberalizmus“ nepo-
núka spôsob ako vyriešiť sociálny a politický konflikt ohľadne potratov na základe 
princípov spravodlivosti, ktoré môžeme identifikovať a aplikovať nezávisle od konkrét-
neho pohľadu na problém potratov. Ani Rawlsova argumentácia a ani argumentácia, 
ktorú ponúkla Thomsonová, neposkytujú, podľa jeho názoru, dostatočný dôvod pre 
tých, ktorí zastávajú pro-life stanovisko, aby zanechali svoj politický boj za právnu 
ochranu nenarodených proti potratom. Oni, rovnako ako ich oponenti na pro-choice 
strane, môžu mať dobré dôvody, prečo by mali hľadať politický kompromis so svojimi 
oponentmi pre legislatívne návrhy na reštrikciu alebo reguláciu potratov, alebo dokonca, 
aby hľadali modus vivendi na ústavnej úrovni, keď diskutujú o najlepších podmienkach, 
ktoré môžu získať. Nič im však v idei „verejného rozumu“ (public reason) neposkytuje 
dôvody domnievať sa, že spravodlivosť sama o sebe od nich požaduje, aby vymenili 
svoj „politický pro-life“ postoj za postoj, ktorý bude iba „osobne proti potratom, ale po-
liticky pro-choice.“42  

Zo všeobecnejšieho uhla pohľadu načrtáva Robert George problematiku rozumnej 
nezhody v otázke interrupcií v súčasných demokraciách vo svojej recenzii na známu 
knihu o deliberatívnej demokracii Democracy and Disagreement, ktorú publikovali 

                                                           
39 GEORGE P. R. Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality, s. 2475. George sem 

zaraďuje napríklad týchto autorov: ACKERMAN, B. A. Social Justice in the Liberal State; DWOR-
KIN, R. A Matter of Principle; NOZICK, R. Anarchy, State, and Utopia; RAWLS, J. A Theory of 
Justice. 

40 GEORGE P. R. Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality, s. 2476. 
George uvadza týchto konzervetávnych autorov: FINNIS, J. M. Legal Enforcement of Duties to 
Oneself; MacINTYRE, A. The Privatization of Good. Zároveň spomína aj liberálnych kritikov anti-
perfekcionalizmu, ktorí kritizujú predpoklad, že liberalizmus by mal byť „neutrálny“: RAZ, J. The 
Morality of Freedom; Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence; GALSTON, W. A. Libe-
ral Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. 

41 GEORGE P. R. Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality, s. 2477. Thomsonovej 
argument, na ktorý sa odvoláva George, sa nachádza v THOMSON, J. J. Abortion [online]  

http://new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
42 Bližšie pozri GEORGE P. R. Reason and Political Conflict: Abortion and Homosexuality, s. 2495. 
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spoločne Amy Gutmannová a Dennis Thompson v roku 1996.43 Vo svojej recenzii upo-
zorňuje, že samotná skutočnosť, že sa mnohí rozumní ľudia nezhodnú v otázke potra-
tov, nie je žiadnym dôkazom v prospech názoru, že pro-life a pro-choice pozície sú 
zhruba rovnaké vo svojej racionálnej sile. Napokon skutočnosť, že mnohí rozumní ľudia 
nesúhlasia s tvrdením, že otázka potratov sa nachádza z racionálneho pohľadu v patovej 
situácii, nevyhnutne neznamená, že sa mýlia. Tvrdenie, že otázka potratov sa nachádza 
z racionálneho pohľadu v patovej situácii, je len jeden z mnohých kontroverzných názo-
rov v otázke potratov.44  

George sa domnieva, že v úsilí rozhodnúť, ktorý názor je správny, sa nemôžeme 
vyhnúť otázke nezhody. Niekto, kto si chce vytvoriť správny úsudok, nemá inú možnosť, 
len kriticky skúmať argumenty a protiargumenty, ktoré predložili obhajcovia rôznych 
pozícií. Tvrdím, že hoci niektorí oponenti pro-life stanoviska sa snažia byť v svojej argu-
mentácii korektní, často neuvádzajú a nekritizujú primeranú podobu pro-life argumen-
tov. Pro-life argumenty prezentujú často len v nedostatočnej forme, čo zahalí ich sku-
točnú racionálnu silu. George sa snaží tento nedostatok napraviť. Z tohto dôvodu uvá-
dza nasledujúci pro-life argument, ktorý obhajuje vo viacerých svojich prácach. Nazdá-
va sa, že takáto podoba pro-life argumentu bude len sotva predmetom pochybností.

 45         

Vývoj plodu je určitým prirodzeným vývojom niečoho (alebo presnejšie, nejakej 
bytosti) od fázy plodu (fetal stage), jeho života po detstvo (infancy). Je to prirodzený 
vývoj odlíšenej jednotnej substancie – ľudskej bytosti – ktorá začína svoje bytie ako 
zygota a vyvíja sa bez podstatnej zmeny (without substantial change) cez embryonálne 
a plodové fázy svojho života, potom cez svoje detstvo, mladosť, dospievanie, a nako-
niec do dospelosti. Podobnosti po sebe nasledujúcich stupňov vo vývoji ľudskej bytosti 
netvorí nič iné než skutočnosť, že tieto stupne sú stupňami života konkrétnej ľudskej 
bytosti, s jeho jednotou, odlišnosťou (distinctness), pričom identita zostane neporušená 
počas jednotlivých stupňov jeho vývoja. Každý z nás, kto je teraz dospelý, je tou istou 
ľudskou bytosťou, ktorá bola v predchádzajúcej dobe adolescentom, dieťaťom, novoro-
dencom, plodom, embryom a zygotou. Tým viac je zarážajúce, že niekto vidí rozdiely 
medzi zygotou, plodom a novorodencom. Tieto rozdiely preto nemôžu mať relevantnú 
morálnu váhu, ktorú potrebujeme na odôvodnenie záveru, že zabitie X v ranom stupni 
vývoja X, nie je zabitím ľudskej bytosti, respektíve v skutočnosti nie je zabitím X-ka.46  

Kľúčové tvrdenie, ktoré George v tejto svojej úvahe používa, je, že to, o čo ide od 
okamihu počatia až do okamihu smrti, je život ľudskej bytosti, pričom po sebe nasledu-
júce stupne tohto ľudského života nepredstavujú z morálneho pohľadu dostatočné zme-
ny substancie na to, aby nám umožnili povedať, že zobrať život na akomkoľvek stupni 
je čokoľvek iné než zabitie ľudskej bytosti.47 George sa podrobnejšie vracia k tejto 
podobe argumentu v monografii Embryo: obrana lidského života.48 V nej konštatuje:  

                                                           
43 Pozri GUTMANN, A. – THOMPSON, D. Democracy and Disagreement.  
44 GEORGE, P. R. Law, Democracy, and Moral Disagreement, s. 1396. 
45 Slovenský a český čitateľ má k dispozícii Georgeho stanovisko spolu s rozpracovanou verziu jeho 

pro-life argumentu v  GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života. 
46 GEORGE, P. R. Law, Democracy, and Moral Disagreement, s.1396-1397. 
47 Liberálnu kritiku tohto argumentu pozri napríklad v MACEDO, S. In Defense of Liberal Public 

Reason: Are Slavery and Abortion Hard Cases?, s. 31.   
48 GEORGE P. R – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života. 
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„Lidské embryo je plnohodnotným žijícím členem druhu Homo sapiens 
v nejranější fázi svého přirozeného vývoje. ... Fáze embrya, plodu, dítěte 
a dospívajícího jsou stadii ve vývoji určitého a přetrvavajúciho objektu – lid-
ské bytosti – která svou existenci započala jako jednobuněčný organizmus 
(zygota), a pokud nenastanou nějaké problémy, postupně sa vyvíji do dospě-
losti o mnoho let později.“49  

Na základe uvedeného argumentu je cieľ, ktorý George v knihe sleduje, „vysvětlit 
morální status lidského embrya, t. j. dokázat, že je morálně špatné a nespravodlivé tato 
embrya zabíjet, i kdyby cílem zabíjení byl vědecký pokrok či vývoj terapeutických 
produktů a procedur.“50 Objajoba tohto názoru vychádza z rozdielu medzi substančnými 
a akcidentálnymi vlastnosťami.51 To znamená, medzi vlastnosťami, ktoré má objekt 
nevyhnutne a charakterizujú ho ako objekt určitého druhu a vlastnosťami, ktoré má 
objekt len akcidentálne, kontingentne a charakterizujú ho len v určitom časovom období 
jeho existencie. Načrtnutý rozdiel uplatňuje na vymedzenie pojmu osoba a na stanove-
nie morálneho statusu ľudského embrya, ktorými zdôvodňuje nemorálnosť výskumu  
a prípadného využitia ľudských kmeňových buniek, ak k nemu má dochádzať za cenu 
zničenia raných ľudských embryí.52 Na základe tohto rozlíšenia „lidské osoby jsou 
organismy jistého druhu, konkrétně živočíšné organismy, které mají rozumovou přiro-
zenost. Všechny tyto organismy – všichni žijíci jedinci druhu Homo sapiens – jsou 
osoby.“53 V zhode so súčasnými filozofickými koncepciami identity osôb, nazýva 
George tento názor „animalizmom“, resp. „animalistickým“ pohľadom.54 Podľa tejto 
koncepcie prevažná väčšina z nás (teda tých, čo sa nenarodili ako jedno z jednovaječ-
ných dvojčiat) začala existovať pri oplodnení, ktoré predstavuje vznik nového a odliš-
ného jedinca druhu Homo sapiens, úplného živého ľudského organizmu.55 George je 
presvedčený, že na základe predchádzajúcej argumentácie možno dôjsť k záveru, že 
problém potratov má len jedno rozumné riešenie.56 Ak to však platí, tak to znamená, že 
otázku potratov nemôžeme riešiť ako záležitosť rozumnej nezhody.57 Podobne táto 
otázka má len jedno riešenie aj v opačnom prípade, čiže keď sú víťazmi debaty obhaj-

                                                           
49 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 11.  
50 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 24. 
51 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 59.  
52 Konzervatívny pohľad na uvedenú problematiku pozri v ČERNÝ, D. a kol. Lidské embryo v perspek-

tíve bioetiky. Naopak, liberálny pohľad bližšie pozri v SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských 
embryí v biomedicíne alebo v STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of 
Embryos and Fetuses, Second Edition.  

53 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 29. 
54 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 69. Koncepciu osobnej iden-

tity, ktorá sa zvykne nazývať animalizmom, zaviedol Eric T. Olson v The Animal. Personal Identity 
Without Psychology. Peter Volek v súvislosti s animalizmom uvádza, že „podľa animalizmu nevy-
hnutnou aj postačujúcou podmienkou identity seba samého je pokračovanie života ľudského orga-
nizmu.“ VOLEK, P. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby, s. 92. 

55 GEORGE P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 69. 
56 Pozri tiež podobná názor v FINNIS, J. Is Natural Law Theory Compatible with Limited Government?,  

s. 18. 
57 GEORGE, P.R. Law, Democracy, and Moral Disagreement, s 1397. 
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covia pro-life argumentov. Ani v tomto prípade nie je možné hovoriť o rozumnej ne-
zhode.58   

Keď však nejde o rozumnú nezhodu, tak akým spôsobom máme interpretovať spor 
v otázke potratov v liberálnej demokracii? George odpovedá na takto položenú otázku 
takto. Tento druh nezhody je sporom medzi rozumnými ľuďmi, nie však sporom medzi 
rozumnými názormi, ktoré vyjadrujú postoje týchto ľudí. Navyše, na oboch stranách 
sporu môže ísť o ľudí dobrej vôle. V takýchto prípadoch, keď sa rozumní ľudia dobrej 
vôle nezhodnú, mali by sa riadiť princípom reciprocity. Mali by tak urobiť bez ohľadu 
na to, či pokladajú postoj (alebo dokonca argumenty), ktoré zastávajú ich oponenti za 
postoj, ktorý si zaslúži rešpekt. Inými slovami, nemali by tak robiť na základe hodnoty 
alebo správnosti postoja druhej strany, ale na základe rešpektu k rozumnosti (people's 
reasonableness) iných ľudí a na základe rešpektu k dobrej vôli iných ľudí. To znamená, 
že keď sa riadia princípom reciprocity v morálnej a politickej debate, nerobia tak na 
základe rešpektu voči nesprávnym názorom, ktoré vyjadrujú nesprávnu pozíciu. Robia 
tak na základe rešpektu k rozumnosti a dobrej vôli osôb, ktoré majú nesprávne názory, 
resp. zastávajú nesprávnu pozíciu.  

Podľa Georgeho je dôvodom dodržiavania požiadaviek princípu reciprocity napl-
nenie záväzku konať spravodlivo voči ich spoluobčanom, ktorí sa snažia premyslieť 
morálne otázky najlepším možným spôsobom. Na druhej strane, reciprocita od nich 
nepožaduje, aby urobili kompromis za každých okolností. Politický kompromis nie je 
totiž záležitosťou praktickej nevyhnutnosti. Pokiaľ ide o také otázky, ako sú potraty, nie 
je dokonca vôbec možný akýkoľvek morálny kompromis bez toho, aby neboli porušené 
niekoho práva. Buď práva plodov, ak platí, že potraty porušujú práva plodu na život, 
alebo práva ženy, ak platí, že ženy majú právo na potrat. George pokladá za dôsledky 
uplatnenia princípu reciprocity nasledujúce dve skutočnosti: Po prvé, obhajcovia práva 
na potrat majú nárok na vypočutie svojich argumentov; po druhé, oponenti potratov 
majú povinnosť vziať do úvahy tieto ich argumenty a formulovať protiargumenty. Zá-
väzky, ktoré plynú z princípu reciprocity možno za určitých okolností aplikovať aj na 
nezhody, v ktorých jedna strana popiera, že všetci ľudia majú rovnakú dôstojnosť. Ako 
príklad takejto nezhody George uvádza debaty ohľadne otroctva.59  

                                                           
58 V predloženej monografii nebudem analyzovať priamo tento Georgeho argument, ale všimnem si iný 

pro-life argument, a síce FLO argument (FLO je akronym z angl. the Future-Like-Ours). Tento ar-
gument uverejnil  bioetik Donald Marquis v roku 1989 v článku Why Abortion is Immoral. Domnie-
vam sa, že FLO argument je v mnohých ohľadoch vhodnejším kandidátom na sekulárne zdôvodne-
nie zákazu interrupcii. Tento argument sa pokladá za jeden z najpresvedčivejších nenáboženských, 
resp. sekulárnych argumentov proti potratom. Keď budeme vychádzať z predpokladu, že verejno-
právna argumentácia musí byť sekulárna, možno usúdiť, že FLO argument je vhodný na uplatnenie 
v rámci politických debát na podporu tvrdenia, že plod má právo na život. Bližšie pozri kapitolu  Se-
kulárny konzervatívny argument Dona Marquisa proti interrupciám. 

59 GEORGE, P. R. Law, Democracy, and Moral Disagreement, s 1398. George rovnako ako Sandel 
ponúka ako príklad uzátvorkovania morálnej nezhody debatu z roku 1858 medzi Abrahamom Lincol-
nom a Stephenom Douglasom. Ich  cieľom je ukázať, že uzátvorkovanie spornej politickej otázky 
s cieľom dosiahnuť politickú dohodu nie je správne. Uvádzajú spoločne tento Douglasov argument: 
Keď sa ľudia nezhodnú v otázke morálnosti a prípustnosti otroctva, celoštátna politika by mala zos-
tať v tejto otázke neutrálna. Z tohto pohľadu možno obhajovať doktrínu suverenity ľudu nie na zá-
klade posúdenia otroctva ako správneho, resp. nesprávneho, ale na základe záujmu zachovania mieru 
a odstránenia hrozby občianskej vojny, čiže na základe udržania sociálnej stability. Jediná nádej, 
ktorá udrží krajinu pohromade, je dohodnúť sa na nezhode. Takáto dohoda o nezhode musí viesť  
k uzátvorkovaniu nášho morálneho sporu o otroctve a k rešpektovaniu práva každého štátu, aby  
v tejto otázke vykonal svoje vlastné rozhodnutie. Douglas napokon uzatvára, že bez ohľadu na svoj 
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Uviedol som tri dôležité podoby kritiky Rawslovho politického liberalizmu. Kriti-
ku právneho filozofa a predstaviteľa liberálnych perfekcionistov Josepha Raza. Hoci je 
jeho kritika dôležitá, nevenoval som jej toľko priestoru a pozornosti, koľko by si azda 
zaslúžila. Dôvod je ten, že sa zameriavam viac na podoby argumentácie, ktorá bezpros-
tredne súvisí s náboženstvom a problematikou interrupcií. V tomto ohľade je zaujíma-
vejšia kritika, ktorú formuloval Sandel a George. 

Všetky tri kritiky však spája spoločný názor, že politický liberalizmus nie je hod-
notovo neutrálny. V skutočnosti ide o určitý druh súhrnného učenia, resp. ide o nekon-
zistentnú politickú koncepciu. Inými slovami, zdá sa, že politický liberalizmus nie je 
možný bez formulácie určitých morálnych a ontologických predpokladov. Keďže tieto 
predpoklady sú súčasťou súhrnného učenia, politický liberalizmus nie je neutrálny.  

 

                                                                                                                                              

osobný názor je prinajmenšom z pohľadu politických cieľov v otázke zákazu otroctva agnostik. Hla-
sovanie za zákaz otroctva – kladne alebo záporne – je v kompetencii jednotlivých štátov. 
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2 
ŠTRUKTÚRA MONOGRAFIE  

Monografia má určitú štruktúru, ktorú predstavím v tejto kapitole. Zvolil som po-
merne široký rámec, aby som ukázať predpoklady, ktoré stoja v pozadí náboženskej 
argumentácie vo verejnom priestore. V tretej kapitole predstavím tri filozofické modely, 
o ktorých môžeme uvažovať, keď hovoríme o vzťahu štátu a rôznych náboženských 
skupín. Tieto modely som prebral prevažne z knihy Problems of Religious Diversity, 
ktorej autorom je Paul J. Griffiths. Cieľom je priblížiť v tretej kapitole rôzne podoby 
postojov, ktoré sú charakteristické pre vzťahy medzi moderným štátom a náboženstvom. 
Presnejšie, hoci vychádzam z predpokladu, že vzťah demokratického štátu a nábožen-
stva je založený na politickej koncepcii náboženskej neutrality štátu a na ľudsko-právnej 
koncepcii slobody svedomia, domnievam sa, že náboženská neutralita môže v kontexte 
náboženského pluralizmu nadobudnúť viacero podôb. Vzťah štátu a rôznych nábožen-
stiev možno interpretovať prostredníctvom týchto troch modelov vzájomných vzťahov: 
vzťah vzájomnej tolerancie; vzťah, ktorý bude vyjadrovať snahu o separáciu; a napokon 
vzťah, v ktorom pôjde o snahu o konverziu. Každý z týchto vzťahov bude klásť iné po-
žiadavky na podobu a ciele náboženskej argumentácie v modernom štáte. Z tohto dôvo-
du je dôležité vziať tieto vzťahy do úvahy, keď sa hodnotí miesto a postavenie nábožen-
skej argumentácie vo verejnom priestore. Táto kapitola má v zásade opisný charakter 
a má slúžiť predovšetkým na to, aby som v závere mohol prostredníctvom týchto mode-
lov zhodnotiť podoby náboženskej argumentácie v rámci koncepcie verejného rozumu 
Johna Rawlsa. Tretia kapitola je metodologicky ukotvená vo filozofii náboženstva. 

Štvrtá kapitola sa venuje etickým obmedzeniam v politických debatách v liberál-
nych demokraciách. Prostredníctvom tejto kapitoly sa dostávame do oblasti politickej 
a právnej filozofie. Sú tu uvedené niektoré všeobecné charakteristiky miesta, ktoré zau-
jíma náboženská argumentácia vo verejnom priestore. Presnejšie, zaoberám sa v nej 
najmä obmedzeniami, ktoré sa kladú na uplatnenie náboženskej argumentácie v rámci 
politických polemík. V tejto kapitole sa tvrdí, že v aktuálnej debate o vzťahu nábožen-
stva a verejnej politiky sa zohľadňujú nasledujúce tri predpoklady: (i) politická autorita 
štátu sa opiera o konsenzus ľudu; (ii) v dôsledku protestantskej reformácie je populácia 
v krajinách západnej Európy a severnej Ameriky nábožensky rôznorodá; (iii) nástup 
sekularizácie vedie k požiadavke, aby zdôvodnenie, resp. ospravedlnenie štátneho donú-
tenia spočívalo na nenáboženských dôvodoch.60 Bližšie si všimnem, čo znamená požia-

                                                           
60 Mnohí liberálni filozofi, ktorí bežne zastávajú názor, že je nesprávne, ak v politických diskusiách 

argumentujeme pomocou náboženského presvedčenia, formulujú rôzne podoby tohto obmedzenia. 
Spravidla ide o požiadavku, aby verejná argumentácia bola sekulárna, tzn. spočívala výlučne na ro-
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davka (iii), aby verejné zdôvodnenie bolo sekulárne. Položím si otázku, či sa tým nevnáša 
asymetria medzi náboženské a sekulárne argumenty. Inými slovami, či len sekulárne 
argumenty, na rozdiel od náboženských, ospravedlňujú použitie štátnej moci. Cieľom 
štvrtej kapitoly je zasadiť Rawlsovu koncepciu verejného rozumu do širšieho spektra 
filozofických debát, ktoré sa týkajú obmedzení kladených na náboženskú argumentáciu 
vo verejnej sfére a ukázať, ktorým problémom sa usiluje Rawls vyhnúť, resp. ktoré ťaž-
kosti sa usiluje riešiť prostredníctvom koncepcie verejného rozumu. 

Štvrtá kapitola sa venuje priamo Johnovi Rawlsovi a jeho idei verejného rozumu 
ako súčasti jeho koncepcie dobre usporiadanej ústavno-demokratickej spoločnosti. Po-
dávam v nej podrobnú charakteristiku idey, a taktiež ideálu verejného rozumu, ako ju 
rozpracoval John Rawls najmä v monografii Politický liberalizmus (1996) a v štúdii 
Revidovaná idea verejného rozumu (1999). Štvrtá kapitola má analytický charakter. Jej 
cieľom je podať výlučne primeraný výklad Rawlsovej koncepcie verejného rozumu, pri-
čom vychádza najmä zo spomenutých dvoch Rawlsových prác. Pri interpretácii sporných 
miest, ktoré sa v týchto publikáciách nachádzajú, som použil niektoré návrhy a názory, 
ktoré sa týkajú Rawlsovho verejného rozumu od súčasného politického filozofa Jonat-
hana Quonga.61 V tejto kapitole ukážem, ktoré podmienky musí náboženská argumentá-
cia splniť, aby mohla byť súčasťou verejných debát. 

Prostredníctvom piatej kapitoly sa dostávame bližšie k jadru monografie. Budem 
sa v nej zaoberať vybranými bioetickými argumentmi, ktoré sa týkajú potratov. Presnej-
šie, jej predmetom je azda jeden z najpresvedčivejších nenáboženských, resp. sekulár-
nych argumentov proti potratom, ktorý nesie označenie FLO argument (FLO je akronym 
z angl. the Future-Like-Ours). FLO argument uverejnil bioetik Donald Marquis v článku 
Why Abortion is Immoral.62 Keď budeme vychádzať z predpokladu, že verejnoprávna 
argumentácia musí byť sekulárna, zdá sa, že FLO argument možno použiť v rámci poli-
tických debát na podporu tvrdenia, že plod má právo na život.63 Dosiahne sa tým rovna-
ký cieľ, o ktorý sa usilujú mnohé náboženské argumenty, a to za podmienok, keď je 
neprípustné, aby boli použité náboženské argumenty v rámci verejného zdôvodnenia.  

FLO argument možno v skrátenej podobe vyjadriť takto: Za bežných okolností je 
nesporne nesprávne zabiť osobu, ako ste vy alebo ja. A to jednoducho preto, lebo dos-
pelí ľudia, ako sme my, majú hodnotnú budúcnosť. Keďže okrem nás dospelých ľud-
ských bytostí, majú rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša (value – of-future – like-
ours), deti, novorodenci, spiaci ľudia, ľudia v reverzibilnej kóme a napokon aj ľudské 
plody, interrupcie sú prima facie nemorálne.64  

                                                                                                                                              

zumom preskúmateľných dôvodoch. Nielen pri tvorbe zákonov, ale aj pri tvorbe verejnej politiky by 
sme sa preto mali vyvarovať tvrdení, ktoré sa opierajú o náboženskú dogmatiku, či vyjadrenia cir-
kevných autorít. Tento názor v súčasnosti zastávajú v rôznej podobe napríklad Robert Audi, Jürgen 
Habermas, Charles Larmorte, Steven Macedo, John Rawls, Richard Rorty a iní. 

61 Budem vychádzať z týchto prác QUONG J. On The Idea of Public Reason; QUONG J. Liberalism 
without Perfection; QUONG, J. Public Reason. 

62 Pozri napríklad DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280; SÝKORA, P. Etické aspekty 
raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 108.  

63 Tento problém som riešil v štúdií NEŠTINA, M. Analýza ontologických a morálnych predpokladov 
sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte súčasných 
politických teórií [online] http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2617&no_cache=1. 

64 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189-192. 
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Potraty sú nesprávne vo všetkých štádiách vývoja ľudského plodu, pretože plodu 
možno takmer v každom štádiu pripísať vlastnosť „mať budúcnosť, ako je naša“. Otáz-
ka, ktorá je predmetom v tejto kapitole, je: Akým spôsobom môžeme zdôvodniť vzťah 
medzi dospelým jedincom a plodom ako vzťah kontinuity toho istého jedinca? 

Liberálny bioetik David DeGrazia vo svojej monografii Human Identity and Bioet-
hics konštatuje, že konzervatívny FLO argument implicitne vychádza z biologického 
esencializmu a tzv. numerickej identity.65 Domnieva sa, že v prípade, ak zohľadníme 
tieto implicitné predpoklady, môžeme zdôvodniť vzťah medzi dospelým jedincom a plo-
dom ako vzťah kontinuity toho istého indivídua. DeGrazia hovorí o  tzv. biologickom 
esencializme, podľa ktorého sme esenciálne ľudskými živočíchmi (human animal), prí-
slušníkmi druhu Homo sapiens.66 V odbornej literatúre sa táto koncepcia označuje ako 
animalizmus.67 Za jej protiklad DeGrazia pokladá koncepciu osobného esencializmu, 
ktorú odmieta práve preto, lebo osobný esencializmus nedokáže primerane vysvetliť 
vzťah numerickej identity medzi ľudským biologickým organizmom a osobou. Persona-
lizmy, ako označuje DeGrazia teórie osobného esencializmu, vedú v konečnom dôsled-
ku k popretiu kontinuity medzi osobou a ľudským organizmom a z toho vyplývajúcemu 
protiintuitívnemu záveru. Keď budeme totiž predpokladať, že ľudské plody a osoby sú 
dve numericky odlišné jednotliviny a nie dve odlišné časové štádiá vývoja toho istého 
ľudského organizmu, nikto z nás nebol plodom.68  

Na základe biologického esencializmu sú ľudské plody a osoby tou istou jednotli-
vinou, t. j. sú numericky identické. Keďže sme esenciálne ľudskými živočíchmi (human 
animal), príslušníkmi druhu Homo sapiens, existoval čas, „kedy sme my, ktorí sme teraz 
osobami, neboli osobami (totiž predtým, než sa v ľudskom organizme rozvinuli schop-
nosti, ktoré konštituujú osobu) a môže existovať čas v budúcnosti, kedy už nebudeme 
viac osobami....“69 Všetci príslušníci druhu Homo sapiens exemplifikujú rovnaký sub-
stančný pojem ľudský živočích (human animal).70 Platí to pre embryá, anencefalitických 
novorodencov, ľudí v permanentnom vegetatívnom stave a samozrejme pre bežné dos-
pelé osoby. Podľa DeGraziu FLO argument musí nevyhnutne predpokladať koncepciu 
biologického esencializmu a numerickú identitu. Len tak sa dá zdôvodniť tvrdenie, že 
plod má rovnakú budúcnosť, ako je naša. 

Podľa niektorých konzervatívnych autorov oponenti pro-life postoja často neuvá-
dzajú a nekritizujú primeranú podobu pro-life argumentov. Pro-life argumenty prezen-

                                                           
65 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 10. Okrem numerickej identity a kvalitatívnej iden-

tity Degrazia analyzuje aj tzv. naratívnu identitu, ktorá je kľúčová v jeho vysvetlení morálnej prí-
pustnosti skorých potratov.   

66 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 29. 
67 Koncepcia biologického esencializmu, ktorá sa tiež zvykne nazývať animalizmom, má svoj pôvod 

v práci Erica T. Olsona OLSON, T. E. The Animal. Personal Identity Without Psychology.  
68 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 30-33, 40.  
69 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 48. 
70 DeGrazia rozlišuje medzi substančnými a fázovými pojmami (substance concept; phase concept or 

phase sortal). Substančné pojmy sú definované prostredníctvom kritérií, ktoré vymedzujú esenciálne 
vlastnosti – druhové alebo rodové vlastnosti – ako sú napríklad vlastnosti „byť človekom“ a „byť 
zlatom“. Naopak, fázové pojmy – také ako napríklad dieťa alebo študent – sú definované prostred-
níctvom vlastností, ktoré má určitá jednotlivina len dočasne. Je dôležité uvedomiť si, že podľa tejto 
koncepcie je pojem osoby fázovým pojmom. A teda, z tohto pohľadu môžeme existovať dokonca aj 
vtedy, keď nie sme osobami (nonperson). Pozri bližšie DeGRAZIA, D. Human Identity and Bio-
ethics, s. 28-29.   
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tujú často len v nevyhovujúcej podobe. George preto uvádza nasledujúcu argumentáciu, 
ktorá má spoločné ontologické východiská s FLO argumentom: Vývoj plodu je určitým 
prirodzeným vývojom niečoho (alebo presnejšie, nejakej bytosti) od fázy plodu (fetal 
stage) jeho života po detstvo (infancy). Je to prirodzený vývoj odlíšenej jednotnej sub-
stancie – ľudskej bytosti – ktorá začína svoje bytie ako zygota a vyvíja sa bez podstat-
nej zmeny (without substantial change) cez embryonálne a plodové fázy svojho života, 
potom cez svoje detstvo, mladosť, dospievanie, a nakoniec do dospelosti. Podobnosti po 
sebe nasledujúcich stupňov vo vývoji ľudskej bytosti netvorí nič iné než skutočnosť, že 
tieto stupne sú stupňami života konkrétnej ľudskej bytosti, s jeho jednotou, odlišnosťou 
(distinctness), pričom identita zostane neporušená počas jednotlivých stupňov jeho vý-
voja. Každý z nás, kto je teraz dospelý, je tou istou ľudskou bytosťou, ktorá bola v pred-
chádzajúcej dobe adolescentom, dieťaťom, novorodencom, plodom, embryom a zygotou. 
Tým viac je zarážajúce, že niekto vidí rozdiely medzi zygotou, plodom a novorodencom. 
Tieto rozdiely preto nemôžu mať relevantnú morálnu váhu, ktorú potrebujeme na odô-
vodnenie záveru, že zabitie X v ranom stupni vývoja X, nie je zabitím ľudskej bytosti, 
respektíve v skutočnosti nie je zabitím X-ka.71 Uvedená argumentácia vychádza z pred-
pokladu, že existuje rozdiel medzi substančnými a akcidentálnymi vlastnosťami.72 To 
znamená, medzi vlastnosťami, ktoré má objekt nevyhnutne a charakterizujú ho ako 
objekt určitého druhu a vlastnosťami, ktoré má objekt len akcidentálne, kontingentne 
a charakterizujú ho len v určitom časovom období jeho existencie.73 Načrtnutý rozdiel 
uplatňuje na vymedzenie pojmu osoba a na stanovenie morálneho statusu ľudského 
embrya, ktorými zdôvodňuje nemorálnosť výskumu a prípadného využitia ľudských 
kmeňových buniek, ak k nemu má dochádzať za cenu zničenia raných ľudských embryí. 
Na základe tohto rozlíšenia „lidské osoby jsou organismy jistého druhu, konkrétně živo-
číšné organismy, ktoré mají rozumovou přirozenost. Všechny tyto organismy – všichni 
žijící jedinci druhu Homo sapiens – jsou osoby.74 V zhode so súčasnými filozofickými 
koncepciami identity osôb, nazýva George tento názor „animalizmom“.75 Podľa tejto 
koncepcie prevažná väčšina z nás (teda tých, čo sa nenarodili ako jedno z jednovaječných 
dvojčiat) začala existovať pri oplodnení, ktoré predstavuje vznik nového a odlišného 
jedinca druhu Homo sapiens, úplného živého ľudského organizmu.76 

Tento krátky náčrt oboch argumentov má za úlohu zvýrazniť niektoré podobnosti 
v oboch argumentoch. V monografii sa budem venovať už len FLO argumentu. Mám 
k tomu dva dôvody. Tento argument pokladám za vhodnejší na uplatnenie v rámci ve-
rejných debát než argument, ktorý formuloval George, pretože na základe toho, že sa 
vyhol pojmu osoba, ho prijímajú aj mnohí liberáli. Po druhé, to, že ide o sekulárny ar-
gument nie je predmetom polemík, resp. neobsahuje ani implicitne žiadne náboženské 
predpoklady.  

                                                           
71 GEORGE, P. R. Law, Democracy, and Moral Disagreement, s. 1396-1397. 
72 GEORGE, P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 59.  
73 Bližšie pozri kapitolu č. 4 Sekulárny konzervatívny argument Dona Marquisa proti interrupciám. 
74 GEORGE, P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 29. 
75 GEORGE, P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 69. Koncepciu osobnej 

identity, ktorá sa zvykne nazývať animalizmom zaviedol Eric T. Olson v The Animal. Personal Iden-
tity Without Psychology. Peter Volek v súvislosti s animalizmom uvádza, že „podľa animalizmu ne-
vyhnutnou aj postačujúcou podmienkou identity seba samého je pokračovanie života ľudského orga-
nizmu.“ VOLEK, P. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby, s. 92. 

76 GEORGE, P. R. – TOLLEFSEN, Ch. Embryo: obrana lidského života, s. 69. 
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Môj cieľ je nasledujúci: ak sa ukáže, že FLO argument sa nedá uplatniť v rámci ve-
rejného rozumu, bude z toho vyplývať, že takisto sa nebude dať uplatniť ani argument, 
ktorý formuloval George. Naopak to však platiť nebude, ak sa FLO argument bude dať 
uplatniť v rámci verejného rozumu, je potrebné nové zdôvodnenie pre Georgeho závery.  

Šiesta kapitola sa podrobnejšie venuje článku A Defense of Abortion, ktorý v roku 
1971 publikovala Judith Jarvis Thomsonová.77 Zároveň uvediem aj druhý vplyvný člá-
nok od tej istej autorky, na ktorý sa odvoláva John Rawls v Revidovanej idei verejného 
rozumu. Ide o článok Abortion, ktorý publikovala Thomsonová v roku 1995 v Boston 
review.78 V tejto kapitole si priblížime Thomsonovej argumentáciu z oboch uvedených 
článkov. Thomsonová sa síce priamo nezaoberá politickým liberalizmom, ale koncepcia 
politického liberalizmu tvorí pozadie jej argumentácie. V A Defense of Abortion je jej 
cieľ ukázať, že dokonca aj vtedy, keď prijmeme predpoklad, že plod je osobou od oka-
mihu počatia, potraty nie sú nevyhnutne nemorálne (wrong).79 Je totiž možné, že prinaj-
menšom v niektorých prípadoch potratov nejde o porušenie práva na život plodu, resp. 
právo na život plodu je v niektorých prípadoch irelevantné. V článku Abortion uvádza 
inú argumentáciu. Zdôvodňuje v ňom svoj agnostický postoj v otázke práva na život 
plodu. Podľa jej názoru nemáme presvedčivé zdôvodnenie, na základe ktorého by sme 
mohli buď odmietnuť alebo prijať tvrdenie, že plod má právo na život. Keďže takéto 
zdôvodnenie chýba, zákaz potratov sa nedá zdôvodniť. A teda musíme jeho vykonanie 
umožniť. Thomsonová vychádza vo svojej argumentácii proti reštriktívnej regulácii po-
tratov z týchto troch predpokladov: Po prvé, reštriktívne právne úpravy potratov výraz-
ne obmedzia slobodu žien (women's liberty). Po druhé, výrazné obmedzenie slobody 
nemôžeme ukladať v mene úvah, ktorých odmietnutie nie je nerozumné. Po tretie, to, že 
niektoré ženy odmietajú tvrdenie, že plod má právo na život od počatia, neznamená, že 
tak robia na základe nerozumných dôvodov. 

Analýza Thomsonovej argumentácie má za cieľ doplniť a vhodne interpretovať 
Rawlsov argument v Revidovanej idei verejného rozumu.   

V siedmej kapitole sa venujem argumentu R. Dworkina, ktorý uviedol v knihe 
Life's Dominion. Vyjadril v nej názor, že prevažná väčšina ľudí v skutočnosti len ne-
správne chápe svoje vlastné presvedčenie, týkajúce sa potratov. Ľudia, ktorí tvrdia, že 
plod má práva a svoje vlastné záujmy od počatia, a teda potrat je pre nich vraždou, 
týmto výrokom nemienia presne to, čo hovoria. Zároveň väčšina ľudí s takýmto názo-
rom aj tak zastáva postoj, ktorý nie je s jeho doslovnou formuláciou konzistentný. Keď 
sa pozrieme bližšie na to, aké druhy presvedčení má väčšina ľudí, zistíme, že ich nemô-
že jednoducho vysvetliť pomocou výroku, že ľudský plod je, resp. nie je osobou. De-

                                                           
77 Článok A Defense of Abortion bol publikovaný pred rozhodnutím v prípade Roe v. Wade. Pozri Case 

Roe v. Wade 1971-1973 [online] https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113. 
78 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 220-221. Článok Abortion vznikol v čase, 

keď rozhodnutie Najvyššieho súdu USA v prípade Roe v. Wade (410 U.S. 113, 1973) výrazným spô-
sobom zmenilo spoločenskú a politickú klímu v Spojených štátoch. Thomsonová tvrdí, že právne 
ukotvenie práva na potrat prostredníctvom tohto súdneho rozhodnutia vyvolalo novú vlnu pochyb-
ností o morálnej legitimite tohto práva, čo viedlo k mnohým napätiam. Pozri bližšie THOMSON, J. 
J. Abortion [online] http://new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 1994-1995.  

79 Thomsonová prijíma predpoklad, že plod je osobou od počatia, výlučne len kvôli argumentácii. Pres-
nejšie, tvrdí, že z neho nevyhnutne neplynú dôsledky, ktoré s ním spravidla spájajú odporcovia potra-
tov. Osobne je totiž presvedčená, že plod nie je osobou od počatia. Z tohto dôvodu veľmi skorý po-
trat nie je, podľa Thomsonovej, určite zabitím osoby, dokonca ani ľudskej bytosti, „a preto nemá nič 
spoločné s tým, čo som tu povedala.“ THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 66.  
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tailná štruktúra najkonzervatívnejšieho názoru na interrupcie je vlastne nezlučiteľná 
s predpokladom, že plod má práva od okamihu počatia, a detailnú štruktúru najliberál-
nejšieho názoru nemožno vysvetliť len na základe predpokladu, že ich nemá.80 Naše 
presvedčenia reflektujú odlišnú ideu, ktorú môžeme vyjadriť pomocou tvrdenia, že 
ľudský život má vnútornú hodnotu. 

Analýza Dworkinovej argumentácie mi bude slúžiť na interpretáciu rozhodnutia 
Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci súladu niektorých ustanovení zákona  
o umelom prerušení tehotenstva a článkom 15 Ústavy Slovenskej republiky. 

V ôsmej kapitole, ktorá spolu s deviatou kapitolou tvorí jadro monografie, je polo-
žená v kontexte Rawlsovej koncepcie verejného rozumu nasledujúca otázka: Môžeme 
v rámci koncepcie verejného rozumu uplatniť FLO argument? Na základe názorov o se-
kulárnom charaktere verejných debát sa zdá, že odpoveď na túto otázku je zrejmá, a síce, 
že sekulárny argument proti potratom by nemal predstavovať z pohľadu verejného rozu-
mu žiadny problém. Lenže odpoveď na túto otázku nemusí byť taká jednoznačná, ako 
by si mohlo na prvý pohľad zdať. Ba dokonca, nazdávam sa, že uplatnenie FLO argu-
mentu je v rámci koncepcie verejného rozumu veľmi sporné. Budem obhajovať tézu, že 
v rámci kritérií koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa nemôžeme FLO argument 
uplatniť. Jej zdôvodnenie je nasledujúce: FLO argument spĺňa podmienky racionality 
a verejne dostupného dôkazu, nie je však rozumný v tom význame, v ktorom termín 
„rozumný“ používa Rawls. 

Kapitola deväť tvorí kľúčovú časť monografie. Použijem v nej poznatky z pred-
chádzajúcich kapitol a budem v nej analyzovať vzťah medzi Ústavným súdom SR a kon-
cepciou verejného rozumu Johna Rawlsa. Keď uvažujeme v rámci verejného rozumu, 
zaoberáme sa totiž podľa Rawlsa otázkami, ktoré spadajú do oblasti ústavného práva. 
Rawls upozorňuje na túto skutočnosť, keď tvrdí, že Najvyšší súd je modelom verejného 
rozumu. „Je to jediná vetva vlády, ktorá je na prvý pohľad výtvorom tohto rozumu a vý-
lučne tohto rozumu.“81 Najvyšší súd sa musí pri výklade ústavy a vo svojich rozhodnu-
tiach odvolávať iba na verejný rozum, t. j. sudcovia sa vo svojich rozhodnutiach nemôžu 
odvolávať na „svoju vlastnú osobnú morálku, ani na ideály a cnosti morálky vo všeobec-
nosti. ... Taktiež sa nemôžu odvolávať na vlastné alebo cudzie náboženské, alebo filozo-
fické názory.“82 Inými slovami, sudcovia nemôžu nikdy legitímne rozhodovať na zákla-
de toho, čo Rawls pomenoval ako súhrnné učenie.83 Z tohto pohľadu analyzujeme roz-
hodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý dňa 4. decembra 2007 rozhodol 
vo veci súladu niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a článkom 
15 Ústavy Slovenskej republiky. Výsledok rozhodnutia je všeobecne známy: „Zákonné 

                                                           
80 DWORKIN, R. Life's Dominion, s. 68.  
81 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s.195. 
82 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s.195. 
83 V monografii nepoužívam v súvislosti s Rawlsom termín „komprehenzívna doktrína“, ale termín 

„súhrnné učenie“ ako preklad anglického termínu „comprehensive doctrine“. Robím tak na základe 
slovenského prekladu RAWLS, John. Revidovaná idea verejného rozumu. In Právo národov. RA-
WLS, John. Bratislava : Kalligram, 2013, ktorého autorom je Richard Cedzo. Upozorňujem na túto 
skutočnosť hneď v úvode, pretože väčšina slovenských a českých prekladov Rawlsových diel použí-
va v tomto kontexte práve výraz „komprehenzívna doktrína“. V monografii pracujem s Rawlsovými 
dielami v pôvodnom, a teda anglickom jazyku, ale pri jeho citovaní prihliadam z veľkej časti aj na 
preklady do slovenčiny. Všade tam, kde používam citácie z Rawlsa zo slovenských prekladov, upo-
zorňujem na zmeny, ktoré som urobil. Upozorňujem aj na to, že jednotlivé preklady používajú dosť 
odlišnú terminológiu aj v spojitosti s inými výrazmi.   
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povolenie vykonávania potratov v prvých 12 týždňoch života nenarodeného dieťaťa na 
žiadosť ženy je v súlade s Ústavou SR“.84 Keď súd definuje svoju úlohu, približuje sa 
predstave neutrality, ktorú spája s ideou verejného rozumu John Rawls: „úlohou ústav-
ného súdu v tomto konaní nie je odpovedať na filozofickú, morálnu či etickú otázku, 
kedy sa začína ľudský život, ani na otázku správnosti či morálnosti umelého prerušenia 
tehotenstva a ani na otázku, ako by mala vyzerať optimálna právna úprava umelého pre-
rušenia tehotenstva v Slovenskej republike, ale iba na otázku, aké sú ústavné mantinely, 
ktoré ústava vo vzťahu k právnej úprave umelého prerušenia tehotenstva kladie zákono-
darcovi“ (ÚS 12/01). Domnievam sa, že ústavné mantinely tak, ako im rozumie Ústavný 
súd SR, sú vymedzené podobne ako to, čo Rawls označuje ako ústavné základy, presnej-
šie v prípade otázky potratov ako základné práva a slobody. Takisto spôsob, akým uva-
žuje Ústavný súd SR o ústavných princípoch v otázke potratov, je v zhode s obmedzenia-
mi, ktoré Rawls kladie na verejný rozum. Záver, ku ktorému som dospel v tejto kapitole, 
je nasledujúci: Rozsah uplatnenia koncepcie verejného rozumu sa kryje s rozsahom uplat-
nenia argumentácie Ústavného súdu SR.  

Zastávam názor, že rozhodnutie Ústavného súdu sa tiež približuje argumentácii 
Ronalda Dworkina, ktorý na margo prebiehajúcich diskusií poznamenáva, že „morál-
nemu sporu ohľadne interrupcií nemôžeme náležite porozumieť, ak ho chápeme ako 
spor o tom, či je plod osobou“.85 Dworkin upozorňuje, že detailná štruktúra najkonzer-
vatívnejšieho názoru na interrupcie je vlastne nezlučiteľná s predpokladom, že plod má 
práva od okamihu počatia, a detailnú štruktúru najliberálnejšieho názoru nemožno vy-
svetliť len na základe predpokladu, že ju nemá.86 Na základe toho je, podľa Dworkina, 
zrejmé, že idea, ktorá tvorí ohnisko sporu, je, že ľudský život má objektívnu, vnútornú 
hodnotu a „nezhoda v otázke správnej interpretácie tejto spoločnej idey je skutočným 
neuralgickým bodom rozsiahlej diskusie o interrupciách.“87 Liberálny názor, podobne 
ako konzervatívny, predpokladá, „že sám ľudský život má vnútornú morálnu hodnotu, 
takže je principiálne nesprávne ukončiť život, aj keď nie sú v hre ničie záujmy.“88  

V závere deviatej kapitoly sa vrátim ešte raz k FLO argumentu a budem sa pýtať 
na jeho uplatnenie z pohľadu argumentácie Ústavného súdu SR. Pozriem sa na to, aká 
právna úprava by bola v súlade s FLO argumentom. Domnievam sa, že požiadavka 
zákazu potratov by musela byť z hľadiska argumentácie Ústavného súdu vyhlásená za 
protiústavnú. Jediným spôsobom ako dosiahnuť, aby sme mohli uplatniť FLO argument, 
je, že zmeníme v niektorých článkoch znenie Ústavy SR. Je však zrejmé, že prostredníc-
tvom takejto novelizácie Ústavy SR by sme zmenili minimálne v tomto bode aj liberál-
ny charakter demokracie na Slovensku.  

V záverečnej desiatej kapitole uvediem príklad súhrnného náboženského učenia, 
ktorého súčasťou je argument proti potratom. Keďže za súhrnné učenie pokladám v kon-
texte západného kresťanstva koncepcie prirodzeného zákona, budem analyzovať jednu 
takúto podobu protestantskej koncepcie prirodzeného zákona.89 Presnejšie, budem sa 

                                                           
84 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 uverejnený v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky pod č. 14/2008, čiastka 8. Pozri Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej repub-
liky. [online] <http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=111774>. 

85 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 100-154.  
86 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 101.  
87 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 154.   
88 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 106.   
89 V tejto časti upozorním aj na ambivalentný vzťah protestantov k prirodzenému zákonu.      
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zaoberať konkrétnou koncepciou prirodzeného zákona súčasného slovenského luterán-
skeho teológa Ľubomíra Batku. Predstavím jeho názory na niektoré problémy, ktoré 
súvisia s otázkou existencie a postavením prirodzeného zákona v luteranizme. Priblížim 
krátko Batkov výklad prirodzeného zákona u Martina Luthera a uvediem Batkov pohľad 
na riešenie otázky potratov v kontexte tohto jeho výkladu koncepcie prirodzeného záko-
na u Martina Luthera. Následne odpoviem na otázku: Akým spôsobom môžeme interpre-
tovať Batkove riešenie otázky potratov, ktoré vychádza z tohto jeho výkladu Lutherovej 
koncepcie prirodzeného zákona v kontexte nášho uvažovania o Rawlsovej idei verejného 
rozumu? V tejto kapitole obhajujem záver, že Batkove názory, ktoré zdôvodňuje na zá-
klade zlatého etického pravidla, možno zosúladiť s koncepciou verejného rozumu Johna 
Rawlsa. Z pohľadu Rawlsovej terminológie pôjde o rozumné súhrnné učenie, ktoré vy-
chádza z určitých náboženských predpokladov.  

Napokon, v závere sa nadviaže na tretiu kapitolu. Cieľom je ukázať, že z pohľadu 
Rawlsovej koncepcie verejného rozumu možno seriózne uvažovať len o takej nábožen-
skej argumentácii, ktorá vychádza z postojov tolerancie alebo  konverzie v rámci vzťahu 
náboženstva a liberálno-demokratického štátu. Náboženská argumentácia, ktorá vychá-
dza zo separatistického postoja, nepatrí do oblasti, v ktorej sa uplatňuje verejný rozum. 
Politická tolerancia štátu sa uplatňuje aj na náboženské názory, ktoré nie sú v zhode  
s politickou koncepciou spravodlivosti, ktorá tvorí obsah verejného rozumu. Takéto ná-
zory možno vysloviť, pretože sloboda slova je nadradená idei verejného rozumu. Argu-
menty, náboženské alebo nenáboženské, ktoré nespĺňajú kritériá verejného rozumu, však 
nemôžeme pokladať za relevantné v rámci diskusií o donucovacích normách v rámci 
verejného rozumu. Konverzia sa preto týka splnenia týchto kritérií. Presnejšie tej požia-
davky, aby verejné polemiky, týkajúce sa zdôvodnenia právnej úpravy, ktorá upravuje 
základnú štruktúru spoločnosti, boli formulované tak, aby boli v súlade s vymedzeniami 
základných práv a slobôd. Len v tomto prípade sa musí prispôsobiť diskusia požiadav-
kám verejného rozumu. Táto požiadavka neplatí iba pre náboženské učenia, ale pre každé 
učenie, čiže aj pre každé nenáboženské učenie. Náboženské presvedčenie nie je preto 
nevyhnutne súkromnou záležitosťou, ale musí byť formulované tak, aby vtedy, keď uva-
žujeme o otázkach ústavných základov, bolo formulované v súlade s niektorou rozum-
nou interpretáciou základných práv a slobôd. 

Na základe toho diskusie o potratoch, ktoré sa týkajú zdôvodnenia právnej úpravy 
potratov, musíme viesť tak, aby boli v súlade s rozumnou rovnováhou základných práv 
a slobôd, ktoré sú interpretované v súlade s niektorou z rozumných politických koncep-
cií spravodlivosti. Podľa Rawlsa tento krok výrazne obmedzí rozsah konfliktov, ktoré  
v prípade polemík o potratoch prichádzajú do úvahy. Politická tolerancia demokratické-
ho štátu nepriamo núti stúpencov jednotlivých náboženských alebo nenáboženských 
učení, aby uplatňovali medzi sebou rovnaký druh politickej tolerancie, akú uplatňuje 
voči nim liberálno-demokratický štát.   

 

Niektoré kapitoly (napríklad 5. a 9.) a podkapitoly už vyšli v rôznych časopisoch 
a zborníkoch v rokoch 2010 – 2013. Výraznejšie som ich prepracoval a doplnil. Na pô-
vodné vydanie kapitol a podkapitol odkazujem v poznámke pod čiarou. Bližšie biblio-
grafické údaje uvádzam na konci v literatúre. Chcel by som sa poďakovať vydavateľom 
pôvodných verzií za súhlas s ich opätovným prepracovaním a vydaním. 
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3 
NÁBOŽENSKÝ PLURALIZMUS A MODERNÝ ŠTÁT 

V takmer každom demokratickom štáte sa v rámci verejných diskusií polemizuje 
o tom, ako by mal byť upravený vzťah štátu a náboženstva.90 Bežne nachádzame v ústa-
vách mnohých demokratických štátov články, ktoré hovoria o oddelení náboženstva od 
štátu (týka sa to nielen Ústavy Spojených štátov amerických a ústav takmer všetkých 
členských štátov EÚ, ale napríklad aj takých štátov, ako je India). Takisto existuje na 
túto tému bohatá judikatúra v rôznych právnych poriadkoch, ktoré tvoria súčasť liberál-
nych demokracií. Spravidla sa v nich aspoň v deklaratívnej podobe vychádza z predpo-
kladu, že vzťah demokratického štátu a náboženstva je založený na politických koncep-
ciách náboženskej neutrality štátu a slobody svedomia. Konkrétne vzťahy sú však často 
nesmierne zložité a komplikované v dôsledku historických a spoločenských okolností, 
ktoré formovali jednotlivé vzťahy medzi moderným štátom a rôznymi náboženskými 
skupinami v jednotlivých krajinách Európy a Ameriky. Na tieto vzťahy mali vplyv nie-
len osvietenecké koncepcie sekulárneho štátu, ktoré sa postupne začali presadzovať 
v 19. storočí na  európskom kontinente, ale najmä skúsenosť s dlhotrvajúcimi nábožen-
skými vojnami a náboženským prenasledovaním, ktoré zapríčinili, že mnoho príslušní-
kov rôznych náboženstiev sa ocitlo mimo vlastného domova a museli hľadať spôsob, 
akým sa integrovať do novej spoločnosti. A naopak, spoločnosť, ktorá sa ich rozhodla 
alebo bola nútená prijať, hľadala odpoveď na otázku, aký postoj má k nim zaujať. Nábo-
ženský rozkol, ktorý nasledoval  po reformácii, tak nepriamo viedol k tomu, že určitý 
druh náboženskej neutrality sa ukázal ako vhodný spôsob, ako zvládnuť náboženskú 
rozmanitosť. Náboženská pluralita sa totiž stala bežnou realitou nielen v krajinách Se-

                                                           
90 Začiatky vývoja moderného štátu budeme klásť spolu Rawlsom do poreformačného obdobia, čiže 

budeme pokladať za východisko 16. storočie, nie 19., prípadne 18. storočie. Z tohto pohľadu je pod-
statné vytvorenie centrálneho administratívneho aparátu panovníkom, nie industrializácia a podobne. 
J. Rawls začiatky tohto vývoja uvádza, keď hovorí o troch historických skutočnostiach, ktoré pozna-
menali povahu morálnej a politickej filozofie: „Po prvé, reformácia v 16. storočí. Rozbila náboženskú 
jednotu stredoveku a viedla k náboženskému pluralizmu so všetkými jeho dôsledkami pre nasledujú-
ce storočia. To zasa podporovalo pluralizmus v iných oblastiach, čo sa stalo potom pevnou súčasťou 
kultúry do konca 18. storočia. Po druhé, vývoj moderného štátu s jeho centrálnou administratívou, 
spočiatku na čele s panovníkmi, disponujúcimi obrovskými, ak nie absolútnymi právomocami. Ale-
bo prinajmenšom s panovníkmi, ktorí sa usilovali o čo najväčšiu mieru absolútnej moci, pričom urči-
tý podiel na moci ponechali aristokracii a silnejúcim stredným triedam iba vtedy, keď museli, alebo 
ak to vyhovovalo ich potrebám. Po tretie, vývoj modernej vedy, ktorý sa začína v 17. storočí. Pod 
modernou vedou rozumiem rozvoj astronómie s Koperníkom a Keplerom a rozvoj newtonovskej fy-
ziky; a taktiež, čo treba zdôrazniť, vypracovanie matematickej analýzy (kalkulu) Newtonom a Leib-
nizom. Bez analýzy by nebol možný rozvoj fyziky.“ RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. xvii.  
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vernej Ameriky, ktorých ústavné základy de facto vybudoval rôznorodý európsky nábo-
ženský disent, ktorý si uchoval živé spomienky na obdobie náboženského prenasledova-
nia, ale aj v mnohých krajinách, ktoré boli po stáročia nábožensky relatívne homogénne 
a lipli na previazanosti štátu a jedného pravého náboženstva. Práve túto líniu budem sle-
dovať v nasledujúcej kapitole. Francúzske, nemecké a škótske osvietenecké myšlienky 
pokladám za časť tohto mohutného pohybu, ktorý viedol k rôznym prístupom k nábožen-
skej rozmanitosti v závislosti od kultúrnych a civilizačných podmienok v jednotlivých 
moderných štátoch.91  

Je potrebné však upozorniť na jednu kľúčovú skutočnosť. Nielen zástupcovia štátu, 
ale aj členovia jednotlivých náboženstiev si museli klásť otázku, ako sa vyrovnať s nábo-
ženskou rozmanitosťou a s faktom, že záujmy štátu prestali sledovať náboženské ciele. 
Náboženská neutralita štátu a náboženská rozmanitosť spoločnosti tak postavila pred 
nich nové výzvy.  

Po prvé, veriaci si museli vyjasniť svoj vlastný postoj k štátu. Príslušníci rôznych 
náboženstiev ako občania konkrétneho štátu majú určité individuálne práva a povinnos-
ti, ktoré musia rešpektovať aj u iných občanov, ktorí sú od nich odlišní. Štát síce chráni 
v plnej miere každého, komu udelí občianske a politické práva, a teda aj veriacemu po-
skytuje rovnaké záruky žiť slobodne a bezpečne ako každému občanovi, no súčasne kla-
die na veriacich aj také požiadavky, ktoré môžu byť v rozpore s tým, čo pokladajú za 
súčasť svojej náboženskej identity. A zdá sa, že práve náboženská identita sa stáva v ta-
komto prostredí veľmi krehkou. Mnohé náboženstvá totiž vyžadujú od svojich stúpencov 
aj také požiadavky, ktoré môžu zasahovať do záujmov nábožensky neutrálneho štátu, 
a naopak. Takže sa často stáva naliehavou otázka, ako sa mám zachovať v takom prípa-
de ako veriaci alebo ako občan.  

Po druhé, veriaci si museli vyjasniť svoj postoj k iným náboženstvám. Existencia 
iných náboženstiev kladie na nich predovšetkým výzvy, ktoré sa týkajú učenia a praxe 
odlišných náboženstiev. Otázky, ktoré sa týkajú povahy názorov na vnútornú hodnotu 
a pravdivosť náboženských tvrdení. Je moje náboženské vyznanie tým pravým alebo 
                                                           
91 Rawls dáva začiatky politického liberalizmu do súvislosti s reformačným pohybom nasledujúcim 

spôsobom: „Reformácia mala obrovský vplyv. Keď sa autoritatívne, spasiteľské a expanzionistické 
náboženstvo, akým bolo náboženstvo stredoveku, delí, nevyhnutne to znamená, že sa v tej istej spo-
ločnosti objaví konkurenčné autoritatívne a spasiteľské náboženstvo, ktoré sa určitým spôsobom od-
lišuje od pôvodného náboženstva, od ktorého sa odštiepilo, no v istom období sa vyznačuje rovna-
kými črtami. Luther a Kalvín boli rovnako dogmatickí a netolerantní, ako bola rímska cirkev. Oproti 
klasickému svetu je ešte jeden, hoci nie až taký nápadný kontrast – tentoraz sa týka filozofie. Počas 
náboženských vojen ľudia nepochybovali o povahe najvyššieho dobra, prípadne o základe mravnej 
povinnosti v Božom zákone. Ľudia boli presvedčení, že tieto veci ovládajú s určitosťou viery, preto-
že morálna teológia im poskytovala úplnú orientáciu. Problém spočíval v niečom inom: ako vôbec 
môže existovať spoločnosť ľudí rôznej viery; prípadne čo môže byť základom náboženskej toleran-
cie. Pre mnohých také niečo nejestvovalo, pretože by to znamenalo súhlas s kacírstvom v základných 
veciach a tiež s pohromou v podobe náboženskej nejednotnosti. Dokonca aj pôvodní zástancovia to-
lerancie chápali rozdelenie kresťanstva ako nešťastie, i keď také nešťastie, ktoré sa muselo akcepto-
vať, aby nedošlo k nekonečnej náboženskej občianskej vojne. Z toho teda vyplýva, že historickým 
počiatkom politického liberalizmu (ako aj liberalizmu vo všeobecnosti) je reformácia a jej dôsledky 
s nekonečnými spormi o náboženskej tolerancii v 16. a 17. storočí. Vtedy sa začalo niečo ako mo-
derné chápanie slobody svedomia a slobody myslenia. Podľa Hegla pluralizmus umožnil náboženskú 
slobodu, pochopiteľne, nie v Lutherovom či Kalvínovom chápaní. Aj ďalšie spory sú samozrejme 
mimoriadne dôležité, napríklad polemika týkajúca sa obmedzenia právomocí absolutistických panov-
níkov na základe príslušných princípov ústavného projektu, ktoré by chránili základné práva a slo-
body.“  RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. xviii. K téme reformácia a vzniku  politického libera-
lizmu pozri tiež napríklad SCHILLING, H. Martin Luther. Rebel v prevratných časoch, s. 540-545. 
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všetky náboženstvá sú len inými cestami k tomu istému, alebo existujú určité stupne? 
Ako mám porozumieť existencii druhých náboženstiev, majú byť predmetom môjho zá-
ujmu alebo môžem byť k nim ľahostajný, alebo predstavujú hrozbu pre moju nábožen-
skú identitu? Existuje len jedna cesta k spaseniu alebo sú rôzne cesty ako byť spasený 
a je len otázkou mojej osobnej histórie, po ktorej kráčam, alebo bude spasený každý,  
kto koná podľa morálnych zásad, ktoré sú súčasťou mojej náboženskej tradície? Môžem 
svoje náboženské presvedčenie zdôvodniť? Je vôbec dôležitá otázka pravdivosti môjho 
presvedčenia? Nie je naopak kľúčové to, či konám, alebo nekonám v súlade s hodnota-
mi, ktoré stelesňuje, nie je teda kľúčová náboženská prax? Odpovede na tieto a podobné 
otázky môžu poskytnúť náboženské autority v rámci svojho náboženského učenia92 alebo 
môžeme k nim dospieť prostredníctvom rozvíjajúcich sa kontaktov s príslušníkmi iných 
náboženstiev v rámci medzináboženského dialógu. Mnohokrát však tieto otázky zostá-
vajú nezodpovedané, alebo sú formulované v príliš abstraktnej rovine, takže príslušníci 
rôznych náboženstiev sa spoliehajú na svoju vlastnú náboženskú skúsenosť.93 

                                                           
92 V monografii spravidla nepoužívam termín „teológia“, pretože ho pokladám za príliš špecifický 

výraz, respektíve pojem a spájam ho len s istým typom náboženských učení (konkrétne kresťanstvo, 
judaizmus a islam).  

93  Otázky, ktoré sme načrtli, mnohí autori analyzujú v rámci filozofie náboženstva spravidla pomocou 
pojmov exkluzivizmus, inkluzivizmus a náboženský pluralizmus. Keďže ich budem používať, uve-
diem niektoré ich základné charakteristiky spolu s príkladmi z kresťanstva. Sústredím sa na tieto po-
jmy len z pohľadu pravdivosti náboženského presvedčenia alebo viery. Nebudeme ich interpretovať 
v ich soteriologickom význame, ako je to bežne pravidlom. Kvôli stručnosti nebudeme rozoberať ani 
problém „dvojakej pravdy“ a podobne. Takže: Exkluzivizmus – trvá na pravdivosti vlastného nábo-
ženského učenia, resp. článkov viery alebo náboženského presvedčenia. Trvá na tom, že niektoré ná-
boženské tvrdenia sú pravdivé, iné nepravdivé. Otázka epistemologického zdôvodnenia pravdivosti 
náboženského presvedčenia alebo viery môže byť vecou stupňa a stretnutie s inými náboženstvami 
môže viesť k pochybnostiam, alebo k utvrdeniu sa o pravdivosti vlastného presvedčenia. Epistemo-
logická dôveryhodnosť vlastného náboženstva sa síce znižuje, ale nemizne, pretože iné náboženstvá 
nevedú k pravde. Exluzivisti spravidla kladú dôraz na to, aby ich náuka predstavovala koherentný 
systém a zdôrazňujú rozhodujúcu úlohu náboženskej praxe, ktorá má byť v súlade s ich učením. Prí-
klad: od fundamentalistov, ktorí veria vo verbálnu inšpiráciu Biblie, charizmatické hnutia naprieč 
rôznymi konfesiami cez filozofov ako je Alvin Plantinga až po teológov, ako je Karl Barth a podobne. 
Inkluzivizmus – trvá na pravdivosti vlastného náboženského učenia, resp. článkov viery, ale pripúšťa, 
že v niektorých otázkach môžu nájsť pravdu aj príslušníci iných náboženstiev. Existuje určitá hierar-
chia náboženských právd, niektoré sú kľúčové, iné sú všeobecne platné pre každého človeka. Existu-
jú rôzne typy inkluzivizmu, ale podstatné je to, že kľúčové pravdy učí vlastné náboženstvo. Príklad: 
od mnohých konzervatívnych katolíckych a protestantských teológov, ktorí v určitej forme zdôraz-
ňujú úlohu prirodzeného zákona pri poznaní náboženských právd až po liberálov, ako je Paul Tillich 
a Hans Küng. Náboženský pluralizmus – nejde o náboženský pluralizmus v politickom význame ako 
ho vymedzuje Rawls! – nepokladá náboženské príbehy ani za pravdivé, ani za nepravdivé. Netrvá na 
jedinečnosti určitej náboženskej tradície alebo nového náboženstva, ale tvrdí, že všetky náboženstvá 
vedú k spáse alebo k Bohu alebo k Absolútnu alebo božskej Realite alebo Transcendentnu alebo By-
tiu a podobne. Azda najznámejší predstaviteľ náboženského pluralizmu je v súčasnosti  John Hick. 
Z pohľadu takéhoto delenia môžeme analyzovať aj ateizmus. Domnievam sa, že exkluzivistickí sú 
najmä typickí predstavitelia „nového ateizmu“, ako sú R. Dawkins, D. Dennett. Ateisti buď poklada-
jú náboženské výroky za nepravdivé (Dawkins), alebo v prípade, že im nepripisujú žiadnu pravdi-
vostnú hodnotu, nedomnievajú sa, že napriek tomu sú to len iné cesty, ktoré vedú k Bohu, Absolútnu, 
Hlbine Bytia, prípadne vesmírnej energii a podobne; náboženské príbehy sú len vyjadrením našich 
pocitov, podobne ako básnické obrazy a metafory (pozri AYER, A. J. Language, Truth, and Logic.), 
prípadne vyjadrením našich neuróz (S. Freud). Bližšie pozri GRIFFITHS, J. P. Problems of Religio-
us Diversity, s. 53-64, 142-168; HOŠEK, P. Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě nábožen-
ství, s. 64-105; populárnu kritiku takýchto názorov z pera ateistu pozri v DAWKINS, R. Boží blud, s. 
6-75.    
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Po tretie, veriaci si museli vyjasniť svoj postoj k ateizmu a skepticizmu. Nábožen-
ská neutralita štátu a  ľudsko-právna koncepcia slobody svedomia umožnila, aby neboli 
dôvodom na prenasledovanie alebo diskrimináciu názory, ktoré popierajú existenciu 
Boha alebo bohov, ktoré bežne označujeme ako ateistické alebo skeptické. Tieto názory, 
ktoré v minulosti zastávali prevažne v súkromí a spravidla len určití členovia úzkych 
intelektuálnych elít, postupne nadobudli svoj typický verejný charakter a stali sa súčas-
ťou verejných debát. S ateizmom sa spravidla spájajú aj názory tých ľudí, ktorí odmieta-
jú uvažovať o otázke existencie Boha alebo bohov, alebo akéhokoľvek transcendentna 
a žijú typickým svetským životom, ktorý nenesie znaky náboženskej výchovy. Postoje 
veriacich k ateistom sú tiež komplikované preto, lebo s ateizmom sa bežne spája sekula-
rizmus moderného štátu a spoločnosti a dôraz na kľúčové postavanie vedeckého mysle-
nia v systéme vzdelávania, a takisto vyzdvihovanie individuálnych práv a úlohy jednot-
livca pri rozhodovaní o svojom vlastnom osude. Neutralitu štátu v náboženskej oblasti  
a ľudsko-právnu koncepciu slobody svedomia tak sprevádzalo posilňovanie postavenia 
sekulárnych hodnôt (napríklad v podobe tzv. sekulárneho humanizmu); vytvorenie mo-
dernej sekulárnej spoločnosti; kladenie dôrazu na použitie metód vedeckého skúmania 
nielen v prírodných a technických vedách, ale aj v tých oblastiach výskumu a vzdeláva-
nia, v ktorých to dlhé desaťročia nebolo zvykom (napr. sociálne a humanitné vedy); zvý-
šené požiadavky na racionálne vedenú argumentáciu v rámci verejných debát a posilne-
nie demokratických rozhodovacích procedúr pri vytváraní legislatívy; slobodné šírenie 
ateistických myšlienok a celková ochrana individuálnych práv na úkor kolektívnych 
práv určitých skupín (v tomto prípade náboženských). 

Zdá sa preto, že vzťah veriacich k ateistom je omnoho zložitejší než vzťah k iným 
náboženstvám, respektíve štátu. Dôvod často tkvie v tom, že mnohé náboženstvá a ich 
členovia sú zástancami tradičných hodnôt a zhodnú sa minimálne v názore na úlohu 
štátu pri ochrane týchto tradičných hodnôt. Naopak, spájanie ateistov so sekularizmom 
a s modernizačnými spoločenskými trendmi vyvoláva trvalé napätia medzi týmito sku-
pinami. Moderný demokratický štát je tak stotožnený s ateistami alebo nenábožensky 
zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých hodnoty a spôsob života výrazným spôsobom formujú 
verejný priestor v liberálnych demokraciách na úkor ich veriacich spoluobčanov.94 

                                                           
94 Domnievam sa však, že toto stotožnenie je nesprávne. V predloženej monografii sa na jednej strane 

rozlišuje medzi ateistami (ľudia, ktorí popierajú existenciu Boha, bohov, náboženskej skúsenosti ako 
takej) a nenábožensky zmýšľajúcimi ľuďmi, resp. agnostikmi (ľudia, ktorí môžu, ale nemusia, byť 
formálni členovia organizovaného náboženstva, ale vo svojich vlastných životoch si otázky nábožen-
ského charakteru nekladú ani nežijú v zhode s niektorými náboženskými zásadami, prípadne vyzná-
vajú špecifickú formu osobnej skúsenosti, ktorá môže, ale nemusí mať niektoré náboženské črty 
(rôzni ľudia, ktorí hlásajú návrat k prírode, duchovnu alebo energiám a spravidla majú skeptický po-
hľad na pokrok, na západnú civilizáciu, pričom nesympatizujú so zástancami tradičných hodnôt, kto-
ré stelesňujú etablované náboženstvá). Na druhej strane sa nestotožňuje ateizmus ani so sekulariz-
mom, ani racionalizmom a ani s vedeckým poznaním. Pojem sekularizmus sa často dáva do súvislos-
ti s  náboženskou neutralitou štátu, s odlukou štátu od cirkvi a s vylúčením náboženstva z verejnej 
sféry a jeho odkázaním do súkromnej sféry jednotlivca. Martin Turčan v tejto súvislosti uvádza túto 
charakteristiku sekularizmu: „Pojem sekularizmus vyjadruje myšlienky odluky štátu a cirkvi, resp. 
náboženstva. Za autora tohto termínu je považovaný britský spisovateľ George Jacob Holyoake, kto-
rý ho prvý raz použil v roku 1851. Podľa jeho slov: „Sekularizmus nie je bojom proti kresťanstvu, je 
od neho nezávislý. Nespochybňuje nároky kresťanstva; presadzuje iné. Sekularizmus netvrdí, že inde 
niet objasnenia alebo poučenia, ale tvrdí, že určité objasnenie a poučenie spočíva v sekulárnej prav-
de, ktorej podmienky a závery existujú nezávisle a večne. Sekulárne poznanie je zjavne tým druhom 
poznania, ktoré sa zakladá na tomto živote, ktoré sa vzťahuje na počínanie v tomto živote, prispieva 
k dobru tohto života a je schopné overenia v tomto živote.“ Základným významom pojmu sekulariz-
mus je inštitucionálna a ideová odluka štátu a náboženstva – to znamená, že štát nevyhlási žiadne 
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Úvahy, ktoré som uviedol na tému náboženskej rozmanitosti ma vedú k záveru, že 
náboženská neutralita môže v kontexte náboženského pluralizmu nadobudnúť viacero 
podôb. Inými slovami, príslušníci rôznych náboženstiev a aj ateisti môžu zaujať rôzne 
postoje k sebe navzájom a k štátu a jeho verejnému priestoru. To isté bude platiť aj v sú-
vislosti s postojmi štátnej moci voči náboženským prejavom. Domnievam sa, že tieto 
postoje môžem vhodne interpretovať prostredníctvom týchto troch modelov vzájomných 
vzťahov: vzťah vzájomnej tolerancie; vzťah, ktorý bude vyjadrovať snahu o vzájomnú 
separáciu; a napokon vzťah, v ktorom pôjde o snahu o konverziu druhého v jeho názo-
roch a spôsobe života.  

Cieľom tohto výkladu je ukázať, ako tieto odlišné modely vzťahov budú formovať 
požiadavky na podobu náboženskej argumentácie v liberálnych demokraciách. Z tohto 
dôvodu pokladám za kľúčové, aby som vzal tieto vzťahy do úvahy, keď budem hodno-
tiť miesto a postavenie náboženskej argumentácie vo verejnom priestore. Ako som už 
spomenul v úvode: Táto kapitola má opisný charakter a má slúžiť predovšetkým na to, 
aby som v záverečnej kapitole mohol prostredníctvom týchto modelov zhodnotiť podo-
bu náboženskej argumentácie v rámci koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa a za-
sadiť ju do širších súvislostí náboženskej argumentácie v rámci liberálnej demokracie.  

Keďže táto prvá kapitola je metodologicky ukotvená vo filozofii náboženstva a vy-
chádza najmä z práce Problems of Religious Diversity od Paula J. Griffithsa, nekladiem 
si v nej za cieľ podať vyčerpávajúci opis danej problematiky, ale chcem len načrtnúť 
základný rámec pre ďalšie filozofické úvahy. 

Východiskom je neodškriepiteľná skutočnosť, že žijeme v spoločnosti, v ktorej sa 
konfrontujeme denne s realitou rôznych náboženstiev. Je rovnako zrejmé, že skúsenosť 
s nimi môžeme nadobudnúť spravidla dvoma cestami. Buď pomocou bezprostredného 
kontaktu s ich príslušníkmi, alebo prostredníctvom rôznych médií. Táto skúsenosť for-
muje nielen naše predstavy o svete, v ktorom žijeme, ale často musíme zaujať konkrétne 
stanovisko k odlišným náboženstvám. Práve preto pokladám za dôležité ozrejmiť tieto 
základné postoje k odlišným náboženstvám, ktoré charakterizujú náš verejný a aj súkrom-
ný život: toleranciu, separáciu a konverziu.95 

 

 

                                                                                                                                              

oficiálne náboženstvo ani nebude ovládaný cirkevnými inštitúciami, nebude financovať cirkvi a ná-
boženské spoločnosti, a na druhej strane sa zdrží zásahov do ich vlastných vnútorných záležitostí. ... 
Na druhej strane o sekularizme možno hovoriť aj ako o odmietaní každého nie nevyhnutného prejavu 
náboženstva vo verejnom živote, teda ako o snahe odkázať náboženstvo v maximálnej možnej miere 
do súkromnej sféry jednotlivca.“ TURČAN, M. Právo a judeo-kresťanská tradícia, s. 7-8. V mono-
grafii sledujem oba významy termínu sekularizmus – oddelenie štátu od náboženstva a odkázanie ná-
boženstva do súkromnej sféry jednotlivca. Sústredím sa však na jeden aspekt, ktorý Turčan výslovne 
nespomína, ale súvisí s oboma významami, a síce na požiadavku, aby verejné zdôvodnenie právneho 
predpisu bolo sekulárne. Tento význam termínu sekularizmus je naznačený aj v použitom  citáte, 
v ktorom George Jacob Holyoake uvádza niektoré podmienky sekulárneho poznania, ktoré môžeme 
použiť aj v súvislosti s sekulárnym zdôvodnením právneho predpisu. 

95 Pozri GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 100. 
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3.1 Všeobecné charakteristiky tolerancie 

Stručná charakteristika tolerancie je nasledujúca: Tolerancia súvisí s našimi posto-
jmi voči konaniu alebo názorom druhých ľudí, pričom prostredníctvom tolerancie vy-
jadrujeme náš nesúhlas alebo neutralitu, pokiaľ ide o niektoré odlišnosti v ich správaní 
alebo v ich názoroch.96 Keď druhých tolerujeme, spravidla sme presvedčení, že by bolo 
lepšie, aby neboli odlišní. Prípadne sme presvedčení, že tieto odlišnosti nie sú pre nás až 
natoľko zaujímavé, aby sme im pripisovali nejaký zásadný význam. Zvyčajne nepovie-
me, že tolerujeme to, čo máme radi alebo s čím súhlasíme. Takéto vyjadrenia by vyzneli 
dosť podivne.97  

Neutralita, o ktorej bežne hovoríme v súvislosti s toleranciou, neznamená, že tole-
rancia je len synonymom pre ľahostajnosť. Tolerancia zachová náš negatívny pohľad na 
tolerovanú vec, poskytuje nám však určité normatívne dôvody, prečo túto vec tolerovať. 
Tieto dôvody nám spravidla slúžia na spresňovanie hraníc tolerancie a odlišujú to, s čím 
nesúhlasíme, ale tolerujeme, od toho, s čím nesúhlasíme a čo netolerujeme.98 Inými slo-
vami, neutralita, o ktorej hovoríme v súvislosti s toleranciou neznamená, že o tolerancii 
môžeme hovoriť len v prípade ľahostajnosti voči určitému presvedčeniu, respektíve 
konaniu. Tolerancia neodstráni náš negatívny pohľad, ale iba poskytne určité dôvody, 
prečo dané konanie alebo presvedčenie tolerujeme.99 

Pod výrazom „tolerancia“ budem rozumieť záväzok rešpektovať slobodu a auto-
nómiu iných ľudí, pokiaľ ide o ich konanie, názory a rozhodnutia, ktoré sa týkajú voľby 
ich životných cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie. Naopak, neprítomnosť toleran-
cie postrehneme vtedy, keď zasahujeme do konania a názorov druhých ľudí, do ich roz-
hodnutí ohľadom ich životných cieľov a prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov. 
Z tohto pohľadu toleranciu voči iným ľuďom uplatňujeme vtedy, keď odmietneme ako-
koľvek zasahovať do ich životov a názorov, presnejšie, keď sa zdržíme zásahu do nie-
čoho, s čím nesúhlasíme, pokiaľ ide o ich názory alebo činy. Záväzok, že ponecháme 
tieto záležitosti tak, ako sú. Naopak, neprítomnosť tolerancie možno postrehnúť vtedy, 
keď  je evidentné zasahovanie do životov a rozhodnutí iných ľudí.100  

 

                                                           
96 Pozri FORST, R. Toleration [online]  http://plato.stanford.edu/entries/toleration/. Výraz „tolerancia“ 

pochádza z latinského výrazu „tolere“, ktorý môžeme preložiť pomocou výrazov „znášať“, „trpieť“, 
„vydržať“, „pretrpieť“, „udržovať“. Pozri ŠPAŇÁR, J. Latinsko-slovenský slovník. Obvykle týmto 
výrazom označujeme podmienečné akceptovanie určitého konania alebo presvedčenia, ktoré považu-
jeme za nesprávne, ale napriek tomu „tolerovateľné“. V dôsledku toho by nemali byť takéto praktiky 
zakázané, ale len obmedzené. Vyskytuje sa mnoho kontextov, v ktorých povieme o osobe alebo in-
štitúcii, že je tolerantná: rodičia tolerujú určité správanie svojich detí, tolerujeme nedostatky svojich 
priateľov, spoločnosť toleruje pitie alkoholu a fajčenie a podobne.  

97 Pozri GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 101.  
98 Pozri FORST, R. Toleration [online]  http://plato.stanford.edu/entries/toleration/. 
99 Pozri FORST, R. Toleration [online]  http://plato.stanford.edu/entries/toleration/. 
100 Pozri FORST, R. Toleration [online]  http://plato.stanford.edu/entries/toleration/. Podrobný výklad 

otázok, ktoré súvisia s pojmom a koncepciami tolerancie môže čitateľ nájsť v FORST, R. Tolera-
tion in Conflict. Past and Present.  
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3.1.1  Stručný historický náčrt použitia termínu tolerancia 
v rámci kresťanstva  

Politické uplatňovanie tolerancie je relatívne novodobý fenomén. Predmetom poli-
ticko-filozofickej reflexie je tolerancia až v priebehu, respektíve až po skončení nábo-
žensko-politických konfliktov v 16. a 17. storočí. Rozvinutie týchto diskusií môžeme 
vykladať aj ako reakciu na spôsob riešenia náboženských konfliktov, ktoré sa ocitli v pa-
tovej situácii. Samotný pojem tolerancia sa však objavuje oveľa skôr. Uvedieme niekto-
ré základné informácie, ktoré súvisia  najmä s dejinami kresťanského myslenia.101  

V rámci raného kresťanského myslenia boli predložené rôzne argumenty zdôvod-
ňujúce toleranciu. Spravidla vychádzajú tieto argumenty z predpokladu, že milosrden-
stvo a láska voči tým, ktorí blúdia, nedovoľujú, aby sme v záležitostiach viery používali 
nátlak alebo násilie. Teologické zdôvodnenia môžu takisto vychádzať z koncepcie dvoch 
kráľovstiev a z predstavy hraníc, ktoré Boh kladie ľudskej autorite v záležitostiach viery. 
Azda najdôležitejším zdôvodnením tolerancie je princíp credere non potest nisi volens, 
ktorý tvrdí, že Bohu sa páči len viera, ktorá je založená na vnútornom presvedčení. Viera 
sa musí rozvíjať zvnútra, bez vonkajšieho nátlaku. Svedomie teda nesmie a nemôže byť 
nútené prijať určitú vieru, aj keby sme ju podali formou dôkazu. Napriek tomu Augus-
tín, ktorý obhajuje tieto argumenty vo svojich raných spisoch, neskôr (keď bol konfron-
tovaný s nebezpečenstvom schizmy medzi rímsko-katolíckou cirkvou a donatistami) 
prišiel k záveru, že rovnaké dôvody milosrdenstva a slobody jednotlivca by mohli byť 
tiež dôvodmi pre intoleranciu a použitie sily. Pokiaľ teda by to bol jediný spôsob ako 
zachrániť dušu druhého, tak správne použitie sily v kombinácii so správnym vyučova-
ním môže človeka uvoľniť od nesprávnej viery a otvoriť jeho oči pre prijatie pravdy – 
stále ešte „zvnútra“. Svedomie jednotlivca môže a niekedy musí byť podrobené nátla-
ku.102  

Podobne ako Augustín aj Tomáš Akvinský neskôr rozvinul niekoľko dôvodov pre 
ohraničenú a podmienenú toleranciu, pričom obzvlášť silne obmedzoval tolerovanie 
akýchkoľvek foriem herézy.  

V 12. storočí sa často diskutovalo o otázke mierového spolužitia rôznych nábožen-
stiev – najmä kresťanského, židovského a moslimského. Abelard a Raimundus Lullus 
písali o medzináboženskom dialógu, pričom hľadali spôsoby, ako obhájiť pravosť kres-
ťanskej viery a zároveň vidieť niečo pravdivé – keď už nie z náboženského hľadiska, 
tak aspoň v etickej rovine – aj v iných náboženstvách. V judaizme a islame sa tento prob-
lém odrážal v dielach Maimonidesa a Averroa. Mikuláš Kuzánsky predstavuje dôležitý 
krok smerom ku ucelenejšej, kresťansko-humanistickej koncepcii tolerancie, hoci jeho 
základná myšlienka „jedno náboženstvo v rôznych obradoch“ sa vzťahuje výlučne na 

                                                           
101 Uvedené informácie sú najmä zhrnutím niektorých údajov, ktoré sa nachádzajú v internetovom člán-

ku FORST, R. Toleration a v monografii FORST, R. Toleration in Conflict. Past and Present, s. 36-137. 
102 Na podobné problémy upozorňuje tiež Lenka Karfíková v súvislosti s hodnotením a interpretáciou 

Augustínovho prínosu pre politickú filozofiu. Uvádza, že „Augustinův přínos pro politické myšlení 
se jeví stejně ambivalentní jako vklad tohoto neklidného ducha do kulturních dějin evropského Zá-
padu vůbec. Augustin bývá na jedné straně vyzvedán jako první křesťanský autor, který (ve svém 
díle O obci Boží) rozvrhl koncepci oddělující politickou a náboženskou moc, na druhé straně platí 
(zejména vinou svých protidonatistických spisů) jako ideolog státního násilí ve věcech náboženství. 
Uvidíme, že obě tato hodnocení jsou do jisté míry oprávněná, neboť Augustinovo dílo připouští ta-
ké in politicis dvojí odlišnou interpretaci.“ KARFÍKOVÁ, L. Augustin a jeho dvojí vklad do dějin 
politického myšlení, s. 76-77. 
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vtedajšiu rímsko-katolícku cirkev. Napriek tomu je hľadanie spoločných prvkov ústredná 
a čoraz dôležitejšia téma v diskusii o tolerancii. Túto tému rozvíja napríklad Erazmus 
Rotterdamský vo svojej vízii humanistickej tolerancie.103  

Martin Luther obhajoval koncepciu slobody svedomia, čo môže znieť pomerne 
moderne a môže ho to približovať k moderným predstavám o tolerancii. Lenže Luthero-
va sloboda svedomia bola viazaná na autoritu a výklad Biblie. Sloboda svedomia v Lu-
therovom chápaní vymedzuje najmä hranice autority cirkvi ako aj svetskej moci štátu 
v oblasti viery. Presnejšie, keď hovorí o slobode svedomia, tak tým mieni slobodu od 
pápežských a koncilových výnosov, pokiaľ ide o pravý výklad Písma.104 V protiklade 
k humanistickým prístupom odmieta akýkoľvek eklekticizmus v otázkach viery, ktorý 
zdôvodňuje náboženskú toleranciu na základe odmietnutia alebo tlmenia sporov vo vie-
roučných otázkach a kladením dôrazu na oblasť etiky a náboženskej skúsenosti.  

Naopak, Jean Bodin ponúka už rýdzo politické zdôvodnenie tolerancie. Podľa Bo-
dina spočíva hlavný cieľ štátu v zachovaní jeho stability a suverenity. Z pohľadu stabili-
ty a bezpečnosti štátu je kľúčové, aby bola zachovaná jeho náboženská jednota. V prípa-
de, že to nie je možné uskutočniť, tak v situácii náboženského pluralizmu odporúča, aby 
suverén uplatnil náboženskú toleranciu a predišiel možným konfliktom vo vnútri štátu. 
Keďže v novovekej Európe sa náboženská pluralita stávala postupne trvalým stavom, 
nie stavom, ktorý môžeme prekonať prostredníctvom víťazstva jednej pravej viery, ná-
boženská tolerancia sa stáva postupne dôležitým pojmom v slovníku novovekých poli-
tických filozofov. Cieľom týchto novovekých koncepcií tolerancie bolo už výlučne za-
chovanie mierového spolunažívania občanov rôznych konfesií v rámci jedného štátu. 
Práve v tomto období sa začal formovať politický liberalizmus, pričom práve zdôvod-
nenie náboženskej tolerancie štandardne spájajú mnohí autori s jeho základnými ideami. 
V liberalizme sa už tolerancia pokladá za politickú cnosť, nielen za prostriedok ako pred-
ísť konfliktom, ktorú dnes stelesňujú (vo forme slobody svedomia alebo zákazu diskri-
minácie na základe náboženského, či akéhokoľvek iného presvedčenia) ústavné princí-
py mnohých moderných liberálno-demokratických štátov. 

3.1.2  Koncepcia náboženskej tolerancie Johna Locka 

V tejto podkapitole obrátim pozornosť na kľúčové dielo novovekej politickej filo-
zofie, ktoré sa venuje tolerancii. Ide o po latinsky napísaný spis Epistola de Tolerantia 
od Johna Locka, ktorý autor publikoval v roku 1686.105 Na príklade tohto spisu ukážem 
niektoré problémy, ktoré sa bežne spájajú s toleranciou v modernom štáte. 

John Locke ponúka argumenty, ktoré slúžia najmä na zdôvodnenie tolerancie v kon-
texte vznikajúceho novovekého štátu. Náboženskú toleranciu obhajuje na základe dôsled-
ného teoretického oddelenia štátu od cirkvi (čo je pre neho to isté ako oddelenie štátu  
od náboženstva) a na základe spôsobu, akým definuje tieto dve od seba nezávislé sféry. 
Štát, ktorý spravidla označuje výrazom „commonwealth“, stelesňuje štátny úradník (the 
magistrate). Štátny úradník je zároveň tým, kto tvorí a vymáha právo. Štát následne na 

                                                           
103 Základné východiská Erazmovho myslenia môže čitateľ nájsť napríklad v monografii HUIZINGA, 

J. Erasmus. 
104 Bližšie pozri HARRISON, P. Filosofie a krize víry, s. 318; SCHILLING, H. Martin Luther. Rebel 

v prevratných časoch, s. 542-545, 546-548.  
105 V monografii citujem na základe českého prekladu LOCKE, J. Dopis o toleranci súdobého anglic-

kého prekladu A Letter Concerning Toleration latinského originál Epistola de Tolerantia.   
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to definuje ako spoločenstvo ľudí, ktoré bolo konštituované s cieľom zachovania 
a rozvoja verejného blaha.106 Verejné blaho tvoria podľa Locka individuálne práva na 
život, slobodu, zdravie a súkromné vlastníctvo a podobne. Ide v zásade o katalóg priro-
dzených práv, ako ich Locke vymedzuje vo svojom diele z politickej filozofie Second 
Treatise of Government. Z tohto pohľadu je kľúčové, že štátny úradník môže uplatniť 
svoju pôsobnosť len v tejto oblasti a jeho povinnosťou je konať tak, aby boli zachované 
a ďalej rozvíjané uvedené základné individuálne, respektíve prirodzené práva. Čokoľvek, 
čo nemá priamy vzťah k týmto právam, je mimo rozsah pôsobnosti štátneho úradníka. 
Inými slovami, jeho jurisdikcia sa vzťahuje výlučne na oblasť verejného blaha, obme-
dzuje sa na jeho zachovanie a rozvoj, pričom „nemôže a nesmie byť rozšírená na oblasť 
duchovnej spásy“.107 

Naopak, cirkev (tento pojem Locke používa bežne ako synonymum pre pojem ná-
boženstvo) definuje ako slobodné spoločenstvo ľudí, ktorí sa sami od seba združili za 
účelom verejného uctievania Boha spôsobom, o ktorom veria, že ho Boh prijme a oni 
dôjdu spasenia.108 Inými slovami, ide predovšetkým o spoločenstvo, ktoré vzniká spon-
tánne, nie nevyhnutne ako štát, a ktorého cieľom je prostredníctvom verejného uctieva-
nia Boha dosiahnuť večný život. Každé náboženstvo potom smeruje k naplneniu tohto 
cieľa a tomuto cieľu taktiež podriaďujú jeho príslušníci všetky svoje cirkevné zákony 
a voľbu opatrení, ktoré pokladajú za potrebné na zabezpečenie ich dodržiavania.109 Kľú-
čové pritom je, že na uskutočnenie tohto cieľa a na uplatnenie cirkevných zákonov nesmú 
použiť nielen štátnu moc, ale ani inú formu represívneho nátlaku, ktorá by narúšala slo-
bodu jednotlivých, či už vlastných, alebo cudzích náboženských komunít. Na nápravu 
blúdiaceho jednotlivca im musia postačiť výlučne len prostriedky presviedčania vo forme 
kázne, napomenutia, rady alebo osobný príklad jednotlivých veriacich. Ak tieto prostried-
ky údajného previnilca nenapravia, tak najkrajnejším riešením ako zjednať nápravu je 
jeho vylúčenie zo spoločenstva.110 

Po týchto stručných faktoch, ktoré sa týkajú základných pojmov, upriamim pozor-
nosť na jednu skutočnosť. Locke v rámci svojho vymedzenia náboženskej tolerancie trvá 
na tom, že jej uplatnenie má univerzálny rozsah. Štát by mal podľa neho tolerovať všet-
ky aspekty náboženského života rôznych náboženských komunít. Lenže tento nárok 
zlyháva, keďže sa bežne dostáva do konfliktu so spôsobom, akým jednotliví členovia 
mnohých náboženstiev chápu svoje postavenie vo svete. Inými slovami, toto tvrdenie 
sa musí vyrovnať s faktom, že príslušníci mnohých náboženstiev obhajujú určité ná-
zory a praktiky, ktoré sú v konflikte s cieľmi, ktoré sleduje štát. Presnejšie, konflikty 
sa vyskytnú najmä vtedy, keď sa veriaci pokúšajú na základe náboženských dôvodov 
zasahovať do záležitostí, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany života, slobody a sú-
kromného vlastníctva a podobne. Lockova motivácia, ktorá ho viedla k obhajobe nábo-
ženskej tolerancie štátu v období náboženskej nevraživosti, je v tomto bode dostatočne 
jasná. Nebudem ju na tomto mieste bližšie rozvádzať. Pripomeniem len, že súvisela 
najmä so snahou zabrániť násilnej konverzii, postihom v trestno-právnej rovine, odo-
beraniu súkromného a cirkevného majetku osobám, ktoré boli prenasledované na zá-

                                                           
106 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 47.  
107 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 47.  
108 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 50.  
109 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 52.  
110 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 53.  
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klade náboženských dôvodov, čiže všeobecne so zúriacou občianskou vojnou, ktorá 
mala výrazne náboženský podtext.  

V súčasnosti už nie sú mnohé z týchto aspektov náboženskej tolerancie relevant-
né. Základné otázky však ostávajú rovnaké. Otázka, ktorá nás bude zaujímať, je: Ako 
Locke rieši rozpor medzi náboženskou toleranciou štátu, ktorá je univerzálna, a potre-
bou ochrany verejného blaha, čiže záujmami štátu? Locke na tento problém zareagu-
je jednoduchým konštatovaním, že každé konanie proti verejnému blahu je odrazom 
nesprávne chápaného náboženstva a jeho cieľov. Štátny úradník je preto oprávnený 
použiť každý dostupný politický a právny prostriedok, a teda aj represívnu moc na je-
ho potlačenie.  

Pokiaľ veriaci sledujú svoje skutočné náboženské ciele, štát ich toleruje, ale v prí-
pade, že sa od nich odchýlia, štát nebude uplatňovať náboženskú toleranciu, ale dá 
prednosť svojmu prioritnému záujmu, čiže ochrane verejného blaha. Locke napríklad 
vyslovene uvádza, že keď sú súčasťou obsahu kázne v kostole poburujúce výroky proti 
verejnému blahu (rozumej prirodzeným právam!), ktorých vyslovenie je trestné vo ve-
rejnej sfére, štát musí uplatniť voči nim svoju autoritu.111 Nevzťahuje teda na ne pojem 
náboženskej tolerancie.112  

Na základe tejto krátkej lockovskej skice o tolerancii možno povedať toto. Po prvé, 
záujmy štátu a náboženské záujmy sú radikálne odlišné, preto nemôže nastať medzi nimi 
žiadny konflikt. Obe oblasti sú oddelené, takže medzi verejnou a súkromnou sférou neexis-
tuje prakticky žiaden kontakt. Všeobecná rovnosť pred zákonom okrem toho zaručuje, 
že to, čo je zákonom dovolené v štáte, nemôže štát zakázať v cirkvi, a to, čo je zaká-
zané prostredníctvom zákonov občanom štátu, nie je dovolené ani v cirkvi, napríklad 
na vykonávanie posvätných úkonov a podobne.113 Locke v tomto bode nepripúšťa 
žiadne výnimky. Po druhé, štát má zabezpečovať verejné blaho, ktoré definuje prostred-
níctvom prirodzených práv (práva na život, slobodu, zdravie a súkromné vlastníctvo 
a podobne). Cirkev má na starosti naše duševné potreby a vykonávanie náboženských 
rituálov, nie ochranu prirodzených práv.  

S takouto definíciou náboženstva by súhlasilo zrejme len veľmi málo teológov, prí-
padne religionistov, lebo Locke v skutočnosti používa pomerne úzku definíciu nábožen-
stva, ktorá oddeľuje podstatnú časť náboženských aktivít od náboženstva. Ale keď ju 
prijmeme, tak detailnejší pohľad na pojem starosť o dušu môže zahŕňať aj také záležitosti, 
ktoré budú nevyhnutne zasahovať do verejného blaha, teda do lockovských prirodzených 
práv. 

Zoberme si napríklad otázku potratov. Právo na život z pohľadu lockovskej kon-
cepcie tolerancie patrí do oblastí verejného blaha, čiže záujmov štátu. Z tohto pohľadu 
by sme nemohli zrejme použiť náboženské argumenty vo verejnej sfére, pretože na zá-
klade predchádzajúcich úvah by sme mali odvodiť záver, že cirkev sa nemá vyjadrovať 
a angažovať v otázkach, ktoré súvisia s lockovskými prirodzenými právami (či už ide 
o právo na život, alebo právo na súkromie, alebo právo na súkromné vlastníctvo a podob-

                                                           
111 Pozri LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 87.  
112 V tejto kapitole som podal len základný náčrt Lockových názorov na náboženskú toleranciu. Sústre-

dil som sa pritom len na jeden aspekt vzťahu tolerancie, a to na vzťah štátu voči náboženstvu, čiže 
na politické zdôvodnenie náboženskej tolerancie. Ako však upozorňuje Olga Navrátilová, „Lockova 
argumentace ve prospěch náboženské tolerance kombinuje různé typy argumentů: theologické, filo-
zofické i pragmatické.“ NAVRÁTILOVÁ, O. Stát a náboženství v Heglově filosofii, s. 52.  

113 LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 70. 
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ne). Dôvod tkvie v tom, že cirkev by musela použiť donucovaciu moc štátu v prípade, 
keď by sa usilovala o presadenie takej právnej úpravy, ktorá by bola v zhode s jej uče-
ním.  

Mohli by tak ale urobiť veriaci občania, ktorí v otázke potratov konajú v súlade 
s cirkevnou náukou? Odpoveď na túto otázku sa zdá byť kladná. V prípade, že verejnú 
diskusiu občania povedú prostredníctvom lockovskej koncepcie prirodzených práv, je  
to zrejme možné. Nemohli by teda použiť žiadne argumenty, ktoré sa opierajú len o vy-
hlásenia náboženských autorít a o články náboženskej náuky, ale táto náuka musí byť 
v súlade s obsahom prirodzených práv. 

Azda najlepšie by bolo, keby sme poznali odpoveď od samotného Johna Locka na 
otázku potratov v prípade, že v štáte uplatňujeme náboženskú toleranciu. Asi však mô-
žeme o tejto veci iba špekulovať. Locke sa totiž priamo nevyjadruje na tému potratov. 
Jediná jeho zmienka týkajúca sa potratov sa nachádza v Essay Concerning Human Un-
derstanding, kde uvádza vykonanie potratu medzi hriechmi (peccata), kde môžeme 
najskôr zaregistrovať všeobecný súhlas.114 Možné pochybnosti o tejto pasáži vyvoláva 
len skutočnosť, že tento názor uvádza v 3. kapitole spomenutého diela, v ktorej sa usilu-
je podať dôkaz o absencii vrodených praktických princípov a zásad. Vykonanie potratu 
uvádza na tomto mieste iba ako príklad všeobecného etického konsenzu, ktorý v tom 
období nebol zrejme ničím prekvapujúcim. Napriek tomu, ide o dosť silný náznak toho, 
že Locke bol proti potratom.115 Lenže je potrebné upozorniť aj na to, že z Lockových 
filozofických koncepcií vychádzajú spravidla zástancovia potratov. Odvolávajú sa pri-
tom na jeho koncepciu prirodzených práv z  Second Treatise of Government v súvislosti 
s právom ženy rozhodnúť sa, čo sa udeje s jej vlastným telom. Obsahová formulácia poj-
mu osoba, ktorý mnohí bioetici definujú pomocou psychologického kritéria identity 
osôb, má svoj pôvod práve u Johna Locka.116 Na základe psychologického kritéria iden-
tity osôb a práva ženy rozhodnúť sa, čo sa udeje s jej vlastným telom, možno usudzo-
vať, že plod je v určitej fáze svojho vývoja len časťou ženského tela, a nie telom nieko-
ho iného, takže plod nie je subjektom žiadnych prirodzených práv. Z tohto dôvodu štát 
plod nechráni takým spôsobom, ako sa to deje po narodení dieťaťa, ktorému môžeme 
jednoznačne pripísať prirodzené práva a slobody. Na základe tohto argumentu by ochra-
na plodu spadala medzi záujmy štátu, ale pretože plod nevlastní prirodzené práva a slo-
body, štát nemá povinnosť ho chrániť. Domnievam sa, že môžeme síce odvodiť z Locko-
vých prác tento liberálny pohľad na potraty, ale nemôžeme mu tento pohľad jednoznačne 
pripísať.117   

Naopak, za podobne lockovský možno pokladať aj názor, že identita človeka spo-
číva  

„v účasti na témže pokračujícím živote, na základe nepřetržitě uplývajících 
hmotných částeček, v posloupnosti životně sjednocených s týmž organizova-
ným tělem. Ten, kdo bude klást identitu člověka do něčeho jiného – a tedy ne 
obdobně jako u jiných živočichů do jednoho vhodně organizovaného těla, 

                                                           
114 LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 67.   
115 Pozri bližšie štúdiu MANCHESTER, E. Locke on Bodily Rights and the Immorality of Abortion:  

A Neglected Liberal Perspective [online] http://www.uffl.org/vol16/manchester06.pdf.  
116 O osobnej identite pozri LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 341-348.  
117 Pozri však diskusiu v LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 348, kde Locke objasňuje, že na identite 

osoby je „založeno veškeré právo a spravedlnost, spojené s odměnou a trestem; každý vykazuje sta-
rostlivý zájem o štěstí“.  
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uvažovaného v nějakém libovolném okamžiku a odtud přetrvávajícího v rámci 
jedné organizace života v rozmanitých postupně uplývajících částečkách hmo-
ty, s tímto tělem sjednocených –, tomu se obtížně vytvoří embryo, člověk 
v letech, blázen i člověk uměřený, tak aby byl týmž člověkem, za předpokla-
du, že by byl jedním a týmž člověkem Set, Ismael, Sókratés, Pilát, sv. Augus-
tin a Cesare Borgia.“118  

V citovanej pasáži Locke objasňuje, v čom spočíva identita človeka pomocou bio-
logického kritéria identity. Na základe biologického kritéria identity človeka a prirodze-
ného práva na život možno usudzovať, že vývoj plodu je prirodzeným vývojom odlíši-
teľnej a jednotnej ľudskej bytosti (ľudského organizmu), ktorý sa začína počatím a končí 
smrťou, takže plod je subjektom prirodzených práv, rovnako ako novorodenec a dospelý 
človek. A teda štát musí plod chrániť. Na základe tohto argumentu život človeka spadá 
vo všetkých svojich fázach svojho vývoja pod lockovské verejné blaho, respektíve do 
oblastí prirodzených práv, ktoré má štát povinnosť chrániť. Domnievam sa, že na zákla-
de niektorých Lockových úvah môžeme odvodiť aj tento konzervatívny pohľad na po-
traty, ale rovnako ako v prípade liberálneho argumentu, ani teraz mu tento pohľad na 
potraty nemôžeme pripísať jednoznačne. 

Jeden z dôvodov, prečo je zložité nájsť uspokojivú odpoveď, tkvie v odlišnosti po-
užitých pojmov v oboch argumentoch. V liberálnom argumente sme uplatnili pojem 
osoba, v druhom prípade pojem človek. A keďže ide o dva odlišné pojmy, používa Locke 
v súvislosti s nimi aj dve odlišné kritéria identity.119 V závislosti od použitia prvého alebo 
druhého pojmu plod je alebo nie je subjektom prirodzených práv. Zdá sa preto, že argu-
menty hovoria o dvoch odlišných veciach. Kľúčová otázka, ktorá je jadrom sporu v dis-
kusiách o potratoch, potom je: Aký je vzťah medzi pojmom osoba a pojmom človek, res-
pektíve medzi identitou osoby a identitou človeka? Len keď nájdeme odpoveď na túto 
otázku, bude mať náš spor zmysel, pretože len vtedy budeme hovoriť o tom istom.  

Keď však chceme na túto otázku odpovedať, musíme ukázať spôsob, ktorým vy-
svetľuje Locke vzťah medzi identitou osoby a identitou človeka. Čitateľov monografie 
však sklamem, pretože sa nebudem na tomto mieste touto otázkou zaoberať a ani sa 
nepokúsime rozhodnúť, ku ktorej interpretácii je Lockovo riešenie vzťahu medzi identi-
tou osoby a identitou človeka najbližšie. Mojím cieľom je v tejto časti skôr upozorniť na 
dva problémy, ktoré otvoril Locke a ktoré sa stali kľúčovými vo verejných debatách  
o potratoch: Po prvé, na ontologický problém vzťahu identity osoby a identity človeka. 
Po druhé, na politicko-etický problém, ktorý sa týka koncepcií náboženskej tolerancie 
a prirodzených práv. Chcem poukázať na to, že tieto dva problémy spolu bezprostredne 
súvisia, a to nasledujúcim spôsobom: Keď uplatníme v štáte náboženskú toleranciu, 
verejnú diskusiu o potratoch by sme mali viesť len z pohľadu koncepcie prirodzených 
práv. Otázka, ktorú si potom musíme nevyhnutne položiť, je: Kto je subjektom priro-

                                                           
118 LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 337-338. 
119 Pozri diskusiu v LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 338-339. Locke nepoužíva na tomto mieste 

výraz „pojem“ ale termín „idea“. Locke uvažuje o identite takto: „Identita je přizpůsobená ideji. – 
Samotná jednota substance tudíž nezahrnuje všechny druhy identity a ani ji ve všech případech ne-
určuje. Máme-li chápat a posuzovat správně, musíme uvážit, jakou ideu slovo uplatněné přestavuje; 
je totiž jedna věc být touž substancí, jiná věc být týmž člověkem a třetí věc být touž osobou, pakliže 
osoba, člověk a substance jsou tři jména představující tři rozdílné ideje; neboť takovou, jakou je 
idea příslušející k onomu jménu, musí být rovněž identita.“ LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 
338. 
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dzených práv? Na túto otázku možno odpovedať aj prostredníctvom ontologickej analý-
zy.120  

Súčasné filozofické debaty o potratoch preto v mnohom pripomínajú pokusy nájsť 
odpovede na predložené otázky: Aký je vzťah medzi pojmom osoba a pojmom človek, 
respektíve medzi identitou osoby a identitou človeka? Kto je subjektom prirodzených 
práv? 

Domnievam sa preto, že súčasná diskusia o potratoch sa odohráva prostredníctvom 
pojmov a koncepcií, ktoré sa pokúšal vymedziť a rozpracovať John Locke. Na základe 
naznačenej debaty by mala byť zrejmá kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncep-
cií v bioetických argumentoch týkajúcich sa polemík o potratoch a koncepcií prirodze-
ných práv, ktoré tieto debaty determinujú.121  

Na základe Lockovej koncepcie tolerancie by sme preto mali odmietnuť, aby veria-
ci diskutovali vo verejnej sfére prostredníctvom náboženských argumentov a pojmov. 
Zdá sa však, že tento názor diskriminuje veriacich a zvýhodňuje ateistov. Lenže iróniou 
je, že Locke náboženskú toleranciu nevzťahuje na ateistov. Locke uvádza, že vôbec ne-
majú byť tolerovaní tí, ktorí popierajú existenciu Boha.122 Dôvod, prečo obhajuje tento 
názor, tkvie v jeho presvedčení, že ateistov nezaväzujú a nie sú pre nich posvätné sľuby, 
zmluvy a prísahy. Keďže však ide o putá, ktoré držia pokope ľudskú spoločnosť, ich 
absencia spoločnosť rozkladá. Presnejšie, keď odstránime Boha, ktorý je garantom dodr-
žiavania zmluvných záväzkov, rozpadne sa spoločenská zmluva, ktorá je zdrojom legi-
timity štátu, čo vedie ku kolapsu štátu. Ateisti, ktorí ničia a podrývajú každé nábožen-
stvo, nemajú preto právo, aby v mene náboženskej tolerancie požadovali toleranciu voči 
sebe.123  

Z pohľadu Lockovej koncepcie náboženskej tolerancie možno preto konštatovať 
o probléme potratov nasledujúce. Náboženská tolerancia vyžaduje od nás, aby sme v kon-
fesionálne rôznorodom štáte diskutovali o probléme potratov pomocou pojmov, ktoré 
bližšie vymedzujú koncepcie prirodzených práv a slobôd. To znamená, ak aj bol Locke 
proti potratom, a teda pokladal ich za zjavne nemorálne činy, o ktorých panuje všeobec-
ný súhlas, musel by tento svoj názor vyjadriť prostredníctvom koncepcie prirodzených 
práv a slobôd. 

Na záver tejto časti preto možno všeobecne konštatovať, že takto interpretovaná 
náboženská tolerancia je pomerne radikálna. Netoleruje každú náboženskú aktivitu. 
V Lockovom prípade ide v konečnom dôsledku o definíciu náboženstva pomocou nie-
ktorých jeho podstatných prvkov. Tieto prvky však nemusia pokladať za „podstatné“ 
napríklad židia, budhisti, moslimovia a kresťania. Mnoho nábožensky založených ľudí 

                                                           
120 Z pohľadu tejto otázky je iste dôležitá aj diskusia v LOCKE, J. Esej o lidském chápaní, s. 348, kde 

Locke objasňuje skutočnosť, že na identite osoby je „založeno veškeré právo a spravedlnost, spoje-
né s odměnou a trestem; každý vykazuje starostlivý zájem o štěstí a neštěstí svého vlastního já a ne-
záleží na tom, co se stane s jakoukoli substancí, která není s oním vědomím spojená nebo jim ovliv-
něná.“ Tento citát naznačuje jednu možnú odpoveď na položenú otázku, a síce, že prirodzené práva 
a slobody sa tykajú osôb.  

121 Namiesto o prirodzených právach a slobodách možno v súčasnosti hovoriť skôr o ľudských právach 
a slobodách. Táto zmena terminológie by však nemala meniť základný význam toho, čo sme uviedli 
v texte. 

122 LOCKE, J. Dopis o toleranci, s. 82.  
123 Proti tomuto názoru, samozrejme, môžeme uviesť mnoho námietok, na tomto mieste sa nimi však 

nebudem zaoberať. 
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pokladá náboženstvo za určitý spôsob života, respektíve formu života, ktorá zahŕňa všetky 
aspekty života, pričom táto forma je neredukovateľná a má pre nich kľúčový význam. 
Napokon aj starosť o dušu môžeme interpretovať tak široko, že len sotva budeme z nej 
môcť vylúčiť napríklad problematiku potratov. Zdá sa preto, že z tohto pohľadu bude 
tolerancia štátu závisieť od vhodnej definície náboženstva, pričom rôzne definície pojmu 
náboženstvo povedú k rôznym definičným sporom. Kritérium na posudzovanie vhodnos- 
ti definície je u Locka zrejmé. Je ním koncepcia prirodzených práv. Inými slovami ochra-
na verejného blaha v podobe prirodzených práv a slobôd je nadradená náboženským 
záujmom, cieľom a spôsobom života. 

Je potrebné upozorniť aj na to, že náboženská tolerancia štátu sa líši od nábožen-
skej tolerancie, ktorá vychádza z konkrétneho učenia jednotlivých náboženstiev a jej 
uplatnenie sa rovnako líši od prípadu k prípadu, ako sme to naznačili v krátkom náčrte 
tolerancie v dejinách kresťanského myslenia. Čo jedno náboženstvo zakazuje, iné tole-
ruje. Ale aj tu bude platiť to, čo v predošlom prípade. Konania, ktoré toleruje určité 
náboženstvo, nemusí tolerovať štát, pretože môžu zasahovať do prirodzených práv. 
A naopak, štát môže od veriacich vyžadovať tolerovanie iných, pretože ich konanie je 
v súlade s ich prirodzenými právami, a tak ich de facto nútiť k tolerancii. 

3.1.3  Náboženská tolerancia v liberálnych demokraciách   

Napriek mnohým rozdielom je Lockovo vymedzenie náboženskej tolerancie blízke 
modernej koncepcii náboženskej tolerancie demokratických štátov. Napríklad prvý do-
datok k Ústave Spojených štátov je priamym potomkom tohto spôsobu uvažovania. 
Z jeho „náboženských“ klauzúl priamo vyplýva, že štát nepreferuje žiadne nábožen-
stvo a zakazuje uplatňovanie nátlaku v otázkach náboženskej viery. Locke a Ústava 
Spojených štátov sa tiež zhodujú v názore, že náboženskú toleranciu možno uplatniť 
len vtedy, keď oddelíme náboženskú a verejnú sféru. Neznamená to však, že nábožen-
ské klauzuly prvého dodatku a tradícia ich interpretácie prostredníctvom súdov sú v kaž-
dom ohľade lockovské. Z pohľadu Ústavy spojených štátov (ako je interpretovaná súd-
mi) neplatí Lockov predpoklad, že zákony majú byť aplikované bez výnimky. Existuje 
dlhá história výnimiek z obmedzení zo strany zákonov jednotlivých štátov a z federál-
nych zákonov kvôli náboženstvu: kvakeri a Mennoniti sú oslobodení od odvodov do 
armády kvôli ich náboženskej viere, Amiši sú oslobodení od požiadavky povinnej škol-
skej dochádzky; cirkvi sú oslobodené od určitých daňových požiadaviek, ktoré platia 
pre všetky ostatné právnické osoby a podobne.124 

Takisto legislatíva mnohých iných liberálno-demokratických štátov vychádza z pred-
pokladu, že náboženskú toleranciu možno úspešne uplatniť len vtedy, keď sme schopní 
identifikovať rozsah konania, ktoré má náboženský charakter. V oboch prípadoch môže 
náboženská tolerancia fungovať len vtedy, keď jednotlivé náboženstvá „ponúknu“ dobre 
lokalizovateľné oblasti, ktoré je štát schopný, respektíve ochotný uznať ako nábožen-
skú sféru a keď prijmeme predpoklad o jej súkromnom charaktere. Keďže vymedzenie 
týchto oblastí (jednak náboženskej a jednak súkromnej) je nesmierne zložitá vec, ne-
prekvapuje, že dochádza v tomto ohľade k častým sporom.  

Dôvod tkvie v tom, že vymedzenie sféry náboženského konania a cieľov nesie so 
sebou mnoho interpretačných problémov. Keď chceme presne identifikovať rozsah uplat-
nenia pojmu náboženstvo, musíme ho vhodne definovať. Nie je to však vôbec jednodu-
                                                           
124 Bližšie pozri GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 109. 
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ché. Nejasnosť a mnohoznačnosť výrazu „náboženstvo“ v prirodzenom jazyku vedie 
totiž len zriedka k všeobecne prijateľnému konsenzu ohľadne toho, čo tvorí obsah defi-
nície tohto pojmu. Ten bude často závislý od prijatej teórie, s ktorou pracujú jej autori, 
a cieľov, ktoré štát sleduje. Výstižne to charakterizuje aj samotná Lockova definícia poj-
mu náboženstva ako slobodného spoločenstva ľudí, ktorí sa združili za účelom verejné-
ho uctievania Boha za cieľom ich spasenia. Stručne povedané, z formálneho hľadiska 
ide o klasický príklad definovania pojmov pomocou esenciálnych vlastností objektu 
definície. V tomto prípade náboženstva. Na druhej strane, z obsahového hľadiska jeho 
definícia nesie výrazne rysy jeho filozofie náboženstva. Táto skutočnosť má pre nás je-
den nepríjemný dôsledok. Ten súvisí s tým, že s jeho definíciou môžeme, ale nemusíme 
súhlasiť, pretože to, či ju prijmeme, alebo neprijmeme nezáleží len od jej sémantického 
obsahu, ale aj od ďalších okolností. Napríklad, akým spôsobom sa stotožníme, respektí-
ve nestotožníme s jeho zdôvodnením a s uplatnením pojmu náboženstvo na konkrétne 
prípady. Len sotva môžeme preto očakávať spoločný konsenzus v otázke definície pojmu 
náboženstvo a v prípade, že chýba táto spoločná zhoda, tolerancia štátu rôznych nábo-
ženských praktík bude vždy protirečivá.  

Nedostatok zhody totiž povedie k nekončiacim sporom o správny výklad toho, čo 
spadá, respektíve nespadá pod náboženskú prax a čo je už mimo nej. Jedným z riešení 
zo strany štátu je samozrejme prijatie legislatívnej definície náboženstva, ktorá spolu s 
príslušnou judikatúrou autoritatívne vytvorí inštitucionálny rámec pre vedenie debaty  
o tolerancii. Samozrejme nemôžeme očakávať, že legislatívna úprava náboženskej pra-
xe bude korešpondovať s tým, ako chápu náboženstvo a náboženskú prax jeho stúpenci.  

Mnoho kresťanov a židov napríklad považuje za nemožné zosúladiť legalitu potra-
tov vo väčšine týchto demokracií s tým, čo od nich vyžaduje ich náboženská identita. 
Takisto mnoho moslimov si praje, aby sa zhodovali ustanovenia amerického, prípadne 
nemeckého a francúzskeho občianskeho a trestného práva s ustanoveniami Koránu a po-
dobne. Keď takéto, respektíve podobné ustanovenia nenachádzajú, alebo nie sú v ňom 
obsiahnuté v požadovanej miere, často neakceptujú príslušné časti právneho poriadku 
danej krajiny. V takejto situácii sa riadia odlišnými normami, resp. náboženskými pra-
vidlami, ktoré ich vedú do konfliktu s právnym poriadkom toho-ktorého štátu. Inými 
slovami, aj pri uplatnení náboženskej tolerancie nevymizne konflikt medzi demokratic-
kým štátom a jednotlivými náboženskými skupinami.  

Takisto predstava, že existuje sféra štátnych záujmov a prirodzených práv, ktorá 
je oddelená a irelevantná napríklad od kresťanskej, moslimskej či židovskej identity 
ľubovoľného veriaceho, je pre mnohých veriacich ľudí neprijateľná. Namiesto toho je 
celkom bežné, že mnohí veriaci ľudia budú chápať svoju náboženskú identitu tak, že má 
priame dôsledky pre to, akým spôsobom má štát konať, respektíve ako vymedziť a zdô-
vodniť prirodzené práva. Lenže aj v tom tkvie mnoho problémov. Rôzne spôsoby nábo-
ženského života, respektíve rôzne náboženské prúdy ponúkajú totiž v tomto smere odlišné 
a vzájomne si odporujúce návody.125 Je len samozrejmé, že štát preto spravidla netoleru-
je každú takúto náboženskú predstavu, cieľ, respektíve spôsob života. Náboženská tole-
rancia sa spravidla neuplatňuje univerzálne, ako písal Locke. Niektoré náboženské pre-

                                                           
125 Napríklad uvažujme o týchto protikladných postojoch: potrat je legálny/nelegálny; je potrebné uzá-

koniť partnerské zväzky osôb rovnakého pohlavia vo forme manželstva alebo registrovaného part-
nerstva / nie je správne uzákoniť partnerské zväzky osôb rovnakého pohlavia či už vo forme man-
želstva, alebo vo forme registrovaného partnerstva; je správna taká daňová politika, ktorá favorizuje 
heterosexuálne manželstvá na úkor slobodných/ daňová politika, ktorá favorizuje heterosexuálne 
manželstvá na úkor slobodných, je diskriminačná. 
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javy demokratické štáty pokladajú za zákonné, naopak iné za nezákonné.126 Aj v ich prí-
pade však bude platiť rovnako, ako sme to videli u Johna Locka, že záujmy a ciele štátu 
sú nadradené záujmom a cieľom jednotlivých náboženských skupín.  

3.1.4  Náboženská tolerancia u Johna Rawlsa a dve idey tolerancie 

V nasledujúcich kapitolách budem uvažovať o Rawlsovom návrhu na riešenie kon-
fliktu medzi demokratickým štátom a náboženstvom. Napätie, ktoré tento konflikt vy-
voláva, podľa neho do veľkej miery zmierňujú princípy obsiahnuté v medziach rozum-
ných princípov politickej spravodlivosti. V tejto časti chcem upozorniť na to, čo píše 
v tomto kontexte o tolerancii. V súvislosti s politickou koncepciou spravodlivosti uvažuje 
aj o princípe tolerancie. Podľa Rawlsa tento princíp je stelesnený v dvoch odlišných 
ideách. Jedna je čisto politická a je vyjadrená z hľadiska práv a povinností chrániacich 
náboženskú slobodu zo strany štátu. Štát uplatňuje politickú ideu náboženskej tolerancie 
vtedy, keď zabezpečuje každému náboženstvu rovnaké postavenie v rámci rozumnej 
politickej koncepcie spravodlivosti. Druhá sa týka bezprostredne konkrétneho súhrnné-
ho náboženského, respektíve nenáboženského učenia. Subjektom, ktorý uvedenú ideu 
uplatňuje v súlade so svojím súhrnným náboženským učením, je konkrétne náboženstvo, 
respektíve jeho príslušníci.127 

Podľa Rawlsa, keď chceme označiť súhrnné učenie za rozumné, nestačí, ak prijíma 
druhú spomenutú ideu tolerancie, ale takéto učenie musí v určitej forme zastávať aj poli-
tickú ideu tolerancie. Najmä v kontexte verejnej argumentácie je dôležité, aby sme uplatňo-
vali, alebo boli pripravení uplatniť politickú ideu tolerancie. Naše dôvody na uplatnenie 
politickej idey tolerancie však nemusia byť politické, môžu vyplývať z našich nábožen-
ských alebo nenáboženských učení. Kľúčový je fakt, aby tieto dôvody boli v súlade  

                                                           
126 Pozri bližšie GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 108-110. 
127 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 200-202, 228. Terminológiu, ktorú Rawls 

používa na tomto mieste, pozri v kapitole Idea verejného rozumu Johna Rawlsa. „Ako je možné – 
alebo je to tak – pre veriacich, ako aj nereligiózne založených občanov presadzovať ústavný režim, 
keď pod ním nemusia prosperovať ich súhrnné učenia a zjavne môžu upadať? Odpoveď spočíva 
v tom, že náboženské či nenáboženské učenie chápe a prijíma, že s výnimkou presadzovania rozum-
nej ústavnej demokracie neexistuje iný spôsob, ako férovo zaistiť slobodu jej prívržencov, ktorá by 
bola v súlade s rovnými slobodami iných rozumne slobodných a rovných občanov. Pri presadzovaní 
ústavno-demokratického režimu môže náboženské učenie povedať, že takéto obmedzenia našej slo-
body nám vymedzuje Boh. Nenáboženské učenie sa vyjadruje inak. V oboch prípadoch však platí, 
že tieto učenia odlišnými spôsobmi formulujú to, ako sloboda svedomia a princíp tolerancie môže 
zapadať do rovnej spravodlivosti všetkých občanov v rozumne demokratickej spoločnosti. Princípy 
tolerancie a slobody svedomia musia mať dôležité miesto v akejkoľvek ústavno-demokratickej kon-
cepcii. Stanovujú základňu, ktorú musia prijať všetci občania ako tú, ktorá je férová a reguluje riva-
litu medzi učeniami.  

Všimnime si tu, že existujú dve idey tolerancie. Jedna je čisto politická, vyjadrená z hľadiska práva 
a povinností chrániacich náboženskú slobodu v súlade s rozumnou politickou koncepciou spravod-
livosti. Druhá nie je čisto politická, ale vyjadrená z náboženského či nenáboženského učenia, ako 
keď sa napríklad povedalo vyššie, že tieto obmedzenia našej slobode kladie Boh. Tu sa ponúka prí-
klad toho, čo nazývam vyvodzovanie z domnienok. V tomto prípade usudzujeme z toho, čomu ve-
ríme, alebo sa domnievame, že môžu byť základné učenia iných ľudí, či už filozofické, alebo nábo-
ženské, a usilujeme sa im ukázať, že napriek tomu, čo si môžu myslieť, aj naďalej môžu presadzo-
vať rozumnú koncepciu spravodlivosti. My sami nepresadzujeme uvedený základ tolerancie, ale 
ponúkame ho ako niečo, čo môžu presadzovať v súlade s ich súhrnnými učeniami.“ RAWLS, J. Re-
vidovaná idea verejného rozumu, s. 200-202. 
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s politickou ideou tolerancie.128 Keďže politickú ideu tolerancie presadzujeme v súlade 
s našimi súhrnnými učeniami, preto súhrnné učenia, ktoré neobsahujú takúto ideu tole-
rancie nie sú v súlade s demokratickou spoločnosťou – napríklad určité náboženské uče-
nia, ktoré zastávajú niektoré fundamentalistické náboženstvá alebo niektoré nenábožen-
ské učenia, ako sú teórie autokracie či diktatúry a podobne.129 Vzniká otázka, do akej 
miery môžu byť takéto nerozumné súhrnné učenia aktívne a treba ich v ústavno-demo-
kratickom režime tolerovať zo strany štátu. Podľa Rawlsa nerozumné učenie predstavu-
jú hrozby demokratickým inštitúciám, nie je preto možné, aby ich ústavný režim trpel 
v inej forme než je modus vivendi.  

„Ich existencia vymedzuje limit cieľa plnej realizácie rozumnej demokra-
tickej spoločnosti s jej ideálom verejného rozumu a idey legitímneho práva. 
Táto skutočnosť neznamená chybu či zlyhanie idey verejného rozumu, ale 
skôr naznačuje, že existujú hranice, po ktoré môže verejný rozum siahať.“130 

3.2  Všeobecné charakteristiky separácie 

Separácia je na rozdiel od tolerancie radikálnejšou formou spolužitia medzi odliš-
nými skupinami.131 Separácia totiž vedie k odlúčeniu od iných alebo k vylúčeniu iných 
zo spoločenstva. Keď hovoríme o tolerancii, vždy máme spravidla záujem, aby boli 
zachované určité nevyhnutné spoločenské vzťahy medzi nami a ostatnými. Pod separá-
ciou však môžeme skôr rozumieť snahu redukovať tieto spoločenské vzťahy na mini-
mum.  

Z tohto hľadiska sa dá uvažovať o úplnom a čiastkovom oddelení od iných. O úpl-
nom oddelení hovoríme vtedy, keď pôjde o separáciu vo všetkých aspektoch života od 
iných. Naopak, čiastková separácia sa týka len niektorých aspektov života. Ďalším roz-
dielom, ktorý je zrejmý, je rozdiel medzi súhrnným separatizmom, to znamená túžbou 
po separácii (úplnej alebo čiastočnej) od všetkých tých, ktorí sú iní; a nesúhrnným sepa-
ratizmom, túžbou po separácii (opäť, celkovej alebo čiastkovej) len od niektorých z tých, 

                                                           
128 „Konflikt medzi demokraciou a rozumnými náboženskými učeniami a medzi rozumnými nábožen-

skými učeniami navzájom do veľkej miery zmierňujú princípy obsiahnuté v medziach rozumných 
princípov spravodlivosti v ústavnodemokratickej spoločnosti. Toto zmiernenie spôsobila idea tole-
rancie a ja rozlišujem dve takéto idey. Jedna je čisto politická, vyjadrená z hľadiska práv a povin-
ností chrániacich náboženskú slobodu v súlade s rozumnou politickou koncepciou spravodlivosti. 
Druhá nie je čisto politická, no je vyjadrená v rámci náboženského alebo nenáboženského učenia. 
Rozumné posúdenie politickej koncepcie treba potvrdiť ako pravdivé či správne na základe rozum-
ného súhrnného učenia.  

Domnievam sa teda, že rozumné súhrnné učenie prijíma istú formu politického argumentu v pros-
pech tolerancie. Samozrejme, že občania sa môžu nazdávať, že základné dôvody pre toleranciu 
a pre iné prvky ústavnodemokratickej spoločnosti nie sú politické, ale skôr sa nachádzajú v ich ná-
boženských alebo nenáboženských učeniach. A tieto dôvody, môžu tiež povedať, sú pravdivé, alebo 
správne, pričom politické dôvody môžu vidieť ako povrchné a základné ako hlboké. Zatiaľ nevzni-
ká nijaký konflikt, ale len súhlasné súdy prijaté v rámci politických koncepcií spravodlivosti na jed-
nej strane a v rámci súhrnných učení na druhej strane.“ RAWLS, J. Revidovaná idea verejného ro-
zumu, s. 228-229.  

129 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 230. 
130 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 231. 
131 Pozri bližšie GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 110. 
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ktorí sú iní. Separatistické túžby môžu byť vzájomné. Môžeme rovnako túžiť separovať 
sa od nejakej skupiny, ktorá sa separuje takisto od nás. Bežnejšia je však situácia, keď 
sú separatistické túžby jednostranné; vykonané alebo dokonca nanútené len jednou zo 
strán. Kresťania napríklad vnútili židom separáciu, keď v dvanástom storočí zriadili 
getá vo viacerých mestách Európy a podobne.  

3.2.1  Druhy separácie 

Separatistické postoje vo všetkých svojich formách nesú so sebou rôzne druhy ko-
nania. Separatisti môžu odstrániť, keď môžu, tých, od ktorých sa chcú odčleniť pomo-
cou ich deportácie do vzdialených miest. Takisto sem patria už spomenuté getá alebo 
väznice, prípadne sa môžu vyčleniť určité oblasti ako rezervácie, ako to bolo v prípade 
severoamerických Indiánov. Častým prípadom je práve odchod separatistov na odľahlé 
miesta, ako to urobili napríklad separatistickí emigranti z Európy do Ameriky v sedem-
nástom a osemnástom storočí. Separatisti však nemusia urobiť nič takéto dramatické. 
Celkom postačuje, pokiaľ sa budú usilovať o to, aby sa nedostali do kontaktu s tými,  
od ktorých sa chcú separovať.  

Úplná a súhrnná separácia je odčlenením sa od všetkých tých, ktorí sú iní, a to vo 
všetkých aspektoch života. Tento typ separácie je veľmi zložité uskutočniť. Príklady sa 
hľadajú veľmi ťažko, napríklad Severná Kórea alebo Kuba. Úplnú a súhrnnú separáciu 
možno preto uskutočniť azda len na opustenom ostrove. 

Úplná a nesúhrnná separácia je odčlenením sa od všetkých tých, ktorí sú inými len 
v niektorých aspektoch života. Tento typ separácie je bežnejší, ale napriek tomu je po-
merne náročný. Príkladom je kláštorný život. Skutočnosť, že úplnú separáciu obvykle 
nedosiahneme, neznamená, že sa o ňu zníži záujem. Inými slovami, v prípade, že takáto 
separácia zlyháva vo svojej realizácii, úsilie o jej dosiahnutie nemusí zmiznúť zo dňa na 
deň. Môže sa naďalej vyskytovať prinajmenšom v nejakej svojej deklaratívnej podobe. 

Túžba po čiastočnej separácii nesúhrnného druhu (separácia od niektorých a len 
v určitých aspektoch) je pomerne častá. Stretávame sa s ňou bežne aj v našich životoch. 
Túžba po čiastkovej súhrnnej separácii (separácii od všetkých, ale len v niektorých 
aspektoch) je takisto relatívne bežná a pomerne ľahko dosiahnuteľná, dokonca pre 
mnohé formy spolužitia je pravdepodobne nevyhnutná. Manželia sa separujú od iných 
vzhľadom na sexuálne vzťahy; kresťania sa spravidla separujú od nekresťanov, pokiaľ 
ide napríklad o prijímanie eucharistie a podobne. Mnohé náboženstvá uplatňujú práve 
tento druh mierneho separatizmu. 

3.2.2  Analýza motívov separácie  

Túto relatívne formálnu analýzu druhov separatizmu je potrebné doplniť o niektoré 
stručné komentáre o motívoch. Prečo by sa mali jednotlivci alebo skupiny separovať 
v niektorom zo spomenutých významov? V prípade viacerých miernejších druhov sepa-
ratizmu – tých, ktoré obhajujú len čiastkovú separáciu vzhľadom na málo typov spolo-
čenských vzťahov – nemusíme hľadať žiadny špeciálny motív. Každý z nás bez výnim-
ky žije v súlade s určitou formou života, ktorá má vymedzené hranice (sme členovia 
rodiny, cirkví, občania, športoví fanúšikovia a podobne). Je zrejmé, že každý z nás má 
nejaké separatistické tendencie; túžby udržiavať niektoré formy vzťahov len s niektorý-
mi ľuďmi.  



 54 

Zdá sa, že je vhodné, aby sme hľadali špeciálne motívy, ak objavíme túžby po úpl-
nej separácii. Vyskytujú sa túžby po odmietnutí vzťahov akéhokoľvek druhu prinajmen-
šom s niektorými cudzími skupinami (v prípade úplného a nesúhrnného separatizmu) 
alebo túžby po odmietnutí vzťahov akéhokoľvek druhu so všetkými cudzími skupinami 
(v prípade úplného a súhrnného separatizmu). Tieto túžby sú oveľa menej časté ako 
túžby po čiastkovej separácii, preto si často vyžadujú určité zdôvodnenie.  

Bežne uvádzaným motívom pre úplnú separáciu je strach a jeho blízky korelát ne-
návisť. Je totiž zrejmé, že tvrdenie, že odlišnosti sú irelevantné alebo nie sú až také 
podstatné, obvykle nepostačuje na to, aby sme sa separovali od všetkých ľudí; je väčšia 
pravdepodobnosť, že takéto zdôvodnenie sa dá použiť skôr na obhajobu tolerancie. 
Spomeňme si, že keď Locke obhajoval toleranciu, tak sa z veľkej časti opieral o to, že 
štát a náboženstvo sledujú odlišné ciele, takže ide o oddelené, ale nie nepriateľské ob-
lasti.  

Separatizmus skôr nahrádza výrok, že odlišnosti sú nepodstatné za výrok, že cudzi-
nec je v určitom aspekte nebezpečný.  Napríklad, ak budeme udržiavať kontakt s cudzin-
cami alebo príslušníkmi iných náboženstiev, dochádza k ujme. Tento strach bude často 
viesť k nenávisti: čokoľvek, čo pokladáte za hrozbu, budete tiež pravdepodobne nenávi-
dieť. To je dôvod, prečo separatistické túžby sú tak často sprevádzané násilím. Aj v prí-
pade, kedy sú separatistické tendencie vzájomné, môže byť stále násilie prezentované 
ako reakcia na vonkajšie ohrozenie, respektíve ako vedľajší dôsledok strachu. V kraj-
nom prípade môže separatizmus viesť k nexusu nenávisti, strachu a násilia. Hitlerovo 
konečné riešenie bolo vyvrcholením hlbokej túžby nacistov po separácii od židov; je to 
ideálny a typický príklad separatistickej vášne namierenej voči inej skupine.132 Rovnako 
hlboké separatistické vášne na strane bezmocných vedú pravdepodobne menej často  
k násilnému riešeniu, hoci môžu byť spojené so strachom a nenávisťou.  

Sú tu však potrebné určité spresnenia. Hoci strach a nenávisť sú pravdepodobne 
dominantné motívy súvisiace so separatizmom, jednako budú existovať prípady, v kto-
rých sú výrazne modifikované prostredníctvom iných motívov a postojov. Predstavme 
si relatívne bezmocnú skupinu, obklopenú inými ľuďmi, o ktorých hodnotách a spôsobe 
života sa domnieva táto skupina, že sú beznádejne protichodné jej vlastným hodnotám.  

Predstavme si ďalej, že členovia tejto skupiny neprechovávajú žiadnu nenávisť vo-
či vonkajšiemu svetu, a že dokonca aj ich strach zo sveta je tlmený prostredníctvom 
záruky (možno danej Bohom), že ľudia, ktorí nepatria k nim, sa nakoniec zničia sami, 
a teda v zásade nepredstavujú hrozbu. Táto skupina bude jednako separatistická, hoci jej 
členovia môžu byť motivovaní radostným pocitom svojho vlastného vyvolenia a len  
v minimálnej miere na základe strachu, nenávisti alebo podozrievania voči okoliu. 

Ako príklad takéhoto postoja sa bežne uvádzajú Amiši. Amiši sú malá protestant-
ská denominácia, ktorá pochádza zo Švajčiarska, v súčasnosti ich možno nájsť najmä 
v Spojených štátoch amerických a v Kanade. Ide o výrazne nábožensky motivovanú 
separatistickú skupinu, pre ktorú je charakteristická hospodárska a reprodukčná sebe-
stačnosť.  

Amišský separatizmus je ideálna a typická forma pokusu o úplnú a súhrnnú sepa-
ráciu, ktorá sa netýka len príslušníkov iných náboženstiev, ale každého neamiša. Kľú-
čové je to, že ide o teologicky zdôvodnené oddelenie od vonkajšieho sveta. Amiši po-
kladajú samých seba za Bohom povolaných a vyvolených ľudí, pre ktorých je neamiš-

                                                           
132 Tejto téme som sa venoval podrobnejšie v NEŠTINA, M. Reflexia holokaustu v naratívnej teológii 

20. storočia. 
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ský svet miestom hrozby a zatratenia; vonkajšiemu svetu čelia prostredníctvom paci-
fizmu a izolácie. Každá komunita, ktorá sa podobne ako Amiši usiluje o úplné a súhrnné 
odčlenenie, musí byť schopná vyznačiť hranice svojho sveta a uchovať si ich. Možno 
pôvodný impulz k tomu, aby boli uzavretou komunitou, bolo ich prenasledovanie 
a násilie, ktoré na nich páchali príslušníci iných náboženských skupín. Ich súčasný 
postoj však musí byť daný skôr teologickým zdôvodnením, než len reakciou na okolitý 
svet. 

Príklad s Amišmi preto naznačuje, že separatistický postoj k iným je často dôsled-
kom dvoch vecí. Po prvé, konkrétneho učenia náboženskej skupiny; po druhé diagnózy 
historickej situácie, v ktorej sa táto skupina nachádza. V prípade Amišov existujú zrej-
me doktrinálne dôvody pre separáciu, dôvody, ktoré robia kontakt s cudzincami buď 
irelevantným, alebo nebezpečným. Neexistujú žiadne korešpondujúce pozitívne dôvody, 
ktoré by usmerňovali silu separatistických impulzov: cudzinci nie sú, napríklad, pokla-
daní za možný objekt konverzie a podobne. Po druhé, separatistická komunita – sekta, 
ako ju nazývajú niektorí sociológovia náboženstva – ponúkne vysvetlenie situácie, 
v ktorej sa nachádza, vysvetlenie, ktoré bude mať vplyv na osobitosti jej separatistic-
kých snáh. Napríklad pravidlá a predpisy, ktorými sa riadia Amiši, konkretizujú kľúčo-
vé prvky cudzej kultúry, ktorým sa musí vyhnúť každý Amiš; to si však paradoxne 
vyžaduje určité kontinuálne a rastúce vedomosti o tom, ako žijú ostatní. Napríklad mu-
sia spravidla riešiť aj také banálne otázky, ako sú napríklad tieto: Možno použiť tele-
fón? Aký dopravný prostriedok je prípustný? 

Podobný postoj, aký zastávajú Amiši, má priamy vplyv na to, čo si takéto komunity 
budú myslieť o otázkach pravdivosti svojich náboženských výrokov a o ich epistemolo-
gickej dôveryhodnosti. Zrejme bude platiť, že takéto komunity zaujmú v týchto otázkach 
k iným náboženstvám exkluzivistický postoj, prípadne postoj uzavretého inkluzivizmu. 
V každom prípade je dosť pravdepodobné, že nebudú mať ani záujem riešiť podobné 
otázky a reflektovať tento problém. 

Griffiths uvádza, že z formálneho pohľadu separatizmus môže byť odôvodnený 
ako úplne koherentný systém. Domnieva sa, že účinná kritika separatizmu môže byť 
preto buď interná, teda zamieria sa na to, či separatistické konanie zodpovedá konkrét-
nemu obsahu náboženského učenia, alebo externá, keď podrobíme kritike samotný obsah 
náboženskej doktríny.133 

Z pohľadu náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii sa zdá, že separatis-
tické postoje nezohrávajú v debatách o politických otázkach veľkú úlohu. Separatická 
skupina, náboženská alebo nenáboženská, nemá ambície ani presvedčiť iných o pravdi-
vosti svojich postojov a ani univerzalistický záujem začleniť iných do spoločnosti a reš-
pektovať ich odlišnosti v názoroch a v niektorých aspektoch ich foriem života. Skupina, 
ktorá rozdeľuje občanov na my a oni, priateľ a nepriateľ a podobne, pričom vykladá 
tento vzťah v apokalyptických pojmoch boja dobra zo zlom, bude prechovávať hlbokú 
nedôveru voči vonkajšiemu svetu, nevynímajúc liberálne demokracie. V takomto prípa-
de sa stiahne, buď do seba a neprejaví nepriateľstvo voči svetu násilným spôsobom 
(takéto sekty dokonca môžu byť silne pacifistické), alebo sa bude snažiť presadiť svoj 
pohľad na svet akýmikoľvek dostupnými prostriedkami, demokratickými alebo nede-
mokratickými prostredníctvom násilia.  

                                                           
133 Pozri bližšie diskusiu o tomto probléme v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 

118-119. 
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Dobrým príkladom násilných riešení sú z minulosti nielen mnohé kresťanské apo-
kalyptické sekty rôznych konfesií, ale typickým príkladom sú tiež ideológie nacizmu, 
fašizmu a čiastočne aj komunizmu.134 V súčasnosti však tento druh separatizmu repre-
zentuje najmä činnosť islamských radikálov z Islamského štátu v Iraku a Sýrii. ISIS je 
sunnitská militantná separatistická sekta, ktorá od roku 2014 ovládala rozsiahle časti 
Iraku a Sýrie, na ktorých území vyhlásila kalifát. Separatizmus Islamského štátu vychá-
dza z konkrétneho učenia náboženskej skupiny spolu s interpretáciou historickej situá-
cie, v ktorej sa táto skupina a jej členovia nachádzajú. Jej cieľom nie je ani tak obrátiť 
neveriacich na islam, ale útok na neveriacich, ako aj na mnohých „nepravoverných“ 
moslimov. Domnievam sa, že príťažlivosť separatizmu Islamského štátu pre mnohých 
moslimov tkvie práve v tom, že ich učenie predstavuje pomerne koherentný systém, 
ktorý dáva mnohým prevažne mladým moslimom pomerne zrozumiteľné odpovede na 
ich osobnú a samozrejme aj ekonomicko-politickú situáciu. Nedomnievam sa však, že 
účinná kritika separatizmu Islamského štátu môže byť interná, čiže vedená z pohľadu 
učenia tejto náboženskej skupiny. Skôr sa nazdávam, že táto kritika môže byť skôr 
externá. Buď sa zameriame zo širšieho pohľadu islamského učenia na to, akým spôso-
bom separatistické konanie Islamského štátu zodpovedá náboženskému učeniu islamu 
alebo niektorej jeho historicky vplyvnejšej vetve, alebo podrobíme kritike samotný 
obsah náboženskej doktríny islamu, čo už je externá kritika. Na tomto príklade vidieť, 
že táto forma separatizmu sa nedá zosúladiť s liberálnymi demokraciami, pretože pod-
rýva nielen jej základné princípy, ale svoj názor vyjadruje prostredníctvom krvavého 
násilia a teroristických útokov.  

Ako som už uviedol, v rámci liberálnych demokracií sa bežne vyskytujú miernejšie 
formy separatizmu. Mnohé náboženské skupiny sa snažia separovať v určitých aspek-
toch svojho života od ostatných alebo niektorých členov spoločnosti, pričom kladú 
dôraz na náboženskú argumentáciu v rámci polemík o politických otázkach a odmietajú 
spravidla o týchto otázkach uvažovať z pohľadu prirodzených práv, ako som ich opísal 
v súvislosti s náboženskou toleranciou štátu. Nemusia však nevyhnutne odmietať neu-
tralitu štátu v náboženských otázkach. Naopak, náboženská neutralita im umožňuje, aby 
v rámci zákonov štátu žili v súlade so svojím náboženským učením. Častejšie však mô-
žu žiadať v mene náboženského učenia a spôsobu života, teda z náboženských dôvodov 
a na základe koncepcie slobody svedomia a náboženského vyznania, výnimky pre svoj 
spôsob náboženského života a určité náboženské praktiky. Separatické tendencie mno-
hých náboženských skupín tak vedú k často skloňovaným problémom v kontexte disku-
sií o multikulturalizme v západných liberálnych demokraciách a podobne. Je totiž cel-
kom bežné, že takéto skupiny zdôrazňujú náboženskú slobodu na úkor koncepcie ľud-
ských práv a slobôd, pričom nezriedka dochádza z ich strany k ich porušovaniu, naprí-
klad v otázkach práv žien, detí, formy vzdelania a podobne.  

 

 

 

                                                           
134 Komunizmus čiastočne preto, lebo má univerzalistické pozadie, ktoré ho núti k tomu, aby triedni 

nepriatelia boli skôr objektom konverzie, buď prostredníctvom presviedčania alebo násilia, než ob-
jektom násilnej eliminácie. Aby som predišiel nedorozumeniu, chcem upozorniť, že pod komuniz-
mom rozumiem ideológiu politických režimov 20. storočia, nie však marxizmus. 
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 3.3  Všeobecné charakteristiky konverzie  

Výraz „konverzia“ má často negatívne konotácie, najmä vďaka našej historickej 
skúsenosti. Budem ho však používať neutrálne na opis určitého konania, ktoré je po-
merne rozšírené a azda tiež každému dôverne známe. Pod konverziou budem rozumieť 
všeobecne rozšírenú ľudskú túžbu zmeniť tých, ktorí nie sú ako my, respektíve nenasle-
dujú našu formu života. Voľnejšie povedané ide o túžbu zmeniť tých, ktorí nemajú naše 
civilizačné, spoločenské a náboženské hodnoty také, aby boli podobné alebo rovnaké 
ako sú naše hodnoty. Môžeme tak urobiť spravidla prostredníctvom donucovania alebo 
presvedčovania, alebo len pomocou prezentácie zastávaného názoru.  

Domnievam sa, že ľudská túžba zmeniť tých, ktorí nežijú ako my, je mimoriadne 
rozšírená. Požadujeme zmenu tých, ktorí sú iní, aspoň v niektorých aspektoch. Robíme 
tak často bez toho, aby sme si uvedomovali, že naše požiadavky na prispôsobenie sa 
našim názorom vedú v konečnom dôsledku spravidla ku konverzii iných osôb. Tento 
spôsob správania vidíme v mnohých oblastiach spoločenského života, v rodinnom živo-
te, na pracovisku a napokon aj v partnerských vzťahoch. Tradičné spoločnosti sa bránia 
zmene zaužívaných zvyklostí a ich členovia požadujú od tých, ktorí sa priveľmi odlišujú 
od zabehnutých foriem života, aby sa prispôsobili. Naopak, tí, ktorí v tradičnej spoloč-
nosti vidia ohrozenie osobných slobôd, rovnako môžu požadovať zmenu postojov 
od tých, ktorí sa pridržiavajú tradičného spôsobu života. Je to pochopiteľné. Azda tak-
mer každý z nás, kto argumentuje, presviedča toho, kto s ním nesúhlasí o správnosti 
svojho názoru, a teda usiluje sa zmeniť presvedčenie iného človeka; cieľom je tu spra-
vidla minimálne zmena názoru.  

Je takisto zrejmé, že mnoho ľudí by privítalo, aby tí, čo sa od nás priveľmi odlišu-
jú, či už vo svojom vzhľade, politickom presvedčení, estetickom vkuse alebo spôsobe 
konania, boli menej odlišní. Hlboké rozdiely v ktorejkoľvek z uvedených oblastí môžu 
spôsobovať ťažkosti vo vzájomnom spolužití. Hoci tvrdíme, že odlišnosti nás obohacu-
jú, často však znemožňujú vzájomnú kooperáciu, ak aspoň v niektorých základných 
otázkach nedochádza k vzájomnej zhode.    

3.3.1  Obsah a rozsah konverzie  

Hneď na začiatku však je potrebné uviesť, že konverzia nikdy nemôže byť úplná. 
V tom sa líši od separácie. Môžeme sa chcieť úplne separovať od iných (aj keď to nie je 
jednoduché docieliť), ale úplná konverzia druhých ľudí by si vyžadovala urobiť z odliš-
ného človeka kópiu nás samých. Je zrejmé, že tento druh konverzie nie je žiaduci a je 
v praxi sotva dosiahnuteľný. Spravidla požadujeme od iných ľudí, aby sa prispôsobili 
našej forme života len v niektorých ohľadoch. Konverzia je preto nevyhnutne čiastočná; 
ako predmet konverzie vyberieme len niektoré aspekty našej formy života, ktoré pokla-
dáme z nášho pohľadu za kľúčové, a ktoré musí prijať buď každý (súhrnná konverzia 
iných), alebo len vybraná skupina ľudí (nesúhrnná konverzia iných).  

Môžeme sa teda snažiť o súhrnnú konverziu druhých ľudí a chcieť konvertovať 
všetkých, ktorí sú iní ako my. Inými slovami, požadujeme, aby sa každý prispôsobil na-
príklad našim hodnotám. Bežne však zameriavame svoje snahy len na určitú podmnoži-
nu ľudí, a teda snažíme sa o nesúhrnnú konverziu. Väčšina snáh o konverziu odlišných 
jednotlivcov je teda skôr nesúhrnná a čiastočná. Týka sa spravidla len nášho okolia, res-
pektíve určitej skupiny ľudí a len niektorých aspektov ich života.  
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3.3.2  Motívy konverzie 

Túžba zmeniť iného môže byť tiež diferencovaná prostredníctvom motívu, prečo 
chceme zmeniť iného. Niekto chce zmeniť iného, pretože je principiálne motivovaný 
túžbou, aby ľudia prestali veriť v niečo alebo robiť niečo, čo sa zdá z jeho pohľadu jed-
noznačne a nespochybniteľne nesprávne. Stručne, motívom zmeniť niekoho je odvrátiť 
ho od konania zlých vecí. Takým všeobecným a klasickým príkladom sú ľudia, ktorí 
bojujú proti fajčeniu, pitiu alkoholu a iným nešvárom a zlozvykom. 

Mnohí iní ľudia sú motivovaní predovšetkým túžbou ponúknuť iným niečo, čo sa-
mi považujú za veľké dobro, niečo v čo dúfajú, že to ostatní prijmú. Oni sú, mohli by 
sme povedať, nositelia darov, ktorí ponúkajú spásu, dobro, šťastie a iné pozitívne hod-
noty. Bežnými príkladmi tejto motivácie sú ľudia, ktorí sú o sebe presvedčení, že našli 
univerzálnu odpoveď na niektoré základné ľudské otázky: napríklad obhajcovia pozitív-
neho myslenia, receptov na získanie priateľstva, peňazí, zdravého životného štýlu a sa-
mozrejme misijne univerzalistické náboženstvá.  

Je zrejmé, že tieto dva základné motívy sa nevylučujú. V praxi sa skôr stretneme 
s ich kombináciou. Dobrým príkladom je napríklad proces výchovy detí, či už v rodine, 
alebo v škole.  

3.3.3  Metódy konverzie  

Snahy o zmenu konania a presvedčení iných ľudí môžeme rozlíšiť tiež podľa pou-
žívaných metód.  

Donútenie  

Zmena inak zmýšľajúcich prostredníctvom donútenia má spravidla formu jednodu-
chej  voľby buď – alebo. Buď sa staneš ako my, alebo bude nasledovať nejaká sankcia, 
či už v podobe násilia, alebo inej ujmy. Základná myšlienka konverzie druhého pomocou 
donútenia je, že dobro konverzie iného preváži nad každým iným dobrom, a to vrátane 
života donucovaného. S tým súvisí aj presvedčenie, že nie je potrebný súhlas tých, kto-
rých sa zmena týka. Je totiž zrejmé, že názor tých, ktorých sa zmena týka, nie je spra-
vidla pri donucovaní obzvlášť dôležitý.  

Presviedčanie 

Donucovanie nie je jediná metóda, možno ani nie najčastejšia, naopak prinajmen-
šom rovnako bežná je metóda presvedčovania. V ideálnom prípade nie je podporená 
hrozbou, záujem pri jej uplatnení je od začiatku nasmerovaný na zachovanie podmienok 
uplatnenia slobodnej vôle pri získavaní súhlasu konvertovaného. Hoci rovnako ako tí, 
ktorí používajú donucovanie aj tí, ktorí používajú presviedčanie, majú záujem, aby iného 
zmenili, sú obmedzení metódami, ktoré sú vhodné na dosiahnutie tohto cieľa. Z tohto 
pohľadu hrá nezastupiteľnú úlohu najmä argumentácia a rešpektovanie osobnej slobody. 

Prezentácia 

Záverečná metóda, ktorú pravdepodobne budú používať tí, ktorí majú snahu zme-
niť niekoho názory a konanie, je metóda jednoduchej prezentácie. Cieľom stále zostáva 
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zmena, je však vylúčené nútenie a explicitné presviedčanie. Namiesto toho ide spravidla 
len o predstavenie nášho stanoviska.  

3.3.4  Podoby konverzie  

Zatiaľ sme analyzovali túžby konvertovať, zmeniť tých, ktorí sa od nás odlišujú, vo 
všeobecnej rovine. Predpokladali sme, že sa môžu líšiť množstvom tých, ktorých chcú 
meniť (každého alebo len niektorých ľudí), podľa motívov (zabrániť niekomu v konaní 
niečoho negatívneho alebo ponúknuť mu niečo pozitívne) a podľa metód, ktoré upred-
nostňujú (nútia, presviedčajú alebo jednoducho prezentujú svoj názor).  

Po tejto pomerne abstraktnej úvahe sa budeme venovať dvom konkrétnym príkla-
dom.  

3.3.4.1  Konverzia v ateistickom kontexte  

Z pohľadu ateistov môžeme takisto uvažovať o ich túžbe konvertovať veriacich. 
Ateisti majú motiváciu zmeniť konanie a presvedčenie veriacich vtedy, keď sú presved-
čení o nesprávnosti ich konania a nepravdivosti ich názorov. Spravidla ich budú presvied-
čať o nesprávnosti a nevhodnosti zastávania náboženského pohľadu na svet a konania 
v súlade s ním. V druhom kroku môžu ponúknuť tiež argument v prospech správnosti 
nenáboženského pohľadu na svet. Takéto konanie zo strany ateistov môžeme veľmi 
dobre charakterizovať ako úsilie o ich konverziu pomocou presviedčania, napríklad 
v rámci slobodnej diskusie v demokratickej spoločnosti.135 Je zrejmé, že takisto sa môžu 
pokúsiť donútiť veriacich, spravidla prostredníctvom práva, aby prestali konať v súlade 
so svojím náboženským presvedčením (a možno v dlhodobom horizonte prestať zastávať 
akékoľvek náboženské názory);136 môžu takisto predstaviť svoj ateistický svetonázor 
a dúfať, že bude dostatočne atraktívny pre veriacich, ktorí zmenia svoje názory a konanie.  

Griffiths uvádza niektoré argumenty proti náboženstvu, ktoré podľa nášho názoru 
stoja za pozornosť.137 Argument niektorých feministiek: každá žena stráda, keď je ve-
riaca, pretože náboženské formy života ju nevyhnutne dostávajú do takej situácie, keď 
je vystavená na milosť a nemilosť patriarchálnemu systému. Keďže tento systém ženám 
bráni naplno uplatniť svoje prirodzené vlohy, mali by sa vzdať náboženstva ako jednej 
z podmienok na to, aby získali vnútornú a spoločenskú slobodu. Argument niektorých 
marxistických teoretikov: náboženské formy života sú hlboko späté s nerovnosťou so-
ciálnych štruktúr, preto efektívna transformácia týchto štruktúr si vyžaduje opustenie 
náboženstva. Argument niektorých obhajcov demokracie: náboženstvo je výhradne 
súkromná a osobná záležitosť, preto nepatrí do verejnej sféry. Každý z týchto postojov  
k náboženstvu požaduje (alebo prinajmenšom odporúča) opustenie náboženských foriem 
života: feministický argument to požaduje od všetkých žien, marxistický argument od 
každého bezo zvyšku,  demokratický argument je jemnejší. Kladie na náboženstvo len 

                                                           
135 Dobrým príkladom je nový ateista Richarda Dawkinsa a jeho kniha DAWKINS, R. Boží blud, ktorý 

sa prostredníctvom verejných debát usiluje konvertovať veriacich na neveriacich, pričom súčasne 
píše a prednáša o škodlivosti náboženstva nielen pre politický a sociálny systém, ale aj osobný život 
veriacich.    

136 Typickým príkladom je legislatíva bývalých krajín sovietskeho bloku a koncepcia vedeckého ateiz-
mu, ktorý mal postupne nahradiť náboženské prežitky. 

137 Pozri diskusiu o týchto argumentoch v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 126. 
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určité obmedzenia. Nevyzýva k opusteniu alebo k zrušeniu náboženstva, ale k obmedze-
niu jeho úlohy v spoločnosti, vo verejnom priestore. Uvedené obmedzenia súvisia so 
sekularizáciou verejného priestoru a zatlačením náboženstva do súkromnej sféry života 
spoločnosti.  

Videli sme, že ideové základy tohto poňatia možno nájsť už v Lockovej koncepcii 
tolerancie. Griffiths v tejto súvislosti uvádza ako súčasný príklad názory amerického 
filozofa Richarda Rortyho.138 Rortyho argumentáciu zhŕňa Griffiths takto:139 Sekulari-
zácia verejného priestoru je kľúčový úspech osvietenstva, preto je úlohou intelektuálov, 
aby presvedčili svojich spoluobčanov, nech sa menej spoliehajú na tradície a  boli viac 
ochotní experimentovať s novými zvykmi a inštitúciami. Veriaci by sa mali preto zme-
niť a nasledovať sekularizačný proces a prispôsobiť sa mu. Keďže náboženstvo je vyká-
zané do súkromnej sféry, nie je možné ho vnášať do verejných diskusií. Tí, ktorí chcú 
použiť svoje náboženské presvedčenia ako základ a rámec na vytváranie politických 
záväzkov, by si mali uvedomiť, že náboženské záväzky sú podobne ako náš estetický 
vkus síce netriviálne, ale napriek tomu privátne a nepolitické. Inými slovami, nemajú 
žiadne miesto vo verejnom živote v liberálnych demokraciách. Ak oni dostanú takéto 
miesto, demokracia bude neudržateľná. Veriaci ľudia môžu ponúknuť argumenty vo 
verejnej sfére len vtedy, keď z nich vylúčia akýkoľvek odkaz na svoju náboženskú for-
mu života. Ide o rozumnú cenu za náboženskú slobodu, takže veriaci nemôžu aj naďalej 
chápať svoje náboženské formy života ako niečo, čo im poskytuje argumenty, na zákla-
de ktorých možno formovať verejný život.  

Griffiths komentuje tento Rortyho názor takto: Keď budeme predpokladať, že ná-
boženské úvahy nemôžu byť súčasťou politických rozhodnutí, veriaci majú zhruba len 
tri možnosti ako reagovať na vzniknutú situáciu. Prvou je konverzia: súhlas s Rortym, 
že náboženské presvedčenia musia byť súkromnou záležitosťou. Po druhé: vzdať sa 
úplne účasti vo verejnej sfére (zvoliť si určitý druh separácie). Ako tretiu možnosť Grif-
fiths uvádza predstieranie a zvolenie si autocenzúry ako nevyhnutnej podmienky na to, 
aby sme sa mohli zapojiť do politických debát alebo rozhodnutie sa pre preklad (a teda 
dezinterpretáciu) náboženských tvrdení do sekulárneho jazyka.140 

3.3.4.2  Konverzia v náboženskom  kontexte 

Náboženská konverzia je paradigmatickým príkladom konverzie. Bežne ju pokla-
dáme za jediný alebo paradigmatický druh konverzie.141 Uvádzame jej negatívne dô-
sledky ako výstrahu pred vnucovaním cudzieho presvedčenia iným ľuďom. Najmä po 
tom, čo sa európskym kontinentom prehnal dlhý rad náboženských vojen, ktoré sprevá-
dzali násilné konverzie na takmer všetkých stranách náboženského konfliktu. Tieto krvavé 
konverzie viedli nakoniec k uplatneniu náboženskej tolerancie spočiatku len ako provi-
zórneho riešenia náboženskej neznášanlivosti a napokon ako trvalého stavu v európskych 
štátoch.142 

                                                           
138 Richart Rorty tento argument uvádza v RORTY, R. Religion as Conversation-stopper, s. 135-140.  
139 Pozri diskusiu o Rortyho názoroch v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 126-128. 
140 Pozri diskusiu o Rortyho názoroch v GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 127. 
141 GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 130. 
142 Tejto problematike som sa viac venoval na príklade Uhorska v štúdii NEŠTINA, M. Koncepcia ná-

boženskej tolerancie v 16. a 17. storočí v Uhorsku [online] 
https://uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2010/Nestina.pdf. 



61 

Je však celkom pochopiteľné, že mnohé náboženstvá majú tendenciu konvertovať 
príslušníkov iných náboženstiev, ateistov alebo nenábožensky zmýšľajúcich ľudí. Cha-
rakteristikou mnohých náboženských foriem života totiž je, že sú súhrnnými učeniami, 
ktoré poskytujú odpovede na základné životné otázky. V prípade, že ste príslušníkom 
takéhoto  náboženstva, potom zrejme budete pokladať za svoje poslanie ponúknuť toto 
poznanie alebo vieru aj ostatným. Môžete takisto prirodzene dôjsť k záveru, že kľúčové 
prvky vašej náboženskej formy života od vás vyžadujú, aby ste takýto postoj aj zaujali. 
Platí to určite pre svet veľkých misijných náboženstiev, teda pre mnohých kresťanov, 
moslimov a časť budhistov. Každé z nich má ako časť svojej sebainterpretácie ideu, že 
pre každého človeka predstavuje dobro, aby poznal túto formu náboženského života 
a konal v súlade s ňou. Univerzalistické náboženstvá sa v súlade s touto ideou usilujú 
priniesť spásu každému bez rozdielu jeho etnika, pohlavia a podobne. 

Táto idea kladie požiadavky na časť budhistov, kresťanov a moslimov, aby pôsobi-
li misijne. Je to tiež dôvod, prečo sa budhizmus napríklad rozšíril na svojom počiatku 
z Indie a stal sa známym doslova všade a zapustil hlboké korene v Ázii. Je to takisto 
dôvod, prečo sa medzi kresťanov dnes ráta pätina svetovej populácie, a prečo je islam 
rozšírený od Indonézie až po Maroko a je azda najrýchlejšie rastúcim náboženstvom. 
Každá z týchto tradícií hlása zmenu (konverziu) ako ústredný prvok (hoci nikdy nie ako 
jediný) svojho učenia.   

Vyskytujú sa však aj iné formy náboženského života, ktoré v prípade, že sa stretnú 
s odlišným vonkajším svetom, preferujú skôr túžbu po separácii alebo izolácii, a nie 
túžbu po konverzii iných. Amiši nie sú jediná takáto skupina. Mnoho židov reaguje 
podobne, čo je čiastočne podmienené dlhodobou skúsenosťou prenasledovania, ale 
čiastočne aj špecifikami ich náboženského učenia. Ich teológia sa zameriava na slobod-
nú aktivitu Boha pri výbere alebo vyvolení židov zo všetkých ľudí. Jeden z dôsledkov 
takejto koncepcie je, že nie je vhodné, aby sa židia sústreďovali na presviedčanie neži-
dov, aby sa stali židmi. Keď sa tak stane, je to vítané, ale snažiť sa o to, aby sa tak udia-
lo, nie je historicky ústrednou časťou židovského náboženstva. Hinduisti rovnako nema-
jú záujem konvertovať iných, takisto kvôli špecifikám svojho náboženského učenia. 
Zrejme totiž nemá zmysel konvertovať iného, keď veríte v kolobeh znovuzrodení. 

3.3.4.3  Otázka pravdivosti náboženských výrokov v kontexte konverzie  

Griffiths uvádza, že pokiaľ ide o otázku pravdivosti náboženských výrokov, misij-
né náboženstvá budú pravdepodobne exkluzivistické, hoci nie sú vylúčené ani postoje, 
ktoré budú obhajovať umiernený inkluzivizmus.143  

Vyskytujú sa zložité vzťahy medzi misijným prístupom k iným náboženstvám 
a otázkou, aký má vplyv poznanie, že existujú rôzne náboženské pravdy na epistemolo-
gickú dôveryhodnosť vlastného náboženstva. Možno prirodzene očakávať, že členovia 
misijných náboženstiev nebudú mať epistemologické problémy s tým, že obsah iných 
náboženstiev tvoria tvrdenia, ktoré sa nedajú zlúčiť s tvrdeniami ich vlastného nábožen-
stva (ktoré im často budú protirečiť). Napokon, kľúčovým postojom k odlišným nábo-
ženstvám je často túžba konvertovať ich príslušníkov. Zvyčajne to implikuje, že ten, kto 
má takúto túžbu, chápe sám seba ako niekoho, kto dokáže iným ponúknuť niečo hod-
notné; nemusí to hneď znamenať, že sa budeme zaoberať poznaním, že iní majú na danú 
vec iný pohľad. V skutočnosti môžeme skôr očakávať, že túžba konvertovať iného je 

                                                           
143 GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 129. 
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často blízko spojená s názorom, že tí, ktorí sa ešte neprispôsobili, sú nejakým spôsobom 
zmätení, stratení alebo strádajúci. Objav rôznorodosti v tvrdeniach potom môžeme inter-
pretovať ako potvrdenie evidencie o potrebe ich konverzie. Ale je tiež možné, že túžbu 
konvertovať iného budeme brať ako reakciu na ohrozenie. Na tieto otázky môžeme dať 
odpoveď len vtedy, keď zohľadníme konkrétny prípad, ktorého sa to týka.144 

Podľa Griffithsa len sotva možno objaviť principiálny nedostatok na túžbe zmeniť 
niekoho druhého, kto sa od nás výrazne odlišuje. Zdá sa totiž, že takéto túžby sú neodde-
liteľnou súčasťou ľudskej existencie. Tento záver je tiež úplne v súlade s vážnymi prob-
lémami, ktoré súvisia s metódami, ktorými sa uskutočňuje konverzia druhých. Problémy, 
ktoré sa týkajú použitia násilia alebo hrozby násilia a manipulácie, sú natoľko závažné, 
že ich nemožno prehliadať. Je rovnako v súlade s názorom, že nie všetky náboženstvá 
od svojich príslušníkov vyžadujú takýto postoj k ľuďom, ktorí vyznávajú iné hodnoty. 
Na základe tohto nie je jednoduché nájsť argument proti konverzii, ktorý by ju princi-
piálne zavrhol. Ak ste totiž presvedčený, že niekoho poškodzuje jeho vlastné konanie 
a chcete tomu predísť, je zrejmé, že sa vo vás skrývajú túžby zmeniť ho. Túžba konver-
tovať iných a uskutočnenie konania, ktoré je dôsledkom tejto túžby, je podľa Griffithsa 
prvkom ľudských afektívnych a kognitívnych dispozícií. Z tohto pohľadu ju môžeme 
len veľmi ťažko odstrániť.145 

Domnievam sa, že verejné debaty, ktoré sú súčasťou verejného rozhodovacieho 
procesu v súčasných liberálnych demokraciách, majú mnohé spoločné črty s konverziou, 
ako sme ju už opísali v predchádzajúcom texte. Verejné zdôvodňovanie právneho pred-
pisu alebo politického rozhodnutia môžeme opísať aj ako snahu o konverziu občanov, 
ktorí sa odlišujú v názoroch alebo v konaní, prostredníctvom presvedčovania alebo pre-
zentácie. Každej verejnej debate môžeme pripísať črty, ktoré sú podobné snahe o kon-
verziu druhého.146 Navyše prostredníctvom práva núti štát konať svojich občanov urči-

                                                           
144 Tolerancia, separácia a konverzia, postoje, o ktorých sme hovorili v tejto kapitole, sa vzájomne ne-

vylučujú. V skutočnosti sa skôr objavujú vo svojej nečistej alebo zmiešanej forme, čiže sa vzájomne 
spájajú rôznymi, často komplikovanými spôsobmi. Napríklad je možné mať nesúhrnnú túžbu zme-
niť niektorých ľudí spolu s tolerantným postojom k iným. Je možné do značnej miery byť separatis-
tom, ale s malými výnimkami, keď uplatníme voči iným toleranciu, pripadne túžbu po konverzii. 
Ideálne typy, ktoré tu boli načrtnuté, možno nájsť len zriedka. 

145 Pozri bližšie GRIFFITHS, J. P. Problems of Religious Diversity, s. 130-131. 
146 Rawls tvrdí, že verejné uvažovanie sa usiluje o politické zdôvodnenie. „Odvolávame sa pritom na 

politické koncepcie spravodlivosti a zistiteľné dôkazy a fakty prístupné verejnému názoru, aby sme 
dosiahli závery o tom, čo považujeme za najrozumnejšie politické inštitúcie a politiku. Verejné zdô-
vodnenie nie je len platným usudzovaním, ale argumentom určeným druhým: postupuje správne od 
premís, ktoré prijímame a o ktorých si myslíme, že ich iní budú rozumne prijímať, k záverom, o kto-
rých si myslíme, že by ich tiež rozumne prijali. To spĺňa povinnosť zdvorilosti, keďže v náležitom 
čase bude výhrada splnená.  

Existujú dve iné formy diskurzu, o ktorých by sme sa mali zmieniť, hoci nevyjadrujú formu verej-
ného usudzovania. Jednou je vyhlásenie: Tu každý z nás vyhlasuje vlastné súhrnné učenie, či už ná-
boženské, alebo nenáboženské. Neočakávame, že druhí sa budú na tom podieľať. Skôr každý z nás 
preukazuje – na základe svojho vlastného učenia – ako môžeme a podporujeme rozumnú politickú 
koncepciu spravodlivosti s jej princípmi a ideálmi. Cieľom je vyhlásiť pred ostatnými, ktorí zastá-
vajú rozumné súhrnné učenia, že každý z nás podporuje rozumnú politickú koncepciu patriacu do 
súboru rozumných koncepcií. Podľa širokého názoru veriaci občania, ktorí citujú biblické podoben-
stvo o dobrom Samaritánovi, sa tu nezastavujú, ale pokračujú ďalej a uvádzajú verejné zdôvodnenie 
záverov tohto podobenstva z hľadiska politických hodnôt. V tomto zmysle občania, ktorí zastávajú 
odlišné učenia, sú pokojní, čo posilňuje putá občianskej väzby.  
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tým predpísaným spôsobom alebo vymedzuje hranice, v rámci ktorých môžu občania 
uplatniť svoju slobodu týkajúcu sa voľby cieľov a prostriedkov, ako viesť svoj život. 

Cieľom verejného zdôvodnenia je spravidla prezentovať alebo presvedčiť iných  
o vhodnosti určitého právneho alebo politického riešenia určitého problému. Argumen-
tujeme, aby sme zmenili názory spoluobčanov, alebo aby sme získali ich podporu. Rov-
nako ako v iných oblastiach aj tu sa pokúšame presvedčiť niekoho o pravdivosti tvrdenia 
pomocou pravdivosti iných tvrdení. Výsledkom argumentácie môže byť potom zmena 
v jeho názoroch alebo zmena v jeho konaní. 

Z pohľadu našej témy navodzuje predstava takejto podobnosti verejného zdôvod-
nenia s konverziou dva problémy. Po prvé, verejná argumentácia nemusí presvedčiť 
každého, preto sa nezhoda v názoroch a konaní nestratí. Je zrejmé, že pokiaľ ide najmä 
o etické a náboženské otázky, budú predstavovať predmet trvalej nezhody. Po druhé, 
keď v etických otázkach nenastane zhoda, môže v takýchto prípadoch väčšina vynuco-
vať morálku?  

Zdá sa, že neutralita štátu v náboženských otázkach ponúka jedno možné riešenie 
týchto dvoch otázok. Súčasťou verejných debát by mali byť len sekulárne argumenty, 
pričom jediným účelom, pre ktorý sa môže spravodlivo použiť moc proti ktorémukoľvek 
členovi civilizovanej spoločnosti aj proti jeho vlastnej vôli, je zabrániť tomu, aby sa 
ubližovalo iným. V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať riešeniu tohto problému, 
najmä však jeho prvej časti, ktorá sa týka sekulárneho charakteru verejného zdôvodnenia. 

 

                                                                                                                                              

Druhou formou je domnienka definovaná takto: z toho, čomu veríme alebo čo sa domnievame, vy-
vodzujeme základné učenia ostatných ľudí, či už náboženské, alebo sekulárne, a usilujeme sa im 
ukázať, že napriek tomu, čo si možno myslia, naďalej môžu posilniť rozumnú politickú koncepciu, 
ktorá môže poskytovať základňu pre politické dôvody. Ideál verejného rozumu sa tým posilňuje. Je 
však dôležité, že domnienka by mala byť úprimná, a nie manipulatívna. Musíme otvorene vysvetliť 
naše zámery a povedať, že netvrdíme premisy, na základe ktorých argumentujeme, ale že postupu-
jeme tak, aby sme vyjasnili, čo chápeme ako nedorozumenie na strane druhých a azda rovnako aj na 
našej strane. RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 205-206. Podľa môjho názoru mô-
žeme všetky tieto formy verejného alebo neverejného diskurzu interpretovať ako snahu o konverziu, 
ako som opísal jej jednotlivé podoby v tejto kapitole. Z pohľadu našej témy je však dôležité, čo 
Rawls uvádza ďalej v poznáme 57: „Uvediem inú formu diskurzu, ktorú nazývam „prisviedčacou“: 
zvyčajne sa vyskytuje v ideálnej, politickej dobre usporiadanej a celkom spravodlivej spoločnosti, 
v ktorej všetky hlasy sú výsledkom hlasovania občanov v súlade s ich najrozumnejšou koncepciou 
politickej spravodlivosti. A predsa sa môže stať, že niektorí občania cítia, že musia vyjadriť svoj 
principiálny nesúhlas s existujúcimi inštitúciami, politikou či ustanovenou legislatívou. Domnievam 
sa, že kvakeri prijímajú ústavnú demokraciu a znášajú jej legitímne zákony, no zároveň môžu ro-
zumne vyjadriť náboženský základ svojho pacifizmu. (Obdobný príklad katolíckeho nesúhlasu 
s potratmi uvádzam v 6.1.) Prisviedčanie sa však líši od občianskej neposlušnosti v tom, že sa neod-
voláva na princípy a hodnoty (liberálnej) politickej koncepcie spravodlivosti. Zatiaľ čo celkovo títo 
občania podporujú rozumné politické koncepcie spravodlivosti presadzujúc ústavno-demokratickú 
spoločnosť, v tomto prípade predsa len cítia, že musia nielen iným občanom dovoliť poznať hlboký 
základ ich dôrazného nesúhlasu, ale tým aj dosvedčiť svoju vieru. Zároveň tým prijímajú ideu ve-
rejného rozumu. Aj keď si o výsledku hlasovania, pri ktorom sa všetci rozumní občania svedomito 
pridržiavajú verejného rozumu, myslia, že je nesprávny alebo nepravdivý, predsa len ho uznávajú 
ako legitímny zákon a prijímajú záväzok neporušovať ho. V takejto spoločnosti nie je dôvod na ob-
čiansku neposlušnosť a zásadné odmietanie. Toto odmietanie si vyžaduje to, čo nazývam takmer 
spravodlivou, ale nie plne spravodlivou spoločnosťou.“ RAWLS, J. Revidovaná idea verejného ro-
zumu, s. 206. Práve o tejto formu diskurzu budem uvažovať v nasledujúcich kapitolách. 
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4 
ETICKÉ OBMEDZENIE V POLITICKÝCH DEBATÁCH 

A VEREJNÝ ROZUM JOHNA RAWLSA 

V predchádzajúcej časti sme videli, že aj bežné debaty možno vnímať ako pokus 
o konverziu druhého, presnejšie ako pokus o zmenu iných v ich názoroch a v ich konaní. 
V diskusii ponúkame argumenty, ktoré majú presvedčiť tých, ktorí s nami nesúhlasia, 
aby zmenili svoje názory. Toto konštatovanie je oveľa závažnejšie v kontexte politických 
debát. Je totiž zrejmé, že demokratický proces je v ideálnom prípade najmä procesom 
verejného zdôvodnenia právnych predpisov. Často však prehliadame, že spravidla je 
tento proces v konečnom dôsledku tiež procesom konverzie politického oponenta alebo 
nevyhranenej časti spoločnosti v ich názoroch prostredníctvom ponúknutých argumen-
tov.  

V tejto kapitole si chcem bližšie všimnúť miesto, ktoré zohráva práve náboženská 
argumentácia v liberálnych demokraciách. Náboženskú argumentáciu totiž spravidla po-
kladáme za nevhodnú a neprípustnú, pretože práve túto argumentáciu často spájame  
s názorom, že jej výsledkom by mala byť konverzia tej časti spoločnosti, ktorá tieto 
hodnoty nezdieľa, respektíve nejaká forma donucovania tých členov spoločnosti, ktorí 
nezdieľajú náboženské predstavy, ktoré sú súčasťou takýchto argumentov. Čo však 
presne znamená, keď povieme, že v našich argumentoch sa nemôžeme odvolávať na 
náboženské predpoklady, nemusí byť zrejmé. Je potrebné sa bližšie pozrieť na konkrét-
ne detaily jednotlivých koncepcií a názorov, ktoré vyjadrujú toto všeobecné tvrdenie. 
Uvediem preto najprv toto obmedzenie na náboženskú argumentáciu z trochu všeobec-
nejšieho uhla pohľadu, aby som následne zacielil na Rawlsovu verziu tohto obmedzenia. 

V aktuálnej debate o vzťahu náboženstva a verejnej politiky sa zohľadňujú nasle-
dujúce tri predpoklady: (i) politická autorita štátu sa opiera o konsenzus ľudu; (ii) v dô-
sledku protestantskej reformácie je populácia v krajinách západnej Európy a severnej 
Ameriky nábožensky rôznorodá; (iii) nástup sekularizácie vedie k požiadavke, aby zdô-
vodnenie, resp. ospravedlnenie štátneho donútenia spočívalo na nenáboženských dôvo-
doch.147 Na základe bližšej charakteristiky týchto predpokladov niektorí autori usudzujú, 
že nevyhnutnou súčasťou liberálnych demokracií sú nasledujúce dva princípy: princíp 
štátnej neutrality voči náboženstvu (odluka štátu od cirkvi) a princíp sekulárnej povahy 
verejného zdôvodnenia (public reasoning) právneho predpisu.148 Bližšie si teraz všim-

                                                           
147 Pozri CUNEO, T. – EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory [online] 

http://plato.stanford.edu/entries/religion-politics/. 
148 Pozri CHAPLIN, J. Law, Religion and Public Reasoning [online]. 
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nem ten druhý princíp. Podľa neho v nábožensky pluralitnej spoločnosti, akú tvoria 
dnešné liberálne demokracie, náboženské dôvody nepostačujú na to, aby ospravedlnili 
štátne donútenie, resp. zdôvodnili obsah právneho predpisu. Keďže jeho verejné zdôvod-
nenie si vyžaduje uviesť prijateľné sekulárne dôvody, vnáša sa tým asymetria medzi 
náboženské a sekulárne argumenty. Inými slovami, sekulárne argumenty, na rozdiel od 
náboženských, ospravedlňujú štátne donútenie. Hoci je toto obmedzenie na použitie 
náboženských dôvodov vo verejnej argumentácii zdôvodňované rôzne, charakterizujú 
ho nasledujúce tézy:  

1. Ide predovšetkým o etické obmedzenie, nie právne, čiže nemusí byť 
uzákonené, resp. vymáhané pomocou štátnej moci.  

2. Toto obmedzenie nehovorí nič o tom, že náboženské záväzky majú byť 
výhradne záležitosťou súkromnej sféry. Naopak, dovoľuje, aby náboženské 
úvahy hrali v politickej praxi vcelku významnú úlohu. Umožňuje, aby občania 
volili a verejne obhajovali nimi favorizované politické riešenia iba na základe 
náboženských dôvodov, pokiaľ sú presvedčení, že majú poruke aj nejaký pri-
jateľný sekulárny dôvod. 

3. Obsah sekulárnych dôvodov, na ktoré sa občania môžu odvolať v prípa-
doch zdôvodnenia podpory zákona, je explikovaný rôzne. V podstate možno 
konštatovať, že v ich najširšom vymedzení sa požaduje len to, aby boli „prija-
teľné“. Mnohí autori sa bežne v tejto súvislosti odvolávajú na to, čo John Ra-
wls rozumie pod súhrnnými učeniami149, teda na platonizmus, kantianizmus, 
utilitarizmus atď. Sekulárne argumenty sa preto nemusia nevyhnutne odvolá-
vať na neutrálny zdroj, tzn. na množinu politických princípov, ktoré sa týkajú 
spravodlivosti a spoločného dobra, ktorú Rawls označuje ako „verejný rozum“  
(public reason). 

Z tohto pohľadu je toto obmedzenie etickou normou, ktorou sa majú občania riadiť 
vtedy, keď rozumne zvažujú dôvody na podporu prijatia určitých právnych predpisov či 
iného verejnoprávneho aktu.150 Formulácia tejto normy, ktorá síce hovorí len o zdôvod-
není právneho predpisu, no rovnako platí aj pre iný verejnoprávny akt, je takáto: 

                                                                                                                                              

http://ojlr.oxfordjournals.org/content/early/2012/01/10/ojlr.rwr026.full. 
149 V monografii nepoužívam termín „komprehenzívna doktrína“, ale termín „súhrnné učenie“ ako 

preklad anglického termínu „comprehensive doctrine“. Robím tak na základe slovenského prekladu 
RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu. In Právo národov. RAWLS, John. Bratislava : Kal-
ligram, 2013, s. 179-232.   

150 Prečo máme vylúčiť, prípadne obmedziť náboženské dôvody z verejnoprávnych debát? Rozličné 
odpovede na túto otázku možno zhrnúť do týchto troch oblastí: vylúčenie náboženských dôvodov 
z verejnoprávnych debát (1) pomáha predchádzať náboženským vojnám a občianskym konfliktom; 
(2) pomáha predchádzať rozdeleniu spoločnosti, a tak vytvára predpoklad pre konsenzus, respektíve 
kompromis, ktorý sú ochotné prijať všetky zúčastnené strany prípadného politického konfliktu; (3) 
umožňuje vytvoriť priestor na osobnú slobodu a skutočnú rovnosť všetkých občanov. Naopak, ar-
gumenty proti týmto tézam vychádzajú z dvoch odlišných pozícií. Na jednej strane možno argu-
mentovať, že ide len o domnelo závažné dôvody, pričom samotná požiadavka vylúčiť, resp. obme-
dziť náboženské dôvody z verejnej argumentácie vedie k neliberálnym dôsledkom (liberálna pozí-
cia). Na druhej strane možno argumentovať, že pravé náboženstvo a liberálna demokracia sú vzá-
jomne fundamentálne nezlučiteľné (napríklad pozícia tzv. nových tradicionalistov). Pozri CUNEO, 
T. – EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory [online]  http://plato.stanford.edu/entries/religion-
politics/. 
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„Občan liberálnej demokracie smie podporovať prijatie zákona Z len vte-
dy, keď je rozumne presvedčený o tom, že má prijateľné sekulárne ospravedl-
nenie pre zákon Z a je pripravený ponúknuť ho v rámci politickej diskusie.“151  

Tieto všeobecné úvahy mali za cieľ súhrnne predstaviť štandardný názor na obme-
dzenie kladené na náboženské argumenty, ktoré spravidla spájame s osvietenstvom 
a jeho myšlienkami a ktoré  je predmetom celej škály rôznych emóciami naplnených 
postojov, od nadšeného súhlasu po vášnivé odmietanie. Toto obmedzenie bude tvoriť 
len širšie pozadie nášho ďalšieho uvažovania. Ďalej totiž budem analyzovať konkrétnu 
podobu tohto obmedzenia na príklade koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa.  

Uvediem dôvody, ktoré ma viedli k rozhodnutiu pre Rawlsovu koncepciu verejného 
rozumu. Po prvé, ide o filozoficky jednu z najprepracovanejších podôb použitia obme-
dzenia na náboženskú argumentáciu v rámci politických debát vo verejnej sfére v súčas-
nosti. Po druhé, ide o známu a vplyvnú koncepciu, o ktorej sa stále debatuje a je kritizo-
vaná z rôznych strán. Ako sme videli, nejde však o jedinú politicko-etickú koncepciu, 
ktorá kladie určité obmedzenia na použitie náboženských argumentov. V určitom zmys-
le je však pre náš cieľ ideálna, lebo ide o deontologickú koncepciu, ktorá normatívne 
stanovuje, ako by mali veci byť. To znamená, Rawls netvrdí, že takéto obmedzenia sa 
uplatňujú v praxi presne v tejto podobe, nie je to opis fungovania koncepcie verejného 
rozumu v liberálnych demokraciách. Rawls skôr stanovuje určité kritéria, ktorými by 
sme mali posudzovať použitie náboženských alebo nenáboženských argumentov vo ve-
rejnej sfére. Na druhej strane sa však Rawls domnieva, že princípy a hodnoty, z ktorých 
vychádzajú určité politické koncepcie spravodlivosti sú implicitne obsiahnuté vo verej-
nej kultúre ústavného demokratického režimu. Z tohto dôvodu hovorí v súvislosti s kon-
cepciou verejného rozumu a v súvislosti so svojím projektom uvažovania o teórii spra-
vodlivosti ako o realistickej utópii. Na príklade rozhodnutia Ústavného súdu SR o potra-
toch zo 4. decembra 2007 si preto ukážeme, akým spôsobom jeho úvahy majú relevanciu 
v rámci interpretácie Ústavy SR a ústavných zákonov. Po tretie, Rawlsovým cieľom je, 
aby jeho koncepcia bola neutrálna v kontexte politického liberalizmu. To znamená, že 
kladie určité obmedzenia nielen na náboženské argumenty, ale aj na nenáboženské argu-
menty. Idea verejného rozumu tak údajne zavádza určitý druh rovnosti na posudzovanie 
argumentov a zdá sa, že odstraňuje asymetriu medzi náboženskými a nenáboženskými, 
respektíve sekulárnymi argumentmi.  

Na základe uvedených dôvodov sa domnievam, že Rawlsova koncepcia verejného 
rozumu je vhodná na to, aby sme na jej pozadí ilustrovali obmedzenia, ktorým podlieha 
verejné zdôvodnenie v liberálnych demokraciách. V nasledujúcej kapitole preto nebudem 
z rozsahových dôvodov prihliadať na kritiku, ktorej bola podrobená Rawlsova koncepcia 
verejného rozumu. Spomeniem ju len vtedy, keď budem chcieť prehĺbiť porozumenie 
tejto jeho koncepcii a odstrániť niektoré nejasnosti a nedorozumenia. Pozornosť upria-
mim najmä na zvýraznenie deontologického aspektu koncepcie verejného rozumu, podám 
čo najvernejší opis tejto koncepcie. Všimnem si tiež, čo znamená neutralita koncepcie 
verejného rozumu. Následne na to v ďalších kapitolách koncepciu verejného rozumu 

                                                           
151 CUNEO, T. – EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory [online] 

http://plato.stanford.edu/entries/religion-politics/. Výraz „prijateľné sekulárne ospravedlnenie“ je 
problematický, a to kvôli adjektívu „prijateľné“. Je totiž vágne a v definícii by sa z tohto dôvodu 
nemalo vyskytovať. Nedá sa mu však vyhnúť. Pre ciele tejto monografie ho budeme preto chápať 
neutrálne, respektíve čo najširšie vzhľadom na to, čo daný výraz znamená. Budeme jednoducho 
predpokladať, že „prijateľné sekulárne ospravedlnenie“ je také, ktoré budú racionálni a morálne 
kompetentní partneri brať vážne ako základ na pokračovanie v politickej debate. 
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uplatním na analýzu konkrétneho problému, ktorý predstavujú verejné polemiky o potra-
toch, respektíve na zdôvodnenie právnej úpravy potratov z hľadiska ústavných hodnôt 
a princípov.  

4.1  Rozdiel medzi verejným rozumom a sekulárnym rozumom 
a rozdiel medzi rozumným a racionálnym 

Najprv začnem tým, že poukážem na rozdiel medzi verejným rozumom a sekulár-
nym rozumom. Zameriam sa na spôsob, ktorým tento rozdiel vymedzuje Rawls.  

Rawls v Revidovanej idei verejného rozumu uvádza nasledujúcu definíciu sekulár-
neho rozumu, ktorú používa Robert Audi: Sekulárny rozum je zhruba rozum, ktorého 
normatívna sila očividne nezávisí od existencie Boha, teologických úvah ani od preja-
vov človeka alebo inštitúcie ako náboženskej autority.152 Táto definícia je podľa Rawlsa 
dvojznačná: môže ísť buď o sekulárny rozum v zmysle nenáboženského súhrnného uče-
nia, alebo v zmysle čisto politickej koncepcie v rámci verejného rozumu.153 Rawls tvrdí, 
že je rozdiel medzi verejným a sekulárnym rozumom. Sekulárny rozum pokladá za roz-
važovanie z hľadiska súhrnných nenáboženských učení. A keďže sekulárne hodnoty sú 
morálne, nie politické hodnoty, z hľadiska argumentácie vo verejnej sfére sú sekulárne 
hodnoty a princípy na rovnakej úrovni, ako náboženské princípy a hodnoty. 

Preto tvrdenie, že pri zdôvodňovaní legislatívy by sme sa nemali odvolávať na ná-
boženské dôvody, ale na sekulárne dôvody, môže byť problematické. Ak totiž pod seku-
lárnym argumentom rozumieme argumentáciu, ktorá je primerane kritická, verejne zrozu-
miteľná a založená na racionálnych predpokladoch, tak takýto argument je na rovnakej 
úrovni, ako náboženské argumenty. Inými slovami, je súčasťou sekulárneho filozofického 
učenia.  

Diskusie, ktoré sa týkajú zdôvodnenia určitého legislatívneho nariadenia v rámci 
verejného rozumu, nesúvisia s tým, či takéto zdôvodnenie je v súlade s určitým nábo-
ženským alebo nenáboženským postojom. Predmetom takýchto diskusií je skôr spôsob, 
akým sa zdôvodnenia dotýkajú práv slobodných a rovných demokratických občanov.  
A otázkou základných práv občanov sa zaoberajú práve politické koncepcie spravodli-
vosti.154  

Z pohľadu Rawlsovej koncepcie verejného rozumu je ďalej kľúčové rozlišovať 
medzi rozumným a racionálnym. Domnievame sa, že tieto dva pojmy tvoria základ, na 
ktorom vybudoval Rawls rozdiel medzi politickou koncepciou a súhrnným učením. Na 
tomto mieste upozorníme najmä na to, že rozumné sa vzťahuje na medziľudské vzťahy 
a racionálne na konajúci subjekt. Rawls neponúka žiadnu definíciu týchto pojmov, ale 
uvádza v Politickom liberalizme, že namiesto toho, aby pojmy rozumné a racionálne 
definoval, vymedzí ich niektoré aspekty.155 Osoby uvažujú rozumne, pokiaľ sú medzi 
seberovnými ochotné navrhnúť princípy a normy ako férové podmienky spolupráce a sú 
aj ochotné ich dodržiavať, ak majú istotu, že ostatní budú postupovať rovnako. Ľudia 
                                                           
152 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 192.  
153 V druhom význame tohto termínu, potom sekulárne dôvody, môžu zohrávať podobnú úlohu ako to, 

čo Rawls nazýva výhrada.  
154 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu. s. 197. 
155 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 40; RAWLS, J. Political Liberalism, s. 48. 
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konajú nerozumne, keď sa zamýšľajú zapojiť do spolupráce, no nie sú ochotní rešpekto-
vať alebo navrhovať nijaké všeobecné princípy alebo normy, ktoré by vymedzovali slušné 
podmienky spolupráce, s výnimkou určitej nevyhnutnej pretvárky pred verejnosťou. Sú 
ochotní porušiť takéto podmienky v prípade, že to vyhovuje ich záujmom a pokiaľ to 
dovoľujú okolnosti. Naopak, racionálne sa vzťahuje primárne na jediného zjednoteného 
činiteľa (jednotlivec alebo kolektívna osoba) so schopnosťou usudzovania a uvažovania 
pri hľadaní výhradne jeho vlastných cieľov a záujmov. „Racionálne sa týka toho, ako sa 
tieto ciele a záujmy prijímajú a uznávajú, a tiež toho, akým spôsobom nadobúdajú urči-
tú prioritu.“156  

Je potrebné poznamenať, že Rawls sa pri charakteristike rozlišovania medzi rozum-
ným a racionálnym odvoláva na Kanta. Tvrdí, že rozdiel medzi rozumným a racionál-
nym má svoj pôvod práve v Kantových Základoch metafyziky mravov a iných jeho die-
lach, pričom ho možno vyjadriť pomocou rozdielu medzi kategorickým a hypotetickým 
imperatívom. Kategorický imperatív predstavuje čistý praktický rozum, hypotetický 
imperatív predstavuje empirický praktický rozum. „Z pohľadu potrieb politickej koncep-
cie spravodlivosti pripisujem rozumnému užší význam a spájam ho po prvé s ochotou 
navrhovať a rešpektovať férové podmienky spolupráce a po druhé s ochotou uznávať 
bremená usudzovania a akceptovať ich dôsledky.“

157
   

4.2  Konflikty a nezhody, ktoré rieši verejný rozum 

Načo slúži koncepcia verejného rozumu? Podľa Rawlsa existujú tri hlavné druhy 
konfliktov, ktoré rozdeľujú občanov: Tie, ktoré vyplývajú zo vzájomne nezlučiteľných 
súhrnných učení; tie, ktoré vyplývajú z rozdielov v statuse, triedneho postavenia alebo 
zamestnania, či z rozdielov z hľadiska etnickej príslušnosti, pohlavia alebo rasy; tie, ktoré 
vyplývajú z bremena v usudzovaní.158 Verejný rozum slúži predovšetkým na vyriešenie 
prvého typu konfliktov. Keď sú naše súhrnné učenia vzájomne nezlučiteľné a nemožno 
pri nich nájsť kompromis, môžu mať občania, ktorí zastávajú rozumné súhrnné učenia, 
spoločné dôvody iného druhu než sú tie, ktoré tvoria základ týchto súhrnných učení. 

                                                           
156 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 42. Cit. podľa slovenského prekladu RAWLS, J. Politický 

liberalizmus. s. 50.  
157 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 42. Cit. podľa slovenského prekladu RAWLS, J. Politický 

liberalizmus. s. 50. 
158 Rawls používa výraz „bremeno v usudzovaní“ na označenie tých zdrojov nezhody, ktoré sa podľa 

jeho názoru nedajú ostrániť, pretože sú v určitej miere spôsobené objektívnymi skutočnosťami. 
Stručne vyjadrené, ide o nasledujúce dôvody nezhody: 1. Empirický a vedecký dôkaz, ktorý sa týka 
daného prípadu, je protirečivý a komplikovaný, takže je ťažké ho posudzovať a vyhodnocovať. 2. 
Dokonca aj keď sa niekedy úplne zhodneme v určitých relevantných úvahách, nemusíme mať rov-
naký názor na ich závažnosť. 3.Všetky naše pojmy, a to nielen morálne a politické, sú do určitej 
miery vágne a sú predmetom vášnivých diskusií; táto neurčitosť znamená, že sa musíme spoliehať 
na ich interpretáciu. 4. Do určitej miery (nedá sa povedať do akej) sa spôsob, akým posudzujeme 
dôkazy a zvažujeme morálne a politické hodnoty, formuje našou skúsenosťou, celým naším pred-
chádzajúcim životom – a naše celkové skúsenosti sa nutne odlišujú. 5. Často sa stretávame s rôzny-
mi druhmi normatívnych úvah rôznej intenzity na oboch stranách problému, takže je ťažké urobiť 
nejaké celkové hodnotenie. 6. Napokon každý systém sociálnych inštitúcií je obmedzený z hľadiska 
hodnôt, ktoré môže uznávať, takže sa musí vykonať určitý výber z celej škály morálnych a politic-
kých hodnôt, ktoré by sa mohli realizovať. RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 47. Plné znenie 
uvádzam v poznámke č. 207.  
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Presnejšie, môžu svoje stanovisko zdôvodniť na základe verejných dôvodov, ktoré sú 
dané z hľadiska politických koncepcií spravodlivosti. Rawls je takisto presvedčený, že 
spoločnosť, ktorá sa zhodne na určitom súbore politických koncepcií spravodlivosti, 
môže jednoduchšie vyriešiť, respektíve utlmiť konflikty medzi základnými záujmami 
občanov – politickými, ekonomickými a sociálnymi. Naopak, konflikty, ktoré sa týkajú 
bremien v usudzovaní, nie sú predmetom verejného rozumu, pretože sa nedajú odstrániť. 
To znamená, že vždy existovali a budú existovať a obmedzovať rozsah prípadnej argu-
mentácie v rámci verejného rozumu.159 

Verejný rozum rieši primárne konflikty, ktoré vyplývajú z existencie plurality vzá-
jomne nezlučiteľných rozumných súhrnných učení, či už náboženských, filozofických 
alebo morálnych. Keďže samotné rozumné súhrnné učenia často vedú  k trvalej nezhode, 
nemôžu výlučne sami poskytnúť základ verejného zdôvodnenia použitia štátnej moci  
v pluralitnej spoločnosti.160 Inými slovami, skutočnosť rozumného pluralizmu znamená, 
že rozdiely medzi občanmi vyplývajúce z ich súhrnných učení, či už náboženských, 
alebo nenáboženských, sú často vzájomne nezlučiteľné, preto nie je jasné, aké spoločné 
ideály a princípy by mali občania presadzovať, aby sme mohli rozumne zdôvodniť svoje 
politické rozhodnutie pred druhým. Napriek tomu sa Rawls domnieva, že hoci samotné 
súhrnné učenia nemôžu predstavovať východisko verejnej argumentácie, môžeme do-
spieť k spoločným ideálom a princípom, ktoré vytvoria spoločný základ verejnej argu-
mentácie. Tento spoločný základ spočíva v prijatí férových podmienok spolupráce, ktoré 
sú súčasťou koncepcie politickej spravodlivosti.161 Takže veriaci, ktorí zastávajú konzer-
vatívne súhrnné učenie, ktoré je založené na náboženskej autorite, ako je cirkev alebo 
Biblia, môžu súčasne podporovať liberálnu politickú koncepciu spravodlivosti.  

Dôvod tkvie v tom, že politická koncepcia spravodlivosti tak, ako ju chápe Rawls, 
nie je súhrnným učením, ako je to napríklad v prípade názorov na spravodlivosť u Kan-
ta či Milla. Rozlišuje teda medzi samostatnými politickými koncepciami spravodlivosti 
a súhrnnými liberálnymi učeniami o spravodlivosti (často uvádza príklady utilitarizmu, 
Kanta, Milla, Locka a podobne). Naopak, Rawls tvrdí, že náboženské učenie nie je spra-
vidla liberálnym súhrnným učením a náboženské hodnoty nie sú liberálnymi hodnotami. 
Napriek tomu trvá na tom, že náboženské učenie môže podporovať politickú koncepciu 
spravodlivosti a uznávať požiadavky verejného rozumu.162 V nasledujúcej kapitole sa 
budeme  bližšie venovať spôsobu, akým sa usiluje zosúladiť Rawls tieto zdanlivo proti-
kladné tvrdenia.  

4.3  Idea verejného rozumu Johna Rawlsa 

John Rawls predložil ideu verejného rozumu ako súčasť svojej koncepcie dobre 
usporiadanej ústavno-demokratickej spoločnosti. Rozpracoval ju najmä v monografii 
Politický liberalizmus (1996) a v štúdii Revidovaná idea verejného rozumu (1999).  
V Teórii spravodlivosti nerozvíja diskusie o idei verejného rozumu. Ako však upozornil 
nedávno Jonathan Quong: Rawlsov kontraktualizmus je výrazom rovnakého základného 
morálneho presvedčenia, ktoré je spoločné pre Teóriu spravodlivosti a Politický libera-

                                                           
159 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 229. 
160 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 179. 
161 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 189. 
162 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 228. 
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lizmus. Konkrétne, že napriek našim hlbokým odlišnostiam a nezhodám, máme morálnu 
povinnosť podať každému z nás zdôvodnenie našich právnych predpisov a politických 
inštitúcií prostredníctvom odkazu k spoločnému hľadisku. Quong pokladá záväzok k ve-
rejnému zdôvodneniu politickej moci (the public justification of political power) za kľú-
čový prvok Rawlsovej koncepcie spravodlivej a stabilnej spoločnosti.163  

Verejný rozum nie je len štandard, na základe ktorého hodnotíme právne predpisy 
a politické inštitúcie. Rovnako je súborom pravidiel na usmerňovanie správania zákono-
darcov, sudcov a bežných občanov. Verejný rozum si vyžaduje formu poradnej demo-
kracie (deliberative democracy), ktorej ústrednou predstavou je  

„idea rozvažovania, keď občania hĺbajú, vymieňajú si názory a diskutujú 
o podporných dôvodoch týkajúcich sa verejných politických otázok. Títo ob-
čania predpokladajú, že ich politické názory možno revidovať na základe dis-
kusie s inými občanmi, a preto tieto názory nie sú jednoducho pevne daný vý-
sledok ich existujúcich súkromných či nepolitických záujmov. V tomto bode 
je verejný rozum kľúčový, lebo určuje takéto rozvažovanie občanov ohľadne 
ústavných základov a záležitostí základnej spravodlivosti.“164 

Z tohto pohľadu by mali podporovať občania len tie právne predpisy a politické in-
štitúcie základnej štruktúry spoločnosti, o ktorých sú úprimne presvedčení, že môžu byť 
zdôvodnené pomocou takých politických hodnôt, ktoré môžu rozumne prijať iní obča-
nia a diskutovať o nich.  

 „Naše uplatnenie politickej moci je správne, a tým aj ospravedlniteľné iba 
vtedy, keď sa uplatňuje v súlade s ústavou, ktorej základy budú občania podľa 
všetkých predpokladov schvaľovať z hľadiska princípov a ideálov, ktoré sú 
z ich pohľadu ako rozumných a racionálnych občanov akceptovateľné.“ 165  

Konkrétne, verejný rozum kladie morálnu povinnosť zdvorilosti (moral duty of ci-
vility), ktorá od nás vyžaduje, aby sme si navzájom vysvetlili spôsob, akým môžeme 
naše politické pozície ospravedlniť odvolaním sa na rozumnú politickú koncepciu spra-
vodlivosti. V prípade, že sme presvedčení, že tieto pozície môžeme ospravedlniť výluč-
ne len pomocou náboženského alebo sekulárneho súhrnného učenia, pričom nemôžeme 
rozumne očakávať, že naše súhrnné učenie bude schvaľovať každý občan, mali by sme 
sa vzdať podpory takejto politickej pozície.166 Občania musia preto pri diskusii a hlaso-
vaní o najzákladnejších politických otázkach rešpektovať obmedzenia verejného rozu-
mu a prispôsobiť sa jeho požiadavkám.   

„Idea verejného rozumu odmieta bežné názory na hlasovanie ako súkrom-
nú, ba dokonca osobnú vec. Podľa jedného názoru ľudia môžu správne hlaso-
vať za svoje preferencie a sociálne alebo ekonomické záujmy, nehovoriac už 
o tom, čo nemajú radi alebo nenávidia. O demokracii sa hovorí, že je vládou 
väčšiny, pričom menšina môže konať podľa svojich predstáv. Podľa iného ná-
zoru, ktorý je úplne opačný, ľudia môžu hlasovať za to, čo je podľa nich správ-
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ne a pravdivé v súlade so svojimi súhrnnými presvedčeniami, a to bez ohľadu 
na verejný rozum.         

„Predsa však len sú obidva tieto názory podobné, pretože žiaden z nich 
neuznáva povinnosť zdvorilého správania ani nerešpektuje obmedzenia verej-
ného rozumu pri hlasovaní o veciach ústavných základov a otázkach základ-
nej spravodlivosti.“167  

Je preto zrejmé, že konanie v súlade s povinnosťou zdvorilosti a obmedzeniami ve-
rejného rozumu si vyžaduje radikálne zmeny v našich existujúcich politických inštitú-
ciách a v našom správaní. V súčasnosti diskutujeme a rozhodujeme o mnohých politic-
kých otázkach spravidla tak, že používame náboženské argumenty alebo argumenty 
s normatívnymi premisami, ohľadne ktorých medzi rozumnými ľuďmi panuje často ne-
zhoda. Dobre to ilustruje letmý pohľad na polemiky o takých sporných hodnotových 
témach ako sú interrupcie, výskum kmeňových buniek, homosexuálne manželstvá alebo 
otázky sociálnej spravodlivosti. Keď však chceme konať v súlade s ideou verejného 
rozumu, musíme zanechať túto prevládajúcu prax a zmeniť naše správanie. Aj toto je 
jeden z dôvodov, prečo Rawls hovorí v súvislosti s koncepciou verejného rozumu o rea-
listickej utópii. Je si dobre vedomý skutočnosti, že politické rozhodnutia o našich najdô-
ležitejších politických problémoch len zriedka realizujeme na základe odvolania sa na 
politické koncepcie spravodlivosti. Na druhej strane predpokladá, že existujú spoločné 
politické princípy a hodnoty, ktoré tvoria spoločný kultúrny rámec uvažovania v ústav-
nej demokracii.  

Hoci sú tieto princípy a hodnoty často prítomné len implicitne vo verejnej kultúre 
liberálnej demokracie, možno ich uchopiť. Rawlsovu koncepciu verejného rozumu preto 
pokladáme za pokus usporiadať tieto hodnoty a princípy do ucelenejšej podoby, t. j. do 
podoby určitej politickej koncepcie spravodlivosti, aby mohli plniť úlohu kritérií, na 
základe ktorých môžeme posúdiť, či naše argumenty sú, respektíve nie sú vhodné na to, 
aby sme ich mohli použiť na verejnom fóre. Rawlsova koncepcia je v tomto zmysle 
normativistická, pretože stanovuje základné pravidlá, ktoré by boli v minimálnej miere 
spravodlivé a súčasne prijateľné pre každého občana v našich spoločných diskusiách 
o hodnotových otázkach. Z tohto pohľadu je kľúčové, aby tieto pravidlá boli prístupné 
pre každého občana, a teda mali verejný charakter. 

4.4  Verejný charakter idey verejného rozumu 

V Politickom liberalizme, kde sa nachádza podstatná časť diskusie o idei verejného 
rozumu, uvádza Rawls diskusiu o verejnom rozume na základe odlišnosti medzi spôso-
bom, ako sa prijímajú politické rozhodnutia v demokracii a v iných typoch režimov. 
Základný rozdiel nespočíva v uplatnení, respektíve neuplatnení rozumu, ale v jeho ve-
rejnom charaktere.  

„... jeho podstata a obsah sú verejné, čo je dané ideálmi a princípmi vyjadrenými 
koncepciou spravodlivosti v danej spoločnosti.“168 Každá politická spoločnosť formulu-
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je rovnako ako jednotlivci svoje plány, stanovuje si hierarchiu svojich cieľov a používa 
určité postupy náležitého prijímania rozhodnutí prostredníctvom uplatňovania rozumu. 
V demokracii je však prijímanie rozhodnutí v politických otázkach, na rozdiel od aristo-
kratického alebo autoritatívneho režimu, vecou verejnosti, nie jednotlivca alebo skupiny 
ľudí. V tomto postavení ako kolektívny orgán uplatňujú konečnú politickú a donucova-
ciu moc.169  

Idea verejného rozumu na najhlbšej úrovni špecifikuje základné morálne a politické 
hodnoty, ktoré by mali určovať vzťah ústavno-demokratickej vlády k svojim občanom 
a vzťah medzi občanmi navzájom. Skrátka, zaujíma sa o to, ako treba chápať politický 
vzťah. Tí, ktorí odmietajú ústavnú demokraciu, samozrejme budú odmietať aj samotnú 
ideu verejného rozumu. Politický vzťah je pre nich vzťahom priateľa a nepriateľa s členmi 
konkrétneho náboženského alebo sekulárneho spoločenstva, alebo mimo neho.170  

Naopak, v ústavnej demokracii má politický vzťah charakter občianskeho priateľ-
stva. Tento vzťah je určený na základe kritéria reciprocity, ktoré požaduje, aby pod-
mienky spolupráce, ktoré navrhuje určitá koncepcia politickej spravodlivosti, boli aspoň 
v minimálnej miere rozumné pre iných, nielen pre tých, ktorí ich navrhli. Keďže pod-
mienky spolupráce by mali byť prijateľné pre všetkých občanov ako slobodných a rov-
ných, vládni predstavitelia v svojom politickom rozvažovaní by mali konať v súlade 
s  týmto kritériom. Rovnaká požiadavka platí samozrejme pre každého občana, a teda 
nielen pre vládnych predstaviteľov. V prípade, že je kritérium reciprocity splnené, for-
muje základné inštitúcie v ústavných demokraciách. Rawls upozorňuje, že „keď naprí-
klad tvrdíme, že niektorým občanom treba uprieť náboženskú slobodu, musíme týmto 
občanom uviesť nielen dôvody, ktoré môžu chápať, ale aj dôvody, pri ktorých môžeme 
rozumne očakávať, že ich ako slobodní a rovní občania môžu rozumne prijať.“171 Rawls 
zároveň pochybuje, či je vôbec možne nájsť také dôvody, ktoré spĺňajú kritérium recip-
rocity a zároveň zdôvodňujú upieranie náboženskej slobody niektorým jednotlivcom. 
To isté bude platiť aj vtedy, keď uvažujeme o otázke otroctva alebo keď podmieňujeme 
hlasovacie právo  majetkovými pomermi, respektíve upierame toto právo ženám. 172 

Malo by byť preto zrejmé, že takéto vymedzenie verejného rozumu sa viaže výluč-
ne na ústavné demokracie, a nie na iný typ štátneho zriadenia.173 Tento predpoklad 
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možno síce ľahko spochybniť, lenže je potrebné si tiež uvedomiť, akú rozhodujúcu 
úlohu v tejto podobe verejného rozumu má Rawlsova koncepcia občianstva, založená na 
slobode a rovnosti. Dobre to dokumentujú Rawlsove slová, keď hovorí o troch smeroch, 
v ktorých je verejný rozum  verejný:  

1. ako rozum občanov ako takých je to rozum verejnosti, 

2. jeho predmetom je dobro verejnosti a záležitosti verejnej spravodlivosti,  

3. jeho podstata a obsah sú verejné, čo je dané ideálmi a princípmi vyjad-
renými koncepciou politickej spravodlivosti v danej spoločnosti.174 

Práve verejný charakter verejného rozumu nám zreteľne ukazuje, že základ idey 
verejného rozumu tvoria občania, respektíve koncepcia občianstva, ako je vymedzená 
v rámci ústavnej demokracie. Rawls charakterizuje vzťah medzi demokratickými občanmi 
pomocou nasledujúcich dvoch osobitých znakov: Prvým znakom je, že ide o vzťah obča-
nov v rámci základnej štruktúry spoločnosti, štruktúry, do ktorej vstupujeme narodením 
a ktorú opúšťame smrťou, čiže z našej pozície občanov sa nedá vystúpiť, ako napríklad 
z cirkvi a podobne; druhým znakom je to, že ide o vzťah slobodných a rovných občanov, 
ktorí uplatňujú rozhodujúcu politickú moc ako spoločný orgán.175 Sloboda a rovnosť 
nám poskytuje na jednej strane sebaúctu, dôstojnosť a právo na súkromie, ale na druhej 
strane nás tiež obmedzuje, pretože musíme rovnaké práva a hodnoty rešpektovať aj 
u iných občanov, čiže ich sebaúctu, dôstojnosť a voľnosť v konaní. Verejné zdôvodne-
nie je pre Rawlsa prostriedkom recipročného zdieľania týchto občianskych hodnôt. 

Rovnosť a sloboda medzi občanmi vedie k tomu, že zdôvodňovanie noriem musí 
mať verejný charakter, aby toto zdôvodnenie bolo každému prístupné, a to na základe 
princípov a hodnôt, ktoré sú obsiahnuté vo verejnej kultúre ústavnej demokracie. Pozna-
menajme tiež, že Rawls odmieta akékoľvek metafyzické predpoklady pri výklade ľudskej 
prirodzenosti a vyhýba sa akýmkoľvek úvahám o prirodzených, teologických, sociolo-
gických alebo ekonomických vysvetleniach ľudskej podstaty. Namiesto toho zdôrazňu-
je, že ide výlučne o politickú koncepciu osôb ako občanov so základnými politickými 
právami a slobodami. 

Verejné dobro charakterizuje Rawls ako záležitosť otázok ústavných základov a zá-
kladnej spravodlivosti. Uvedeným pojmom sa budeme venovať bližšie v ďalšej časti, 
 na tomto mieste iba spomenieme, že ústavné základy sa týkajú otázok, ktoré politické 
práva a slobody možno rozumne zahrnúť do písanej ústavy, keď predpokladáme, že 
ústavu môže vykladať najvyšší súd alebo podobný orgán. Záležitosti základnej spravod-
livosti sa vzťahujú na základnú štruktúru spoločnosti a tým aj na otázky základnej eko-
nomickej a sociálnej spravodlivosti a iných vecí, ktoré ústava nezahŕňa.176 

Rawls súhrnne uvádza, že idea verejného rozumu má určitú štruktúru, respektíve 
päť rôznych aspektov:  

1. základné politické otázky, na ktoré sa vzťahuje, 

2. ľudí, na ktorých sa vzťahuje (vládni predstavitelia a kandidáti do verejných  
úradov), 

3. svoj obsah daný súborom rozumných politických koncepcií spravodlivosti, 
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4. uplatnenie týchto koncepcií v diskusiách o donucovacích normách, ktoré treba 
uzákoniť v podobe opodstatnených zákonov demokratického národa, a 

5. overovanie zo strany občanov, že princípy odvodené z koncepcií spĺňajú krité-
rium reciprocity.177  

Jednotlivým aspektom verejného rozumu sa budem postupne venovať v nasledujú-
cej časti práce. Podám ich bližšie charakteristiky a vymedzím ich postavanie v rámci 
jeho politickej koncepcie. 

4.5  Základné politické otázky, na ktoré sa vzťahuje  
verejný rozum: predmet a rozsah uplatnenia  
verejného rozumu 

Predmet verejného rozumu tvoria otázky, ktoré sa týkajú základnej štruktúry spo-
ločnosti (the basic structure of society). Otázky základnej spravodlivosti sú dvojakého 
typu: tie, ktoré sa týkajú ústavných základov“ (the constitutional essentials), a tie, ktoré 
sa týkajú záležitostí základnej spravodlivosti (matters of basic justice).178 

Pod základnou štruktúrou spoločnosti Rawls rozumie hlavné politické, sociálne 
a ekonomické inštitúcie spoločnosti a spôsob ich zosúladenia v jednotnom systéme 
sociálnej spolupráce z generácie na generáciu. Podľa Rawlsa práve v kontexte týchto 
kľúčových inštitúcií štátu uvažujeme o spravodlivosti a hľadáme princípy, ktoré majú 
usmerňovať štruktúru a vzájomné usporiadanie týchto inštitúcií. Inými slovami, pojem 
spravodlivosti sa aplikuje na inštitúcie a ich vzájomné usporiadanie v základnej štruktú-
re spoločnosti. 

1. Medzi ústavné základy Rawls zaraďuje: 

a) princípy, ktoré vymedzujú všeobecnú štruktúru vlády a určujú formu politického 
procesu. Presnejšie ide o pravidlá, ktoré stanovujú vzájomné vzťahy medzi legislatív-
nou, výkonnou mocou a súdmi. Čiže sú to pravidlá, ktoré určujú napríklad to, či je poli-
tický systém parlamentný alebo prezidentský a podobne.  

b) princípy, ktoré vymedzujú rovnaké základné práva a slobody (napríklad hlaso-
vacie právo, sloboda svedomia, sloboda myslenia a združovania, sloboda slova, nábo-
ženská sloboda ako aj ochrana zákonnosti)  

2. Záležitosti základnej spravodlivosti sú : 

Základné záležitosti sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. Ide o princípy, ktoré 
regulujú základné záležitosti distributívnej spravodlivosti (basic matters of distributive 
justice), ako je sloboda pohybu, rovnosť príležitostí, sociálne a ekonomické nerovnosti 
a sociálne základy sebaúcty.179 

Na základe Rawlsovej charakteristiky základnej štruktúry spoločnosti napríklad 
riešenie problému potratov patrí medzi ústavné základy; odpoveď na primeranú regulá-
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ciu potratov musíme preto formulovať na základe princípov, ktoré vymedzujú rovnaké 
základné práva a slobody; a teda táto otázka spadá do oblasti verejného rozumu. 

Z predchádzajúceho vymedzenia je zrejmé, že rozsah uplatnenia verejného rozumu 
je u Rawlsa výrazne obmedzený. To znamená, že mnohé politické otázky, ak nie väčši-
na, nie sú priamo predmetom verejného rozumu. Dôvod tkvie v tom, že tieto iné politic-
ké otázky sa netýkajú bezprostredne takých fundamentálnych záležitostí ako sú „ústav-
né základy“ (the constitutional essentials) a „záležitostí základnej spravodlivosti“ (mat-
ters of basic justice). Inými slovami neusmerňujú inštitúcie, ktoré sú súčasťou základnej 
štruktúry spoločnosti (the basic structure of society).  

Uvediem aspoň niektoré príklady oblastí, ktoré nie sú súčasťou verejného rozumu: 
veľká časť daňovej legislatívy, mnohé zákony regulujúce vlastníctvo, predpisy na ochranu 
životného prostredia a na kontrolu znečistenia životného prostredia, zriaďovanie národ-
ných parkov a zachovávanie prírodných rezervácií a rôznych druhov fauny a flóry, vy-
čleňovanie fondov pre múzeá a umenie.180 Ide o politické otázky, ktoré sú súčasťou 
bežnej legislatívy (ordinary legislation).181  

4.6  Obsah verejného rozumu ako súbor rozumných politických 
koncepcií spravodlivosti  

Obsah verejného rozumu tvorí tzv. politická koncepcia spravodlivosti, respektíve 
súbor politických koncepcií spravodlivosti. Politické koncepcie spravodlivosti poskytu-
jú občanom podobu konkrétnych princípov, ktoré usmerňujú základnú štruktúru spoloč-
nosti. Na základe týchto princípov občania zdôvodňujú v rámci verejného rozumu svoje 
stanoviská, pokiaľ ide o riešenie otázok, ktoré sa týkajú ústavných základov a záležitostí 
základnej spravodlivosti. Rawls zdôrazňuje, že jeho koncepcia spravodlivosti ako féro-
vosti je len jedna z mnohých politických koncepcií spravodlivosti. Takže občania môžu 
zastávať rôzne politické koncepcie spravodlivosti, v ktorých odlišné usporiadanie poli-
tických princípov bude odlišným spôsobom usmerňovať inštitúcie a vzťahy v základnej 
štruktúre spoločnosti. Inými slovami, rôzne politické koncepcie spravodlivosti sa odli-
šujú v spôsobe, ako usporadúvajú a vyvažujú jednotlivé politické princípy a hodnoty.  

Pôvod týchto politických princípov a hodnôt odvodzuje Rawls z ideí, ktoré sú im-
plicitne obsiahnuté vo verejnej kultúre ústavnej demokracie.182 To znamená, že obsah 
politickej koncepcie spravodlivosti je vyjadrený vo forme určitých základných ideí, chá-
paných v tom zmysle, že vyplývajú z verejnej politickej kultúry demokratickej spoloč-
nosti. Táto verejná kultúra zahŕňa politické inštitúcie ústavného režimu a spoločné tra-
dície ich interpretácie (vrátene oblasti súdnictva), ako aj historické texty a dokumenty, 
ktoré predstavujú spoločné poznanie. Hlavné inštitúcie spoločnosti a akceptované formy 
ich interpretácie považuje Rawls za fond implicitne prijímaných ideí a princípov.  

Každá koncepcia spravodlivosti má tri charakteristické znaky, ktoré možno ilustro-
vať na príklade Rawlsovej spravodlivosti ako férovosti. Ide o predmet politickej kon-
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cepcie (základná štruktúra spoločnosti), spôsob jej prezentácie (nezávisle od súhrnného 
učenia) a jej obsah (fundamentálne idey). 

Občan sa stáva súčasťou verejného rozumu, keď uvažuje v rámci toho, čo úprimne 
považuje za najrozumnejšiu politickú koncepciu spravodlivosti, t. j. koncepciu, ktorá 
vyjadruje také politické hodnoty, pri ktorých môžeme rozumne očakávať, že ich budú 
presadzovať aj iní slobodní a rovní občania. Každý z nás musí mať princípy a smernice, 
na ktoré sa odvolávame v zmysle, že toto kritérium je splnené.  

 „Navrhol som, že jedným zo spôsobov rozpoznania politických princípov 
a smerníc je ukázať, že občania by s nimi súhlasili v tom, čo som v Political 
Liberalism nazval pôvodná pozícia. Ostatní si budú myslieť, že odlišné spôso-
by rozpoznania týchto princípov sú rozumnejšie.“183  

4.6.1  Koncepcia spravodlivosti ako politická koncepcia 

Koncepcia spravodlivosti je teda politická vtedy, keď je koncipovaná tak, že sa jej 
princípy aplikujú výlučne na základnú štruktúru spoločnosti (the basic structure of so-
ciety); možno ju predložiť nezávisle od akéhokoľvek súhrnného učenia (any compre-
hensive doctrine); možno ju vypracovať na základe fundamentálnych ideí chápaných 
ako implicitných vo verejnej politickej kultúre ústavného režimu.184 Rawls kladie dôraz 
na to, že princípy spravodlivosti sa aplikujú na základnú štruktúru primárnych inštitúcií 
spoločnosti.185 Pritom za jeden zo znakov verejného zdôvodnenia pokladá skutočnosť, 
že sa odohráva v rámci politickej koncepcie spravodlivosti.186 Politické hodnoty verejného 
rozumu sa líšia od iných hodnôt v tom, že sa uskutočňujú v rámci politických inštitúcií 
a charakterizujú ich. To však neznamená, že niektoré analogické hodnoty nemôžu charak-
terizovať iné spoločenské formy. Napríklad hodnoty ako efektívnosť a účinnosť charak-
terizujú spoločenskú organizáciu tímov a klubov, ako aj politických inštitúcií základnej 
štruktúry spoločnosti. Hodnota je však náležite politická len vtedy, keď je jej spoločen-
ská forma politická. Musíme ju uplatňovať v rámci jednotlivých častí základnej štruktú-
ry a jej politických a spoločenských inštitúcií. Mnohé takéto politické koncepcie sú však 
zreteľne neliberálne. Medzi takýmito príkladmi Rawls uvádza politické koncepcie spra-
vodlivosti, ktoré vyjadrujú politické koncepcie foriem vlády a koncepcie práv a slobôd 
aristokracie, korporatívnej oligarchie, autokracie a diktatúry. Všetky tieto koncepcie 
spravodlivosti spadajú do kategórie politickej koncepcie a možno ich uplatniť na základnú 
štruktúru, nie sú však rozumné z pohľadu ústavno-demokratického zriadenia. Rawls sa 
zameriava len na liberálne politické koncepcie, na ideály a princípy vyjadrené rozumný-
mi liberálnymi politickými koncepciami.“187 
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4.6.2  Koncepcia spravodlivosti ako liberálna koncepcia 

Uviedol som, že politické koncepcie spravodlivosti musia byť zreteľne liberálne. 
Základné idey takýchto koncepcií sú totiž implicitne obsiahnuté vo verejnej politickej 
kultúre ústavného režimu, preto ich môžeme opísať a uchopiť. Rawls pokladá ústavnú 
demokraciu, presnejšie jej inštitucionálne jadro spolu s vymedzením individuálnych práv 
a slobôd, ktorých ochranou sa zaoberá ústavný súd, za dedičstvo západného liberaliz-
mu.188 Vymedzuje liberálne politické koncepcie spravodlivosti pomocou požiadavky, 
aby spĺňali nasledujúce podmienky: Po prvé, musia obsahovať zoznam istých základ-
ných práv, slobôd a príležitostí (ako ich poznáme z ústavných režimov); po druhé, mu-
sia udeľovať tomuto zoznamu týchto práv, slobôd a príležitostí určitú špeciálnu prioritu, 
a to najmä vzhľadom na požiadavky všeobecného blaha a hodnôt perfekcionistov; po 
tretie, musia zabezpečovať, aby občania mali k dispozícii primerané univerzálne pro-
striedky na efektívne uplatňovanie svojich slobôd.189  

Tieto podmienky sú relatívne všeobecné a abstraktné, preto splnenie týchto pod-
mienok ešte nemusí viesť k jednoznačným záverom. V tejto všeobecnej rovine z nich 
nevyplývala len jedna konkrétna koncepcia spravodlivosti, ktorá by stanovila definitív-
ny obsah verejného rozumu. Ich rôzne spresnenia či interpretácie vedú k pluralite kon-
cepcií spravodlivosti.  Presnejšie, na základe ich interpretácie dostávame rôzne formulá-
cie princípov spravodlivosti, čiže rôzne politické koncepcie spravodlivosti. Keďže ob-
sah a rozsah základných práv a slobôd, ich vzájomný pomer a zabezpečenie primera-
ných univerzálnych prostriedkov na efektívne uplatňovanie základných práv a slobôd 
možno interpretovať rôznymi spôsobmi, jednotlivé politické koncepcie spravodlivosti 
sa preto budú odlišovať práve v spôsobe, ako ich interpretujú, usporadúvajú a k akým 
konkrétnym dôsledkom vedú uvedené koncepcie. Kľúčovým sa tak stáva vyvažovanie 
jednotlivých politických princípov a hodnôt, ktoré pochádzajú z implicitných ideí obsiah-
nutých vo verejnej kultúre ústavnej demokracie.190 Tieto odlišnosti budú viesť k  mno-
hým nezhodám v rámci verejného rozumu. Na základe uvedeného sa domnievam, že 
Rawls pripúšťa pluralitu rôznych liberálnych politických koncepcií spravodlivosti a plu-
ralitu záverov a uplatnenia takto vytvorených koncepcií.   

4.6.3  Smernice verejného skúmania 

Liberálne politické koncepcie spravodlivosti netvoria len princípy a hodnoty poli-
tickej spravodlivosti, ale Rawls kladie dôraz tiež na niektoré použité prostriedky a argu-
mentačné východiská. Liberálne politické koncepcie spravodlivosti musia totiž obsahovať 
takisto to, čo označuje ako smernice verejného skúmania (guidelines of public inquiry). 
Do smerníc verejného skúmania podľa Rawlsa patria nielen „princípy argumentácie 
a pravidlá dokazovania“ (principles of reasoning and rules of evidence), ale aj cnosti 
rozumnosti a zdvorilosti (the virtues of reasonableness and civility). Uvedené dve cnosti 
tvoria morálne predpoklady, ktoré umožňujú viesť verejnú diskusiu.191 Politická koncep-
cia spravodlivosti sa preto skladá z dvoch častí: z princípov spravodlivosti pre základnú 
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štruktúru; a zo smerníc skúmania, ktoré tvoria „princípy argumentácie a pravidlá doka-
zovania“ (principles of reasoning and rules of evidence), v ktorých svetle sa občania 
majú rozhodovať, či sa princípy aplikujú správne, a určovať, ktoré zákony a aká politika 
im najlepšie zodpovedá. V nadväznosti na to hovorí o dvoch druhoch liberálnych politic-
kých hodnôt. Po prvé, ide o hodnoty politickej spravodlivosti, ktoré patria medzi princípy 
spravodlivosti pre základnú štruktúru. Tieto hodnoty vymedzuje ako hodnoty rovnakej 
politickej a občianskej slobody, rovnosť príležitostí, a napokon ako hodnoty sociálnej 
rovnoprávnosti a ekonomickej reciprocity. Po druhé, uvažuje o hodnotách verejného 
rozumu. Tieto hodnoty patria medzi smernice verejného skúmania a umožňujú, aby bolo 
toto skúmanie slobodné a verejné. Medzi tieto hodnoty zaraďuje tiež hodnoty rozum-
nosti a ochoty rešpektovať (morálnu) povinnosť „zdvorilého správania, ktorá vo forme 
cností občanov prispieva k tomu, že je možná opodstatnená verejná diskusia o politických 
otázkach.“ 192  

4.6.4  Úplnosť verejného rozumu 

Je zrejmé, že politické koncepcie ako súčasť verejného rozumu musia spĺňať pod-
mienku úplnosti.193 Rawls ju vymedzuje pomocou požiadavky, aby každá koncepcia 
vyjadrovala také princípy, normy a ideály spolu s návodmi na skúmanie, aby hodnoty, 
ktoré vymedzuje, bolo možné primerane usporiadať či inak zjednotiť tak, aby poskyto-
vali aspoň jednu rozumnú odpoveď na všetky alebo skoro všetky otázky týkajúce sa 
ústavných základov a záležitostí základnej spravodlivosti. Pokiaľ nie je politická kon-
cepcia takýmto spôsobom úplná, nepredstavuje primeraný rámec myslenia, na základe 
ktorého by sme mohli viesť diskusiu o základných politických otázkach.194 Inými slova-
mi, ak politická koncepcia neposkytuje minimálne jednu odpoveď (podľa Rawlsa môže 
aj viac) na dôležité politické otázky, nemôže plniť svoju základnú funkciu poskytnúť 
riešenie problémov týkajúcich sa ústavných základov a záležitostí základnej spravodli-
vosti. Domnievam sa, že na základe nášho výkladu takéto nekompletné politické koncep-
cie spravodlivosti nemožno pokladať vôbec za koncepcie. Ide len o hrubé náčrty, ktoré 
nemôžeme použiť v rámci argumentácie, ako jej východiská stanovuje verejný rozum. 

4.6.5  Politická koncepcia spravodlivosti ako rozumná koncepcia:  
rozdiel medzi rozumným a racionálnym 

Na základe doterajšieho výkladu vidieť, že politická koncepcia spravodlivosti musí 
mať jednu kľúčovú vlastnosť, a síce musí byť rozumná. Rawlsovo vymedzenie pojmu 
rozumnosti má preto dôležité miesto na pochopenie jeho ďalšej argumentácie. Už som 
spomenul, že politická koncepcia spravodlivosti je rozumná vtedy, keď vyjadruje poli-
tické hodnoty, pri ktorých môžeme očakávať, že ich budú presadzovať aj iní slobodní 
a rovní občania. Takže podmienky spolupráce musia byť aspoň v minimálnej miere 
rozumné pre iných, nielen pre tých, ktorí ich navrhli; musia byť prijateľné pre všetkých 
občanov ako slobodných a rovných.  
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Rawls upozorňuje v súvislosti so svojou vlastnou politickou koncepciou spravodli-
vosti ako férovosti, že rozumné a racionálne sa v nej pokladajú za dve odlišné a nezávis-
lé základné idey. Tieto idey sú od seba nezávislé, preto nemožno uvažovať o odôvodení 
jednej idey z druhej. Konkrétne nie je možné uvažovať o odôvodení rozumného z racio-
nálneho, a naopak racionálneho z rozumného. Na druhej strane, obe idey spája idea féro-
vej spolupráce, čo z nich robí dve komplementárne idey. Rawls hovorí o tom, že rozum-
né a racionálne sú prvkami tejto základnej idey. Nazdávame sa, že je potrebné zdôrazniť, 
že pojmy rozumného a racionálneho Rawls vymedzuje v kontexte morálnej filozofie, 
nie však v kontexte epistemológie alebo teórie poznania alebo vedy. Na základe toho sa 
domnievam, že ide o dva nezávisle normatívne pojmy, medzi ktorými nie je vzťah ne-
vyhnutnosti, respektíve definičný vzťah, ale skôr vzťah vzájomnej korelácie. Inými slo-
vami oba pojmy, a teda aj konanie a normy, ktoré pod tieto pojmy spadajú, sa vyskytujú 
spoločne. Túto vzájomnú koreláciu možno vysvetliť práve na základe tretieho pojmu, 
a síce pomocou pojmu férovej spolupráce. 

Načrtneme Rawlsov argumentačný postup, aby sme podporili tento náš výklad. 
Oboje, rozumné a racionálne, spája s dvoma špecifickými morálnymi vlastnosťami, res-
pektíve cnosťami. Rozumné vymedzuje ako schopnosť mať zmysel pre spravodlivosť. 
Racionálne ako schopnosť utvoriť si koncepciu dobra. Spoločne mu potom oba takto 
interpretované pojmy slúžia na charakterizovanie slušných podmienok spolupráce, pričom 
sa tu berie do úvahy predmetný spôsob sociálnej spolupráce, povaha strán a ich vzájom-
ná pozícia. Keďže ide, ako píše Rawls, o dve komplementárne idey, nemôže existovať 
rozumné bez racionálneho a naopak. Keď konáme výlučne rozumne, tak nesledujeme 
žiadny vlastný cieľ, ktorý by sme chceli rozvíjať na základe férovej spolupráce. Keď 
konáme výlučne racionálne, naopak nám chýba zmysel pre spravodlivosť a nedokážeme 
uznať nezávislú platnosť požiadaviek iných.195 

Uvažujeme rozumne vtedy, keď sme ochotní medzi seberovnými navrhnúť princí-
py a normy, ktoré budú vymedzovať férové podmienky spolupráce a súčasne sme 
ochotní ich dodržiavať. Rawls k tomu ešte dodáva, že musíme mať tiež istotu, že ostatní 
budú postupovať rovnako. Takéto normy možno pokladať za rozumné pre každého, 
a preto sú aj pre každého zdôvodniteľné. Z tohto dôvodu by sme mali byť ochotní dis-
kutovať o férových podmienkach, ktoré navrhujú iní ľudia. Rozumné je teda prvok idey 
spoločnosti ako systému férovej spolupráce. Rawls tiež hovorí o idei reciprocity, ktorá 
berie férové podmienky ako podmienky prijateľné pre všetkých. Idea reciprocity sa 
nachádza medzi ideou nestrannosti, ktorá je altruistická (motívom je tu všeobecné dob-
ro) a ideou vzájomnej výhodnosti, ktorú možno vyjadriť pomocou tvrdenia, že každý by 
mal mať prospech zo svojej momentálnej a predpokladanej budúcej situácie. Rozumní 
ľudia preto nekonajú na základe všeobecného dobra ako takého, ale túžia po sociálnom 
svete kvôli nemu samému. Ide o svet, kde slobodní a rovnoprávni ľudia môžu koopero-
vať s ostatnými za podmienok, ktoré by prijal každý z nás. V tomto svete by sa mala 
uplatňovať reciprocita. Naopak, ľudia sa správajú nerozumne, keď sa zamýšľajú zapojiť 
do spolupráce, no nie sú ochotní rešpektovať, ba dokonca navrhovať nijaké všeobecné 
princípy alebo normy, ktoré by vymedzovali férové podmienky spolupráce, s výnimkou 
určitej nevyhnutnej pretvárky pred verejnosťou. Pokiaľ to okolnosti dovoľujú, sú potom 
ochotní porušiť takéto podmienky v prípade, že to vyhovuje ich záujmom. Pozname-
najme, že na základe tohto výkladu je zrejmé, prečo je rozumné verejnou záležitosťou. 
Už z princípu nejde o konanie a normy konania, ktoré by sa týkali výlučne len jednot-
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livca, ale takéto normy sú určené na koordináciu konania medzi slobodnými a rovnými 
osobami pri vytváraní podmienok sociálnej spolupráce.    

Z tohto pohľadu je racionálne odlišnou ideou. Vzťahuje sa výhradne na jednotlivca, 
prípadne určitú kolektívnu osobu (napríklad mnohé inštitúcie). Týka sa našej schopnosti 
usudzovania a uvažovania pri hľadaní výhradne vlastných cieľov a presadzovania vlast-
ných záujmov. Racionálne súvisí s tým, ako sa tieto ciele a záujmy prijímajú a uznáva-
jú, akým spôsobom nadobúdajú určitú prioritu. Takisto sa týka voľby prostriedkov na 
dosahovanie našich cieľov a presadzovanie našich záujmov. Riadi sa pritom takými zná-
mymi princípmi, ako sú: voľba najefektívnejších prostriedkov z hľadiska daných cieľov, 
voľba pravdepodobnejšej alternatívy pri rovnocennosti všetkého ostatného. Takéto uva-
žovanie sa však neobmedzuje len na krátkodobé úvahy v smere prostriedky – ciele, ale 
pôsobí v celom horizonte našich úvah o konečných cieľoch z hľadiska ich významu pre 
naše celkové životné plány. Z tohto pohľadu sú relevantné úvahy o tom, ako tieto ciele 
do seba zapadajú a nakoľko sa navzájom dopĺňajú. Rawls však poznamenáva, že pri 
takomto racionálnom plánovaní sa nemusíme nevyhnutne riadiť len vlastným záujmom. 
Presnejšie, naše záujmy nemusia byť vždy len záujmami, ktoré sledujú náš prospech. 
Hoci každý záujem je záujmom určitého ega, čiže subjektu konania, nie každý záujem 
musí sledovať prospech subjektu konania. Z tohto pohľadu našim záujmom ako subjek-
tu konania môže byť prospech druhých ľudí. Dá sa to ukázať na príklade prejavovania 
rôznych druhov náklonnosti voči iným ľuďom, zvieratám a podobne. Takisto na príkla-
de rôznych väzieb k rôznym komunitám a miestam, vrátane lásky k vlasti a k prírode. 
Spravidla ten, kto nezištne miluje, usiluje sa o prospech milovanej osoby alebo iného 
objektu svojej náklonnosti. Platí to tiež pre altruistické konanie ľudí voči iným ľuďom, 
či už pri usilovaní sa o dobro určitej komunity alebo dokonca celého ľudstva. Napriek 
tomu, ako zdôrazňuje Rawls, aj takýmto náklonnostiam chýba určitá forma morálnej cit-
livosti, ktorá je základom túžby zapojiť sa do slušnej spolupráce ako takej. Rawls takéto 
rozumné konanie charakterizuje ako úsilie v smere stanovania podmienok, ktoré budú 
schvaľovať ostatní občania ako rovnoprávni a slobodní občania. Nedomnieva sa však, 
že rozumné zahŕňa túto morálnu citlivosť v jej celku. Zahŕňa však tú časť, ktorá je spo-
jená s ideou férovej sociálnej spolupráce. Napokon výstižne poznamená, že racionálne 
sledovanie vlastných cieľov a záujmov sa približuje k psychopatickému stavu, pokiaľ 
naše záujmy sledujú výlučne náš vlastný prospech a vlastné ciele.196 Domnievam sa, že 
takto vymedzený pojem rozumného sa dá uplatniť len v súvislosti so základnou štruktú-
rou spoločnosti a inštitúciami. Inými slovami, týka sa jednotlivcov v ich postavení ako 
občanov, nie však priamo  našich bežných medziľudských vzťahov. Ukážem, že nepria-
mo kladie výrazné obmedzenia aj na naše konanie.   

4.6.6  Súhrnné učenie a výhrada   

V bežnom, prípadne v akademickom živote sa spravidla neriadime a neargumentu-
jeme na základe politickej koncepcie spravodlivosti, ale keď už hovoríme o spravodli-
vosti, tak spravidla máme na mysli to, čo Rawls označuje ako teória spravodlivosti v po-
dobe súhrnného učenia (comprehensive doctrine). 

Teória spravodlivosti ako súhrnné učenie sa vyznačuje širším rozsahom subjektov, 
na ktorých ju môžeme uplatniť. Konkrétne, súhrnné učenie ako napríklad utilitarizmus, 
bez ohľadu na to, ako interpretuje princíp úžitku v rámci svojej teórie spravodlivosti, 

                                                           
196 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 40-43. 
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bude tento princíp uplatňovať na všetky druhy subjektov: na správanie jednotlivcov  
a ich osobné vzťahy; na celkovú organizáciu spoločnosti a štátu; a napokon aj na medzi-
národné právo.  

Takisto obsah teórie spravodlivosti ako súhrnného učenia je všeobecnejší, než je to 
v prípade politickej koncepcie spravodlivosti. Spravodlivosť ako súhrnné učenie zahŕňa 
koncepcie hodnôt ľudského života, ideály osobnej povahy, ako aj ideály priateľstva 
a vzťahy v rodine a v združeniach a mnoho ďalších vecí, ktoré majú formovať naše sprá-
vanie, ale nemajú politickú povahu. Súhrnné učenie spravodlivosti teda pokrýva zvyčaj-
ne všetky uznávané hodnoty a cnosti celého ľudského života, a to spravidla v určitom, 
pomerne presne vymedzenom systéme.197   

Keďže obsah verejného rozumu je daný princípmi a hodnotami súboru liberálnych 
koncepcií spravodlivosti, do verejného rozumu sa zapájame vtedy, keď sa odvolávame 
pri diskusiách o základných politických otázkach na jednu z týchto politických koncep-
cií. Neznamená to však, že z takejto politickej debaty je vylúčené naše súhrnné učenie, 
či už náboženské, alebo nenáboženské. Naopak, naše súhrnné učenie môžeme do nej 
zaviesť za predpokladu, že v pravý čas náležite uvedieme verejné dôvody na podporu 
princípov a politiky, ktoré naše súhrnné učenie údajne prezentuje. Túto požiadavku Rawls 
označuje ako výhradu.198  

Inými slovami, rozumné súhrnné učenia, či už náboženské, alebo nenáboženské, 
možno zaviesť do verejnej politickej diskusie kedykoľvek za predpokladu, že vo vhod-
nom čase poskytneme primerané politické dôvody, ktoré vyjadruje naša politická kon-
cepcia spravodlivosti.199 Rawls sa nepokúša presne stanoviť presné inštrukcie ohľadne 
spôsobu a času, keď máme uplatniť výhradu. Necháva to na naše posúdenie konkrétnej 
situácie. Upozorňuje však, že zavedenie súhrnných učení do verejnej debaty je prospeš-
né v mnohých situáciách. Domnieva sa, že vzájomné poznanie náboženských a nenábo-
ženských učení posilňuje presvedčenie u druhých občanov, že vernosť demokratických 
občanov svojim politickým koncepciám spočíva v ich príslušných súhrnných učeniach, 
či už náboženských, alebo nenáboženských. V tomto zmysle je ich vernosť demokratic-
kému ideálu verejného rozumu daná na základe správnych dôvodov, čo ma kľúčový 
význam na zabezpečenie stability ústavnej demokracie.200  

                                                           
197 Pozri RAWLS, J. Political Liberalism, s. 11-12. 
198 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 193. 
199 „Teraz pouvažujme nad tým, čo nazývam široký názor verejnej politickej kultúry a rozoberme dva 

jeho aspekty. Prvý je, že rozumné súhrnné učenia, či už náboženské, alebo nenáboženské, možno 
zaviesť do verejnej politickej diskusie kedykoľvek za predpokladu, že vo vhodnom čase sú poskyt-
nuté primerané politické dôvody – a nie dôvody dané výlučne súhrnnými učeniami – ktoré sú dosta-
točné na presadenie čohokoľvek, čo predložené súhrnné učenia údajne podporujú. Na tento príkaz 
uviesť primerané politické dôvody odkazujem ako na výhradu, a tá vymedzuje verejnú politickú 
kultúru odlišnú od kultúry v zázemí. Druhý aspekt, o ktorom uvažujem, je, že môžu existovať pozi-
tívne dôvody na zavedenie súhrnných učení do verejnej politickej debaty.“ RAWLS, J.  Revidovaná 
idea verejného rozumu, s. 202. 

200 „Vzájomné poznanie náboženských a nenáboženských učení druhých občanov vyjadrené v širokom 
názore verejnej politickej kultúry uznáva, že korene vernosti demokratických občanov svojim poli-
tickým koncepciám spočívajú v ich príslušných súhrnných učeniach, či už náboženských, alebo ne-
náboženských. V tomto zmysle je ich vernosť demokratickému ideálu verejného rozumu posilnená 
zo správnych dôvodov. O rozumných súhrnných učeniach, ktoré presadzujú rozumné politické kon-
cepcie spoločnosti, môžeme uvažovať ako o ich vitálnej spoločenskej základni, ktorá im dodáva trvalú 
silu a životaschopnosť. Keď sa tieto učenia prijímajú ako výhrada a iba potom vstupujú do politic-
kej debaty, verejne sa prejavuje záväzok k ústavnej demokracii. Vládni činitelia a občania, vedomí 
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Na ilustráciu výhrady používa príklad s abolicionistami a stúpencami Hnutia za 
občianske práva v USA. Tvrdí, že v ich prípade bola výhrada splnená bez ohľadu na to, 
do akej miery zdôrazňovali náboženské korene svojich učení. Ako dôvod pre toto svoje 
konštatovanie uvádza skutočnosť, že obe skupiny presadzovali základné ústavné hodno-
ty a tým presadzovali rozumné koncepcie politickej spravodlivosti.201 

4.6.7  Verejný rozum a otázka pravdy 

Azda najviac sporná časť Rawlsovej koncepcie verejného rozumu je jeho názor, že 
by sme mali rezignovať na správnosť alebo pravdivosť svojho súhrnného učenia, naprí-
klad náboženského, a dať prednosť koncepcii verejného rozumu. Vo verejnom rozume 
totiž idey pravdy, či toho, čo je správne, ktoré vychádzajú zo súhrnných učení, nahrádza 
idea politicky rozumného, určená občanom ako občanom.202 To má jeden nepríjemný 
dôsledok, a síce, že diskusie, ktoré sa týkajú zdôvodnenia určitej právnej úpravy v rámci 
verejného rozumu, nesúvisia s tým, či takéto zdôvodnenie je v súlade s určitým nábo-
ženským alebo nenáboženským postojom, a teda, či je správny ten ktorý pohľad na svet, 
respektíve pohľad na naše miesto v ňom, a s týmto pohľadom súvisiace koncepcie dob-
rého života.203 Predmetom takýchto diskusií je skôr otázka, akým spôsobom sa tieto 
zdôvodnenia dotýkajú práv iných slobodných a rovných demokratických občanov. Keď-
že ide o otázku, ktorá sa týka vyvažovania a usporiadania práv občanov, ktoré tvoria 
jadro politických koncepcií spravodlivosti, núti nás tento fakt premýšľať o základných 
otázkach z pohľadu politickej koncepcie spravodlivosti.204 Zdá sa preto, že koncepcia 
verejného rozumu zlyháva v našom úsilí o zosúladenie nášho osobného a politického 
života, pretože nás núti k určitému typu konverzie v našich názoroch v kľúčových otáz-
kach politického spolužitia s druhými občanmi. 

 

 

 

                                                                                                                                              

si tohto záväzku, sú ochotnejší dodržiavať povinnosť zdvorilosti a ich nasledovanie ideálu verejné-
ho rozumu pomáha posilniť typ spoločnosti, ktorá tento ideál stelesňuje.“ RAWLS, J. Revidovaná 
idea verejného rozumu, s. 204 . 

201 „Uvažujeme aj nad abolicionistami a stúpencami Hnutia za občianske práva. V ich prípade výhrada 
bola splnená bez ohľadu na to, do akej miery zdôrazňovali náboženské korene svojich učení, lebo 
tie presadzovali základné ústavné hodnoty – ako to sami tvrdili – a tým presadzovali rozumné kon-
cepcie politickej spravodlivosti.“ RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 205.  

202 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 223.  
203 Rawls upozorňuje na túto skutočnosť, keď hovorí, „že politický liberalizmus nepovažuje svoju poli-

tickú koncepciu spravodlivosti ani tak za pravdivú, ako skôr za rozumnú. Nejde pritom iba o záleži-
tosť pomenovania, sú to dve rozdielne veci. Po prvé, poukazuje sa tým na obmedzenejšie hľadisko 
politickej koncepcie, ktorá nevyjadruje všetky hodnoty, ale iba hodnoty politické. Zároveň sa vytvá-
ra verejná základňa ospravedlnenia. Po druhé, poukazuje sa na skutočnosť, že princípy a ideály poli-
tickej koncepcie sú založené na princípoch praktického rozumu v spojení s koncepciami spoločnosti 
a osoby, čo sú samy osebe rovnako koncepcie praktického rozumu. Tieto koncepcie vymedzujú rá-
mec, v ktorom sa aplikujú princípy praktického rozumu.“ RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. xv. 

204 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 197. 
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4.7  Uplatnenia verejného rozumu vo verejných diskusiách,  
ktoré sa týkajú zdôvodnenia právnych predpisov  

Právny predpis alebo interpretáciu základného politického princípu a hodnoty mu-
síme zdôvodniť každej osobe, ktorej sa týka jeho uplatnenie. To však neznamená, ako 
upozorňuje Quong, aby toto zdôvodnenie prijala na základe svojich súčasných presved-
čení.205 Skôr ide o to, aby naše zdôvodnenie bolo v súlade s tým, čo by všetky osoby 
prijali vo svojej idealizovanej pozícii rozumných občanov. Rozumní občania akceptujú 
ideu spoločnosti ako férového systému spoločenskej spolupráce medzi slobodnými a rov-
noprávnymi občanmi. Pre túto ideu je kľúčová idea reciprocity, ktorá „leží medzi ideou 
nestrannosti, ktorá je altruistická (hnacím motorom je všeobecné dobro) a ideou vzájom-
nej výhodnosti chápanou tak, že každý by mal mať prospech zo svojej momentálnej 
alebo predpokladanej budúcej situácie.206 V tejto pozícii takisto prijímajú to, čo Rawls 
nazýva „bremená usudzovania“ (the burdens of judgement) a z nich vyplývajúci fakt 
rozumného pluralizmu.207  

Uvedená idea reciprocity, respektíve kritérium reciprocity je nevyhnutnou pod-
mienkou uplatnenia idey politickej legitimity. Naše použitie politickej moci je totiž 

                                                           
205 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 268. 
206 RAWLS, J. Political Liberalism, s. 50. Cit. podľa slovenského prekladu RAWLS, J. Politický libe-

ralizmus. s. 41.   
207 Rawls uvádza, že „bremená usudzovania obsahujú tieto najtypickejšie zdroje:  

a) Dôkaz – empirický a vedecký – ktorý sa týka daného prípadu, je protirečivý a komplikovaný, 
takže je ťažké ho posudzovať a vyhodnocovať. 

b) Dokonca aj keď sa niekedy úplne zhodneme v určitých relevantných úvahách, nemusíme mať 
rovnaký názor na ich závažnosť, takže môžeme dospieť k rôznym súdom. 

c) Všetky naše pojmy, a to nielen morálne a politické pojmy, sú do určitej miery vágne a sú 
predmetom zložitých prípadov (subject to hard cases); táto neurčitosť znamená, že sa musíme spo-
liehať na súdy a interpretáciu (a na súdy o interpretáciách) v určitom rozsahu (ktorý sa nedá úplne 
presne vymedziť), kde sa osoby s rozumnými názormi môžu rozchádzať. 

d) Do určitej miery (nedá sa povedať do akej) sa spôsob, akým posudzujeme dôkazy a zvažujeme 
morálne a politické hodnoty, formuje našou skúsenosťou, celým naším predchádzajúcim životom – 
a naše celkové skúsenosti sa nutne odlišujú. Znamená to teda, že v modernej spoločnosti s jej po-
četnými funkciami a postaveniami v zamestnaní, rôznou deľbou práce, mnohými sociálnymi skupi-
nami a ich etnickou rôznorodosťou sú celkové skúsenosti občanov natoľko rôznorodé, že sa ich sú-
dy musia nevyhnutne rozchádzať aspoň do určitej miery v mnohých, ak nie vo väčšine zložitejších 
otázok. 

e) Často sa stretávame s rôznymi druhmi normatívnych úvah rôznej intenzity na oboch stranách 
problému, takže je ťažké urobiť nejaké celkové hodnotenie.  

f) A napokon, ako uvádzame v súvislosti s názorom Berlina (V: 6.2), každý systém sociálnych 
inštitúcií je obmedzený z hľadiska hodnôt, ktoré môže uznávať, takže sa musí vykonať určitý výber 
z celej škály morálnych a politických hodnôt, ktoré by sa mohli realizovať, a to preto, že každý sys-
tém inštitúcií má takpovediac obmedzený sociálny priestor. Keď sme nútení voliť spomedzi hodnôt, 
ktoré preferujeme my sami, prípadne ak sa držíme viacerých takých hodnôt, ale musíme každú z nich 
obmedziť z hľadiska požiadaviek ostatných občanov, stojíme pred veľkými ťažkosťami, ktoré súvi-
sia s určovaním priorít a prispôsobovaním. Mnohé ťažké rozhodnutia nemusia mať jednoznačnú 
odpoveď.“  

RAWLS, J. Political Liberalism, s. 56-58. Cit. podľa slovenského prekladu RAWLS, J. Politický li-
beralizmus. s. 47-48. Slovenský preklad som upravil. Zamenil som výraz „predmetom vášnivých 
diskusií“ za výraz „predmetom zložitých prípadov“ ako preklad anglického výrazu „subject to hard 
cases“. Ide totiž o technický termín „hard cases“, ktorý zaviedol H. L. A. Hart. 
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náležité len vtedy, keď úprimne veríme, že zdôvodnenia našich politických skutkov – 
keby sme ich uvádzali ako vládni činitelia – sú dostatočné a zároveň ich myslíme tak, že 
budú rozumne prijateľné pre iných občanov.208  

Na rovnakom základe vymedzuje aj pojem legitímny zákon. Keď v debatách o ústav-
ných základoch a záležitostiach základnej spravodlivosti všetci vhodní vládni predstavi-
telia konajú na základe kritéria reciprocity, tak prijatie zákona vyjadrujúceho názor väč-
šiny predstavuje legitímny zákon. Hoci takýto zákon nebude pokladať každý občan za 
ten najrozumnejší a ani za ten najprimeranejší, je pre každého občana politicky a morál-
ne záväzný a musí ho ako taký prijať. V politickom živote pluralitnej spoločnosti je jed-
nomyseľnosť zriedkavá, a keďže je potrebné dospieť k určitému konečnému rozhodnu-
tiu, hlasovacie procedúry spolu so zdôvodneniami v rámci verejného rozumu sú určené 
práve na dosiahnutie takéhoto konkrétneho rozhodnutia.209  

4.7.1  Oblasti, na ktoré sa vzťahuje verejný rozum  

Požiadavky verejného rozumu teda platia pre každého občana diskutujúceho alebo 
hlasujúceho o otázkach, ktoré sa týkajú ústavných základov alebo otázok základnej spra-
vodlivosti.210 Existuje však sféra, v ktorej sa uplatňuje striktnejšie povinnosť konať v sú-
lade s verejným rozumom. 

Dôvod tkvie v tom, že obmedzenia, ktoré kladie verejný rozum, sa nevzťahujú na 
všetky politické otázky, preto uplatnenie obmedzení verejného rozumu je v prípade tých 
osôb, ktoré častejšie rozhodujú a hlasujú o otázkach ústavných základov alebo o otázkach 
základnej spravodlivosti, ako bežní občania, prísnejšie. Ide predovšetkým o ústavných 
sudcov, potom o bežných sudcov, a napokon o politikov a iných predstaviteľov verejných 
a štátnych úradov. Rawls odkazuje na túto verejnú sféru ako na verejné politické fórum. 
Takéto fórum možno rozdeliť na nasledujúce tri časti: 

1. diskurz sudcov v ich rozhodnutiach, a najmä sudcov najvyššieho súdu; 

2. diskurz vládnych predstaviteľov, najmä guvernérov a zákonodarcov; 

3. diskurz kandidátov do verejných úradov a manažérov ich kampaní, najmä vo ve-
rejných prejavoch týchto kandidátov do verejných úradov, na straníckych tribúnach 
a v politických vyhláseniach.   

4.7.2  Oblasti, na ktoré sa nevzťahuje verejný rozum  

Od uvedeného verejného politického fóra je odčlenená sféra, ktorá nepatrí do ob-
lasti politického rozhodovania a neplatia pre ňu požiadavky verejného rozumu. Rawls ju 
označuje ako kultúru spoločnosti v pozadí (the background culture of society).   

Kultúra spoločnosti v pozadí sa vyznačuje tým, že sa neriadi nijakou ústrednou 
ideou či princípom, či už politickým, alebo náboženským. Rôznorodé organizácie a spol-
ky nasledujú v rámci svojho vlastného vnútorného života vlastné pravidlá a princípy 

                                                           
208 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 186. 
209 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 231. 
210 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 179. 
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v súlade s platnými právnymi predpismi.211 Je preto zrejmé, že obmedzenia verejného 
rozumu môžeme na kultúru v pozadí uplatniť len nepriamo.   

Kultúra spoločnosti v pozadí spravidla zahŕňa kultúru cirkvi a spolkov všetkého 
druhu, vzdelávacích inštitúcií, najmä univerzít a iných vysokých škôl. Uplatňuje sa v nej 
priamo neverejný rozum cirkví a univerzít a mnohých iných združení občianskej spoloč-
nosti.212 

Okrem týchto dvoch sfér hovorí Rawls o tzv. neverejnej politickej kultúre, ktorá 
robí prostredníka medzi verejným politickým fórom a kultúrou spoločnosti v pozadí. 
Zahrňuje rôzne masmédiá: noviny, časopisy, televíziu a rozhlas. Rawls zo zrejmých dô-
vodov neuvádza internet, nazdávam sa však, že ho možno zaradiť do rovnakej kategórie. 
Ani v rámci neverejnej politickej kultúry sa neuplatňuje verejný rozum. Je dôležité upo-
zorniť na tento rozmer verejného rozumu, pretože na základe Rawlsových úvah o rozsa-
hu uplatnenia verejného rozumu nemôžeme obmedzovať slobodu slova. Z tohto pohľadu 
debaty, ktoré prebiehajú prostredníctvom masmédií, napríklad na stránkach mienkotvor-
ných denníkov, týždenníkov a v diskusných televíznych reláciách, nemôžeme v liberálnej 
demokracii vopred nijako obmedziť alebo ohraničiť. Cieľom týchto debát je, aby spro-
stredkúvali názory, ktoré sú súčasťou kultúry v pozadí, nech je ich obsah akýkoľvek. 
Nazdávam sa, že nemôžeme tento aspekt verejného rozumu prehliadať, pretože spravidla 
prevažnú časť našich vášnivých debát o sporných otázkach vedieme práve v rámci toho, 
čo Rawls označuje ako neverejná politická kultúra a takisto v rámci kultúry spoločnosti 
v pozadí. Domnievam sa totiž, že väčšina ľudí a mnohí politickí filozofi spravidla tieto 
dve sféry pokladajú za verejnú a politickú v tom zmysle, v ktorom by sme práve očaká-
vali, že sa v nej bude uplatňovať verejný rozum. Platí to napríklad aj pre mnohé debaty 
na univerzitnej pôde, v rámci rôznych občianskych združení, respektíve iniciatív a v ich 
kampaniach a protestných akciách, prípadne v cirkvách a podobne.  

Tento problém s rozsahom uplatnenia verejného rozumu ilustrujú výstižne Rawlso-
ve diskusie o rodine. Tieto úvahy reflektujú viacero diskutabilných otázok. Rodinu po-
kladá Rawls za súčasť základnej štruktúry spoločnosti. Na základe toho by pre ňu mali 
platiť požiadavky verejného rozumu. Jednou z jej hlavných úloh je tvoriť základ sústav-
nej produkcie a reprodukcie spoločnosti a jej kultúry z jednej generácie na druhú. Keďže 
politická spoločnosť je nadčasový systém spoločenskej spolupráce, pokiaľ by táto spo-
lupráca prestala fungovať, spoločnosť by sa jednoducho rozpadla. Na základe tohto dô-
vodu Rawls pokladá rodinu za nevyhnutnú súčasť základnej štruktúry. Kľúčová je nielen 
reprodukčná činnosť, ktorú vníma Rawls ako spoločensky nevyhnutnú činnosťou, ale 
okrem toho ústrednou úlohou rodiny je aj nastavenie rozumného a účinného spôsobu 
výchovy a opatery detí. Môžeme si preto položiť otázku, čo rozumie Rawls pod repro-
dukčnou činnosťou rodiny a ako vymedzuje ciele, ktoré má sledovať náležite fungujúca 
rodina. Budeme vidieť, že jeho výklad je širší ako tradičná interpretácia funkcie tejto 
inštitúcie, ktorú spravidla spájame s rodinou.  

Rodina zaisťuje predovšetkým morálny vývoj a vzdelanie detí v rámci širšej kultú-
ry. Deti ako budúci občania musia postupne získať zmysel pre spravodlivosť a politické 
cnosti, ktoré presadzujú politické a spoločenské inštitúcie. Rodina musí takisto zaisťo-
vať výživu a rozvoj detí.  

Rawls tvrdí, že na to, aby rodina plnila tieto úlohy, z pohľadu politickej koncepcie 
spravodlivosti ako férovosti nemáme vopred danú nijakú konkrétnu formu rodiny (mo-
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nogamnú, heterosexuálnu, či inú). Zdá sa však, že Rawls týmto spôsobom odsúva rep-
rodukčnú úlohu rodiny v zmysle inštitúcie, ktorá slúži na plodenie detí. Naopak, zdô-
razňuje jej reprodukčnú funkciu v zmysle je výchovného, respektíve jej „občianskeho“ 
charakteru. Na základe toho je jedinou nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na 
vymedzenie pojmu rodina požiadavka, aby rodina bola usporiadaná tak, že účinne napĺ-
ňa nastavenie rozumného a účinného spôsobu výchovy a opatery detí a nedostáva sa 
pritom do konfliktu s politickými hodnotami spravodlivosti. V prípade, že je táto pod-
mienka splnená, tak môžeme uvažovať o rôznych formách spolužitia. 

„Všimnime si, že tento postreh určuje spôsob, akým sa spravodlivosť ako 
férovosť vyrovnáva s otázkou homosexuálnych práv a povinností, a ako tieto 
práva a povinnosti ovplyvňujú rodinu. Ak sú tieto práva a povinnosti v súlade 
s usporiadaným rodinným životom a vzdelaním detí, sú ceteris paribus plne 
prípustné.“213        

V tejto úvahe je zároveň obsiahnutá aj odpoveď na otázku, ako sa vzťahuje verejný 
rozum na rodinu. Keďže tá tvorí súčasť základnej štruktúry a slúži primárne na jej rep-
rodukciu, mal by verejný rozum, respektíve politická koncepcia spravodlivosti zohrávať 
zrejme určitú úlohu, ktorá tkvie v zabezpečení rovnosti a slobody jej jednotlivých členov 
ako občanov, respektíve ako budúcich občanov. Problém, ktorý sa objaví, spočíva v tom, 
že keď chceme verejný rozum aplikovať na rodinu, je potrebné rodinu aspoň sčasti chá-
pať ako záležitosť politickej spravodlivosti. Z rodiny sa tak stane skôr verejná a politická 
inštitúcia, a stratí tak svoj neverejný, respektíve súkromný charakter. Na druhej strane 
môžeme povedať, že keď sa nebudú princípy spravodlivosti vzťahovať na rodinu, tak 
nebudú zaistené rovnaké práva pre ženy a ich deti a rodina sa stane inštitúciou, ktorá 
stelesňuje skôr nerovnosť medzi občanmi, než rovnosť, čo predstavuje jednu z mnohých 
námietok proti Rawlsovej koncepcii verejného rozumu. Rawls odmieta túto námietku  
a tvrdí, že ide o mylnú predstavu. 

„Môže vzniknúť asi takto: primárnym subjektom politickej spravodlivosti 
je základná štruktúra spoločnosti chápaná ako usporiadanie hlavných inštitúcií 
spoločnosti do jednotného systému nadčasovej spoločenskej spolupráce. Prin-
cípy politickej spravodlivosti by sa mali priamo vzťahovať na túto štruktúru, 
nie však na vnútorný život mnohých združení v rámci nej, vrátane rodiny. 
Niekto si teda môže myslieť, že ak sa tieto princípy nevzťahujú priamo na 
vnútorný život rodín, nemôžu zaistiť rovnakú slobodu pre ženy ako aj pre ich 
manželov.“214 

Rovnaká otázka uplatnenia princípov politickej spravodlivosti sa dotýka do veľkej 
miery nielen rodiny, ale tiež všetkých združení – cirkevných, univerzitných, profesionál-
nych alebo vedeckých, ba dokonca podľa Rawlsa aj obchodných spoločností a odborov. 
Zdôrazňuje, že liberálne princípy politickej spravodlivosti nevyžadujú, aby napríklad 
štruktúry rímsko-katolíckej cirkvi boli demokratické. Biskupi a kardináli nemusia byť 
volení. Spoločnosti môžu takisto obsahovať iné združenia, ktoré sú riadené hierarchic-
ky. Inými slovami, princípy politickej spravodlivosti sa nevzťahujú priamo na rodinu 
alebo vnútorný život cirkví alebo iných organizácií a združení. Nie je ani žiaduce a ani 
v súlade so slobodou svedomia a spolčovania sa, aby sa takto uplatňovali.  
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Lenže na druhej strane, princípy politickej spravodlivosti vytvárajú určité neod-
mysliteľné obmedzenia, ktoré sú spojené napríklad s cirkevným riadením.  

„Cirkvi nemôžu praktizovať účinnú netoleranciu, keďže v súlade s požia-
davkou princípov spravodlivosti verejné právo nepovažuje kacírstvo a odpad-
líctvo za zločiny a členovia cirkvi sa môžu slobodne zriecť svojej viery. A teda 
aj keď sa princípy spravodlivosti nevzťahujú priamo na vnútorný život cirkví, 
chránia práva a slobody svojich členov prostredníctvom obmedzení, ktorým 
podliehajú všetky cirkvi a združenia.“215 

Práva a slobody členov rodín, rovnako ako členov cirkví a iných združení chráni 
štát pred ich porušovaním zo strany iných členov týchto združení, respektíve ich pred-
staviteľov. Rawls upozorňuje na to, že môžu existovať primerané koncepcie spravodli-
vosti, ktoré sa vzťahujú priamo na väčšinu, ak nie na všetky združenia, ako aj na rôzne 
druhy vzťahov medzi jednotlivcami. Zdôrazňuje však, že tieto koncepcie spravodlivosti 
nie sú politické a musia byť v súlade s politickými koncepciami spravodlivosti, ktoré sú 
súčasťou verejného rozumu. Týmto spôsobom podliehajú nepriamo obmedzeniam ve-
rejného rozumu. Keďže každý prípad je osobitý, je potrebné o primeranosti každej kon-
cepcie spravodlivosti uvažovať nanovo v každom takomto konkrétnom prípade, a to 
vzhľadom na charakter a úlohy príslušného združenia, skupiny či vzťahu. Mnohí kritici 
Rawlsa a vo väčšej miere kritici liberálnej demokracie budú pokladať tieto obmedzenia 
verejného rozumu nie za prostriedok na ochranu základných práv a slobôd, ale za vyví-
janý tlak štátu na cirkvi, rodinu, školstvo a na masmédiá.  

4.8  Rozdiel medzi ideou a ideálom verejného rozumu 

Overovanie uplatnenia verejného rozumu zo strany občanov je založené na rozdiele 
medzi ideou verejného rozumu a ideálom verejného rozumu. Predovšetkým, idea verej-
ného rozumu sa neuplatňuje automaticky. Idea verejného rozumu spolu s povinnosťou 
zdvorilosti (the duty of civility) patrí totiž k ideálu toho, ako by veci mali byť v demo-
kratickej spoločnosti, a to za predpokladu, že občania konajú správne a spoločnosť je 
dobre usporiadaná v súlade s ideou verejného rozumu, respektíve s politickou koncep-
ciou spravodlivosti, ktorú občania pokladajú za najrozumnejšiu. 

Ideál verejného rozumu  

„sa uskutočňuje alebo je naplnený vždy, keď sudcovia, zákonodarcovia  
a iní vládni predstavitelia, ako aj kandidáti na verejné úrady konajú na základe 
idey verejného rozumu, pridržiavajú sa jej a ostatným občanom vysvetľujú 
svoje dôvody presadzovania základných politických pozícií z hľadiska poli-
tickej koncepcie spravodlivosti, ktorú považujú za najrozumnejšiu. Týmto spô-
sobom spĺňajú to, čo nazývam povinnosťou zdvorilosti k sebe navzájom a k iným 
občanom. To, či sudcovia, zákonodarcovia a vládni predstavitelia konajú z po-
zície verejného rozumu a pridržiavajú sa ho, sa ustavične prejavuje v ich reči 
a v každodennom správaní.“216  
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Rozdiel medzi tým, čo je a tým, čo má byť, teda politickou realitou a ideálom ve-
rejného rozumu, výstižne dokumentuje ďalší citát: 

„Ako ideálna koncepcia občianstva pre ústavný demokratický režim pre-
zentuje záležitosti tak, ako by mohli byť, pričom ľudí poníma tak, akými by 
mali byť v spravodlivej a dobre usporiadanej spoločnosti. Opisuje, čo je mož-
né a čo môže byť, hoci sa môže stať, že daná záležitosť nikdy nebude, i keď 
nie je o nič menej významná.“217  

Bežní občania napĺňajú ideál verejného rozumu v prípade zastupiteľskej vlády tak, 
že hlasujú za svojich zástupcov, nie za konkrétne zákony. Priamo môžu hlasovať len 
v referende. V oboch prípadoch by mali občania uvažovať o sebe, ako keby boli záko-
nodarcami. Mali by sa teda pýtať „samých seba, ktoré nariadenie, presadzované rozu-
mami, spĺňajúcimi kritérium reciprocity, by považovali za najrozumnejšie uzákoniť.“218 
V prípade, že vládni predstavitelia, respektíve kandidáti na verejné úrady, porušujú 
obmedzenie verejného rozumu, mali by ich občania odmietnuť v nasledujúcich voľbách. 
Rawls teda predpokladá, že keď občania budú vidieť samých seba ako ideálnych záko-
nodarcov, a pokiaľ ich sklon nevoliť tých, čo porušujú obmedzenia verejného rozumu 
bude dostatočne pevný, tak plnia svoju povinnosť zdvorilosti a presadzujú ideu verejné-
ho rozumu. Konajú to, čo môžu, aby k nemu primäli vládnych predstaviteľov. 

Na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že porušenie povinnosti zdvorilosti nemá 
žiadne právne následky. Ide totiž v skutočnosti o morálnu povinnosť! „Zdôrazňujem, že 
nejde o legálnu povinnosť, lebo v takom prípade by nebola zlučiteľná so slobodou pre-
javu.“219 Sloboda prejavu je totiž lexikálne nadradená povinnosti zdvorilosti.  

V Politickom liberalizme Rawls uvádza k tejto téme niektoré ďalšie podrobnosti. 
Konkrétne, ideál verejného rozumu platí pre občanov, keď sa zapájajú do politickej dis-
kusie na verejnom fóre; platí pre členov politických strán a pre kandidátov v ich kampa-
niach, ako aj pre ostatné skupiny, ktoré ich podporujú. „V rovnakej miere sa vzťahuje aj 
na otázky, ako majú občania voliť vo voľbách, keď sú v stávke ústavné základy a zále-
žitosti verejnej spravodlivosti.“ Ideál verejného rozumu teda nekladie obmedzenie len 
na verejné debaty, pokiaľ ide o tieto základné otázky, ale určuje aj druh dôvodov, na 
základe ktorých občania hlasujú o týchto otázkach. 

Navyše, pre ideál verejného rozumu je charakteristické, aké kľúčové postavenie 
v ňom zastáva Najvyšší súd, respektíve ústavné súdnictvo. 

 „Musíme však rozlišovať medzi spôsobom, akým sa ideál verejného ro-
zumu vzťahuje na občanov, a spôsobom, akým sa vzťahuje na rôznych vlád-
nych úradníkov. Platí to na verejných fórach, a teda aj pre zákonodarcov, keď 
hovoria na pôde parlamentu, a pre výkonnú moc v jej verejných rozhodnu-
tiach a vyhláseniach. Osobitným spôsobom sa tiež vzťahuje na justíciu a pre-
dovšetkým na najvyšší, respektíve ústavný súd v ústavnej demokracii so skú-
maním ústavnosti v zákonných rozhodnutiach. Je to tak preto, že sudcovia 
musia vysvetliť a zdôvodniť svoje rozhodnutia v zmysle svojho výkladu ústa-
vy, relevantných ustanovení a precedensov. Keďže výnosy legislatívy sa ne-
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musia zdôvodňovať takýmto spôsobom, špeciálne postavenie súdu robí z tohto 
ideálu model verejného rozumu.“220  

V kapitole 9 Ústavný súd Slovenskej republiky a idea verejného rozumu sa bližšie 
pozriem na toto výnimočné postavenie ústavného súdnictva v rámci Rawlsovej koncep-
cie verejného rozumu. Domnievam sa totiž, že ak má byť správny výklad Rawlsových 
názorov na vzťah medzi našimi osobnými presvedčeniami v podobe súhrnných učení 
a našimi individuálnymi právami ako občanov, tak musíme zohľadniť práve spôsob, 
akým pristupuje ústavne súdnictvo k otázke usporiadania a interpretácie základných 
práv a slobôd.  

V monografii zastávam stanovisko, že keď uvažujeme v rámci verejného rozumu, 
zaoberáme sa otázkami, ktoré spadajú do oblastí ústavného práva, pričom by sme mali 
o týchto otázkach uvažovať z pohľadu ústavného súdu. Rawls upozorňuje na túto sku-
točnosť pomocou tvrdenia, že Najvyšší súd je modelom verejného rozumu. 

„Je to jediná vetva vlády, ktorá je na prvý pohľad výtvorom tohto rozumu 
a výlučne tohto rozumu.“221 Najvyšší súd sa musí preto pri výklade ústavy  
a vo svojich rozhodnutiach odvolávať iba na verejný rozum, t. j. sudcovia sa 
vo svojich rozhodnutiach nemôžu odvolávať na „svoju vlastnú osobnú morál-
ku, ani na ideály a cnosti morálky vo všeobecnosti. ... Taktiež sa nemôžu od-
volávať na vlastné alebo cudzie náboženské alebo filozofické názory.“222  

A hoci občania a zákonodarcovia, pokiaľ nehlasujú o otázkach, ktoré sa týkajú 
ústavných základov a základnej spravodlivosti, môžu legitímne hlasovať na základe 
svojho súhrnného učenia, v prípade, že zákonodarcovia alebo bežní voliči prostredníc-
tvom referenda rozhodujú a hlasujú o otázkach, ktoré upravujú záležitosti základnej 
štruktúry spoločnosti, musia naopak hlasovať a argumentovať podobne ako ústavní sud-
covia. A teda v zhode s ústavnými hodnotami a princípmi alebo Rawlsovými slovami, 
na základe politických koncepcií spravodlivosti, ktoré sú súčasťou verejného rozumu.223 
Je zrejmé, že z tohto pohľadu môžeme o verejnom rozume hovoriť len vtedy, keď uva-
žujeme o demokracii z pohľadu ústavných princípov a hodnôt, respektíve, keď je jej 
súčasťou písaná alebo nepísaná ústava a súdy, ktoré účinne takúto ústavu interpretujú 
a aplikujú.  

4.9  Pojem spravodlivosti ako dôvod na prijatie idey  
verejného rozumu 

V predchádzajúcich kapitolách som podal základné aspekty a vymedzenia Rawlso-
vej koncepcie verejného rozumu. Štruktúru idey verejného rozumu som vymedzil na 
základe týchto piatich rôznych aspektov: základné politické otázky, na ktoré sa vzťahu-
je; ľudí, na ktorých sa vzťahuje (vládni predstavitelia a kandidáti do verejných úradov); 
obsah daný súborom rozumných politických koncepcií spravodlivosti; uplatnenie týchto 
koncepcií v diskusiách o donucovacích normách, ktoré treba uzákoniť v podobe opod-
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statnených zákonov demokratického národa; overovanie zo strany občanov, že princípy 
odvodené z koncepcií spĺňajú kritérium reciprocity.224  

Presuniem teraz svoju pozornosť k zdôvodneniu koncepcie verejného rozumu. Zá-
kladná otázka, na ktorú sa pokúsim odpovedať v tejto kapitole, znie: Prečo by mali obča-
nia vôbec uplatňovať koncepciu verejného rozumu, čiže sledovať ideál verejného rozu-
mu?  

Zdôvodnenie toho, prečo by sme mali ako občania vôbec uplatňovať koncepciu ve-
rejného rozumu, tkvie v morálnej hodnote spravodlivosti, respektíve mali by sme tak 
robiť na základe morálnej hodnoty, ktorá zaručuje, že základné pravidlá, ktoré usmerňu-
jú ústavnú demokraciu sú férové, takže občania môžu spolu žiť v rámci spravodlivých 
podmienok.225 Tento názor na zdôvodnenie idey verejného rozumu zastáva J. Quong 
a budem z neho vychádzať pri ďalšej interpretácii Rawlsovej koncepcie verejného rozu-
mu. John Rawls, podľa Quonga, pokladá za základný problém, ktorému čelí politický 
liberalizmus, nájdenie riešenia na nasledujúcu otázku: „Čím je daná možnosť dlhodobej 
existencie stabilnej a spravodlivej spoločnosti slobodných a rovnoprávnych občanov, 
zásadne rozdelených rozumnými, avšak nezlučiteľnými náboženskými, filozofickými 
a morálnymi doktrínami?“226 Rawls je presvedčený, že projekt jeho realistickej utópie 
môže existovať len vtedy, keď nájdeme spoločný základ na riešenie fundamentálnych 
politických otázok, na ktoré jednotlivé súhrnné učenia podávajú odlišné a vzájomne si 
odporujúce odpovede:  

„Spravodlivosť ako férovosť sa o to usiluje pomocou základnej organizu-
júcej idei, v ktorej je možné systematicky spojiť a usúvzťažniť všetky idey  
a princípy. Táto organizujúca myšlienka spočíva v tom, že spoločnosť sa po-
níma ako férový a slušný systém spoločenskej spolupráce medzi slobodnými 
a rovnoprávnymi osobami, ktoré sa chápu ako plne kooperujúci členovia spo-
ločnosti po celý svoj život. ... táto koncepcia poskytuje verejne uznávané hľa-
disko, kde môžu všetci občania jeden pred druhým posúdiť, či ich politické 
a spoločenské inštitúcie sú spravodlivé. To budú môcť urobiť tak, že zohľad-
nia všetko, čo vo všeobecnosti uznávajú za platné a dostatočné dôvody, ktoré 
vymedzili pomocou tejto koncepcie. ... Cieľ spravodlivosti ako férovosti je 
potom praktický: prezentuje sa ako koncepcia spravodlivosti, ktorú môžu vy-
užívať všetci občania ako základ pre logicky zdôvodnenú politickú dohodu, 
opierajúcu sa o dobrú informovanosť a ochotu. Vyjadruje ich spoločný verej-
ný rozum.“227  

Dodržiavanie požiadaviek verejného rozumu znamená možný spôsob, ako by mali 
jednať vo vzájomných vzťahoch slobodní a rovní občania, aby tieto vzťahy boli spra-
vodlivé. Naopak, odmietnutie spoločného rámca, ktorý poskytuje verejný rozum, nesie 
so sebou buď popretie faktu rozumného pluralizmu, ktorý pokladá Rawls za bežne pri-
jímaný sociologický fakt, respektíve za dôsledok uplatnenia rozumu v rámci  slobod-
ných inštitúcií. Alebo za popretie základných princípov spravodlivosti, ktoré by mali 
rozumne prijať iní slobodní a rovní občania.  

                                                           
224 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu. s. 180. 
225 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 271. 
226 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. xiii. 
227 RAWLS, J. Political Liberalism, s. 9. Ide o autorov preklad citovanej pasáže (mn).  
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Hodnota spravodlivosti tak poskytuje normatívny základ na prijatie idey verejného 
rozumu. Ak však hodnota spravodlivosti poskytuje normatívny základ pre verejný ro-
zum, ako môže byť tá istá spravodlivosť súčasne predmetom verejného rozumu? Inými 
slovami, keď ako občania verejne argumentujeme (public reasoning) v prospech svojej 
koncepcie princípov spravodlivosti, nemôže súčasne rovnaká koncepcia spravodlivosti 
tvoriť základ verejného zdôvodnenia (public reasoning) tejto koncepcie. Quong uvádza, 
že Rawls odstraňuje túto prekážku, ktorá vedie ku kruhovej argumentácii pomocou roz-
lišovania medzi pojmom spravodlivosti a konkrétnymi koncepciami spravodlivosti.228  

Z  formálneho pohľadu potom pojem stotožňuje Rawls s významom termínu, po-
mocou ktorého je pojem vyjadrený. Ide teda spravidla o určitú jazykovú konvenciu, kto-
rá je daná syntaktickými a sémantickými jazykovými pravidlami. Naopak, určitá kon-
cepcia zahŕňa okrem významu termínu „spravodlivosť“ aj princípy a normy potrebné  
na jeho použitie, respektíve uplatnenie v určitej konkrétnej situácii. Koncepcie spravod-
livosti teda poskytujú kritériá pre naše rozhodovanie o tom, čo je spravodlivosť v neja-
kom konkrétnom prípade použitia termínu „spravodlivosť“. Keďže pojem je daný na 
základe významu použitého termínu, vyskytujú sa nezhody ohľadne jeho aplikácie.229 
Z tohto pohľadu sú preto bežné také situácie, keď sa nezhodneme na uplatnení určitého 
termínu, nie preto, že používame odlišné pojmy, ale preto, lebo zastávame odlišné kon-
cepcie spravodlivosti.  

„Ľudia sa môžu dohodnúť na význame pojmu spravodlivosť a zároveň 
môžu zastávať protichodné názory, pretože uznávajú rôzne princípy a normy 
pri rozhodovaní o týchto veciach. Ak chceme rozvinúť pojem spravodlivosti 
do koncepcie spravodlivosti, musíme rozpracovať práve tieto nevyhnutné 
princípy a normy“.230  

Konkrétne Rawls definuje pojem spravodlivosti ako ideál férového systému (ideal 
of fair system) sociálnej kooperácie medzi slobodnými a rovnými občanmi.231  

Podľa Quonga práve toto vymedzenie pojmu spravodlivosti je základom zdôvod-
nenia, prečo by sme mali prijať verejný rozum ako súčasť liberálnych demokracií.232 
Konkrétna koncepcia spravodlivosti v rámci verejného rozumu, ktorú obhajuje Rawls je 
potom jeho koncepcia spravodlivosti ako férovosti. Samozrejme, ako občania môžeme 
zastávať iné politické koncepcie spravodlivosti.  

Stručne povedané, keď sa ako občania zhodneme na normatívnom základe našej 
liberálnej demokracie, t. j. na pojme spravodlivosti, stávame sa tým zároveň súčasťou 
praxe verejného rozumu. Naša nezhoda v základných politických otázkach bude spočí-
vať v našich odlišných koncepciách spravodlivosti. To bude v praxi viesť k odlišnému 
uplatneniu pojmu spravodlivosti, ktoré sa prejaví v konkrétnej situácii tak, že budeme 
mať odlišný pohľad na to, či je, respektíve nie je niečo spravodlivé. Inými slovami, v rám-

                                                           
228 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 274; Bližšie pozri poznámku 15. v RAWLS, J. Politic-

ký liberalizmus, s. 12. 
229 Na ilustráciu: pojem spravodlivosť aplikovaný na inštitúciu znamená, že inštitúcia nemôže ľubo-

voľne rozlišovať medzi osobami pri prideľovaní základných práv a povinností, pričom jej pravidlá 
zavádzajú rozumnú rovnováhu medzi konkurujúcimi si požiadavkami. RAWLS, J. Politický libera-
lizmus, s. 12. 

230 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 12. 
231 RAWLS, J. A Theory of Justice, s. 4. 
232 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 274. 
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ci verejných polemík navrhujeme a debatujeme o princípoch a normách spravodlivosti, 
ktoré vyúsťujú následne do politickej koncepcie spravodlivosti (alebo k súhrnu liberál-
nych koncepcií), ktoré slúžia ako spoločný základ politických dôvodov (political rea-
sons) v našich verejných argumentoch. 

Quong uvádza, že uvedené vysvetlenie morálneho základu verejného rozumu má 
viacero predností: Po prvé, dobre ilustruje to, čo Rawls nazýva stabilita „na základe 
správnych dôvodov.“233 Politické koncepcie spravodlivosti slúžia ako spoločný základ 
usudzovania v debatách a rozhodovaní o ústavných základoch a záležitostiach základnej 

                                                           
233 V Revidovanej idei verejného rozumu Rawls uvádza, že náboženské súhrnné učenia môžeme zosú-

ladiť s liberálnou politickou koncepciou spravodlivosti, ktorá presadzuje ústavno-demokratický re-
žim. Náboženské rovnako ako nenáboženské súhrnné učenia, ktoré presadzujú takúto rozumnú kon-
cepciu politickej spravodlivosti podporujú tiež ústavno-demokratický režim, a to na základe správ-
nych dôvodov, a nie len z nevyhnutnosti prispôsobiť sa okolnostiam, čiže na základe modus vivendi. 
Na objasnenie toho, čo Rawls rozumie pod výrazom modus vivendi, používa často svoj obľúbený 
príklad náboženských vojen medzi katolíkmi a protestantmi. Obe konfesie v 16. a 17. storočí napo-
kon uznali princíp tolerancie ako výsledok modus vivendi, ako dôsledok mocenského zápasu medzi 
týmito dvoma konfesiami o správny výklad pravého náboženstva. Uvedený nábožensko-politický 
zápas totiž vyústil do situácie, keď sa obe strany začali rešpektovať výlučne len na základe mocen-
ských dôvodov. Presnejšie, na základe aktuálneho rozloženia síl, ktoré nedovoľovali žiadnej strane 
uplatniť voči svojmu rivalovi účinné mocenské sankcie. V prípade, že by v tom čase niektorá zo 
strán získala celkovú prevahu, svoje náboženské učenie by následne vnútila ako jedinú prípustnú 
vieru svojim oponentom. V spoločnosti, v ktorej majú mnohé náboženské vyznania spoločný tento 
postoj, môžu existovať dôvody pre dohodu, ktorej cieľom je predovšetkým zachovanie občianskeho 
zmieru. Inými slovami, v prípade, že vyhliadky na konečné víťazstvo jednej zo strán sú pomerne 
hmlisté, je lepšie stanoviť si hranice vzájomnej koexistencie, ktoré zabraňujú príliš prudkým 
a nevypočítateľným stretom. Keď uvažujeme o takejto dohode z pohľadu verejného rozumu, jeho 
úloha bude spočívať len v upokojovaní situácie a v posilňovaní spoločenskej stability v štáte. Podľa 
Rawlsa však nejde v tomto prípade o stabilitu založenú na správnych dôvodoch, pretože nie je zais-
tená neochvejnou vernosťou politickým (a morálnym) ideálom a hodnotám demokratickej spoloč-
nosti, ale len na základe záujmu štátu o zachovanie mieru a stability. Podobný prípad nastane aj 
vtedy, keď niektoré náboženstvá nie sú také úspešné v demokratickej spoločnosti, predovšetkým 
vzhľadom na situáciu z minulosti, keď mali zo strany štátu zaistenú podporu či zvýšenú ochranu 
oproti iným náboženským či nenáboženským učeniam. Keď náboženské, ale aj  nenáboženské uče-
nie stráca vplyv a počet stúpencov,  môžu to jeho príslušníci vnímať ako krivdu. Ich dôvod, aby pri-
jali demokratické politické (morálne) princípy, zaisťujúce náboženské, politické a občianske slobo-
dy, nemusí preto spočívať v ich vernosti týmto ústavným princípom, ale len v podmienečnom prijatí 
stavu, ktorý je výsledkom panujúcich historických okolností. Takíto občania sú potom pripravení 
vzdorovať liberálnym zákonom, kedykoľvek majú pocit, že podkopávajú ich postavenie a umožňujú 
im to vonkajšie okolnosti. Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 198-199.  

  Oba príklady ilustrujú predstavu spoločnosti ako celku zloženého z rôznych skupín s protikladnými 
záujmami. Tieto skupiny sú pripravené vzoprieť sa, či porušiť legitímne demokratické pravidlá vte-
dy, keď sa usilujú presadiť svoju hegemóniu, alebo sa snažia zachovať istú mieru úspechu a vplyvu 
svojho vlastného názoru na úkor iných skupín. Princípy, o ktoré sa opiera liberálna demokracia, 
však neumožňujú, aby bola ustanovená hegemónia, alebo zaistený vplyv a úspech nejakého kon-
krétneho učenia. Dominantným princípom je predovšetkým idea rovných základných slobôd pre 
všetkých slobodných a rovných občanov. Táto idea kladie našej slobode určité obmedzenia a spolu 
s princípom tolerancie a slobody svedomia tvorí nevyhnutnú súčasť akejkoľvek ústavno-demokra-
tickej koncepcie. Pri presadzovaní ústavno-demokratického režimu môže náboženské učenie pove-
dať, že takéto obmedzenia našej slobody nám vymedzuje Boh. Nenáboženské učenie sa vyjadruje 
inak. V oboch prípadoch však platí, že tieto učenia odlišnými spôsobmi formulujú to, ako sloboda 
svedomia a princíp tolerancie môžu zapadať do rovnej spravodlivosti všetkých občanov v rozumne 
demokratickej spoločnosti. Uvedené princípy totiž tvoria základňu, ktorú musia prijať všetci obča-
nia ako férový spôsob regulácie konfliktov medzi učeniami. Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea ve-
rejného rozumu, s. 201. 
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spravodlivosti.234 Keď občania vedia, že existuje takýto spoločný rámec, ktorý nasledu-
jú spolu s inými, môžu si byť istí, že politický proces nie je iba konfliktom vzájomne si 
konkurujúcich záujmov, ale je skôr založený na jednej z dostupných koncepcií spravod-
livosti, ktorú môžu v princípe rozumne schváliť všetci občania. Po druhé, toto vysvetle-
nie verejného rozumu z hľadiska hodnoty spravodlivosti nie je odvodené zo žiadneho 
konkrétneho súhrnného učenia alebo koncepcie ľudskej prirodzenosti. Rawls pokladá 
spravodlivosť za kľúčovú politickú hodnotu, z ktorej spravidla vychádza každý, kto 
sympatizuje s projektom politického liberalizmu a súčasne je presne tým druhom hod-
noty, ktorej morálnu dôležitosť potvrdia azda všetci rozumní občania. Po tretie, bežne 
predpokladáme, že úvahy o spravodlivosti by mali mať veľkú váhu v našich praktických 
diskusiách. Rawls zdôrazňuje, že spravodlivosť je základnou cnosťou sociálnych inšti-
túcií, preto princípy spravodlivosti určujú medze prípustných koncepcií dobrého živo-
ta.235 Iným slovami, niektoré koncepcie dobrého života sa v rámci liberálnych demokra-
cií nedajú uplatniť.  

Napokon, pomocou odvodenia nášho záväzku k verejnému rozumu z hodnoty spra-
vodlivosti, sa dá jednoduchšie odpovedať na otázku, ktorú som naznačil v podkapitole 
4.6.7 Verejný rozum a otázka pravdy: Keď viete, že vaše súhrnné učenie je pravdivé, 
prečo máte dať prednosť rozumnému verejnému ospravedlneniu (reasonable public 
justification) pred pravdou? Odpoveď je, že toto je presne to, čo od vás požaduje spra-
vodlivosť. Keď sa totiž zrieknete záväzku k verejnému rozumu, aby ste mohli lepšie 
konať v súlade s vašim pravdivým súhrnným učením, tak sa zriekate cieľa zaobchádzať 
spravodlivo s vašimi spoluobčanmi. 

Quong formuluje jednu z námietok niektorých politických filozofov voči predpo-
kladu, že spravodlivosť je základom verejného rozumu. Zdá sa totiž, že riešenie, ktoré 
zdôvodňuje zavedenie idey verejného rozumu pomocou pojmu spravodlivosť, v skutoč-
nosti len presúva otázku zdôvodnenia o jednu úroveň vyššie. Čiže nič zásadne nerieši, 
pretože problém sa nám objaví znova, v abstraktnejšej rovine, keď sa budeme pýtať na 
zdôvodnenie nášho záväzku k spravodlivosti. Keď totiž spravodlivosť pokladáme za 
morálny základ nášho záväzku k verejnému rozumu, čo potom tvorí základ nášho záväzku 
k spravodlivosti? Prečo máme vôbec dať vlastne prednosť spravodlivosti pred požiadav-
kami, ktoré vyplývajú z našich súhrnných učení? Odpoveď môžeme zhrnúť do dvoch 
bodov. Po prvé, rozumní občania môžu mať svoje vlastné dôvody, prečo pokladajú 
spravodlivosť za základnú cnosť sociálnych inštitúcií. Zástancovia verejného rozumu 
nemusia ponúknuť jediné a konečné vysvetlenie morálneho základu verejného rozumu. 
Stačí, ak ukážu, že záväzok k verejnému rozumu vyplýva zo záväzku žiť s inými na 
základe férovo stanovených podmienok. Po druhé, rýdzi politický liberalizmus by ani 
nemal ašpirovať na to, aby zdôvodnil, prečo má mať spravodlivosť prednosť pred inými 
našimi hodnotami, respektíve pred pravdou. Dôvod tkvie v tom, že takéto zdôvodnenie 
by sa pohybovalo za hranicami politického a vysvetľovalo by, akým spôsobom zosúla-
diť hodnoty liberálnej spravodlivosti s inými našimi hodnotami. Quong tvrdí, že vtedy, 
keď majú nejakú politickú doktrínu schváliť všetci rozumní občania, tak liberalizmus 
musí prenechať úlohu nájsť dôvody, prečo dať prednosť spravodlivosti pred inými hod-
notami, jedine na občanov samotných.236 

                                                           
234 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 274. 
235 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 274; Pozri RAWLS, J. A Theory of Justice, s. 3, s. 174. 
236 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 275. 
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To však neznamená, ako pripomína Quong, že nemôžeme povedať nič o hodnote 
a dôležitosti liberálnej spravodlivosti.237 Z pohľadu Johna Rawlsa je liberálna spravod-
livosť usporiadaná okolo ideálu spoločnosti ako férového systému spoločenskej koope-
rácie medzi slobodnými a rovnými osobami. Osoby sú slobodné vtedy, keď disponujú 
dvoma morálnymi silami. Tieto sily vysvetľuje Rawls takto:  

1. Jednou z nich je cit pre spravodlivosť. Ide o schopnosť porozumieť, uplat-
ňovať a konať na základe (a nie len v súlade) princípov politickej spravodlivos-
ti, ktoré určujú férové podmienky spoločenskej kooperácie.  

2. Druhou morálnou silou je schopnosť mať koncepciu dobra: ide o schop-
nosť mať, revidovať a racionálne uskutočniť koncepciu dobra. Takáto koncep-
cia je usporiadaná triedou konečných cieľov a zámerov, ktoré určujú koncep-
ciu, čo má pre človeka v živote hodnotu, alebo inak povedané, čo sa považuje 
za celkovo hodné života. Prvky tejto koncepcie sú bežne zasadené a interpre-
tované podľa súhrnných náboženských, filozofických či morálnych učení, vo 
svetle ktorých sú usporiadané a chápané rôzne zámery.238  

Osoby sú si rovné v Rawlsovom zmysle vtedy, keď majú v minimálnej miere uve-
dené morálne sily, ktoré sú nevyhnutné na zapojenie sa do spoločenskej kooperácie. 
„To, že majú tieto dve sily v takejto miere, považujeme za základ rovnosti medzi občan-
mi ako osobami“.239 Podmienky, ktoré upravujú spoločenskú kooperáciu medzi takými-
to osobami, sú férové len vtedy, keď s nimi môže rozumne súhlasiť každá osoba vo 
svetle uvedených dvoch morálnych síl. Quong upozorňuje v svojom komentári k tejto 
pasáži na to, že:  

„Forma demokratickej politiky, ktorá by umožňovala niektorým ľuďom 
uplatniť moc nad inými prostredníctvom tvrdenia, že majú privilegovaný prí-
stup k náboženskej, filozofickej alebo morálnej pravde, alebo ktorá by vychá-
dzala z premisy, že niektorí občania sú racionálne menej schopní sledovať 
svoju vlastnú koncepciu dobra, by nebola férová (fair). Verejný rozum a po-
vinnosť zdvorilosti sa teda zakladajú na fundamentálnejších hodnotách libe-
rálno-demokratickej spoločnosti: slobode, rovnosti a spravodlivosti. Keď od-
mietneme význam verejného rozumu, tak odmietneme tieto hodnoty.“240  

V tejto časti sme narazili vo vyhranenejšej podobe na konflikt medzi spravodlivos-
ťou a pravdou, respektíve medzi slobodou, rovnosťou a spravodlivosťou na jednej stra-
ne a pravdivosťou určitého presvedčenia ohľadne voľby cieľov a prostriedkov na do-
siahnutie dobrého života na strane druhej. 

Upozornil som rovnako aj na nezhody, ktoré sa vyskytujú medzi politickými kon-
cepciami spravodlivosti v rámci verejného rozumu. A dôkladne som sa venoval ne-
zhode, ktorá sa môže vyskytnúť mimo rámca verejného rozumu. Presnejšie, zdá sa, že 
nezhodu môžeme pozorovať aj na vyššej úrovni zdôvodnenia samotnej idey verejného 
rozumu pomocou pojmu spravodlivosť. Za kľúčové preto pokladám prijatie rovnakého 
pojmu spravodlivosť ako východisko nášho uvažovania vo verejnej sfére. Zdôvodnenie 
prijatia spravodlivosti ako východisko argumentácie sa môže, samozrejme, odlišovať. 

                                                           
237 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 275. 
238 RAWLS, J. Spravodlivosť ako férovosť, s. 45-46.   
239 RAWLS, J. Spravodlivosť ako férovosť, s. 47.  
240 QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 275. 
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Za rovnako dôležité pokladám aj to, že takisto sa môžeme vzájomne líšiť vo formulácii 
jednotlivých koncepcií spravodlivosti.  

V nasledujúcej časti preberiem ďalšie námietky voči koncepcii verejného rozumu, 
ktoré sú formulované z pohľadu obmedzení, ktoré kladie na náboženskú argumentáciu 
verejný rozum. Prvá námietka sa pokúša spochybniť Rawlsov verejný rozum prostred-
níctvom tvrdenia, že verejný rozum kladie na veriacich občanov požiadavky, ktoré sú 
voči nim v konečnom dôsledku nespravodlivé. Druhá námietka sa pokúša spochybniť 
nielen Rawlsovu koncepciu občianstva v liberálnej demokracii, ale aj koncepciu rozum-
nej nezhody.  

4.10  Náboženská argumentácia a verejný rozum  

Videli sme, že pojem spravodlivosť spolu s liberálnymi koncepciami spravodlivos-
ti neumožňujú, aby sa použili v debatách o základných politických otázkach akékoľvek 
argumenty. Zdá sa, že je to v príkrom rozpore s demokratickou slobodou prejavu a slo-
bodou svedomia, pretože na základe týchto dvoch princípov by sme nemali klásť žiadne 
obmedzenia na náboženské presvedčenie. Veriaci sú občanmi a  rovnako participujú na 
demokratickej spoločnosti ako každý iný občan. Takže verejný rozum kladie de facto na 
veriacich občanov požiadavky, ktoré sú voči nim v skutočnosti nespravodlivé. Neumož-
ňuje totiž, aby títo občania vyjadrili svoje náboženské presvedčenie na verejnom fóre 
v základných politických otázkach z pohľadu hodnôt, ktoré pokladajú vo svojich živo-
toch za kľúčové.241 Navyše, ako pokračuje námietka ďalej, verejný rozum privileguje 
v politike implicitne sekularizmus, respektíve liberálne súhrnné učenia. Inými slovami, 
Rawlsov verejný rozum vedie takisto k asymetrickému posudzovaniu rozdielu medzi 
sekulárnymi argumentmi a náboženskými argumentmi. Politické koncepcie spravodli-
vosti, ktoré sú súčasťou verejného rozumu vedú k dôsledkom, ktoré sú nepriaznivé pre 
náboženské súhrnné učenia. 

Prvá časť tejto námietky je podľa Quonga založená na chybnej interpretácii verej-
ného rozumu.242 Verejný rozum umožňuje zaviesť súhrnné učenie do verejných politic-
kých debát v prípade, že je splnená výhrada. Niekedy je to dokonca žiaduce.243 Na dru-
hú časť námietky možno odpovedať tak, že relevantný rozdiel tkvie v  rozlišovaní me-
dzi politickou koncepciou a súhrnným učením. Mnohé súhrnné učenia sú nenáboženské 
(napríklad utilitarizmus, kantianizmus a podobne). Rawls však podľa Quonga nekladie 
dôraz na protiklad medzi sekulárnym a náboženským učením, ale na protiklad medzi 
politickou koncepciou a súhrnným učením. Inými slovami, pre všetky sekulárne súhrnné 
učenia platia rovnaké obmedzenia ako pre náboženské učenia, takže tieto obmedzenia 
sú spravodlivé, lebo sa rovnako týkajú každého súhrnného učenia. Je potrebné pozna-
menať, že súhrnné učenie môže mať aj podobu teórie spravodlivosti, ktorá môže vychá-
dzať z pojmu spravodlivosť. Takéto učenie nemusí byť v súlade s politickou koncepciu 
spravodlivosti, respektíve z pohľadu politických koncepcií takéto súhrnné učenia spra-
vodlivosti nie sú rozumné. V ďalšej svojej argumentácii sa Quong vyhol priamej odpo-

                                                           
241 Bližšie pozri napríklad argumentáciu v MCCONNELL. Secular Reason and the Misguided Attempt 

to Exclude Religious Argument from Democratic Deliberation, s. 159-174. 
242 Pozri QUONG, J. On The Idea of Public Reason, s. 275. 
243 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 202-204.  
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vedi na otázku: Prispôsobia sa politickým koncepciám spravodlivosti ľahšie liberálne 
súhrnné učenia? Domnievam sa, že na túto otázku sa musí odpovedať kladne. Na druhej 
strane, podľa môjho názoru táto skutočnosť nevedie k takým dramatickým dôsledkom, 
aké vykresľujú kritici verejného rozumu. Nemalo by nás prekvapovať, že mnohé libe-
rálne súhrnné učenia sú celkom bežne v súlade s politickou koncepciou spravodlivosti. 
Na druhej strane, mnohé nenáboženské súhrnné učenia sú rovnako nerozumné, respek-
tíve antiliberálne. Pre príklady nie je potrebné ísť ďaleko, extrém predstavujú napríklad 
také súhrnné učenia ako marxizmus, fašizmus a nacizmus. 

Druhá námietka, ktorú si bližšie všimnem, mieri na základný predpoklad, z ktorého 
Rawls odvodzuje ideu verejného rozumu, a to na Rawlsovu koncepciu občianstva. Má 
nasledujúcu podobu: Občania sa môžu rozumne nezhodnúť na najlepšej koncepcii občian-
stva v liberálnej demokracii. Môžeme odmietnuť koncepciu verejného rozumu a jeho 
povinnosť zdvorilosti (duty of civility), pretože iné rozumné koncepcie občianstva nám 
umožnia, aby sme v politických debatách použili argumenty, ktoré vychádzajú priamo 
zo súhrnných učení.244 Quong však upozorňuje na to, že tento názor nehovorí nič zásad-
né, pokiaľ ide o možnosti použitia náboženskej argumentácie vo verejnej sfére. Naopak, 
keď budeme uvažovať v zhode s  týmto názorom, je predstaviteľné, že množina rozum-
ných koncepcií občianstva bude obsahovať iba také koncepcie, ktoré budú klásť výraz-
né obmedzenia na použitie náboženských argumentov v politických debatách a budú 
priamo uprednostňovať výlučne sekulárne argumenty. To znamená, že je predstaviteľná 
situácia, kedy táto množina bude obsahovať výlučne nenáboženské súhrnné učenia. 

Quong ďalej uvádza, že súčasťou uvedeného názoru je nasledujúca téza: V prípa-
de, že uvažujeme o základných politických záležitostiach, môžu občania argumentovať 
a voliť v prospech svojich politických pozícií iba na základe náboženských alebo súhrn-
ných dôvodov, dokonca aj vtedy, keď nemajú dostatočné verejné ospravedlnenie pre 
svoje názory.245 Základom tejto tézy je podľa Quonga predpoklad, ktorý sa týka vysvet-
lenia rozumnej nezhody (reasonable disagreement). To nás dostáva k zaujímavejšej 
časti tohto argumentu, pretože jeho obhajcovia sa bežne odvolávajú na epistemologické 
kritériá, ktoré stanovujú podmienky, kedy je nezhoda rozumná.246 Na základe týchto 
kritérií je nezhoda ohľadne základných politických otázok rozumná vtedy, keď spĺňa 
určité prahové hodnoty epistemologickej primeranosti. Keď chceme rozhodnúť, kedy sú 
tieto prahové hodnoty splnené, mali by sme nájsť odpovede na nasledujúce otázky: majú 
 k dispozícii jednotlivé strany sporu primeraný dôkaz pre svoje tvrdenie, je ich interpre-
tácia tohto dôkazu vhodná a ich argumentácia logicky bezchybná? 

Quong odmieta tento výklad rozumnej nezhody a upozorňuje, že Rawlsovi kritici 
„vychádzajú z veľmi odlišnej koncepcie rozumnej nezhody“.247 Lenže to samozrejme 
nie je dôkaz, že názor Rawlsových kritikov je pomýlený, ale len podčiarkuje skutoč-
nosť, že Rawls vychádza z odlišných predpokladov a výkladu toho, čo je rozumná ne-
zhoda. Presnejšie, nezhoda v rámci verejného rozumu nie je založená na epistemologic-
kých kritériách pravdivosti jednotlivých tvrdení, ktoré stanovujú podmienky na úsudok, 
že daná nezhoda je, respektíve nie je rozumná. Namiesto epistemologických kritérií 
uvažuje Rawls o normatívnych podmienkach – „moralizuje rozumnú nezhodu“ – pres-

                                                           
244 Bližšie pozri STOUT, J. Democracy and Tradition, s. 70-71; WEITHMAN, P. Religion and the 

Obligations of Citizenship, s. 3-7. 
245 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 276. 
246 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 276. 
247 QUONG J. On The Idea of Public Reason, s. 277. 
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nejšie etických podmienkach, z ktorých usudzuje, že nezhoda je, respektíve nie je ro-
zumná. Predovšetkým, z Rawlsovho pohľadu musia rozumní ľudia nevyhnutne súhlasiť 
s nasledujúcimi predpokladmi a záverom, ktorý z nich vyplýva: (1) s ideou spoločnosti 
ako férového systému spoločenskej spolupráce medzi slobodnými a rovnými občanmi, 
(2) s bremenami usudzovania a faktom rozumného pluralizmu, a teda budú súhlasiť (3) 
s ideou verejného rozumu.248 Rawls dokonca pripúšťa, že súhrnné učenia môžeme po-
kladať za rozumné dokonca aj vtedy, keď nie sú otvorené racionálnemu posúdeniu 
alebo ich nemožno podložiť verejne preukázateľným dôkazom. Musia však byť v súlade 
s uvedenými predpokladmi, ktoré sú etickými, a nie epistemologickými predpokladmi. 
Súčasťou súhrnného učenia v rámci verejných debát musí byť rozumná politická kon-
cepcia spravodlivosti. 

„Takisto je dôležité všimnúť si, že zavedenie náboženských a sekulárnych 
učení do verejnej politickej kultúry za predpokladu, že táto výhrada je splne-
ná, nemení charakter a obsah zdôvodnenia vo verejnom rozume samom. Toto 
zdôvodnenie je aj naďalej dané vzhľadom na súbor rozumných politických 
koncepcií spravodlivosti. Neexistujú však nijaké obmedzenia či požiadavky, 
do akej miery by mali byť náboženské a sekulárne učenia vyjadrené. Podľa is-
tých noriem nemusia byť, napríklad, logicky správne či otvorené racionálne-
mu posúdeniu, alebo očividne podporiteľné. Či také sú, alebo nie sú, by mali 
posúdiť tí, ktorí ich prezentujú a ak chcú, že to, čo povedali, bude prijaté. Za 
bežných okolností budú mať praktické dôvody na to, aby ich názory boli pri-
jateľné pre širšie publikum.“249  

Rawls zdôrazňuje v citovanej pasáži, že zavedenie náboženských a sekulárnych 
učení do verejnej politickej kultúry nezmení charakter a obsah zdôvodnenia v rámci 
verejného rozumu. Obsah zdôvodnenia je daný na základe súboru rozumných politických 
koncepcií spravodlivosti. Primeranosť argumentov posudzujeme na základe politickej 
koncepcie spravodlivosti a jej princípov a hodnôt, a nie na základe epistemologických 
alebo logicko-sémantických vlastností týchto argumentov. To znamená, že podľa Rawl-
sa nemáme po ruke ani žiadne epistemologické alebo iné obmedzenia na formu a obsah 
argumentov, ktorými máme vyjadrovať svoje názory v rámci súhrnného učenia. Vyslo-
vuje len v podstate pragmatické presvedčenie, že za bežných okolností nás vedú spra-
vidla praktické dôvody k tomu, aby naše názory boli zrozumiteľné a prijateľné pre čo 
najširšie publikum.250 Podľa nášho názoru sú tieto požiadavky výlučne rétorické, preto-
že nie je vôbec zrejmé, akú im máme prikladať kognitívnu hodnotu. Neprekvapuje pre-
to, že tento názor pôsobí na mnohých čitateľov Rawlsa nedôveryhodne, alebo sa im zdá, 
že ide o neprimeranú rezignáciu na pravdu. Nedomnievam sa však, že dôsledky sú opäť 
také dramatické. Rawls kladie, naopak, silný dôraz na správne formulovanie politických 
koncepcií spravodlivosti. Formulácia súhrnných učení, respektíve kritéria, ktoré sa týka 
súhrnného učenia, je vecou tých, ktorí tieto učenia zastávajú.  

Je teda zrejmé, že Rawls nekladie primárne na súhrnné učenia žiadne obmedzenia 
a jeho pozornosť je totiž zameraná na etické a formálne podmienky rozumnosti politic-
kých koncepcií spravodlivosti. Inými slovami, zaoberá sa tým, čo označuje ako rozum-

                                                           
248 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 54-62. 
249 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 203. 
250 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 203. 
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né, a nie epistemologickými podmienkami, ktoré by sa týkali toho, čo označuje ako ra-
cionálne.

 251  

Rawlsov pohľad na rozumnú nezhodu je nasledujúci. Po prvé, keď hovorí o rozum-
nej nezhode, nemieni tým nezhodu, ktorú by sme mohli analyzovať z pohľadu teórie 
poznania, respektíve epistemológie. Po druhé, umiestňuje rozumnú nezhodu do oblasti 
etiky a politickej filozofie. Rozumná nezhoda je normatívna v tom zmysle, že vychádza 
z  normatívnej teórie demokratického občianstva, ktoré je založené na Rawlsovom vý-
klade rovnosti a slobody. Presnejšie, jej jadro tvorí politická idea spoločnosti ako féro-
vého systému spoločenskej spolupráce medzi slobodnými a rovnými občanmi a etické 
dôsledky, ktoré – podľa Rawlsa – vyplývajú z bremien v usudzovaní a zo sociologické-
ho faktu rozumného pluralizmu. 

Aby som  ukázal zásadný rozdiel medzi oboma výkladmi – epistemologickej a etic-
kej – rozumnej nezhody, tak v nasledujúcej časti podám analýzu azda najznámejšieho 
sekulárneho argumentu proti potratom od bioetika Dona Marquisa. Na jeho príklade 
ukážem, že ide o argument, ktorý spĺňa hodnoty epistemologickej primeranosti: máme 
k dispozícii primeraný dôkaz alebo evidenciu pre jednotlivé premisy; interpretácia tých-
to premís je prijateľná nielen pre veriacich, ale aj pre neveriacich, pričom argumentáciu 
možno pokladať za logicky bezchybnú. Iným slovami, tento argument je platným argu-
mentom. 

Slovenský bioetik Peter Sýkora v súvislosti s týmto argumentom tvrdí, že na zákla-
de Marquisovho FLO argumentu252 sa môžeme vyhnúť problému definovania ľudskej 
osoby a potenciality.253 Mnohé argumenty, ktorých cieľom je dospieť k záveru o morál-
nej neprípustnosti zabitia ľudského plodu, sú založené práve na týchto predpokladoch.254 
Lenže takéto argumenty môžu obsahovať náboženské východiská, čo však neplatí o FLO 
argumente. Rovnako iný bioetik David DeGrazia zdôrazňuje, že každý argument, ktorý 
obhajuje skoré interrupcie, by mal na FLO argument presvedčivo odpovedať. 

Skôr ako začnem, najprv si pripomeniem problém vzťahu medzi pojmom človek 
a pojmom osoba. Upozornil som na dve veci, ktoré sú kľúčovými vo verejných debatách  
o potratoch: Po prvé, na ontologický problém vzťahu identity osoby a identity človeka. 
Po druhé, na politicko-etický problém, ktorý sa týka koncepcií náboženskej tolerancie 
a prirodzených práv. Poukázal som tam na to, že tieto dva problémy spolu bezprostred-
ne súvisia. Keď uplatníme v štáte náboženskú toleranciu, verejnú diskusiu o potratoch 
by sme mali viesť len z pohľadu koncepcie prirodzených práv. Otázka, ktorú si musíme 
nevyhnutne položiť potom je: Kto je subjektom prirodzených práv? Na túto otázku možno 
odpovedať pomocou ontologickej analýzy.  

                                                           
251 Do smerníc verejného skúmania patria „princípy argumentácie a pravidlá dokazovania“ (principles 

of reasoning and rules of evidence) a „cnosti rozumnosti a zdvorilosti“ (the virtues of reasonable-
ness and civility). 

252 FLO je akronym z angl. the Future-Like-Ours, ide o označenie, ktoré bežne bioetičky a bioetici 
používajú v súvislosti s týmto argumentom.  

253 SÝKORA, P. Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajú-
cich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek, s. 825. 

254 Pre úplnosť je potrebné upozorniť na to, že aj mnohé argumenty o morálnej prípustnosti potratov sú 
založené na rovnakých predpokladoch – na pojme osoba a potencialita. Azda najznámejší takýto ar-
gument pozri v TOOLEY, M. Abortion and Infanticide, s. 37-65. Rovnako pre mnohé feministické 
argumenty platí to isté. Domnievam sa, že práve skutočnosť, že mnohé tieto argumenty majú rov-
naké východiská, ale vedú k protikladným záverom, je dôvodom vzniku patovej situácie v debatách 
o potratoch. 
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Teraz sa k tejto problematike vrátim. Na základe Rawlsovej charakteristiky základ-
nej štruktúry spoločnosti riešenie problému potratov patrí medzi ústavné základy; medzi 
princípy, ktoré vymedzujú rovnaké základné práva a slobody. Problémy, ktoré som uvie-
dol v súvislosti s Johnom Lockom budú mať nasledujúcu podobu: Po prvé, ontologický 
problém vzťahu identity osoby a identity človeka. Po druhé, politicko-etický problém, 
ktorý sa týka uplatnenia koncepcie verejného rozumu vo verejných debatách o potratoch 
z pohľadu základných práv a slobôd.  

Mojím cieľom v nasledujúcich častiach bude ukázať v akom zmysle je u Rawlsa 
odpoveď na politicko-etický problém nadradený ontologickému, respektíve epistemolo-
gickému. Keďže ontologickú problematiku Rawls priamo nerieši ani v súvislosti s onto-
logickým statusom plodu, respektíve raných embryí, použijem Marquisov argument ako 
príklad argumentu, ktorý môže slúžiť na zdôvodnenie práva na život od počatia v poli-
tických debatách vo verejnej sfére. Zdá sa, že tento argument primerane odpovedá na 
otázku vzťahu medzi pojmom človek a pojmom osoba, ktorú formuloval Locke. Posky-
tuje určitý ontologický základ, ktorý vedie spolu s ďalším morálnym predpokladom 
k záveru, že drvivá väčšina skorých potratov je nemorálna. Možno ho preto použiť vo 
verejnej sfére na podporu uzákonenia právnej úpravy, ktorá zakazuje potraty vtedy, keď 
pokladáme za správny názor, že verejné zdôvodnenie takejto právnej úpravy by malo 
vychádzať z politických hodnôt a princípov, presnejšie zo základných práv a slobôd. 
Otázka, na ktorú hodlám podať odpoveď v nasledujúcich častiach, je: Môže takéto zdô-
vodnenie obstáť na základe kritérií akejkoľvek rozumnej politickej koncepcie spravodli-
vosti, ktorú pokladá Rawls za súčasť rozumného súhrnného učenia, a teda zdôvodniť 
zákaz potratov?  

Ukážem, prečo ani Marquisov FLO argument nepostačuje na to, aby zdôvodnil zá-
kaz potratov. Presnejšie, FLO argument spĺňa epistemologické kritériá, ktoré spravidla 
kladieme na sekulárne argumenty a mohli by sme na jeho základe formulovať právo na 
život nenarodeného. Takýto argument však nemôže zdôvodniť zákaz potratov v rámci 
rozumnej koncepcie spravodlivosti, ktorá je súčasťou verejného rozumu. 
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5 
SEKULÁRNY KONZERVATÍVNY ARGUMENT  
DONA MARQUISA PROTI INTERRUPCIÁM  
(THE FUTURE-LIKE-OURS ARGUMENT) 

Bežne sa predpokladá, že verejnoprávna argumentácia by mala byť sekulárna. To 
znamená, že by mala spočívať výlučne na rozumom preskúmateľných dôvodoch. Obča-
nia liberálnych demokracií nemôžu argumentovať vo verejnej sfére na základe predpo-
kladov, ktoré sa opierajú o náboženskú dogmatiku či vyjadrenia cirkevných autorít. Ako 
upozorňuje slovenský bioetik Peter Sýkora:  

 „Akokoľvek sa môžu určité náboženské etické normy zdať pre ich zástan-
cov očividné a nespochybniteľne správne, takže v ich očiach by ich mal každý 
prijímať automaticky, pokiaľ sa ich zdôvodnenie neopiera o racionálnu argu-
mentáciu, musia byť spochybnené.“255  

Z tohto pohľadu sa stal známym sekulárny argument proti potratom od Dona Mar-
quisa. Na základe predpokladov, ktoré sa opierajú o racionálnu argumentáciu a verejne 
dostupnú evidenciu, vyvodzuje záver, že drvivá väčšina potratov je nemorálna.256  

Vo všeobecnosti filozofi a bioetici pokladajú tento argument za najpresvedčivejší 
nenáboženský, resp. sekulárny argument proti potratom.257 Ako som už uviedol, Peter 
Sýkora upozorňuje, že na základe FLO argumentu (FLO je akronym z angl. the Future-
Like-Ours) sa môžeme vyhnúť problému definovania ľudskej osoby a potenciality.258 
Mnohé argumenty, ktorých cieľom je dospieť k záveru o morálnej neprípustnosti zabitia 
ľudského plodu, sú založené práve na takýchto predpokladoch. Lenže takéto argumenty 
môžu obsahovať náboženské východiská, čo predstavuje v nábožensky pluralitnej spo-
ločnosti problém. Bioetik David DeGrazia, ktorý takisto pokladá FLO argument za 
najpresvedčivejší morálny argument proti skorým potratom, zdôrazňuje, že každý ar-
gument, ktorý obhajuje skoré interrupcie, by naň mal účinne odpovedať. Náboženské 
argumenty proti potratom nepokladá za presvedčivé, lebo hoci by boli náboženské tézy 

                                                           
255 SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 68. 
256 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189. 
257 Pozri napríklad DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280; SÝKORA, P. Etické aspekty 

raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 108.  
258 SÝKORA, P. Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajú-

cich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek, s. 825. 
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aj pravdivé, nemožno očakávať, že „ich každý z nás pochopí na základe verejne dostup-
ného dôkazu“.259  

Domnievam sa, že keď budeme vychádzať z predpokladu, že verejnoprávna argu-
mentácia je sekulárna, tak možno použiť FLO argument v rámci politických debát na 
podporu tvrdenia, že plod má právo na život.260 Keď si však rovnakú otázku položíme 
v kontexte Rawlsovej koncepcie verejného rozumu, odpoveď nebude taká jednoznačná. 
Naopak, v ďalšej časti ukážem, že uplatnenie FLO argumentu je v rámci verejného rozu-
mu problematické. Budem totiž obhajovať tézu, že v rámci idey verejného rozumu Johna 
Rawlsa nemôže Marquisov FLO argument zdôvodniť zákaz potratov. Tento argument 
spĺňa epistemologické podmienky, napriek tomu to nepostačuje, aby bol aj rozumný 
v kontexte akejkoľvek politickej koncepcie spravodlivosti, respektíve Rawlsovej idey 
verejného rozumu. Aby som tento záver obhájil, budem postupovať prostredníctvom 
týchto krokov. Priblížim Marquisov argument na základe výkladu bioetika Davida De-
Graziu a v nadväznosti na to sa budem venovať uplatneniu Marquisovho argumentu  
v kontexte idey verejného rozumu Johna Rawlsa.  

5.1  Základné charakteristiky FLO argumentu 

Cieľom FLO argumentu je zdôvodniť tvrdenie, že interrupcie sú nemorálne, vráta-
ne tých skorých. Možno ho v skrátenej podobe vyjadriť takto: Za bežných okolností je 
nesporne nesprávne zabiť osobu ako ste vy alebo ja. A to jednoducho preto, lebo dospelí 
ľudia, ako sme my, majú hodnotnú budúcnosť. Keďže okrem nás, dospelých ľudských 
bytostí, majú rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša (value – of-future – like-ours), 
deti, novorodenci, spiaci ľudia, ľudia v reverzibilnej kóme a napokon aj ľudské plody, 
interrupcie sú prima facie nemorálne.261  

Potraty sú nesprávne vo všetkých štádiách vývoja ľudského plodu, pretože plodu 
možno takmer v každom štádiu pripísať vlastnosť „mať budúcnosť, ako je naša“. Otáz-
ka, ktorá sa objaví na pozadí tohto uvažovania, je: Akým spôsobom môžeme zdôvodniť 
vzťah medzi dospelým jedincom a plodom ako vzťah kontinuity toho istého jedinca?262 
Keďže Marquis nedáva na túto otázku odpoveď, predstavím riešenie, ktoré navrhol 
bioetik David DeGrazia. DeGrazia rovnako ako Radim Bělohrad upozorňuje na to, že 
uvedený vzťah možno najlepšie zdôvodniť na základe koncepcie numerickej identity 
v kombinácii s biologickým esencializmom.  

                                                           
259 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280.  
260 Túto otázku som riešil v štúdii NEŠTINA, M. Analýza ontologických a morálnych predpokladov 

sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte súčasných 
politických teórií [online] http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2617&no_cache=1. 

V nasledujúcich častiach z veľkej časti budem z tejto štúdie vychádzať, ide však o podstatne pre-
pracované časti s odlišnými východiskami. Časti, ktoré sa týkajú Rawlsovej koncepcie, sú nové.  

261 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189-192. 
262 BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 221. 
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V nasledujúcej časti predstavím FLO argument; ozrejmím niektoré jeho základné 
premisy a použité pojmy, a napokon, predstavím ontologické predpoklady a ich etické 
implikácie. 263    

Najprv uvediem niektoré jeho základné myšlienky: 

„... je nesprávne zabiť nás... ... Zabitie je primárne nesprávne... ... kvôli je-
ho dôsledkom pre obeť. Strata vlastného života je jedna z najväčších strát, 
ktorú môže človek utrpieť. Strata vlastného života človeka pripraví o všetky 
zážitky, aktivity, projekty a radosti, ktoré by inak tvorili jeho budúcnosť... ... 
Tieto aktivity, projekty, zážitky a radosti sú buď hodnotné samy osebe, alebo 
sú prostriedkom na dosiahnutie niečoho iného, čo je hodnotné samo osebe.“264                           

„Z tohto vyplýva, že dôvod, prečo je zabitie ľubovoľnej dospelej bytosti 
na prvý pohľad veľmi zlé, je strata jej budúcnosti.“265                                                                            

„Budúcnosť bežného plodu zahŕňa množstvo zážitkov, projektov, aktivít 
a podobne, ktoré sú totožné s budúcnosťou dospelých ľudských bytostí a s bu-
dúcnosťou malých detí. Pretože dôvod, ktorý je postačujúci na vysvetlenie, 
prečo je nesprávne zabiť ľudské bytosti po narodení, platí rovnako pre plody. 
Interrupcia je preto prima facie hlboko nemorálna.“266   

FLO argument sa začína odpoveďou na otázku: Prečo je nesprávne (nemorálne), ak 
nás niekto zabije? Je to samozrejme preto, lebo hlavným dôsledkom takéhoto činu pre 
nás je to, že zabitie nás pripraví o život. Marquis vzápätí upozorňuje na fakt, že to nie je 
vlastne život, o ktorý stojíme, ale to, čo život umožňuje a čo si ceníme: všetky naše skú-
senosti, aktivity, plány, radosti, jednoducho všetko, čo konštituuje našu budúcnosť. Na-
vyše, keď nás zabijú, strácame nielen to, čo si teraz ceníme na našej budúcnosti, ale aj 
to, čo by sme si cenili až v budúcnosti. Keď nás zabijú, prídeme o hodnotu budúcnosti, 
resp. hodnotnú budúcnosť. 

V nadväznosti na to sa Marquis pýta, kto okrem nás, dospelých ľudí, kto okrem nás 
má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša (value– of-future – like-ours). Jeho záver 
je, že rovnakú budúcnosť ako my majú aj ľudské plody.  

5.2  FLO argument nie je argumentom potenciality 

FLO argument sa líši od argumentov, ktoré nesú súhrnne označenie argument po-
tenciality. Marquis upozorňuje, že jeho vysvetlenie, opierajúce sa o vlastnosť mať hod-
notnú budúcnosť, ako je naša, „sa líši od iných argumentov, ktoré sa týkajú otázky mo-
rálnosti interrupcií odvolávajúcich sa na potencialitu.“267 Plod nie je správne zabiť, 
pretože je potenciálnou ľudskou bytosťou. 

                                                           
263 Podrobnejšie som sa venoval FLO argumentu v NEŠTINA, M. Analýza ontologických a morálnych 

predpokladov sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontex-
te súčasných politických teórií. Monografia obsahuje prepracované časti spomenutého článku.  

264 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189. Všetky preklady z Marquisa, ktoré sú použité 
v tejto monografii, urobil autor (mn).  

265 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 190. 
266 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 192.  
267 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 400. 
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„ ... tým, na základe čoho je nesprávne zabiť plod, je presne tá istá vlast-
nosť, na základe ktorej je nesprávne zabiť teba a mňa. Určite nie je správne 
zabiť teba alebo mňa, pretože sme potenciálne ľudské bytosti. Nie je tomu tak 
preto, lebo nie sme potenciálne ľudské bytosti, ale je to nesprávne preto, lebo 
sme skutočné ľudské bytosti. Možno tiež tvrdiť, že je nesprávne zabiť plod, 
pretože je potenciálne osobou. Takisto toto tvrdenie je nezlučiteľné s vysvet-
lením na základe hodnoty budúcnosti, pretože podľa tohto vysvetlenia tým, čo 
robí nesprávnym zabiť plod, je presne to isté, vďaka čomu je nesprávne zabiť 
teba a mňa. Nie je ale nesprávne zabiť teba a mňa, pretože sme potenciálne 
osoby, a to z jednoduchého dôvodu, lebo nie sme potenciálne osoby. Sme sku-
točné osoby.“268 

Na inom mieste  o argumente potenciality píše ako o chybnej dedukcii.   

„Tento argument sa nespolieha na neplatné odvodenie, že ak je nesprávne 
zabíjať osoby, je rovnako nesprávne zabíjať potenciálne osoby. Vlastnosť, 
ktorá je z morálneho hľadiska pre túto analýzu kľúčová, je vlastnosť mať hod-
notnú budúcnosť, ako je naša; nie vlastnosť byť osobou. Záver, že potrat je 
prima facie z morálneho hľadiska hlboko nemorálny, nie je závislý od pojmu 
osoby alebo potenciálnej osoby, či niečoho ekvivalentného.“ 269 

Jadro FLO argumentu tkvie v tom, že sa vyhýba pojmu osoby. Vlastnosť mať hod-
notnú budúcnosť, ako je naša, nesúvisí s kategóriou personality (personhood). Má ju 
plod takisto ako dospelý jednotlivec.270 Navyše, vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, 
ako je naša“, je aktuálna vlastnosť. Nie je to iba potenciálna vlastnosť, ktorú môžeme 
v budúcnosti získať. Takže na základe tejto úvahy, keď pripravíme kohokoľvek o túto 
vlastnosť, konáme nemorálne. Z tohto pohľadu potom nie je podstatný rozdiel medzi 
plodom a dospelým jedincom; a teda plod má rovnako hodnotnú budúcnosť ako my. 
Marquis upozorňuje na to, že FLO argument by mal byť chápaný nasledujúcim spôso-
bom: V našom svete sa vyskytuje mnoho indivíduí. Niektorým z nich (napr. prakticky 
všetkým ľuďom) môžeme pripísať vlastnosť mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša 
a niektorým z nich (napr. stromy, kamene a slimáky) nie. Tento prítomný potenciál za-
príčiňuje, že je nesprávne zabiť indivíduá, ktoré sú prvkami prvej množiny.271 Na druhej 
strane, Marquis nepokladá za nesprávne, ak ukončíme život ľudí, ktorí nikdy nenadobud-
nú vedomie (napr. anencefalickí novorodenci a osoby v trvalom vegetatívnom stave). 
Takisto nepokladá za morálne nesprávne „ukončenie života spermie alebo neoplodne-
ného vajíčka (ktoré sú napokon ľudské, živé a nevinné).“272 V oboch prípadoch ide o to, 
že hoci subjekty, ktorých sa týka ukončenie života, sú ľudské, nemôžeme ich pripraviť 
o vlastnosť, ktorú nevlastnia, tzn. hodnotnú budúcnosť, ako je naša. Množina jedincov, 
ktorých je nemorálne zabiť, nie je teda podľa argumentu FLO tá istá, ako množina tých, 
ktorých je nemorálne zabiť, pretože sú nevinnými ľudskými bytosťami. 

                                                           
268 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 400. 
269 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 192. 
270 Bližšie pozri diskusiu o tomto probléme v STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal 

Status of Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 66.   
271 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 400. 
272 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 396. 



 104 

5.3  FLO argument a náboženský konzervatívny postoj 
k interrupciám  

Na základe predchádzajúcich úvah Marquis odmieta náboženský konzervatívny 
postoj k interrupciám. Konštatuje, že s ním súvisia dve ťažkosti: konkrétne, teoretický 
problém a problémy týkajúce sa riešenia konkrétnych prípadov. Teoretický problém 
podľa Marquisa súvisí so vzťahom medzi biologickými vlastnosťami „byť človekom“  
a „byť nažive“ a morálnou vlastnosťou „mať právo na život“. Tvrdí, že tento vzťah je 
potrebné zdôvodniť, keďže nie je bezprostredne daný, resp. náboženské tvrdenia nepo-
stačujú na to, aby ho zdôvodnili, pričom podotýka, že ho nezdôvodní žiadny iný argu-
ment. Rovnako zdôrazňuje, že náboženský konzervatívny postoj čelí aj iným problémom, 
najmä pokiaľ ide o riešenie konkrétnych prípadov, keďže pokladá príliš mnoho ukonče-
ní života za nesprávne.  

„Podľa neho (náboženského postoja) je totiž nesprávne ukončiť život ľudí, 
ktorí nikdy nenadobudnú vedomie (napr. anencefalickí  novorodenci a osoby 
v trvalom vegetatívnom stave). Takisto pokladá za morálne nesprávne ukončiť 
život spermii alebo neoplodnenému vajíčku (ktoré sú napokon ľudské, živé  
a nevinné).“ 273   

Na základe uvedených výhrad Marquis konštatuje, že náboženský konzervatívny 
postoj je teoreticky nepostačujúci a príliš široký vo svojom praktickom uplatnení.  

5.4  Podoba FLO argumentu 

Po týchto všeobecných charakteristikách sa pokúsim zrekonštruovať celý argu-
ment.274 „Ak chceme identifikovať argument, potrebujeme najprv zistiť, čo má byť jeho 
záverom, teda to, aké tvrdenie má podporiť.“275 V citovaných textoch sa záver nachádza 
na konci. Možno ho sformulovať takto:  

Z2 Zabitie ľudského plodu je nesprávne. 

                                                           
273 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 396. 
274 Slovenský čitateľ má možnosť zoznámiť sa s Marquisovým argumentom a s analýzou niektorých 

jeho častí aj v príspevku BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 
215. Formálne členenie argumentu, ako ho uvádzam, som prebral z tejto štúdie; rovnako podnetná 
analýza je aj v publikácii SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 
106-108. V mnohých ohľadoch som z týchto dvoch publikácií čerpal a moja analýza neašpiruje na 
pôvodnosť. Zmienim však jednu skutočnosť, napríklad výraz „value – of-future – like – ours“ pre-
kladám pomocou výrazu „hodnotná budúcnosť, ako je naša“. Dôvod je takýto. Robia tak obaja au-
tori (pozri napr. SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 107), pri-
čom som sa od nich nechcel terminologicky odchýliť a jednak výraz „hodnota budúcnosti, ako je 
naša“ je pomerne ťažkopádny. Domnievame sa však, že tento druhý výraz lepšie vystihuje Marqui-
sov zámer ukázať, že hodnotou, na základe ktorej zdôvodňuje zákaz interrupcií, je vlastnosť „mať 
budúcnosť, ako je naša“. Výraz „hodnotná budúcnosť, ako je naša“ je preto potrebné vykladať neu-
trálne. To znamená, že nepredpokladám žiadne špecifické kritérium, na základe ktorého by malo 
prebiehať hodnotenie „kvality“ budúcnosti človeka. 

275 ZOUHAR, M. Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitárne odbory, s. 14. 
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Ďalej Marquis ponúka dôvody, prečo máme pokladať uvedený záver za pravdivý. 
Tie pozostávajú zo štyroch téz, z ktorých môžeme sformulovať nasledujúce premisy.  

Prvá téza:   

Okrem dospelých ľudí majú budúcnosť, ako je tá naša, aj deti, novorodenci, spiaci 
ľudia a ľudia v reverzibilnej kóme. Inými slovami, narodená ľudská bytosť má hodnot-
nú budúcnosť, ako je naša.   

Prvá premisa:   

P1 Narodená ľudská bytosť má vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

Druhá téza:  

Druhá téza reflektuje skutočnosť, že ukončenie života dospelého človeka znamená 
pre tohto človeka stratu vlastnej budúcnosti a všetkých s ňou spojených zážitkov, pro-
jektov a radostí. Keďže narodená ľudská bytosť má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako 
je hodnotná naša vlastná budúcnosť, bude takisto pre ňu platiť, že ukončenie jej života 
znamená pre narodenú ľudskú bytosť stratu vlastnej budúcnosti a všetkých s ňou spoje-
ných zážitkov, projektov a radostí. Čiže, zabitie narodenej ľudskej bytosti ju pripraví 
o hodnotnú budúcnosť, ako je naša. 

Druhá premisa:  

 P2 Zabitie narodenej ľudskej bytosti ju pripraví o vlastnosť „mať hodnotnú budúc-
nosť, ako je naša“. 

Tretia téza:   

Tretia téza je v texte zamlčaná. Konkrétne ide o normatívne tvrdenie, že zabitie je 
nesprávne vtedy, keď pripraví kohokoľvek, kto má vlastnosť „mať rovnakú hodnotnú 
budúcnosť, ako je naša“, o túto jeho vlastnosť. Táto téza predstavuje všeobecnú etickú 
normu, ktorá definuje postačujúcu podmienku, na základe ktorej hodnotíme zabitie ako 
nesprávne, resp. neetické konanie.276 Premisu P3 môžeme na základe tejto tézy formu-
lovať v nasledujúcej podobe: 

Tretia premisa:   

P3 Čokoľvek, čo pripraví niekoho o vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je 
naša“, je nesprávne“.   

Možno očakávať, že každý rozumný človek pokladá túto premisu za pravdivú. Iný-
mi slovami, zodpovedá našim bežným intuíciám. Premisa P3 je v argumente potrebná 
preto, lebo iba pomocou premís P1 a P2 nemôžeme odvodiť predbežný záver, že zabitie 
narodenej ľudskej bytosti je nesprávne (Z1).  

Predbežný záver Z1: 

Z1 Zabitie narodenej ľudskej bytosti je nesprávne. 

Štvrtá téza:   

Premisa 4  sa týka skutočnosti, že plod má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je 
naša. Inými slovami, ľudské plody majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, 
ako je naša“ (P4). 

                                                           
276 Výrazy „etické“ a „morálne“ v tejto práci používam synonymne. V literatúre venovanej etickej proble-

matike sa často objavuje názor, že je potrebné medzi nimi rozlišovať. V rámci tejto štúdie však toto 
rozlišovanie nebudem uplatňovať a voľbu medzi výrazmi „etické“ a „morálne“ robím len pre štylis-
tické dôvody.  
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Štvrtá premisa:   

P4 Ľudské plody majú vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

A teda záver Z2: 

Z2 Zabitie ľudského plodu je nesprávne. 
  

Celý FLO argument má nasledujúcu podobu:  

P1 Narodená ľudská bytosť má vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

P2 Zabitie narodenej ľudskej bytosti ju pripraví o vlastnosť „mať hodnotnú budúc-
nosť, ako je naša“. 

P3 Čokoľvek, čo pripraví niekoho o vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je 
naša“, je nesprávne. 

Z1 Zabitie narodenej ľudskej bytosti je nesprávne. 

P4 Ľudské plody majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

Z2 Zabitie ľudského plodu je nesprávne. 

Marquis vychádza pri tvorbe svojho argumentu, ako som už naznačil, z predpokla-
du, na ktorom sa, ako sa domnieva, zhodnú spravidla obe strany sporu: liberáli a aj kon-
zervatívci. Tvrdí totiž, že je iste nemorálne zabiť nielen mňa, ale aj teba, vás, a teda dospe-
lého človeka.  

Ďalej ponúka vysvetlenie, prečo je tomu tak. Argumentuje, že dospelým jedincom 
možno nesporne pripísať vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. Okrem nás 
majú rovnakú vlastnosť aj deti, novorodenci, spiaci ľudia, ba  aj ľudia v reverzibilnej 
kóme. Inými slovami, narodená ľudská bytosť má hodnotnú budúcnosť, ako je naša (P1). 

Keďže ukončenie života dospelej osoby znamená pre danú osobu stratu vlastnej 
budúcnosti a všetkých s ňou spojených zážitkov, bude to isté platiť aj pre narodenú ľud-
skú bytosť. Je totiž subjektom, ktorý má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša, pri-
čom zabitie ju o túto vlastnosť pripraví (P2).  

Premisa P3: „Čokoľvek, čo pripraví niekoho o vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, 
ako je naša“, je nesprávne, predstavuje všeobecný etický princíp. Táto premisa P3 je 
totiž v argumente potrebná preto, lebo bez nej by nemohol iba pomocou premís P1 a P2 
odvodiť predbežný záver, že zabitie narodenej ľudskej bytosti je nesprávne (Z1). Premi-
sa P3 totiž definuje postačujúcu podmienku, na základe ktorej hodnotíme zabitie ako 
nesprávne, resp. neetické konanie. Zabitie je teda nemorálne len vtedy, keď pripraví 
kohokoľvek, kto má vlastnosť „mať rovnakú hodnotnú budúcnosť, ako je naša“, o túto 
jeho vlastnosť. 

Lenže z tohto všeobecného princípu ešte nevyplýva, že plod má rovnako vlastnosť 
„mať  hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. To znamená, že len vtedy, keď Marquis v ďal-
šom kroku ukáže, že plod má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša, respektíve to, 
že ľudské plody pred narodením majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako 
je naša“ (P4), môže odvodiť požadovaný záver, že zabitie ľudského plodu pred narode-
ním je nesprávne (Z2). Je preto zrejmé, že v jeho argumente je kľúčová premisa P4.277  

Marquis sa pokúša ukázať jej pravdivosť pomocou odpovede na námietku, podľa 
ktorej hodnotenie svojej budúcnosti môže vykonať iba ten, kto je schopný hodnotiť, tzv. 
hodnotiteľ (valuer). Tvrdí, že ide o chybný predpoklad a na vysvetlenie, prečo je tomu 

                                                           
277 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 217.  
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tak, ponúka príklad samovraha. Samovrah zjavne nevidí hodnotu svojej budúcnosti, no 
podľa Marquisa ostatní ľudia tým, že sa ho snažia zachrániť, potvrdzujú, že oni hodnotu 
jeho budúcnosti vidia.278 Je zrejmé, že takéto vysvetlenie nemusí byť teoreticky uspoko-
jivé.279  

V ďalšej časti podám jedno možné filozofické vysvetlenie problému, ktorý tvorí 
jadro premisy P4: (P4 Ľudské plody majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, 
ako je naša“). Budem sa zaoberať otázkou ako najlepšie vysvetliť vzťah medzi dospelým 
jedincom a plodom ako vzťahom kontinuity toho istého indivídua. Na základe uvažova-
nia o identite v súčasných debatách o potratoch v bioetike upozorním na dva možné prí-
stupy, ktoré som už spomenul v súvislosti Johnom Lockom. Predbežne som odlíšil dve 
kritériá osobnej identity, respektíve identity človeka – psychologické kritérium identity 
a biologické kritérium identity. Tvrdil som, že na základe biologického kritéria identity 
človeka a prirodzeného práva na život možno usudzovať, že vývoj plodu je prirodzeným 
vývojom odlíšiteľnej a jednotnej ľudskej bytosti (ľudského organizmu), ktorý sa začína 
počatím a končí smrťou, takže plod je subjektom prirodzených práv, rovnako ako novo-
rodenec a dospelý človek. V nasledujúcej kapitole na to nadviažem a pozriem sa bližšie 
na jednu časť obsahu tohto tvrdenia a použijem biologické kritérium identity práve na 
zdôvodnenie pravdivosti premisy P4. Ozrejmím si niektoré kľúčové pojmy, ktoré súvi-
sia s biologickým kritériom identity, aby som sa v nadväznosti na to mohol venovať 
v ďalších kapitolách otázke použitia FLO argumentu z pohľadu koncepcie verejného 
rozumu Johna Rawlsa.280 

Keďže témou nasledujúcej kapitoly bude otázka ontologického statusu plodu, ktorá 
tvorí jadro sporu v súčasných diskusiách o potratoch, pripomeniem jej formuláciu, ktorú 
som použil v súvislosti s Lockom: Aký je vzťah medzi pojmom osoba a pojmom človek, 
respektíve medzi identitou osoby a identitou človeka?  

5.5  Identita osoby, respektíve človeka z pohľadu ontológie  
biologického esencializmu v bioetike 

V tejto podkapitole sa budem zaoberať metafyzickými kritériami pojmu osoba 
a pojmu človek, preto uvediem vymedzenia, z pohľadu ktorých budem uvedené pojmy 
analyzovať. Liberálny bioetik David DeGrazia vo svojej monografii Human Identity 
and Bioethics konštatuje, že konzervatívny FLO argument implicitne vychádza z biolo-
gického esencializmu a tzv. numerickej identity.281 Domnieva sa, že v prípade, ak zohľad-
níme tieto implicitné predpoklady, môžeme zdôvodniť vzťah medzi dospelým jedincom 
a plodom ako vzťah kontinuity toho istého indivídua. Aká je teda konkrétna podoba 

                                                           
278 Pozri MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 198. 
279 Prehľad námietok proti FLO argumentu môže čitateľ nájsť zhrnutý napríklad v STEINBOCK, B. Life 

Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 66-71. 
280 Podrobnejšie som sa venoval FLO argumentu v NEŠTINA, M. Analýza ontologických a morálnych 

predpokladov sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontex-
te súčasných politických teórií [online] http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2617&no_cache=1. 

281 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 10. Okrem numerickej identity a kvalitatívnej iden-
tity Degrazia analyzuje aj tzv. naratívnu identitu, ktorá je kľúčová v jeho vysvetlení morálnej prípust-
nosti skorých potratov.   
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tohto zdôvodnenia a v rámci akých metafyzických koncepcií argumentujeme? Pokúsim 
sa odpovedať na túto otázku. 

5.5.1  Numerická identita a kvalitatívna identita  

Najprv začnem s termínom identita.282 Výraz „identita“ sa používa v mnohých vý-
znamoch, všimneme si však len dva významy, ktoré pokladám za kľúčové pre pochope-
nie Marquisovho argumentu. Zaujímať ma bude najmä numerická identita, ktorá sa spra-
vidla dáva do protikladu ku kvalitatívnej identite.283 Typický výrok o numerickej identi-
te sa dá formálne vyjadriť takto: a=a.284 Brian Carr bližšie charakterizuje numerickú 
identitu ako základný znak jednotliviny. Každá jednotlivina má „princípy alebo kritériá 
identity, určujúce dve veci: individualizáciu danej jednotliviny spomedzi ostatných jed-
notlivín jej druhu a reidentifikáciu danej jednotliviny ako tej istej pri inej príležitosti.“285 
Každá jednotlivina je numericky odlíšiteľná od ostatných jednotlivín daného druhu a dá 
sa rozpoznať spravidla pomocou časopriestorových vzťahov ako numericky totožná 
s jednotlivinou, s ktorou sme sa stretli pri predchádzajúcej príležitosti. „Jednotlivina má 
teda kritériá individualizácie a reidentifikácie, ktoré spoločne tvoria jej kritériá iden-
tity.“286  

Marián Zouhar o numerickej identite píše ako o triviálne esenciálnej vlastnosti, ktorú 
jednotlivina nemôže nemať. Vlastnosť „byť totožné samo so sebou“ má každá jednotli-
vina nevyhnutne. „Existencia indivídua je neoddeliteľne spätá s jeho identitou, teda ne-
môžeme mať indivíduum, ktoré by nebolo totožné samo so sebou.“287 Poznamenajme, 
že numerická identita sa týka najmä časopriestorových materiálnych objektov, ktoré sú 
vzájomne odlíšiteľné, možno ich počítať a ktoré Aristoteles označuje ako prvé podstaty. 
Numerická identita je špecifickým znakom jednotlivín. To znamená, že neplatí pre vlast-
nosti, a preto ani tie vlastnosti, ktoré označujeme ako aristotelovské druhé podstaty. 
Radim Bělohrad podobne uvádza, že zachovanie numerickej identity sa štandardne chá-
pe ako nevyhnutná podmienka existencie toho istého ľudského jedinca v priestore a čase. 

Ide o uplatnenie všeobecnejšieho ontologického princípu, podľa ktorého ak nie je za-
chovaná numerická identita akéhokoľvek indivídua, nejde o to isté indivíduum.288 Pre 

                                                           
282 Bližšie informácie o pojme identity z pohľadu filozofickej logiky pozri v KOLÁŘ, Petr. Argumenty 

filosofické logiky, s. 207-222. Petr Kolář na tomto mieste upozorňuje na rozdiel medzi výkladom 
pojmu identity ako vzťahu, respektíve vlastnosti. Poukazuje tiež na rozdiel medzi debatami o iden-
tite vo filozofickej logike a filozofii mysle, ktorá sa zaoberá práve identitou osoby relevantnou pre 
bioetiku. Niektoré základné prístupy k pojmu identity osoby práve v kontexte bioetických debát 
môžeme nájsť v stati VOLEK, P. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby, s. 89-111.  

283 Indivíduum X je numericky identické s indivíduom Y vtedy, keď X a Y sú jedno a to isté. Numeric-
ká identita sa dáva do protikladu s kvalitatívnou identitou. Kvalitatívna identita je vzťah medzi 
dvoma veľmi podobnými indivíduami. Napríklad dve identické jednovaječné dvojčatá sú kvalita-
tívne (do vysokého stupňa) identické, ale nie sú identické numericky.  

284 TUGENDHAT, E. – WOLF, U. Logicko-sémantická propedeutika, s. 136.   
285 CARR, Brian. 2004. Úvod do Metafyziky, s. 46. 
286 CARR, Brian. 2004. Úvod do Metafyziky, s. 46. 
287 ZOUHAR, M. Rigidná designácia : Metafyzická téma vo filozofii jazyka, s. 17. Poznamenajme, že 

Zouhar odmieta tento ten typ esencializmu, t. j. de re esencializmus, ktorý je predmetom tejto kapi-
toly.   

288 Výrazy „jednotlivina“ a „indivíduum“ používam v tejto práci ako synonymá. Hoci sa vo filozofic-
kej literatúre medzi oboma termínmi občas rozlišuje, toto rozlišovanie nebudem v tejto stati uplat-
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každé indivíduum platí, že je totožné samo so sebou. Bělohrad upozorňuje, že Marquis 
musí predpokladať numerickú identitu medzi plodom na jednej strane a osobou na dru-
hej strane.289 Len tak totiž môže konštatovať, že ide o toho istého ľudského jedinca, kto-
rému možno pripísať vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. V opačnom 
prípade osoba a plod nebudú numericky identickým ľudským jedincom, ktorý prechá-
dza rôznymi vývinovými štádiami.290 

5.5.2  Biologický esencializmus  
ako základ biologického kritéria identity  

S numerickou identitou jednotliviny súvisí otázka, ktoré ďalšie vlastnosti má jed-
notlivina nevyhnutne. Zouhar nazýva tieto vlastnosti netriviálne esenciálne vlastnosti  
a delí ich na rýdzo esenciálne vlastnosti a čiastočne esenciálne vlastnosti.291 Medzi ne-
triviálne esenciálne vlastnosti však nezaraďuje tzv. druhové a rodové vlastnosti, ako sú 
napríklad vlastnosti byť človekom a byť zlatom, čiže aristotelovské druhé podstaty, ktoré 
sú typickým príkladom esenciálnych vlastností. Rovnako ako Carr ich pokladá za nevy-
hnutnosti de dicto. „Keď je Sokrates človek, nevyhnutne je živou bytosťou, nie je však 
de re nevyhnutné, aby Sokrates bol človek.“292  

Naopak, koncepciu, ktorá sa podobá Aristotelovmu esencializmu, čiže tomu, čo sa 
v súčasnosti označuje ako de re nevyhnutnosť druhových vlastností, prijíma práve Da-
vid DeGrazia. Tvrdí, že každá jednotlivina má okrem numerickej identity na základe 
modality de re nevyhnutne aj druhové vlastnosti. „Všeobecne, X je esenciálna vlastnosť 
nejakej jednotliviny vtedy a len vtedy, keď táto jednotlivina nemôže existovať bez toho, 
aby mala vlastnosť X. Ak vlastnosť X je nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na 
existenciu jednotliviny, potom X je esenciou tejto jednotliviny.“293  

                                                                                                                                              

ňovať. Nepokladám ho totiž z pohľadu argumentácie, ktorú sledujem v predloženej monografii, za 
podstatné. V rovnakom význame používam aj výraz „objekt“. Rozlišujem medzi spomenutými vý-
razmi len zo štylistických dôvodov. 

289 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 222. 
290 Numerická identita však nemusí stačiť na to, aby sme mali ontologické kritériá, ktoré nám odpove-

dia na otázku, čo musí platiť, aby dva objekty boli identické. Pojem numerickej identity musíme 
spojiť s ďalšími kritériami individualizácie a reidentifikácie, ktoré spoločne tvoria jej kritériá identi-
ty. V bioetických debatách sa spravidla objavujú tieto dve kritériá. Kritérium diachrónnej identity 
týkajúce sa nevyhnutných a postačujúcich podmienok, na základe ktorých je objekt, ktorý identifi-
kujeme v jednom časovom okamžiku identický s objektom identifikovaným v inom časovom oka-
mihu. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o pojme trvania, respektíve perzistencie. Kritérium syn-
chrónnej identity týkajúce sa nevyhnutných a postačujúcich podmienok, na základe ktorých objekt 
spadá pod určitý druh alebo rod. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o pojme jednoty nejakého ob-
jektu v určitom časovom okamžiku. Kritériá diachrónnej a synchrónnej identity sú od seba vzájom-
ne závislé, pretože v oboch prípadoch pôjde o vlastnosti, ktoré má tento objekt nevyhnutne počas 
trvania svojej existencie v každom okamžiku. Presnejšie, prvé kritérium je nadradené druhému. Je 
potrebné tiež zdôrazniť, že nejde o epistemologické kritériá, ktoré by stanovali podmienky, ktoré 
musia byť splnené na to, aby sme mohli poznať, že dva objekty sú identické, ale o ontologické krité-
riá. Pozri napríklad BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci; VO-
LEK, P. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby.  

291 ZOUHAR, M. Rigidná designácia : Metafyzická téma vo filozofii jazyka, s. 16. 
292 CARR, B. 2004. Úvod do Metafyziky, s. 47. 
293 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 29. 
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DeGrazia sa prikláňa k tzv. biologickému esencializmu, podľa ktorého sme esen-
ciálne ľudskými živočíchmi (human animal), príslušníkmi druhu Homo sapiens.294 
V odbornej literatúre sa táto koncepcia označuje ako animalizmus.295 Za jej protiklad 
DeGrazia pokladá koncepciu osobného esencializmu, ktorú odmieta práve preto, lebo 
osobný esencializmus nedokáže primerane vysvetliť vzťah numerickej identity medzi 
ľudským biologickým organizmom a osobou. Personalizmy, ako označuje DeGrazia 
teórie osobného esencializmu, vedú v konečnom dôsledku k popretiu kontinuity medzi 
osobou a ľudským organizmom a z toho vyplývajúcemu protiintuitívnému záveru. Keď 
budeme totiž predpokladať, že ľudské plody a osoby sú dve numericky odlišné jednotli-
viny a nie dve odlišné časové štádiá vývoja toho istého ľudského organizmu, nikto z nás 
nebol plodom.296  

Domnievam sa, že v súvislosti s koncepciou biologického esencializmu je potrebné 
uviesť jedno dôležité spresnenie, ktoré, hoci sa zdá, že v súčasnosti spadá skôr do oblas-
ti science fiction, dobre dokresľuje obraz preberanej ontológie. DeGrazia totiž upozor-
ňuje, že z predpokladu, že sme esenciálne ľudskými živočíchmi (human animal), nevy-
plýva, že sme esenciálne príslušníci druhu Homo sapiens. Človek spolu s ľudoopmi je 
žijúci príslušník „nadčeľade“ hominoidovce, ktorá pochádza zo spoločného predka. Kým 
všetky hominiodovce majú znaky, ktorými sa odlišujú od ostatných primátov, ľuďom sa 
vytvoril celý rad znakov charakteristických pre náš druh Homo sapiens. Väčšina dokla-
dov hovorí o tom, že ľudská DNA sa odlišuje od DNA šimpanza iba poldruha percen-
tom a od goríl dvoma percentami. Naznačuje to, že evolučne sme sa rozišli pomerne 
nedávno. Preto niektorí autori odporúčajú nazývať ľudí, šimpanzov a gorily termínom 
„hominidi“, aby ich odlíšili od väčšiny skupín hominoidovcov, kde patrí aj náš vzdiale-
ný príbuzný orangutan. V rámci hominidov sa dnešní ľudia a ich predchodcovia, ktorí 
sa vyvinuli po oddelení od šimpanzov a goríl, označujú ako „hominini“.297 Na základe 
tohto delenia DeGrazia tvrdí, že „sme esenciálne hominidi (hominids) alebo príslušníci 
nejakého iného biologického druhu.“298 Môžeme si napríklad predstaviť, že pomocou 
génovej manipulácie sa môžeme stať organizmami iného hominidného druhu. Takáto 
situácia teda nastane v prípade, že príslušnosť k druhu bude determinovaná prostredníc-
tvom génového vylepšenia, a nie na základe pôvodu druhu, z ktorého pochádzajú rodi-
čia.299 DeGrazia preto zdôrazňuje, že sme esenciálne organizmami nejakého druhu 
(animals of some kind), čo zabraňuje tomu, aby sme mohli byť transformovaní na zá-
klade genetického vylepšovania, napríklad do podoby rastlín alebo stolov.300 Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť len preto, lebo to znamená, že de re nevyhnutnosť druhových 
vlastností platí pre nás ako ľudských živočíchov (human animal), ale netýka sa nás ako 
príslušníkov druhu Homo sapiens. Samozrejme môžeme v tejto súvislosti uvažovať aj  

                                                           
294 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 29. 
295 Koncepciu biologického esencializmu, ktorá sa tiež zvykne nazývať animalizmom, zastáva okrem 

DeGraziu napríklad aj Eric T. Olson (The Animal. Personal Identity Without Psychology), na ktoré-
ho sa DeGrazia často odvoláva. Peter Volek v súvislosti s animalizmom uvádza, že „podľa anima-
lizmu nevyhnutnou aj postačujúcou podmienkou identity seba samého je pokračovanie života ľud-
ského organizmu.“ VOLEK, P. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby, s. 92. 

296 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 30-33, 40.  
297 Pozri bližšie napríklad v Predhistória, s. 442-443. 
298 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 48. 
299 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 49. 
300 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 49. 
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o etických postojoch k takto načrtnutému obrazu človeka, ktoré vedú k významným 
dôsledkom v kontexte vylepšovania v prenatálnom štádiu našej existencie.301    

Súhrnne môžeme povedať, že na základe biologického esencializmu sú ľudské plo-
dy a osoby tou istou jednotlivinou, t. j. sú numericky identické. Keďže sme esenciálne 
ľudskými živočíchmi (human animal), príslušníkmi druhu Homo sapiens, existoval čas, 
„kedy sme my, ktorí sme teraz osobami, neboli osobami (totiž, predtým než sa v ľud-
skom organizme rozvinuli schopnosti, ktoré konštituujú osobu) a môže existovať čas 
v budúcnosti, keď už nebudeme viac osobami....“302 Všetci príslušníci druhu Homo sa-
piens exemplifikujú rovnaký substančný pojem ľudský živočích (human animal).303 Platí 
to pre embryá, anencefalitických novorodencov, ľudí v permanentnom vegetatívnom 
stave a samozrejme pre bežné dospelé osoby. Podľa DeGraziu jadro FLO argumentu spo-
číva práve na koncepcii biologického esencializmu a numerickej identity. Inak sa totiž 
nedá zdôvodniť tvrdenie, že plod má rovnakú budúcnosť, ako je naša. Bělohrad argu-
mentuje podobne ako DeGrazia. Tvrdí, že numerická identita sa dá najlepšie zlúčiť 
s biologickým kritériom identity osôb v čase.304 Pretože sme esenciálne ľudskými orga-
nizmami, príslušníkmi druhu Homo sapiens, nehľadiac na to, či získame v čase status 
osoby, sme všetci tým istým druhom: embryá, ľudia v permanentnom vegetatívnom sta-
ve a aj bežné dospelé osoby, všetci patríme pod rovnaký substančný pojem ľudský orga-
nizmus. Podľa Bělohrada biologické kritérium vychádza zo silnej intuície, že ľudský 
organizmus vzniká ako plod v matkinom tele a počas svojho vývinu postupne nadobúda 
psychologické charakteristiky, až pokým sa nestane plnohodnotnou osobou a nakoniec 
umiera. Tým ontologicky patrí do rovnakej kategórie ako všetky ostatné organizmy, no 
s tým rozdielom, že v určitej fáze svojho vývoja získava (niekedy dočasne) vysoko kom-
plexné mentálne charakteristiky podporujúce existenciu vedomia.305 Výhodou tohto kri-
téria okrem jeho ontologickej úspornosti je aj to, že nie je založené na pojme osoba. 
Osoba je v rámci tejto koncepcie len fáza vo vývoji ľudského organizmu, pričom je 
identita ľudského organizmu v čase tvorená jeho biologickou kontinuitou. Pojem osoby 
je z tohto pohľadu fázový pojem alebo fázový sortál (phase concept or phase sortal). 
Opakom biologického kritéria identity je psychologické kritérium identity indivídua  
v čase. Vychádza z  pojmu osoby ako ho definoval Locke, podľa ktorého je osoba by-
tosťou na vysokom stupni psychického vývoja, ktorý sa prejavuje schopnosťou sebau-
vedomovania.306 Michael Tooley v článku Abortion and Infanticide uvádza, že osobná 
identita spočíva vo vzájomných kauzálnych a psychologických prepojeniach a je konšti-
tuovaná predovšetkým pamäťou.307 Všeobecne povedané, identita osoby v čase je daná 
psychologickou kontinuitou, ktorá zahŕňa mnoho mentálnych fenoménov, ako sú pamäť, 

                                                           
301 Rovnako ani na tomto mieste nebudem polemizovať s DeGraziovým názorom.  
302 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 48. 
303 DeGrazia rozlišuje medzi substančnými a fázovými pojmami (substance concept; phase concept or 

phase sortal). Substančné pojmy sú definované prostredníctvom kritérií, ktoré vymedzujú esenciál-
ne vlastnosti – druhové alebo rodové vlastnosti - ako sú napríklad vlastnosti „byť človekom“ a „byť 
zlatom“. Naopak, fázové pojmy – také ako napríklad dieťa alebo študent – sú definované prostred-
níctvom vlastností, ktoré má určitá jednotlivina len dočasne. Je dôležité uvedomiť si, že podľa tejto 
koncepcie je pojem osoby fázovým pojmom. A teda z tohto pohľadu môžeme existovať dokonca aj 
vtedy, keď nie sme osobami (nonperson). DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 28-29.   

304 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 222. 
305 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 225. 
306 Pozri LOCKE, J. Rozprava o ľudskom rozume, s. 279. 
307 TOOLEY, M. Abortion and Infanticide, s. 39. 
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intencie, charakter, zastávanie určitých postojov a ďalšie. Problémy, ktoré súvisia so 
psychologickým kritériom, sa týkajú na jednej strane toho, že plody vo svojom ranom 
štádiu nemajú potrebné mentálne vlastnosti, na základe ktorých by sme mohli povedať, 
že sú psychologicky kontinuálnymi osobami. Na druhej strane súvisia s tým, že ak pri-
jmeme osobný (psychologický) esencializmus, vyplýva z neho, že žiadny plod nemôže 
byť numericky identický s osobou. Keďže pojem osoby je definovaný v rámci osobného 
esencializmu výlučne psychologicky, v žiadnom možnom svete a v žiadnom časovom 
okamihu, v ktorom existujeme, nemôžeme nebyť osobou. To však predstavuje vážny 
problém, pretože ak je pojem osoby definovaný psychologicky, to znamená, že osobou 
je bytosť, ktorá je schopná nadobúdať vedomie, racionalitu a podobne, potom to nielen-
že znamená, že žiadny plod nemá tieto schopnosti vyvinuté, a teda nie je osobou, ale 
zároveň z toho vyplýva, že žiadna existujúca osoba nebola nikdy plodom.308 DeGrazia 
rovnako ako Bělohrad tvrdia, že biologická kontinuita je postačujúcou a nevyhnutnou 
podmienkou identity ľudského jedinca v čase. Keďže ľudský jedinec je totožný s ľud-
ským organizmom, plody sú numericky identické s plne rozvinutými osobami, resp. 
ľudský plod pred narodením a ľudská osoba v neskoršej fáze svojho života sú biologic-
ky kontinuálne. To znamená, že sme esenciálne ľudskými organizmami a osobami len 
kontingentne. Naša identita v čase je daná biologickou kontinuitou, a teda osoba a plod 
sú tým istým ľudským jedincom. Na základe uvedeného ontologického východiska 
možno argumentovať takto: Plody a osoby sú numericky identické indivíduá, pričom 
najlepší spôsob, ako chápať kontinuitu medzi dvoma časovými štádiami ľudského jedin-
ca je biologické kritérium identity. Na základe tranzitivity relácie identity309 a tranzitivi-
ty vzťahu „mať budúcnosť“310 je potom možné odvodiť premisu P4. Keďže narodená 
ľudská bytosť, ktorá má vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“, je numeric-
ky identická s plodom, aj plod má rovnakú vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je 
naša“ (P4).  

P4 Ľudské plody majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

Ak prijímame ontologický predpoklad, že vývin človeka od počatia až po jeho do-
spelosť predstavuje to isté časopriestorové kontinuum, môžeme tvrdiť: Pokiaľ je nemo-
rálne zabiť novorodenca, dieťa alebo dospelého človeka, pretože by sme ich tým pripra-
vili o rovnakú budúcnosť, ako je naša, je takisto nemorálne zabiť aj ľudský plod, pretože 
aj ten má rovnakú budúcnosť, ako je naša. A teda,  

Z2 Zabitie ľudského plodu je nesprávne. 

5.5.3  Môže FLO argument zdôvodniť právo na život od počatia? 

Marquisovým cieľom je ukázať pomocou FLO argumentu, že skoré potraty sú ne-
morálne. Je to najsilnejší sekulárny protipotratový argument. Nepoužíva termíny, ktorých 
význam by sme mohli interpretovať pomocou náboženských pojmov, pričom sa spolie-
ha výlučne na verejne dostupnú evidenciu. Jeho uplatnenie je však užšie, ako je to v prí-

                                                           
308 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 218-219. 
309 Tranzitívnosť identity: Ak A = B a B = C, potom A = C.  
310 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 220. V poznámke 

č. 2 pod čiarou uvádza „Jde o tranzitivitu relace „být budoucí vůči“. Je-li A budoucí vůči B a B je 
budoucí vůči C, pak A je budoucí vůči C“.  
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pade praktických dôsledkov náboženských konzervatívnych argumentov. V tejto kapito-
le ukážem dôvod, ktorý ospravedlňuje tento záver. 

Najprv začnem tým, čo už vieme. Podľa Marquisa je nemorálne zabiť novorodenca, 
dieťa alebo dospelého človeka, lebo by sme ich tým pripravili o rovnakú budúcnosť, 
ako je naša. Z rovnakého dôvodu je nemorálne zabiť tiež ľudský plod, pretože aj ten má 
rovnakú budúcnosť, ako je naša. Je však rovnako nemorálne zabiť aj zygotu ako jedno-
bunkové štádium vývoja ľudského jedinca? Odpoveď na túto otázku sa môže zdať z hľa-
diska FLO argumentu na prvý pohľad zrejmá. Môžeme sa totiž oprávnene domnievať, 
že na základe biologického kritéria identity je možné vystopovať individuálnu históriu 
každého ľudského jedinca spätne až k počiatku jeho vzniku, k zygote. Na základe toho 
sa dá poľahky usúdiť, že jednotlivé etapy vývinu ľudského jedinca po dospelosť sú vý-
vojovými štádiami jedného a toho istého indivídua (jednej a tej istej entity súvisle sa vy-
víjajúcej v priestore a čase).  

Keď budeme vychádzať z ontologického predpokladu, že vývoj človeka od zygoty 
po jeho dospelosť je vývojom jedného a toho istého indivídua, a súčasne bude platiť 
morálna premisa, že ak je zabitie dospelej a nedospelej (novorodenec, dieťa) ľudskej 
bytosti nemorálne preto, že je to ľudská bytosť, ktorá má budúcnosť, ako je naša, tak 
musíme prijať aj tvrdenie, že je nesprávne zabiť ľudskú bytosť v hociktorom z jej vývino-
vých štádií, lebo v každom tomto vývojovom štádiu má budúcnosť, ako je naša. Z týchto 
dvoch predpokladov potom zrejme vyplýva záver, že je nemorálne zabiť aj zygotu ako 
jednobunkové štádium vývoja ľudského jedinca, pretože má budúcnosť, ako je naša.311 

Lenže Marquis s týmto záverom nesúhlasí. Zdôvodnenie, ktoré ponúka, je založené 
na dvoch odlišných spôsoboch, ako sledujeme individuálnu históriu konkrétnej jednot-
liviny. Presnejšie, rozlišuje medzi stratégiou „stopovania dopredu“ (trace-forward stra-
tegy) a stratégiou „spätného stopovania“ (trace – back –strategy) histórie konkrétnej 
jednotliviny. Svoj postoj zdôvodňuje na základe stratégie „stopovania dopredu“, ktorá 
sa líši od stratégie „spätného stopovania“ (trace – back –strategy) našej individuality vo 
zvolenom východisku a v smere, ktorým sledujeme a posudzujeme individuálnu históriu 
ľudského jedinca.312  

Najprv sme totiž argumentovali tak, že sme vyšli z predpokladu, že na základe bio-
logického kritéria identity je možné vystopovať individuálnu históriu ľudského jedinca 
spätne až k počiatku jeho vzniku, k zygote. V tomto prípade existuje kontinuita medzi 
zygotou a dospelým jedincom a môžeme správne tvrdiť, že ide o to isté indivíduum. 
Naopak, podľa Marquisa, takáto kontinuita neexistuje v prípade, že si zvolíme ako vý-
chodisko počatie, respektíve zygotu  a budeme sledovať jej vývoj smerom k dospelému 
jedincovi. Keď začneme tým, že ľudský jedinec je vo svojej najranejšej fáze existencie 
jednobunkovou ľudskou bytosťou, zygotou, dospejeme k diskontinuite medzi identitou 
zygoty a identitou plodu ako indivídua. Neplatí preto tvrdenie, že vývoj človeka od zygoty 
po jeho dospelosť je vývojom jedného a toho istého indivídua, pokiaľ sledujeme indivi-
duálnu históriu ľudského jedinca od zygoty smerom dopredu k dospelému jedincovi.  

Kvôli lepšej zrozumiteľnosti toho, v čom tkvie závažnosť vykonanej zmeny v per-
spektíve, z ktorej posudzujeme uplatnenie biologického kritéria identity, urobíme malú 
odbočku do problémov identity počas embryogenézy. Peter Sýkora vo svojej knihe 
Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne ponúka takéto vysvetlenie embry-
ogenézy:  
                                                           
311 Zdá sa preto, že z FLO argumentu vyplýva zákaz výskumu embryonálnych kmeňových buniek.       
312 MARQUIS, D. The moral-principle objection to human embryonic stell research, s. 198-200. 
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„Oplodnením vajíčka spermiou vznikne jedna bunka (zygota). Tá sa roz-
delí na dve dcérske bunky (blastoméry). Žiadna z blastomér nie je z filozofic-
kého hľadiska numericky identická so zygotou. Všetky blastoméry sú síce 
identické geneticky, ale nie sú identické numericky, ani medzi sebou, ani so 
zygotou. Z každej blastoméry by sa mohlo za určitých okolností vyvinúť sa-
mostatné nové embryo (totipotencialita). Kým je podľa nemetafyzikov, ku 
ktorým patria aj právnici, biológovia či lekári, vývoj organizmu sledom kvali-
tatívnych premien jednej a tej istej entity, podľa metafyzikov ide v ranom štá-
diu o sled vznikania a zanikania entít, pričom kontinuálna zostáva len gene-
tická identita, nie identita substancie.“313     

Marquisova argumentácia vychádza z podobného názoru, ktorý je vyjadrený v cito-
vanom texte a ktorý všeobecne môžeme formulovať takto: za obdobie individualizácie 
jednotliviny, čiže za začiatok života ľudského organizmu, možno považovať až obdobie 
dvoch týždňov od počatia, keď je vylúčená možnosť vzniku monozygotických dvoji-
čiek.314  

Je potrebné poznamenať, že rovnaký názor obhajuje aj David DeGrazia, ktorý tvr-
dí, že jednobunková zygota nie je v skutočnosti jedinečne individualizovaný ľudský 
organizmus, ako sme my.315 Zastáva teda rovnaké presvedčenie ako Marquis, že do vy-
lúčenia vzniku monozygotických dvojičiek – do dvoch týždňov od počatia – nie sme 
ľudskí jedinci, pretože začiatok našej existencie je totožný s našou individualizáciou ako 
jednotliviny, hoci, ako budeme vidieť v nasledujúcej časti, odvodzuje z tohto predpokla-
du iné etické dôsledky než Marquis. 

Keď si to zhrnieme, dá sa sformulovať tento záver: na základe FLO argumentu 
možno konštatovať, že plod má od dvoch týždňov právo na život. Konkrétne, morálna 
ochrana života plodu od dvoch týždňov je rovnaká vo svojej sile a intenzite ako ochrana 
osôb, skoré potraty sú preto morálne neprípustné. Keďže ľudské plody majú rovnaké 
právo na život, aké majú narodení ľudskí jedinci, ich zabitie je porovnateľné so zabitím 
dospelých ľudských jedincov. 

5.5.4  Obhajoba skorých interrupcií v kontexte FLO argumentu 

Všimnem si teraz letmo otázku, či možno spochybniť záver z prechádzajúcej časti. 
David DeGrazia tvrdí, že presvedčivé zdôvodnenie skorých potratov by nemalo spočí-
vať na spornej teórii ľudskej identity, pričom za takéto teórie pokladá najmä persona-
lizmy.316 Na druhej strane sa domnieva, že Marquisov FLO argument je založený na 
koncepcii ľudskej identity, ktorú pokladá za dobre zdôvodnenú a súčasne je tento argu-
ment nenáboženský, preto je podľa neho nevyhnutné, aby obrana skorých potratov naň 

                                                           
313 Ako ďalej Sýkora upozorňuje, kľúčovou otázkou je, aký je ontologický status embrya, ktoré je tvo-

rené zhlukom blastomér. „Ide naozaj iba o zhluk samostatných entít, ktoré sú pohromade len vďaka 
tomu, že sú obkolesené jednou spoločnou membránou (zona pellucida), alebo tieto bunky už pred-
stavujú určitý integrovaný celok, ktorý tvorí samostatnú entitu?“ SÝKORA, P. Etické aspekty raných 
ľudských embryí v biomedicíne, s. 94. 

314 VOLEK, P. 2010. Princíp diachrónnej identity ľudskej osoby, s. 92. 
315 Pozri podrobnú diskusiu o tomto probléme v DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s.  

245-254 a v DeGRAZIA, D. Creation Ethics. Reproduction, Genetics, and Quality of Life.  
316 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280. 
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účinne odpovedala. Predstavuje tak výzvu k ďalšiemu uvažovaniu, pretože sa nedá odbiť 
odkazom na náboženstvo alebo sporný ontologický predpoklad. Uvádza dve možné stra-
tégie ako odmietnuť FLO argument. 

Prvú stratégiu, ktorej sa venuje, predstavuje argument Milosrdného Samaritána 
(The Good Samaritan Argument – GSA), ktorý pochádza od Judith Jarvis Thomsonovej. 
DeGrazia analyzuje podobu tohto argumentu, ako ho rozvinul do ucelenejšej formy 
David Boonin.317 Na tomto argumente je zaujímavé to, že zdôvodňuje tvrdenie, že inter-
rupcie sú prípustné dokonca aj vtedy, keď má plod právo na život. Upozorňujeme, že aj 
v tomto prípade má právo na život plodu rovnakú silu a intenzitu ako právo na život, 
ktoré má dospelý človek. DeGrazia predstavuje niektoré základné námietky voči tomuto 
argumentu a konštatuje, že hoci argument Milosrdného Samaritána podľa neho nevy-
hnutne nezlyháva, existujú dôvody, prečo nie je presvedčivý.318 

DeGrazia navrhuje iný postup a obhajuje opačný názor, a síce, že plod nemá právo 
na život. Nepokladá za správne, že jediným základom na vysvetlenie nemorálnosti po-
tratov je výlučne numerická identita a biologické kritérium identity. Spochybňuje najmä 
spôsob, akým pristupuje Marquis k hodnoteniu budúcnosti plodu. Robí tak pomocou 
argumentu, ktorý vychádza z vysvetlenia založeného na časovo relatívnych záujmoch 
(The Time-Relative Interests Account – TRIA) od Jeffa McMahana. Porovnáva hodno-
tenie budúcnosti založené na celoživotnej perspektíve a hodnotenie z pohľadu vysvetle-
nia založeného na časovo relatívnych záujmoch (TRIA). Obhajuje tvrdenie, že druhý 
spôsob hodnotenia našej budúcnosti vedie k lepšiemu zdôvodneniu našich intuícií, ktoré 
sa týkajú ujmy, ktorú nám spôsobuje smrť vzhľadom na náš vek.319  

5.6  Gradualistický argument  
v kontexte biologického kritéria identity 

V tejto podkapitole sa budem zaoberať gradualistickým argumentom, ktorý vychá-
dza z biologického kritéria identity. Ukážem, že biologické kritérium identity sa dá zo-
súladiť aj s názorom, že biologické kritérium identity tvorí nevyhnutnú podmienku ne-
morálnosti interrupcií, nie je však postačujúcou podmienkou na to, aby sme interrupcie 
pokladali z etického hľadiska za nesprávne.320   

                                                           
317 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 283. Pozri BOONIN, D. Defense of Abortion, s. 

135-139. Pôvodný Thomsonovej argument pozri v THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 47-
66. Poznamenajme, že Boonin rovnako analyzuje FLO argument v BOONIN, D.  Defense of Abor-
tion, s. 56-86; pozri tiež výklad argumentu Milosrdného Samaritána v STEINBOCK, B, Life Before 
Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 92-96. 

318 DeGraziovu argumentáciu pozri bližšie v DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 286. 
319 DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 287-288; Potratom sa DeGrazia podrobnejšie ve-

nuje v stati DeGRAZIA, D. The Harm of Death, Time-Relative Interests, and Abortion; výklad jeho 
argumentácie možno nájsť aj v STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of 
Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 74-80.  

320 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 233. Bělohrad sa 
pri formulácii svojho stanoviska na strane 228 odvoláva na článok Earla Connieho CONEE, E. Me-
taphysics and the Morality of Abortion. E. Connie sa na s. 638-640 venuje okrem iných aj Marqui-
sovmu argumentu.  
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Bělohrad tvrdí, že biologické kritérium spolu s niektorými inými morálnymi pred-
pokladmi vedie často k záveru, že infanticída a neskoré potraty sú nemorálne, zatiaľ čo 
skoré potraty nie.321 Aké iné predpoklady má na mysli? Hoci je, ako tvrdí, problém sta-
noviť, ktoré morálne premisy sú zlučiteľné s biologickou koncepciou a k akým dôsled-
kom vedú, dá sa podľa neho nájsť predpoklad, na ktorom sa zhodneme. Tým je tvrdenie, 
že osoby majú veľkú hodnotu,322 a pretože osoby majú univerzálne prijímanú hodnotu, 
ukončiť ich život, pokiaľ k tomu neexistujú veľmi vážne dôvody, je nesprávne.323  

Ďalej postupuje na základe argumentu potenciality.324 Osobám pripisujeme vysokú 
hodnotu, preto môžeme túto hodnotu presunúť (tranzitivita relácie identity) taktiež na 
ľudské plody.325 Ľudský plod je hodnotný preto, lebo je potenciálnou osobou. Platí teda, 
že ak má osoba hodnotu, potom má hodnotu aj potenciálna osoba. Presnejšie, ľudský 
biologický život má hodnotu, lebo vedie k psychologickému životu, ktorý nepochybne 
hodnotu má. Ľudské plody, ktoré dosiaľ nemajú žiadne psychologické charakteristiky, 
sa za predpokladu prirodzeného vývinu dostanú do štádia, keď postupne získajú psycho-
logické schopnosti a stanú sa plnohodnotnými osobami. Práve táto potencia stať sa 
osobou je tým, čo dáva ľudskému organizmu jeho hodnotu.326 To si však vyžaduje aktu-
alizáciu celého radu predchádzajúcich možností, ktoré otvoria cestu k ďalšiemu vývo-
ju.327 Na základe toho Bělohrad usudzuje, že je prirodzené povedať, že potencia stať sa 
osobou je otázkou stupňa. Ak však platí, pokračuje ďalej, že potencia stať sa osobou je 
otázkou stupňa, potom sa zdá neopodstatnené pripísať ľudskému plodu od počiatku 
rovnakú hodnotu, ako bežne pripisujeme úplne vyvinutým osobám. Takže hodnota by 

                                                           
321 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 233. 
322 Môžu existovať rôzne dôvody, prečo prisudzujeme osobám hodnotu – od ďalej neanalyzovateľných 

dôvodov (osoba má hodnotu sama osebe) až po odkaz na rôzne hodnotné dôsledky konania osôb 
(osoby produkujú hodnotné veci a konajú hodnotné skutky, preto majú hodnotu) a podobne. Pozri 
bližšie kapitolu 7, v ktorej sa venujem Dworkinovi.  

323 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 229.  
324 Argument potenciality sa často používa v súvislosti s ochranou života ľudských plodov. S jeho 

novou verziou prišli Damschen a Schönecker. Na Slovenku ich argument ďalej rozvíja P. Volek, 
zaujímavý pohľad na princíp potencionality môžno nájsť aj v práci LABUDA, P. Bioetická argu-
mentácia na základe princípu potenciality. Na opačnej strane barikády, ako sú spomenutí autori, 
stojí napríklad M. Tooley, ktorý pomocou argumentu potenciality zdôvodňuje liberálny postoj 
k interrupciám, pozri TOOLEY, M. Abortion and Infanticide. 

325 Bělohradov argument vychádza z predpokladu, že ľudský organizmus v čase získa komplexné 
psychologické vlastnosti, a tým aj status osoby. Tento organizmus nebude s osobou zdieľať len 
hmotu; tento organizmus bude osobou, a teda osoba a organizmus sú tým istým indivíduom. Ak má 
hodnotu osoba, tak ju má aj plod,  ktorý z tejto osoby pochádza, resp. je s ním numericky identický. 
Inými slovami, ľudský biologický život, resp. plod má hodnotu, lebo vedie k psychologickému ži-
votu, ktorý túto hodnotu nepochybne má.  

326 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 234. 
327 Poznamenajme, že podľa Bělohrada možnosť na rozdiel od vlastnosti „mať budúcnosť“ nepredsta-

vuje tranzitívny vzťah. „Například momentálně je pro nějakou osobu možné absolvovat doktorské 
studium. Až tato možnost bude aktualizována – až obdrží titul PhD. – bude pro ni možné se habili-
tovat. To ale pro ni aktuálně možné není. Tedy jedna realizovaná možnost otevře další, které jsou 
momentálně mimo dosah dané osoby. To ale neplatí u budoucnosti. Pro Marquise bylo v roce 1988 
budoucností, že napíše vlivný argument o nemorálnosti interrupcí. V roce 1989, kdy argument vy-
šel, pro něj bylo budoucností, že bude reagovat na kritiku, které se tomuto argumentu dostane ze 
strany kolegů filozofů. Ovšem z toho plyne, že už v roce 1988 pro něj bylo budoucností, že bude na 
tyto kritiky reagovat. Každá budoucí budoucnost je zároveň přítomnou budoucností – budoucnost je 
tranzitivní.“ BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 220.  
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mala narastať súčasne s tým, ako sa v plode vyvíjajú vlastnosti charakterizujúce osobu. 
Na začiatku sa rovná hodnote, ktorú sme ochotní vôbec pripísať živým organizmom, 
a postupne narastá až do štádia, keď získa úplnú hodnotu osôb. V takomto prípade je tu 
podľa neho možnosť, aby v čase, keď ešte ľudský život nemá veľkú hodnotu, bol ukon-
čený, v prípade, že existujú iné dôležité hodnoty alebo práva, ktoré sú s jeho existenciou 
v konflikte. Uvádza, že často sú v tejto súvislosti citované práva ako právo ženy nakla-
dať autonómne so svojím telom alebo právo obete znásilnenia nemusieť znášať dôsled-
ky tohto nemorálneho činu a podobne.  

Tento Bělohradov postoj k potratom by sme mohli nazvať aj kompromisným pos-
tojom. Podľa tohto postoja plod získava morálny status postupne, tak ako sa vyvíja sme-
rom k osobe. Sýkora v tejto súvislosti uvádza: 

„Na rozdiel od konzervatívneho postoja, ktorý uznáva ostrú hranicu vzni-
ku ľudskej osoby (princíp „buď – alebo“) v momente oplodnenia a liberálneho 
postoja, ktorý taktiež uznáva ostrú hranicu získavania morálneho statusu, iba-
že podstatne neskôr, než je oplodnenie, je kompromisný postoj graduovaný. 
Tak, ako sa postupne vyvíja embryo od oplodnenia k osobe (v lockovskom 
význame), tak postupne nadobúda stále vyšší morálny status. Od prvotného 
rešpektovania, ktoré mu však nezaisťuje právo na existenciu, cez rôzne obme-
dzenia, ktoré zužujú možnosť zničenia ľudského plodu (interrupcia do dva-
násteho týždňa bez zdôvodnenia, interrupcia do dvadsiateho štvrtého týždňa 
len na základe lekárskej indikácie poškodenia plodu a pod.“328 

Je potrebné poznamenať, že pri graduovanom vývine je rozhodujúcim kritériom 
hodnotenia úroveň rozvoja mozgu a korešpondujúcich psychických vlastností. 

 

                                                           
328 SÝKORA, P.: Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 78.  
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6 
FEMINISTICKÁ OBRANA POTRATOV  

JUDITH JARVIS THOMSONOVEJ  

6.1  Prvá obrana potratov Judith Jarvis Thomsonovej  

V roku 1971 publikovala Judith Jarvis Thomsonová stať A Defense of Abortion.329 
Komentáre a reakcie na túto – dnes už klasickú – stať by zaplnili možno police menšej 
obecnej knižnice. V tejto kapitole uvediem len opis Thomsonovej argumentu na základe 
výkladu Bonnie Steinbockovej. Neponúknem jeho kritickú analýzu, prípadne vylepše-
nia, ktoré tento argument podnietil.330 Dôvod je prostý. Keďže je mojím cieľom objas-
niť v nasledujúcich kapitolách Rawlsove názory na riešenie otázky potratov z pohľadu 
verejného rozumu, bude vhodné, ak spomeniem jeden z argumentov, na ktorý sa Rawls 
nepriamo odvoláva vtedy, keď uvažuje o tejto otázke.331 Súčasne tento argument bude 
slúžiť aj ako ilustrácia podoby argumentácie na základe práva na život plodu, ktorú 
spravidla uplatňujú vo verejných debatách niektorí obhajcovia potratov a ich protivníci. 
Je potrebné zdôrazniť, že tento druhý dôvod je rovnako závažný ako ten prvý, pretože 
v súčasných debatách o potratoch zohráva kľúčovú úlohu práve otázka interpretácie 
základných práv a slobôd, medzi ktoré patrí právo na život.      

                                                           
329 Článok bol prvý raz publikovaný pred rozhodnutím v prípade Roe v. Wade.  
330 Azda najznámejší kritik Thomsonovej argumentu je právny filozof John Finnis, ktorý publikoval 

mnoho reakcií na jej argument; pozri napríklad FINNIS, J. The Rights and Wrongs of Abortion:  
A Reply to Judith Thomson. Naopak na pozoruhodný pokus vylepšiť Thomsonovej argument sa 
podujal David Bonnin v BOONIN, D. A Defense of Abortion.  

331 Domnievam sa však, že žiadna analýza argumentov nie je neutrálna v tom zmysle, že by nebola 
zasadená do určitého kontextu, v ktorom sa odohráva výklad argumentu. Konkrétne, v prípade môj-
ho výkladu Thomsonovej argumentu je kľúčová publikácia STEINBOCK, B. Life Before Birth: The 
Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, Second Edition, s. 92-96. Upozorňujem tiež na to, 
že záver, ktorý sa objavuje na konci tejto podkapitoly som prevzal od Steinbockovej. V tejto podka-
pitole polemizujem s výkladom Steinbockovej  a uvádzam svoju vlastnú interpretáciu Thomsonovej 
argumentu. Je potrebné tiež upozorniť, že Rawls sa priamo neodvoláva na túto stať, ktorej analýza 
bude predmetom tejto podkapitoly. Odkazuje na inú Thomsonovej stať, na článok Abortion, ktorý 
publikovala J. J. Thomsonová v roku 1995 v Bonston review; pozri bližšie nasledujúcu kapitolu. 
Thomsonovej argument, ktorému sa budem teraz venovať, sa stal natoľko známym, že sa bez neho 
nezaobíde spravidla žiadna štandardná učebnica bioetiky. Uvádzam ho však nielen z toho dôvodu, 
ale näjma preto, aby som ukázal oba spôsoby Thomsonovej argumentácie.        
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Judith Jarvis Thomsonová vychádza z predpokladu, že väčšina našich debát o po-
tratoch sa zameriava na morálny status plodu: Je plod osobou s právom na život? Dôvod 
je podľa nej zrejmý. Keď totiž patríme na stranu odporcov potratov, tak sa spravidla do-
mnievame, že ak prijmeme predpoklad, že plod je osobou od okamihu počatia, tak z toho 
vyplýva, že potraty sú nemorálne a nesprávne. Argumentujeme potom zhruba takto: 
Každá osoba má právo na život. Plod je osobou, takže aj plod má právo na život. Bez-
pochyby matka má právo rozhodnúť, čo sa stane jej telu a v jej tele – s tým súhlasí kaž-
dý, ale právo na život je určite silnejšie a prísnejšie, než právo matky rozhodovať o tom, 
čo sa deje jej telu a v jej tele, a preto ho preváži. A teda plod nemožno zabiť; potrat sa 
nesmie vykonať.332  

Je to práve tento uvedený argument, ktorý chce Thomsonová odmietnuť vo svojom 
článku. Jej cieľ je ukázať, že dokonca aj vtedy, keď prijmeme predpoklad, že plod je 
osobou od okamihu počatia, potraty nie sú nevyhnutne nemorálne (wrong).333 Pretože je 
možné, že prinajmenšom v niektorých prípadoch potratov nejde o porušenie práva na 
život plodu. Toto konštatovanie znie pomerne prekvapujúco, ba možno až zarážajúco. 
Keď totiž plod má právo na život, a potratom plod zabijeme, tak ako je potom možné, 
aby usmrtenie plodu nebolo porušením jeho práva na život? Podľa Thomsonovej naše 
rozpaky pramenia najmä z toho, že dostatočne dobre nerozumieme prirodzenosti práv 
a obzvlášť právu na život. Tvrdí zhruba nasledujúce. Skutočnosť, že nejaká osoba má 
právo na život, ešte neznamená, že táto osoba má právo na všetky prostriedky, ktoré 
potrebuje na to, aby ostala nažive, alebo k predĺženiu svojho života. Konkrétne, v prípa-
de práva na život plodu, ide o to, že toto právo na život neoprávňuje plod k tomu, aby 
mohol použiť telo inej osoby (čiže ženy/matky).334  

Thomsonová použila na ilustráciu príklad, ktorý vzbudil v debatách o potratoch 
mimoriadnu pozornosť.  

„Ráno sa zobudíte a zistíte, že ležíte v posteli chrbtom k známemu huslis-
tovi, ktorý je v bezvedomí. Zistilo sa, že trpí smrteľným ochorením obličiek 
a Spoločnosť milovníkov hudby preskúmala všetky dostupné lekárske zázna-
my a zistila, že len vy máte správny typ krvi, ktorý môže huslistovi pomôcť. 
Preto vás uniesli a včera v noci napojili obehový systém huslistu na ten váš, 
takže vaše obličky môžu extrahovať škodliviny z jeho, ale aj vašej krvi. Riadi-
teľ nemocnice vám teraz povie: „Pozrite sa, je nám ľúto, že Spoločnosť mi-
lovníkov hudby vám toto urobila. Ak by sme to vedeli, nikdy by sme to nedo-

                                                           
332 Pozri THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 48; Pozri tiež slovenský preklad : THOMSON, J. 

J. Obrana interrupcií, s. 23.  
333 Je potrebné poznamenať, že Thomsonová prijíma predpoklad, že plod je osobou od počatia, výlučne 

len kvôli argumentácii. Chce ukázať, že z neho nevyhnutne neplynú dôsledky, ktoré s ním spravidla 
spájajú odporcovia potratov. Osobne je totiž presvedčená, že plod nie je osobou od počatia. Z tohto 
dôvodu veľmi skorý potrat nie je, podľa Thomsonovej, určite zabitím osoby, dokonca ani ľudskej 
bytosti, „ a preto nemá nič spoločné s tým, čo som tu povedala.“ THOMSON, J. J. A Defense of 
Abortion, s. 66. Niekomu sa môže zdať toto konštatovanie zvláštne, ale dobre ukazuje, že mnohé 
prudké vášne, ktoré tento argument vyvolal, často premenia z toho, že mnohí kritici Thomsonovej 
argumentu prehliadajú práve tento bod a spolu s jej osobným stanoviskom. Z toho dôvodu je preto 
potrebné upozorniť na túto metodologickú záležitosť, ktorá sa týka Thomsonovej argumentačnej 
stratégie hneď v úvode. Je totiž dôležité, aby sme si boli vedomí toho, čo vlastne zamýšľa Thomso-
nová svojim argumentom docieliť a čo sa usiluje svojím argumentom ukázať.        

334 Pozri nasledujúce strany, na ktorých sa Judith J. Thomsonová venuje odpovedi na otázku: čo zna-
mená mať právo na život? v THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 55-62; pozri tiež slovenský 
preklad THOMSON, J. J. Obrana interrupcií, s. 31-38. 
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volili. Oni to však urobili a huslista je na vás teraz napojený. Ak by sme ho 
odpojili, zabili by sme ho. No nič, je to len na deväť mesiacov. Dovtedy sa 
z choroby zotaví a potom ho od vás môžeme bezpečne odpojiť.“ Ste morálne 
povinný podstúpiť túto situáciu? Bezpochyby by to bolo od vás pekné, veľmi 
láskavé. Ale musíte na to pristúpiť? Čo ak by to nebolo na deväť mesiacov, 
ale na deväť rokov? Alebo ešte dlhšie? Čo ak by riaditeľ nemocnice povedal: 
„Naozaj nešťastná situácia, ale musíte ostať v posteli s huslistom, ktorý je na 
vás napojený, do konca života. Lebo pamätajte: všetci ľudia majú právo na ži-
vot a huslisti sú ľudia. Pripusťme, že máte právo sa rozhodnúť, čo sa deje váš-
mu telu a vo vašom tele, ale právo človeka na život preváži vaše právo rozhodo-
vať o tom, čo sa deje vášmu telu a vo vašom tele. Takže sa od neho nemôžete 
nikdy odpojiť.“ Domnievam sa, že by ste to považovali za bezočivosť, čo na-
značuje, že na tom prijateľne znejúcom argumente, ktorý som spomenula, na-
ozaj niečo nie je v poriadku.“335  

Je zrejmé, že prípad uneseného človeka sa v mnohom podobá situácii ženy, ktorá 
otehotnela nechcene, a zároveň sa v ňom nespochybňuje osobný charakter „obete“. Bez 
predchádzajúceho súhlasu totiž použili telo človeka, ktorý bude deväť mesiacov pro-
striedkom na udržiavanie života inej osoby.336 Osoba, od neho telesne závislá, sa v celej 
záležitosti ocitla nevinne (husľový virtuóz je v bezvedomí, čiže sa nemohol zúčastniť na 
príprave akcie). Kým je však morálny status plodu spochybňovaný, u husľového virtuó-
za spochybňovaný nie je; on je podľa názoru nás všetkých osobou. Ak teda unesený 
človek môže oprávnene odpovedať riaditeľovi nemocnice, že je mu ľúto, ale bez jeho 
súhlasu nikto nemôže disponovať s jeho telom, tak ani osobný charakter plodu by nemal 
byť prekážkou práva tehotnej ženy na potrat.337 Zdá sa preto, že tu máme prípad, keď 
ukončenie života nevinnej osoby (husľového virtuóza) nie je prípadom porušenia práva 
na život. Bude však to isté platiť aj v prípade, keď budeme uvažovať o situácii tehotnej 
ženy, ktorá sa rozhodla pre potrat?   

Thomsonová sa domnieva, že je to tak. Pripomeňme si, že tento príklad ilustruje jej 
kľúčovú tézu: Právo na život nevyhnutne neobsahuje oprávnenie na získanie všetkých 
prostriedkov, ktoré potrebujeme na to, aby sme ostali nažive, alebo k predĺženiu nášho 
života.

338
  

                                                           
335 THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 48-49. Citované podľa slovenského prekladu THOM-

SON, J. J. Obrana interrupcií, s. 24. Do slovenského prekladu som urobil jeden zásah. Nahradil som 
výraz „človek“ výrazom „osoba“ ako preklad anglického výrazu „person“. Domnievam sa, že v tomto 
argumente ide práve o to, že nie je spochybnený status plodu ako osoby a z toho vyplývajúce právo 
na život.  

336 Steinbocková si všíma v tejto súvislosti iný príklad. Predstavme si situáciu, ktorá sa nám môže bež-
ne prihodiť. Aby som prežil, potrebujem vašu kostnú dreň. Skutočnosť, že ju potrebujem na svoje 
prežitie, mi však nedáva na ňu právo. Nemám právo na vašu kostnú dreň a vy nemôžete byť legi-
tímne prinútený k tomu, aby ste mi ju darovali. Keby sme túto krátku úvahu chceli zovšeobecniť, 
mohli by sme potom povedať, že nemôžeme byť právne zaviazaní k tomu, aby sme darovali časti 
svojho tela iným, a to ani vtedy, keď niektorú časť tela potrebuje iný človek na svoje vlastné preži-
tie. Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 
Second Edition, s. 93-94  a poznámku 157.  

337 Pozri bližšie diskusiu v KISS, J. Interrupcia: ďalšie argumenty a protiargumenty, s. 168. 
338 Presnejšie, Thomsonovej formulácia je nasledujúca: „Tvrdím iba, že právo na život nezabezpečuje 

právo dostať na používanie telo iného človeka, ani právo ďalej ho používať – ani v prípade, že to 
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Podľa Thomsonovej si unesený človek môže dať vybrať z tela hadičky a môže odísť 
z nemocnice, hoci tým spôsobí smrť husľového virtuóza nachádzajúceho sa v bezvedo-
mí. Pravda, aj husľový virtuóz, ako každý človek, má právo na život. Právo na život 
však neznamená, že máme právo na všetky prostriedky (a teda aj na telo alebo orgány 
iných ľudí), ktoré potrebujeme k predĺženiu svojho života. Ak by to tak bolo, malo by to 
absurdné dôsledky: komukoľvek by sme mohli kedykoľvek prikázať, aby sa z dôvodu 
záchrany života niekoho iného vzdal niektorého zdravého orgánu (znášal následky bo-
lestivej operácie a prípadného oslabenia telesných síl); všetky zdroje energií, ktoré má 
spoločnosť k dispozícií, by sa nemohli použiť na nič iné, len na prostriedky a postupy 
záchrany života. Dotyčný človek by bol povinný deväť mesiacov trpieť nepríjemnosti 
súvisiace so záchranou života husľového virtuóza len vtedy, ak by sa k tomu vopred za-
viazal. Ale to isté platí aj pre tehotnú ženu. Donosenie plodu z neželaného tehotenstva 
nie je preto povinné a plod na niečo také nemá právo.339 Ide o rovnaký prípad, keď prá-
vo na život neimplikuje právo na použitie tela inej osoby.  

Lenže prvá námietka, ktorá nás asi hneď napadne je, že v niektorých bodoch sa po-
rovnávané situácie zásadne odlišujú.340 Predovšetkým, plod má právo použiť telo tehot-
nej ženy, pretože je aspoň sčasti zodpovedná za jeho počatie. Keď sa žena dobrovoľne 
oddáva pohlavnému styku, robí tak spravidla s vedomím, že môže otehotnieť. Táto čias-
točná  zodpovednosť ženy za prítomnosť nenarodenej osoby v nej, dáva nenarodenému 
dieťaťu právo použiť jej telo. Na základe svojho konania minimálne mlčky udelila počatej 
osobe, ktorá sa nachádza v jej tele, právo v ňom zotrvať. Navyše, plod je na žene telesne 
závislý a žena nesie zaň zvláštnu zodpovednosť – „zodpovednosť, ktorá mu dáva práva 
voči nej a tie sa netýkajú nijakej inej nezávislej osoby (ako napríklad chorého huslistu, 
ktorý je pre ňu cudzí).“341 Implicitne sa zaviazala prostredníctvom dobrovoľného činu 
znášať dôsledky svojho konania, je preto zodpovedná za život počatého plodu, ktorý je 
na nej telesne závislý; potrat sa nesmie vykonať. Samozrejme, že táto námietka sa nedá 
uplatniť v situácii, ktorá sa azda najviac podobá príkladu husľového virtuóza, keď teho-
tenstvo vzniklo v dôsledku znásilnenia. Žena, ktorú niekto znásilnil, len sotva dala aký-
koľvek súhlas k dobrovoľnému pohlavnému styku, takže nemohla dať ani len tichý sú-
hlas k tomu, aby počatá osoba použila jej telo.  

Hoci pripustíme, že väčšina potratov je nemorálna, na základe tejto analýzy sú po-
traty morálne prípustné práve v prípade znásilnenia. Steinbocková v tejto súvislosti uvá-
dza, že mnohí ľudia, ktorí vystupujú proti potratom si želajú často urobiť práve takúto 
výnimku, je však pre nich pomerne zložité formulovať prijateľný argument a len sotva 
môžu pre takúto výnimku nájsť presvedčivé zdôvodnenie. Dôvod tkvie v ich názore, že 
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plod je nevinnou osobou.342 Zdá sa preto, že Thomsonovej argument poskytuje odpoveď 
na tento pálčivý problém: plod, ktorý začal existovať v dôsledku znásilnenia nemá prá-
vo na to, aby použil telo tehotnej ženy. Preto jeho usmrtenie nie je porušením práva na 
život.343       

Keďže však drvivá väčšina tehotenstiev vznikla v dôsledku dobrovoľného pohlav-
ného styku, musí Thomsonová ponúknuť odpoveď najmä na otázku, či je vôbec možné, 
aby sa žena z vlastnej vôle zapojila do ľúbostného vzťahu a nebola pritom aspoň sčasti 
zodpovedná za prípadné počatie plodu. Tvrdí, že takáto možnosť sa nedá vylúčiť. Do-
mnieva sa totiž, že zodpovednosť za následky takéhoto vzťahu závisia od toho, čo všetko 
urobila žena preto, aby im zabránila. Pokiaľ urobí všetky rozumné predbežné opatrenia 
vedúce k tomu, aby zabránila výskytu uvedených následkov a nič pritom nezanedbá, tak 
nenesie zodpovednosť za to, ak sa niečo také prihodí.344 Bonnie Steinbocková upozor-
ňuje na skutočnosť, že potom to, či môže žena povedať, že udeľuje právo plodu na pou-
žitie jej tela, by na základe tohto výkladu záviselo od takých premenlivých veličín ako 
sú napríklad skutočnosti, či žena použila spoľahlivé antikoncepčné prostriedky, ktoré 
napriek tomu zlyhali, alebo ich použitie vynechala, alebo niečo podobné.345 Nie je preto 
na tom nič prekvapujúce, keď mnohí obhajcovia práva na potrat práve kvôli  týmto dô-
vodom pokladajú Thomsonovej argument za nepresvedčivý. Z Thomsonovej pohľadu 
totiž môžeme pokojne argumentovať nielen tak, že je morálne neprípustné, aby žena išla 
na potrat, keď nepoužila žiadnu antikoncepciu, pričom v súčasnosti tento dôvod zahŕňa 
významné množstvo potratov, ale navyše môžeme tiež spochybniť oprávnenosť potratov 
vtedy, keď žena použila antikoncepciu, ktorá následne zlyhala, „pretože ako je známe, 
antikoncepčné prostriedky nie sú dokonalé.“346 Paradoxne, tieto úvahy vedú k záveru, 
že z Thomsonovej argumentácie majú najväčší prospech a môžu z nej ťažiť tí kritici po-
tratov, ktorí by radi urobili výnimku v prípade znásilnenia ženy, ale zdá sa im neobháji-
teľné, aby dospeli k takému názoru, keďže trvajú na tom, že plod je nevinná ľudská by-
tosť s právom na život.347  

Naopak, z pohľadu obhajcov práva na potrat má takéto ospravedlnenie potratov 
príliš úzky rozsah svojho uplatnenia. Vyskytujú sa totiž mnohé nechcené tehotenstvá 
v dôsledku skutočnosti, že žena buď vôbec nepoužívala antikoncepciu, alebo ju použí-

                                                           
342 Thomsonová si tento problém zreteľne uvedomuje, keď tvrdí, že tí, ktorí vystupujú proti potratom 

na základe argumentu, že plod je osobou od počatia s právom na život, ktoré je silnejšie a prísnejšie 
než právo matky rozhodovať o tom, čo sa deje jej telu a v jej tele, a preto ho preváži, a teda usmrte-
nie plodu je porušením práva na život, neprijíma výnimku ani v prípade znásilnenia. Viedlo by to 
totiž k tomu, že tí, ktorí začali existovať v dôsledku znásilnenia majú menšie právo na život než tí, 
ktorí začali existovať v dôsledku dobrovoľného pohlavného styku. „Otázka, či máte vôbec právo na 
život, alebo koľko toho práva máte, by sa nemala zvrhnúť na otázku, či ste, alebo nie ste produktom 
znásilnenia.“ THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 49. Cit. podľa slovenského prekladu 
THOMSON, J. J. Obrana interrupcií, s. 24. 

343 Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 
Second Edition, s. 94.  

344 Pozri THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 65 ; pozri tiež slovenský preklad THOMSON, J. J. 
Obrana interrupcií, s. 42. 

345 Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 
Second Edition, s. 94. 

346 Pozri BOONIN, D. A Defense of Abortion, s. 150-151. 
347 Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 

Second Edition, s. 95.  



123 

vala len príležitostne, takže v takýchto prípadoch nekonala zodpovedne a rozumne. Je 
preto zrejmé, že je sčasti vinná za svoj stav, čo plod oprávňuje k tomu, aby použil jej 
telo. Ak je to tak, potom vtedy, keď vykonáme potrat porušíme tým právo plodu na 
život. Z tohto dôvodu sa Steinbocková domnieva, že účinná obrana potratov nemôže 
vychádzať len z morálneho práva ženy, ktoré sa týka rozhodnutia, čo sa stane jej telu 
a v jej tele, ale musí zohľadniť aj predpoklad, že plodu chýba úplné morálne a právne 
postavenie.348  

V nasledujúcej podkapitole preskúmam preto tento druhý predpoklad. Konkrétne 
sa budem bližšie zaoberať práve argumentáciou, ktorá zdôvodňuje potraty na základe 
odlišného morálneho statusu plodu voči narodenému dieťaťu. Tým sa tiež vrátim späť  
k biologickému kritériu identity a ukážem, že biologické kritérium identity nepostačuje 
na to, aby zdôvodnilo nemorálnosť potratov. V tejto kapitole uvediem názor, že biolo-
gické kritérium identity tvorí nevyhnutnú podmienku nemorálnosti interrupcií, nie je 
však postačujúcou podmienkou na to, aby sme potraty pokladali z morálneho hľadiska 
za nesprávne.           

Skôr ako k tomu pristúpim, ponúknem svoj pohľad na Thomsonovej argument. 
Domnievam sa totiž v opozícii k Steinbockovej, že na základe Thomsonovej argumentu 
nemožno tvrdiť, že vtedy, keď je žena sčasti vinná za svoj stav a plod tento fakt opráv-
ňuje k tomu, aby použil jej telo, vykonaním potratu porušíme právo plodu na život.  
Z Thomsonovej argumentu sa nedá odvodiť žiadne osobité právo na život, ktoré by sa 
týkalo výlučne vzťahu matky a dieťaťa, ale „iba“ osobité morálne záväzky, ktorých po-
rušenie nie je porušením práva na život, ale „nanajvýš“ morálnym zlyhaním. Takisto 
zastávam názor, že tieto morálne záväzky musí matka, respektíve obaja rodičia implicitne 
alebo explicitne potvrdiť vo vzťahu k svojmu potomkovi. To znamená, že vtedy, keď 
Thomsonovej argument domyslíme do dôsledku, tak matka je tá, kto v konečnom dôsled-
ku rozhoduje o osude plodu, ktorý je na nej fyzicky závislý. Tento záver platí aj v prípade, 
že pokladáme plod za osobu s právom na život.     

Nazdávam sa preto, že bude najlepšie, ak začneme svoju argumentáciu korekciou, 
ktorú Thomsonová robí vo výklade práva na život. Tvrdí, že právo na život nezahŕňa 
právo nebyť zabitý, ale skôr právo nebyť zabitý nespravodlivo. Hoci má husľový virtu-
óz právo na život, nekonáme nespravodlivo, ak sa odpojíme a tým ho zabijeme. Ak prij-
meme túto Thomsonovej korekciu, potom nestačí dokázať, že plod je osoba, a pripome-
núť, že každá osoba má právo na život, ale potrebujeme ponúknuť dôkaz, že zabitie 
plodu porušuje jeho právo na život, a teda, že potrat je nespravodlivé zabitie plodu.349 
Thomsonová argumentuje, že môžeme vychádzať z toho, že v prípade tehotenstva v dô-
sledku znásilnenia matka nedala nenarodenému človeku právo použiť jej telo, preto 
v dôsledku potratu nepríde o nič, na čo by mal právo, a teda „nejde o nespravodlivé za-
bitie.“350 Tento názor je zatiaľ v zhode s tým, čo tvrdí aj Bonnie Steinbocková.  

Thomsonová však uvažuje ďalej o situáciách, v ktorých by bolo nemravné odpojiť 
človeka od vášho tela za cenu jeho života. Išlo by napríklad o situáciu, keď sa dozvieme, 
že husľový virtuóz by na záchranu svojho života potreboval, aby ste strávili v posteli 
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s ním len jednu hodinu, pričom to nebude mať žiadne negatívne následky na váš zdra-
votný stav. Súčasne okolnosti prípadu sa nezmenili: ste unesený, nedali ste povolenie, 
aby vás na neho pripojili a podobne. Podľa Thomsonovej je zrejmé, „že by ste mu mali 
dovoliť používať vaše obličky jednu hodinu – bolo by nemravné to odmietnuť.“351  

Rovnako, ak by tehotenstvo trvalo len hodinu a nepredstavovalo by žiadne ohroze-
nie života alebo zdravia ženy, tak dokonca aj v prípade, že žena otehotnie v dôsledku 
znásilnenia, by mala umožniť, aby dieťa ostalo v nej tú hodinu – bolo by nemravné, keby 
to odmietla. V tejto argumentácii je spomenutá dôležitá skutočnosť. Z morálneho pohľa-
du by bol nemorálny aj taký potrat, keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia ženy. – 
Samozrejme, pod podmienkou, že tehotenstvo trvá približne hodinu a nepredstavuje 
žiadne ohrozenie života alebo zdravia ženy. Táto podmienka je však kľúčová, lebo pre-
súva našu pozornosť z práva na život na morálne záväzky voči druhým ľuďom. Rovna-
ko touto podmienkou formuluje Thomsonová kritériá, ktoré – podľa jej názoru – spre-
vádzajú naše morálne rozhodnutia v prípadoch, keď zvažujeme poskytnúť pomoc dru-
hým ľuďom. Na základe týchto kritérií tiež uskutočňujeme hodnotenie určitého nášho 
konania a konania iných ľudí. Domnievam sa, že tieto kritériá sú rýdzo morálne a neza-
sahujú do Thomsonovej výkladu práva na život. V tomto bode preto začína moja pole-
mika s výkladom Thomsonovej argumentu, ktorý ponúkla Steinbocková.       

S poukazom na tieto dva prípady si Thomsonová totiž kladie otázku, či možno po-
užiť termín „právo“ (right) rovnakým spôsobom, ako bol použitý pred chvíľou výraz 
„mali by ste“ (you ought). A teda, dá sa termín „právo“ uplatniť aj v situácii husľového 
virtuóza a v situácii ženy, ktorá otehotnela v dôsledku znásilnenia? Inými slovami, mô-
žeme nahradiť výskyt výrazu „mali by ste“ za výraz „právo“? Jej odpoveď je záporná. 
Odmieta totiž možnosť, že by išlo z hľadiska významu o ekvivalentné výrazy. Zo skutoč-
nosti, že by ste mali dovoliť človeku používať vaše telo hodinu, ktorú potrebuje, nevy-
plýva, že má právo používať vaše telo hodinu, ktorú potrebuje. Ak odmietnete, môžeme 
o vás tvrdiť, že ste bezcitný a sebecký, vlastne nemravný, ale nie ste nespravodlivý.  

„A podobe aj v prípade ženy, ktorá otehotnie v dôsledku znásilnenia, a mala 
by dovoliť nenarodenej osobe použiť jej telo hodinu, ktorú potrebuje, nemali 
by sme dospieť k záveru, že má na to právo. Ak žena odmietne, mali by sme 
dospieť k záveru, že je sebecká, bezcitná, nemravná, ale nie nespravodlivá.“352    

Pokúsim sa ozrejmiť dôvod, prečo nemôžeme vyvodiť „má právo“ (he has right)  
z „mali by ste“ (you ought) na základe rozlišovania medzi základnými právami a slobo-
dami ako politickými právami a slobodami a morálkou ako súhrnným učením. S týmto 
rozlišovaním sme sa stretli pri výklade Rawslovej koncepcie verejného rozumu. Teraz 
sa pokúsim na jeho pozadí interpretovať Thomsonovej argument a poukážem na niekto-
ré dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Pravdaže, toto rozlišovanie sa takto formulované  
v Thomsonovej texte priamo nenachádza, ukážeme si však, že s ním implicitne pracuje 
a tvorí základný rámec jej argumentácie. Nazdávam sa, že toto rozlišovanie nám pomô-
že porozumieť tomu, prečo Thomsonová nenachádza žiadny vzťah povinnosti medzi 
matkou a nenarodeným dieťaťom.   
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Thomsonová najprv poukazuje na to, že stotožnenie použitia termínu „právo“ (right) 
s použitím výrazu „mali by ste“ (you ought), respektíve odvodzovanie „má právo“ (he 
has right) z „mali by ste“ (you ought), je tak bežné, že „ho nemožno nazvať chybným 
použitím – podľa mňa je však nešťastným uvoľnením niečoho, čo by sme mali držať na 
uzde.“353 Tento rozdiel sa ukazuje predovšetkým na odlišnom použití výrazu „spravod-
livý“, ktoré sa týka základných práv a slobôd a výrazu „mravné“, ktoré sa týka morál-
neho hodnotenia nášho konania. Hoci niektoré konania môžeme pokladať za nemravné, 
neznamená to, že sú aj nespravodlivé. Thomsonová tiež poukazuje na inú skutočnosť: 

„Ďalšou námietkou proti použitiu termínu „právo“ spôsobom, v ktorom zo 
skutočnosti, že A by mal urobiť nejakú vec pre B vyplýva, že B má právo voči 
A, aby to A pre neho urobil, je to, že to mení otázku, či má alebo nemá na niečo 
človek právo, na otázku ako ľahko mu to možno poskytnúť – a to je nielen ne-
šťastné, ale aj morálne neprijateľné.“354  

V prípade, že by tehotenstvo trvalo len hodinu a nepredstavovalo by žiadne ohro-
zenie života alebo zdravia ženy a dokonca aj vtedy, keď žena otehotnie v dôsledku zná-
silnenia, by mal plod právo použiť jej telo. Naopak, vo svete ako je náš, kde tehotenstvo 
trvá spravidla deväť mesiacov, a nie hodinu, pričom je často spojené s mnohými útrapa-
mi a rizikami, by plod nemal právo použiť telo ženy. Je zrejmé, že tento spôsob uvažo-
vania nie je moc presvedčivý, pretože zaistenie základných práv a slobôd by záviselo od 
utilitaristického kalkulu, a teda nemohli by tvoriť pevné východiska našej argumentácie, 
za aké spravidla pokladáme práve základné práva a slobody.355 Thomsonová takúto 
predstavu odmieta, preto výslovne poznamenáva: „Je dosť potupná myšlienka, že by sa 
práva ľudí mohli strácať a postupne zanikať podľa toho, ako ťažko ich možno zaobsta-
rať.“356 Inými slovami, základné práva a slobody nie sú záležitosť stupňa, ale sú rovnaké 
vo svojej sile a intenzite.     

Keď máme odpovedať na otázku: ako máme vykladať vzťah medzi výrazmi „má 
právo“ (he has right) a „mali by ste“ (you ought) v argumente, ktorý predložila Thom-
sonová, môj návrh bude nasledujúci. Na základe toho, čo hovorí Thomsonová, nie je 
možné, aby sme odvodili „má právo“ (he has right) z „mali by ste“ (you ought). Na zá-
klade výkladu, ktorý tu obhajujem, to znamená, že základné práva a slobody nemožno 
odvodiť z morálky alebo určitej koncepcie dobra. Opačne to však platiť nebude, čiže 
„mali by sme“ je možné odvodiť z „má právo“. Ak má totiž niekto na niečo právo, tak 
vy by ste mali určitým spôsobom konať alebo sa zdržať konania. Zo základných práv 
a slobôd je preto možné odvodiť určitú podobu aspoň minimálnej morálky. Nazvime ju 
negatívna morálka, ktorá slúži výlučne na ochranu základných práv a slobôd. Ide v nej 
o normy a pravidlá, ktoré zabraňujú tomu, aby sme zasahovali, respektíve nám prikazu-
jú, aby sme sa zdržali zásahov do týchto základných práv a slobôd.357  
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Takže v prípade potratov ide najprv o presnú podobu tejto negatívnej morálky a roz-
sah jej uplatnenia. Je zrejmé, že ak osoba má právo na život, tak ju nesmie nik zabiť.358 
Tento predpoklad Thomsonová nespochybňuje. Uviedol som, že v ňom robí jednu zá-
sadnú korekciu. Tvrdí, že právo na život nezahŕňa právo nebyť zabitý, ale právo nebyť 
zabitý nespravodlivo. Na základe práva na život preto možno vyžadovať od inej osoby 
len túto požiadavku. Hoci sa zdá, že ide o nepatrnú zmenu, nie je to celkom tak. Táto 
korekcia vedie totiž k triede výnimiek s konkrétnymi etickými dôsledkami. Vyčleňuje 
z ochrany, ktorá vyplýva z práva na život, osoby, ktoré sú na nás fyzicky závislé. Je 
totiž zrejmé, že keď sa žena rozhodne pre potrat, poruší tým pravidlá, ktoré vymedzuje 
negatívna morálka a zasiahne tým aktívne do práva na život inej osoby. Lenže skutoč-
nosť, že zasahuje do práva na život osobe, ktorá je na nej telesne závislá, je dôvod, pre-
čo tento zásah nie je nespravodlivý. Čo tým mám na mysli ozrejmím, keď obrátim po-
zornosť na širší morálny pohľad.    

Z morálneho pohľadu, ktorý je širší, než je uvedená negatívna morálka, sú totiž 
prípady s husľovým virtuózom a nenarodeným človekom špecifické v tom, že v oboch 
prípadoch ide o situáciu, v ktorej sa nemáme iba zdržať konania, ale musíme tiež niečo 
aktívne urobiť v prospech dosiahnutia určitého cieľa. Vyžaduje si to určité morálne roz-
hodnutie a na to nadväzujúce konanie. Aspoň v tom zmysle, že sa od nás vyžaduje, aby 
sme niečo obetovali, niečoho podstatného sa zriekli, korigovali naše životné plány a v ko-
nečnom dôsledku išli do rizika, aby osoby, ktoré sú od nás telesne závislé, prežili.

 359 
Iným slovami, vyžaduje sa od nás altruistické konanie. Na druhej strane, musíme aktív-
ne zasiahnuť, ísť na potrat a usmrtiť plod, prípadne sa odpojiť od huslistu, ktorý bez nás 
neprežije. Tým rôznym spôsobom porušíme právo na život iných osôb s cieľom oslobo-
diť sa od zdravotných rizík a všetkých bremien a dôsledkov, ktoré sú s takýmito stavmi 
spojené.  

Rovnako je tiež očividné, že oba porovnávané prípady – husľový virtuóz a plod 
závislý na matkinom tele – sú v niektorých ohľadoch zásadne odlišné. V prípade potratu 
spravidla lekár alebo iná tretia osoba usmrtí plod, v prípade husľového virtuóza len 
necháme druhú osobu bez pomoci, čo jej privodí následné úmrtie.  

Thomsonová sa najprv pýta, či sme povinní konať prvým spôsobom. A teda máme 
podstúpiť všetky útrapy len na základe práva na život? Vyžaduje sa od nás konať tak aj 
v prípade, že si neželáme podstúpiť tieto obete a pomôcť len preto, že každá osoba má 
právo na život? Thomsonová tvrdí, že nie. Odmieta, že by táto morálna povinnosť ply-
nula bezprostredne z práva na život. Nik od nás nemôže vyžadovať len na základe práva 
na život, aby sme konali v zhode s týmito požiadavkami. V tomto prípade ide o naše 
slobodné rozhodnutie, ktoré môžu iní ľudia hodnotiť ako nemorálne, ale nie ako poru-
šenie základných práv a slobôd, čiže ako nespravodlivé konanie. Len  v tomto zmysle 
takéto morálne rozhodnutie nevyplýva z práva na život inej osoby.   

Na druhej strane si je Thomsonová vedomá toho, že máme mnohé morálne záväz-
ky a povinnosti pomôcť iným ľuďom, dokonca aj vtedy, keď títo ľudia nemajú voči 
nám žiadne práva. Na tieto záväzky poukazujú spomenuté situácie, v ktorých by bolo 
nemravné odpojiť človeka od vášho tela za cenu jeho života. Takže keď sa dozvieme, že 
husľový virtuóz by na záchranu svojho života potreboval, aby ste strávili v posteli s ním 
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len jednu hodinu, pričom to nebude mať žiadne negatívne následky na váš zdravotný 
stav, je zrejmé, „že by ste mu mali dovoliť používať vaše obličky jednu hodinu – bolo 
by nemravné to odmietnuť.“360 Rovnako, ak by tehotenstvo trvalo len hodinu a nepred-
stavovalo by žiadne ohrozenie života alebo zdravia ženy, tak dokonca aj vtedy, keď 
žena otehotnie v dôsledku znásilnenia, by mala žena umožniť, aby dieťa ostalo v nej tú 
hodinu – bolo by nemravné, keby to odmietla. Tento záver zdôvodňuje na základe prin-
cípu, ktorý Thomsonová nazvala „Minimálne Mravný Samaritán“ (Minimally Decent 
Samaritan) a ktorý môžeme formulovať takto: ak môžete zachrániť nejakej osobe život 
bez toho, aby vám to spôsobovalo väčšie ťažkosti alebo by ste museli podstupovať prí-
lišné riziká, máte povinnosť urobiť to.361 V našom svete – ako sme už uviedli – tehoten-
stvo netrvá len hodinu a je spojené s mnohými útrapami, preto Thomsonová konštatuje:   

„Okrem prípadov, v ktorých má nenarodená osoba právo požadovať to – 
a možnosť, že existujú také prípady, sme ponechali otvorenú – sa morálne od 
nikoho nevyžaduje, aby prinášal veľké obete, zdravie, iné záujmy a starosti, 
iné povinnosti a záväzky po dobu deviatich rokov, či len deviatich mesiacov 
na to, aby udržal iného človeka pri živote.“362  

Oddelenie základných práv a slobôd od morálky dobre ilustruje ďalší Thomsono-
vej príklad, ktorého popularita v debatách o potratoch je porovnateľná s husľovým vir-
tuózom.  Thomsonová totiž použila biblické podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi, 
aby ukázala na tomto príklade, aké práva majú voči nám iní ľudia, respektíve, čo môžu 
od nás druhí ľudia vyžadovať.  

V svojom článku rozlišuje medzi dvoma druhmi Samaritánov: medzi Milosrdným 
Samaritánom (Good Samaritan) a Minimálne Mravným Samaritánom (Minimally Decent 
Samaritan).363 Milosrdný Samaritán je ochotný priniesť značné obete, aby pomohol 
druhému človeku v núdzi. Minimálne Mravný Samaritán je tiež ochotný pomôcť, ale 
v menšom rozsahu. „Tieto veci sú, pravdaže, otázkou miery, ale je medzi nimi rozdiel.“364 
Podľa Thomsonovej od nikoho nemôžeme vyžadovať, aby prinášal veľké obete na udrža-
nie života iného človeka, ktorý nemá právo ich vyžadovať, „a to ani v prípade, že obete 
nezahŕňajú samotný život. Nevyžaduje sa od nás, aby sme boli jeden k druhému Dobrý-
mi Samaritánmi, ...“365 Môžu však nastať prípady, v ktorých donosenie dieťaťa si „vy-
žaduje od matky iba Minimálne Mravné Samaritánstvo, a to je štandard, pod ktorý sa 
nesmie klesnúť.“366 Thomsonová upozorňuje na to, že by bolo nemravné od ženy, keby 
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si vyžiadala potrat, v prípade, že je v siedmom mesiaci a chce potrat iba preto, aby sa 
vyhla nepríjemnostiam odloženia cesty do zahraničia. Upozorňuje, že nepokladá všetky 
prípady potratov z morálneho pohľadu za rovné a svoje uvažovanie o tejto téme končí 
konštatovaním, že argumentuje v prospech prípustnosti potratov len v niektorých prípa-
doch.367    

Príklady s Milosrdným Samaritánom a Minimálne Mravným Samaritánom ukazujú 
názorným spôsobom Thomsonovej uvažovanie o morálke. Podľa nášho názoru, Thom-
sonová presúva rozhodnutie ohľadom potratov z oblasti, v ktorej zvyčajne uvažujeme  
o základných právach a slobodách, do oblastí nášho uvažovania o morálke. Základné 
práva a slobody platia absolútne bez ohľadu na to, k akým dôsledkom vedú a sú platné 
univerzálne. Právo na život však nevytvára žiadne osobité záväzky zodpovednosti voči 
iným osobám, a to ani v prípade, ak ide o našich biologických potomkov. V tomto ohľa-
de nie je rozdiel medzi plodom, ktorý je závislý na matkinom tele a dospelým husľovým 
virtuózom, ktorého pripútali milovníci hudby k unesenému nešťastníkovi. Z pohľadu 
práva na život ich nespája nič, čo by mohlo viesť k oprávneniu použiť telo iného člove-
ka. Thomsonová vo svojom myšlienkovom experimente vyhroteným spôsobom ukazu-
je, že ak by platil opak, viedlo by to k absurdným záverom. Thomsonová v zhrnutí svo-
jej argumentácie niektoré z týchto skutočnosti výslovne uvádza :  

„Iste nemáme nijakú „osobnú zodpovednosť“ voči ľuďom, pokiaľ sme ju 
neprijali, explicitne alebo implicitne. Ak sa rodičia nesnažia zabrániť tehoten-
stvu, nezískať interrupciu, a v čase narodenia dieťaťa ho nenechajú adoptovať, 
ale naopak, vezmú si ho domov, potom zaň prijali zodpovednosť, poskytli mu 
práva a nemôžu mu teraz odobrať podporu za cenu jeho života, lebo zistili, že 
je ťažké ďalej sa oň starať. Avšak v prípade, že prijali všetky rozumné opatre-
nia proti splodeniu dieťaťa, nenesú osobitnú zodpovednosť za počaté dieťa len 
z dôvodu ich biologického vzťahu k nemu. Môžu si želať niesť zodpovednosť 
za dieťa, alebo si to nemusia želať. A naznačujem, že keby prijatie zodpoved-
nosti vyžadovalo veľké obete, môžu odmietnuť. Dobrý Samaritán by neod-
mietol (rozhodne nie Skvelý Samaritán), ani keby obete, ktoré sa musia vyko-
nať, boli obrovské.“368   

Domnievam sa, že podoba Thomsonej etiky potratov na základe analyzovaného 
článku je nasledujúca. Nepopiera sa v nej, že existuje morálna povinnosť pomôcť dru-
hým ľuďom. Lenže náš morálny záväzok pomáhať je podriadený utilitaristickému zva-
žovaniu bremien a dôsledkov, ktoré plynú z pomoci iným osobám. Vyžaduje sa od nás, 
aby sme sa správali voči iným ľuďom aspoň ako Minimálne Mravní Samaritáni. Tento 
záväzok platí aj v prípade nenarodených detí. Na niekoľkých miestach Thomsonová 
upozorňuje, že z tohto pohľadu je otázka vzniku tehotenstva v dôsledku znásilnenia 
zavádzajúca. Ak by tehotenstvo trvalo hodinu, tak je morálnou povinnosťou tehotnej 
ženy umožniť, aby plod použil jej telo. Na druhej strane však trvá na tom, že sa od nás 
nevyžaduje, aby sme boli za každých okolností Milosrdným Samaritánom, pričom túto 
požiadavku takisto vzťahuje na nenarodených potomkov. Je zrejmé, že hranica medzi 
Minimálne Mravnými Samaritánmi a Milosrdnými Samaritánmi je rozmazaná, takže 
budú vznikať mnohé sporné prípady. Táto skutočnosť však nič zásadné nemení na zá-
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kladnom predpoklade, že Thomsonová formuluje morálne požiadavky z utilitaristickej 
perspektívy, pričom na druhej strane kladie dôraz na slobodu jednotlivca, a teda na 
voľbu ženy.   

Keď si to zhrnieme, výklad Thomsonovej argumentu je takýto. Z individuálnych 
liberálnych politických práv a slobôd nemôže odvodiť žiadnu požiadavku pomôcť iným 
ľuďom. Z pohľadu Thomsonovej argumentu to znamená, že z práva na život nemôžeme 
odvodiť povinnosť pomôcť inej osobe, a to ani v prípade, že táto osoba našu pomoc ne-
vyhnutne potrebuje na to, aby prežila. Takúto povinnosť nemáme ani vtedy, keď je osoba 
s právom na život závislá na našom tele, čiže ani v prípade fiktívnej situácie s husľovým 
virtuózom alebo v prípade vzťahu matky a nenarodeného dieťaťa. Neznamená to však, 
že nie sme viazaní pomáhať iným osobám. Lenže táto povinnosť je morálna povinnosť, 
nie však povinnosť, ktorú môžeme formulovať z pohľadu politických práv a slobôd. 
Podoba morálky, ktorú Thomsonová načrtáva, zohľadňuje utilitaristickú koncepciu dob-
ra, ktorá berie vážne skutočnosť, že mnohé potraty sú hlboko nemorálne.            

Napokon spomeniem Thomsonovej riešenie jednej morálnej otázky, ktorá je podľa 
môjho názoru rovnako kľúčová v debatách o potratoch, ako otázka o morálnom statuse 
plodu. Ako máme postupovať v prípade, keď si človek nevie sám poradiť vykonať po-
trat? V prípade potratov je totiž zrejmé, že nejde o taký jednoduchý úkon odpojenia nás 
samých od inej osoby. V situácii husľového virtuóza si totiž vieme spravidla predstaviť, 
že si odpojíme z tela hadičky aj sami a ponecháme huslistu vlastnému osudu. Na druhej 
strane, z morálneho pohľadu ide zrejme v podstate o rovnaký typ rozhodnutia. Thomso-
nová preto opäť používa príklad s huslistom, aby ukázala, že v niektorých prípadoch 
môže zasiahnuť tretia strana.  

„Uniesli vás a čaká vás deväť rokov v posteli s huslistom. Máte svoj vlast-
ný život. Je vám to ľúto, ale nepovažujete za možné vzdať sa takéhoto obdobia 
svojho života, aby ste udržiavali huslistu pri živote. Nemôžete sa sami dostať 
z tejto situácie a požiadate o pomoc. Keďže nemá nijaké právo použiť vaše telo, 
nemusíme pripustiť, že ste nútený obetovať tak veľa. Môžeme urobiť to, čo žia-
date. Ak to urobíme, nekonáme nespravodlivo voči huslistovi.“369   

Rovnaká úvaha platí aj v prípade potratov. Keďže nejde o nespravodlivé zabitie, tak 
lekár, čiže tretia strana, môže potrat vykonať na žiadosť ženy. Na druhej strane Thom-
sonová zdôrazňuje, že „želanie smrti dieťaťa nie je želaním, ktorému by niekto smel 
vyhovieť v prípade, že by sa ukázalo, že je možné odpojiť dieťa živé.“370   

Aké filozofické konzekvencie plynú z Thomsonovej argumentu na zdôvodňovanie 
právneho predpisu, ktorý upravuje potraty, alebo na zdôvodnenie rozhodnutia výkladu 
ústavy Najvyšším súdom? Keď chceme zodpovedať túto záverečnú otázku, tak je po-
trebné vziať na vedomie nasledujúce skutočnosti. Thomsonová publikovala svoj článok 
A Defense of Abortion v roku 1971, čiže pred rozhodnutím Najvyššieho súdu USA  
v prípade Roe v. Wade (410 U.S. 113, 1973).371 Roe v. Wade je jeden z najznámejších 
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sporov pred Najvyšším súdom USA, v ktorom bolo uznané právo na interrupciu v Spo-
jených štátoch amerických. Rozhodnutie, ktoré prijali sudcovia pomerom hlasov 7 : 2 
22. januára 1973 zahrnulo potraty do výkladu práva na súkromie, pričom bolo odvodené 
na základe Dodatku č. 14 Ústavy USA.  

Pred týmto rozhodnutím bola väčšina potratov zakázaná, pripúšťali sa len v niekto-
rých výnimočných prípadoch. Thomsonová v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vo väčšine 
štátov USA sú ženy viazané zákonom byť nie iba Minimálne Mravnými Samaritánmi, 
ale Dobrými Samaritánmi voči nenarodeným osobám v nich.372 „Ukazuje sa však, že 
existujúci stav zákonov je veľmi nespravodlivý.“373 Inými slovami, nemali by sme pri-
pustiť situáciu, v ktorej je niekto viazaný byť Dobrým Samaritánom. Azda môžeme 
pokladať za vhodnejšiu legislatívu, ktorá by vyžadovala od matky Minimálne Mravné 
Samaritánstvo. Lenže Thomsonová zdôrazňuje, že jej cieľ nie je pokúšať sa riešiť práv-
ne, ale morálne otázky, ktoré hovoria o plode ako o osobe. Takže na otázku, ktorá súvisí 
s konkrétnou podobou právnej úpravy, obchádza a v tomto článku na ňu zámerne neod-
povedá. 

Je potrebné upozorniť, že zdôvodnenie legalizácie potratov v Roe v. Wade nevychá-
dzalo z Thomsonovej premís, ktoré obhajovala v tomto svojom známom článku. Toto 
zdôvodnenie bolo založené na dvoch predpokladoch: na práve ženy na súkromie a na 
statuse nenarodeného. Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu totiž nie je nenarodený 
z pohľadu práva osobou v tom význame, v akom je tento termín použitý v štrnástom do-
datku, a preto nemá právo na život, tak ako ho garantuje práve tento dodatok. Na druhej 
strane, žena má ústavné právo na súkromie, ktoré ju oprávňuje, aby urobila toto nanajvýš 
osobné rozhodnutie, bez zásahu štátu, prinajmenšom počas prvých dvoch trimestrov.374   

Rovnako Steinbocková v zhode s týmto rozhodnutím poznamenáva, že účinná obra-
na potratov nemôže vychádzať len z morálneho práva ženy, ktoré sa týka rozhodnutia, 
čo sa stane jej telu a v jej tele, ako to robí Thomsonová vo svojom argumente, ale musí 
zohľadniť aj predpoklad, že plodu chýba úplné morálne a právne postavenie.375 Preto –  
ako som už uviedol – v nasledujúcej podkapitole preskúmam práve tento druhý predpo-
klad. Pozriem sa na argumentáciu, ktorá zdôvodňuje odlišný morálny status plodu voči 
narodenému dieťaťu na základe biologického kritéria identity, ktorému som sa venoval 
v predchádzajúcej kapitole.   

 

 

 

 

 

                                                           
372 Pozri THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 63; pozri tiež slovenský preklad THOMSON, J. J. 

Obrana interrupcií, s. 40. 
373 THOMSON, J. J. A Defense of Abortion, s. 63; Cit. podľa slovenského prekladu THOMSON, J. J.  

Obrana interrupcií, s. 40. 
374 Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 

Second Edition, s. 96. 
375 Pozri STEINBOCK, B. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 

Second Edition, s. 96.  
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6.2  Druhá obrana potratov Judith Jarvis Thomsonovej  

John Rawls sa priamo odvoláva v Revidovanej idei verejného rozumu na článok 
Abortion, ktorý publikovala J. J. Thomsonová v roku 1995 v Bonston review.376 V tejto 
podkapitole priblížim Thomsonovej argumentáciu. aby som ukázal tie otázky, na ktoré 
sa obaja autori usilujú nájsť odpoveď. Thomsonová sa síce priamo nezaoberá politickým 
liberalizmom, i keď politický liberalizmus tvorí pozadie jej argumentácie. Kľúčové je 
však to, že jej argumentácia mi bude slúžiť na skompletizovanie Rawlsovho argumentu. 
Na základe toho sa stane zrejmým, že Rawlsova koncepcia verejného rozumu plní funk-
ciu kritéria, ktorým posudzujeme legitimitu argumentácie v liberálnej demokracii. Thom-
sonovej článok vznikol v čase, keď rozhodnutie Najvyššieho súdu USA v prípade Roe v. 
Wade (410 U.S. 113, 1973) výrazným spôsobom zmenilo spoločenskú a politickú klímu 
v Spojených štátoch. Právne ukotvenie práva na potrat prostredníctvom tohto súdneho 
rozhodnutia vyvolalo novú vlnu pochybností o morálnej legitimite tohto práva, čo vied-
lo k mnohým napätiam. Trecia plocha týchto napätí sa nachádzala na nejasných hrani-
ciach, ktoré vymedzujú vzťah náboženstva a verejnej politiky v liberálnych demokra-
ciách.      

Thomsonová reaguje v tomto svojom článku predovšetkým na údajné násilnosti 
vyvolané antipotratovou kampaňou v Spojených štátoch amerických. Zdôrazňuje, že ju 
núti odpovedať najmä vyostrenie hrozieb voči tým, ktorí uplatňujú právo na potrat, ako 
aj rastúca politická moc protipotratových aktivistov a objavenie sa novej pápežskej 
encykliky.377 Zdá sa, že Thomsonová nachádza určitý druh korelácie medzi týmito uda-
losťami a encyklikou, preto ponúka pomerne obšírnu analýzu niektorých jej kľúčových 
tvrdení. Niektoré názory, ktoré sú vyjadrené v encyklike Evangelium Vitae pokladá za 
dôležité, keď chceme lepšie porozumieť prudkosti, s ktorou prebieha verejná debata 
o potratoch.      

Konkrétne, najprv sa Thomsonová venuje základným bodom argumentácie pápež-
skej encykliky Evangelium Vitae. V nadväznosti na to uvádza svoju kľúčovú motiváciu, 
prečo napísala daný článok. Dôvod tkvie v tom, že podľa encykliky je potrat „vraždou“, 
zákony, ktoré umožňujú potrat sú „vnútorne nespravodlivé“, „chýba im skutočná právna 
platnosť“ a „nie sú morálne záväzné“.378 Preto encyklika vyzýva každého, aby sa posta-

                                                           
376 Pozri RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 220-221, poznámka pod čiarou č. 80.  
377 THOMSON, J. J. Abortion.  
378 „Toto učenie sa vzťahuje predovšetkým a najpriamejšie na ľudské zákonodarstvo, ktoré neuznáva 

základné a prvotné právo každého človeka na život. A tak zákony, ktoré pripúšťajú priamu vraždu 
nevinných ľudských bytostí pomocou umelého potratu alebo eutanázie, sú v úplnom a neprekonateľ-
nom rozpore s nenarušiteľným právom na život, vlastným predovšetkým ľuďom, a tým samým po-
pierajú rovnosť všetkých pred zákonom. (...) Zákony, ktoré pripúšťajú alebo uľahčujú potrat a euta-
náziu, sú preto radikálne v rozpore nielen s dobrom jednotlivca, ale aj so spoločným dobrom, a z toho 
dôvodu úplne strácajú právnu pôsobnosť. Neuznanie práva na život práve preto, že vedie k vražde 
osoby, ktorej má spoločnosť slúžiť, lebo to je dôvod jej existencie, je rozhodne a neodvratne v roz-
pore s možnosťou realizácie spoločného dobra. Z toho vyplýva, že keď civilný zákon pripúšťa ume-
lý potrat a eutanáziu, tým samým prestáva byť skutočným, morálne zaväzujúcim zákonom.“ JÁN 
PAVOL II. Evangelium Vitae, 72. „A tak vnútorne nespravodlivý zákon, akým je zákon pripúšťajú-
ci potrat a eutanáziu, nemožno nikdy použiť, "ani sa zúčastňovať na vytváraní verejnej mienky  
v prospech takéhoto zákona, ani ho podporiť hlasovaním" 98“ JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 
73. „Ešte raz opakujem, že norma, ktorá narúša prirodzené právo nevinného človeka na život, je ne-
spravodlivá a ako taká nemôže mať hodnotu zákona.“ JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 90. 
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vil nielen proti potratom, ale aj proti zákonom, ktoré ich umožňujú.379 Tí, ktorí si cenia 
právo na potrat, by preto nemali veci nechať bez povšimnutia. Nestačí, že presadili toto 
právo ako zákonné, ale záleží aj na tom, aby neopomenuli a neponechali neobsadený 
morálny rozmer – čiže legitimitu – tohto práva. Mohol by ho totiž – podľa jej slov – 
obsadiť ktokoľvek, kto chce. Práve vznik tejto situácie vzbudzuje u Thomsonovej mnohé 
obavy, lebo zrejmým kandidátom tohto miesta sú konzervatívni odporcovia potratov. 
Takúto situáciu pokladá za nebezpečnú nielen na zachovanie zákonnej úpravy práva na 
potrat, ale aj pre sebaúctu tých, ktorí si toto právo cenia.380 Jej cieľ potom sa dá najlep-
šie charakterizovať ako pokus poskytnúť morálne zdôvodnenie zákonnému ukotveniu 
práva na potrat. Presnejšie, podľa môjho názoru, Thomsonová ponúka liberálne zdôvod-
nenie legitimity právnej úpravy, ktorá umožňuje potraty.   

V takomto zdôvodnení nejde primárne o jeho legálnosť, ale o legitimitu tohto prá-
va. Legalita je predbežne zaručená. Na základe uvedeného citátu z encykliky chce naj-
prv Thomsonová poukázať na dve veci. Zákonná úprava práva na potrat je legálna, no 
z pohľadu encykliky nie je legitímna; a pretože jej chýba požadovaná morálna legitimi-
ta, je tým spätne spochybnená zároveň aj jej právna platnosť. Samozrejme toto tvrdenie 
platí len v tom prípade, že sa budeme na problematiku vzťahu legitimity a legálnosti 
pozerať prostredníctvom určitej koncepcie prirodzeného práva, z ktorého vychádzajú 
odporcovia potratov.381 Je rovnako dôležité, že tento názor má niektoré praktické dô-
sledky pre verejné polemiky v liberálnych demokraciách. Vzniká otázka, akým spôso-
bom majú v takejto situácii reagovať veriaci na zákonné ukotvenie práva na potrat. Majú 
aktívne vystúpiť proti existencii takejto zákonnej úpravy? Musia ju strpieť alebo hľadať 
dostupné legálne prostriedky na jej zmenu? Skrátka, aký postoj majú zaujať voči zlu, 
ktoré predstavujú potraty, keď toto zlo je navyše súčasťou platnej legislatívy v liberál-
nych demokraciách.382 Na základe predložených úvah je zrejmé, že z pohľadu encykliky 

                                                           
379 „Umelý potrat a eutanázia sú preto zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. 

Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec neviažu vo svedomí, ale stavajú človeka pred vážnu a kon-
krétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia.“ JÁN PAVOL II. Evange-
lium Vitae, 73. 

380 THOMSON, J. J. Abortion. 
381 „V celej tradícii Cirkvi je neustále prítomné aj učenie o nutnom súlade medzi civilným právom a morál-

nym zákonom, ako ho predkladá už citovaná encyklika Jána XXIII.: "Morálny poriadok si vyžaduje 
autoritu a tá sa odvodzuje od Boha. Ak by teda zákony alebo nariadenia štátnej moci boli v rozpore  
s týmto poriadkom, a teda v rozpore s Božou vôľou, nezaväzujú vo svedomí (...); v takom prípade 
moc prestáva byť mocou a zvrháva sa na bezprávie."95 Takto jednoznačne učí aj sv. Tomáš Akvin-
ský, ktorý píše: "Ľudský zákon je natoľko zákonom, nakoľko je v zhode so zdravým rozumom, a teda 
je odvodený od večného zákona. Keď je však zákon v rozpore s rozumom, nazýva sa škodlivým zá-
konom; v takom prípade prestáva byť zákonom a stáva sa skôr aktom násilia."96 A ďalej: "Každý 
ľuďmi ustanovený zákon má svoju platnosť zákona natoľko, nakoľko je odvodený z prirodzeného 
zákona. Ak však je v niečom v rozpore s prirodzeným zákonom, nie je zákonom, ale pokrivením 
zákona."97“ JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 72. 

382 „Osobitný problém svedomia mohol by vzniknúť v prípade, keď by sa parlamentným hlasovaním 
malo rozhodnúť o reštriktívnejšom zákone, to jest o takom, ktorý by napomohol obmedzeniu počtu 
legálnych potratov, ako o alternatíve permisívnejšieho zákona už jestvujúceho, alebo predloženého 
na hlasovanie. Takéto prípady nie sú zriedkavé. Možno totiž registrovať, že zatiaľ čo v niektorých 
častiach sveta sa naďalej robí kampaň za zavedenie zákonov, dovoľujúcich umelý potrat, nezriedka 
podporovaná silnými medzinárodnými organizáciami, v iných krajinách, najmä v tých, v ktorých už 
okúsili trpké dôsledky takéhoto permisívneho zákonodarstva – uvažuje sa o novej koncepcii tejto 
záležitosti. Ak by v situácii, o ktorej je reč, nebolo možné odmietnuť alebo úplne zrušiť zákon o ume-
lom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým zná-
my, konal by správne, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto 
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ide o nelegitímnu právnu úpravu, ktorá narúša dôveru veriacich v inštitúcie liberálno-
demokratického štátu.   

Je nesporné, že legalita potratov predstavuje závažný etický problém a predstavuje 
ohnisko napätia vzťahu konzervatívnych kresťanov k liberálnej demokracii. Možno sa 
tiež pýtať v nadväznosti na predchádzajúce kapitoly, či takúto právnu úpravu majú takíto 
veriaci tolerovať, alebo sa majú práve kvôli existencii takejto právnej úpravy separovať 
od základných inštitúcií liberálnej demokracie, prípadne sa majú usilovať o zmenu takejto 
právnej úpravy, a tým v konečnom dôsledku o konverziu iných.   

Thomsonová začína formulovať svoju odpoveď na encykliku poukazom na to, o čo 
ide z pohľadu žien v polemikách o potratoch. Prečo chcú niektoré ženy potrat? Majú na 
to mnoho dôvodov. Thomsonová vymenúva niektoré z najznámejších: napríklad teho-
tenstvo v dôsledku znásilnenia či zdravotné riziká, ktoré si bežne spájame s priebehom 
tehotenstva. Podobne sú to aj ekonomické a sociálne dôvody ako napríklad viacpočetná 
rodina, rodina s nízkym príjmom či tehotenstvo mladých dievčat a povedzme aj budo-
vanie vlastnej kariéry. 

Thomsovová nadväzuje na tieto dôvody a uvádza, že odporcovia potratov sú bežne 
presvedčení, že žena, ktorá sa rozhodne pre potrat, spravidla tak robí bezmyšlienkovite. 
Preto vzniká spoločná predstava, že ak by mal byť potrat vôbec k dispozícii, tak len po 
24- hodinovej čakacej dobe, počas ktorej by mala žena premýšľať o závažnosti kroku, 
ktorý sa rozhodla vykonať. Thomsonová si preto kladie otázku: prečo ma žena podstú-
piť toto nútené rozjímanie? Rozhoduje sa žena o potrate bezmyšlienkovite? Určite nie, 
podotýka. Ženy, ktoré sa rozhodli podstúpiť potrat, tak urobili spravidla na základe zá-
važných dôvodov, pričom tomuto ich rozhodnutiu predchádzalo vážne zamyslenie, upo-
zorňuje Thomsonová. 

Iné ženy nechcú legalizáciu potratov pre seba, ale prajú si, aby bolo táto možnosť 
dostupná pre iné ženy. Thomsonová uvádza, že má na mysli najmä dve veci. V literatúre 
o potratoch sa bežne odkazuje na tehotné ženy, lenže trinásťročné dievča nie je žena, je 
to dieťa. Mnohé ženy preto pokladajú za odporné aj pomyslenie na to, že od dieťaťa, 
ktoré je tehotné v dôsledku znásilnenia alebo incestu, budeme vyžadovať, aby donosilo 
plod, ktorý počalo v dôsledku tohto trestného činu. Po druhé, uvádza aj všeobecnejší 
dôvod, keďže mnoho žien oprávnene verí, že obmedzujúci prístup k potratom bráni do-
siahnutiu politickej, sociálnej a ekonomickej rovnosti žien. Pokiaľ sa ženám odopiera 
právo rozhodnutia nad ich vlastnými telami, je im odopreté tiež právo na rovnakú účasť 
v politickej a hospodárskej oblasti. Navyše, pokiaľ im nie je umožnené, aby samy urobi-
li taký kľúčový krok ako je rozhodnutie, či majú porodiť dieťa, tak im nie je umožnené, 
aby mohli nadobudnúť rovnaký status autonómnych, dospelých a morálne rovných jedin-
cov, aký majú muži.383 Súhrnne, podľa Thomsonovej tieto otázky majú kľúčový význam 
                                                                                                                                              

zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti. Keď takto 
koná, nemá totiž nedovoleným spôsobom spoluúčasť na schválení nespravodlivého zákona, ale skôr 
robí správny a dovolený pokus obmedziť jeho škodlivé aspekty (...) Aby sme osvetlili túto ťažkú 
morálnu otázku, treba si pripomenúť všeobecné zásady, týkajúce sa spoluúčasti na zlých činoch. 
Kategorický príkaz svedomia zabraňuje kresťanom, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle formálnu 
spoluúčasť na praktikách, ktoré napriek tomu, že ich štátne zákonodarstvo dovoľuje, sú v rozpore  
s Božím zákonom. Z morálneho hľadiska nikdy neslobodno formálne spolupracovať na konaní zla. 
O takúto spoluprácu ide aj vtedy, keď vykonaný čin – či už zo svojej povahy, alebo vzhľadom na 
určité okolnosti – má charakter priamej účasti na úkone, namierenom proti nevinnému ľudskému 
životu, alebo súhlasu s nemorálnym úmyslom hlavného vykonávateľa.“ JÁN PAVOL II. Evange-
lium Vitae, 73, 74. 

383 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
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pre ženy a nesmieme ich preto prehliadať ako nepodstatné. Odopretie práva na potrat 
totiž obmedzuje výrazným spôsobom slobodu žien, pričom medzi dôsledky, ktoré toto 
obmedzenie spôsobuje, patria prekážky na dosiahnutie politickej, spoločenskej a morál-
nej rovnosti medzi mužmi a ženami. Neskôr sa k tejto otázke vrátim a ukážem, prečo 
tento dôvod tvorí základ Thomsonovej argumentácie, ktorou zdôvodňuje legalizáciu po-
tratov.   

Na druhej strane si Thomsonová uvedomuje, že ak by bol potrat vraždou, tak všet-
ky tieto dôvody by boli malicherné. Platí to vo všetkých prípadoch, čiže aj vtedy, keď 
plod vznikol v dôsledku znásilnenia, alebo v prípade, že jeho pokračujúci vývoj presta-
vuje hrozbu pre zdravie a život ženy. Samozrejme, že to bude platiť aj v tých prípadoch, 
keď žena nemôže donosiť plod preto, lebo by nemohla poskytnúť slušný život svojim 
ďalším deťom, alebo keď je plod geneticky poškodený, alebo keď je jeho donosenie 
v rozpore s plánmi a cieľmi, ktoré sú v jej živote kľúčové. Inými slovami, v prípade, že 
je zabitie plodu vraždou, žena ho musí donosiť do termínu aj vtedy, keď pre ňu tehoten-
stvo predstavuje veľké bremeno, zdravotné riziko alebo len marí jej životné plány. Azda 
každý súhlasí s tým, že nám nie je možné vraždiť, aby sme sa vyhli ťažkostiam a breme-
nám. Určite nemôžete zavraždiť päťročné dieťa, lebo začalo existovať v dôsledku zná-
silnenia alebo len preto, lebo jeho nároky na pozornosť stoja v ceste budovania vašej 
kariéry.384   

Prečo by sme sa však mali domnievať, že potrat je vraždou? Známy argument vy-
chádza z predpokladu, že život ľudskej bytosti začína počatím.385 Konkrétne, sme vy-
zvaní, aby sme prijali premisu, kde zárodok – oplodnené vajíčko – obsahuje genetický 
kód, ktorý riadi celý svoj budúci fyzický vývoj, a preto je vždy ľudským jedincom.386 
Navyše, ľudskí jedinci majú právo na život. Človek môže prísť o toto právo, napríklad 
na základe nespravodlivého útoku voči druhým ľuďom.387 Argument však pokračuje 

                                                           
384 THOMSON, J. J. Abortion. [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
385 „..., Cirkev vždy učila a naďalej učí, že plod ľudskej prokreácie má od prvého momentu svojho jes-

tvovania právo na bezvýhradné rešpektovanie, aké morálne prislúcha ľudskej bytosti v jej integrite  
a telesnej a duchovnej jednote: „Ľudskú bytosť treba rešpektovať a zaobchádzať s ňou ako s osobou 
od okamihu jej počatia, preto od tohto istého momentu jej treba priznať práva osoby, medzi nimi 
predovšetkým nenarušiteľné právo na život každej nevinnej ľudskej bytosti.“ JÁN PAVOL II. Evan-
gelium Vitae, 60. „Texty Svätého písma, ktoré dobrovoľný potrat vôbec nespomínajú, a teda neob-
sahujú priame a špecifické odsúdenie tohto činu, vyjadrujú veľkú úctu k ľudskej bytosti v matkinom 
lone, čoho logickým dôsledkom je, že aj na ňu sa vzťahuje Božie prikázanie Nezabiješ!“. JÁN PA-
VOL II. Evangelium Vitae, 61. 

386 „Niektorí sa pokúšajú ospravedlniť umelý potrat tým, že počatý plod nemožno pred uplynutím urči-
tého počtu dní považovať za osobný ľudský život. V skutočnosti však "od okamihu oplodnenia va-
ječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa 
samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, 
vždy uznávanú pravdu (...) moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. Napríklad tým, že od prvého 
okamihu je určený program toho, čím táto živá bytosť bude: osoba, táto individuálna osoba so svoji-
mi presne určenými charakteristickými črtami. Oplodnením sa začína dobrodružstvo ľudského živo-
ta, hoci treba čas na to, aby sa každá z veľkých potenciálnych schopností plne sformovala a mohla 
pôsobiť.“ Hoci prítomnosť rozumnej duše nemožno v žiadnom prípade dokázať empiricky, predsa 
samotné vedecké poznanie o ľudskom embryu „poskytuje cenné indikácie na racionálne zistenie 
osobnej prítomnosti od prvého okamihu objavenia sa ľudského života: ako by ľudský jednotlivec 
mohol nebyť ľudskou osobou?“ JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 60. 

387 „Na druhej strane "oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj vážnou povinnosťou pre toho, 
kto je zodpovedný za život druhých, za spoločné dobro rodiny alebo civilnej spoločnosti. Žiaľ, stá-
va sa, že snaha prekaziť útočníkovi možnosť škodiť, vedie niekedy k tomu, že je pozbavený života. 
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takto: plod je vo všetkých štádiách svojho vývoja nevinný a nemožno ho označiť za ne-
spravodlivého útočníka. Ako encyklika hovorí:  

„Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že 
tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktoré ju 
definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najne-
vinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať 
za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka!“388 

Na základe tohto citátu sa dá súhrnne uviesť, že potrat je v akejkoľvek fáze vývoja 
plodu, čiže od okamihu počatia, porušením práva na život. Porušenie práva na život je 
vraždou, a teda potrat je vraždou.389 

Tento argument je dôverne známy. V predchádzajúcej podkapitole som uviedol 
odpoveď, ktorú na tento argument poskytla Thomsonová niekoľko rokov dozadu. Teraz 
si bližšie všíma odpoveď, ktorú ponúkol Ronald Dworkin. Ten prišiel s prekvapujúcim 
návrhom, aby sme nebrali tento argument doslova. Nielenže doslovný výklad tohto argu-
mentu, ktorý uvádzajú odporcovia potratov, nemôže byť predmetom serióznej polemi-
ky, ale ani oni nemôžu svoje vyjadrenia myslieť vážne, keďže neprijímajú spravidla 
všetky jeho dôsledky. Konkrétne, mnohí odporcovia potratov sa v praxi bežne zdráhajú 
prijať úplný zákaz potratov, ale iba jeho zjemnenú formu, na základe ktorej môžeme za 
určitých okolností pripustiť určité výnimky, dovoľujúce potraty. Ich názory nie sú preto 
konzistentné, nakoľko nie sú schopní domyslieť všetky vnútorné súvislosti svojich pre-
svedčení, ktoré zastávajú.390 Keď sa bližšie pozrieme na tieto ich názory a podrobíme 
ich skúmaniu, zistíme, že predmetom ich úvah o potratoch je v skutočnosti niečo celkom 
iné, než hovorí ich rétorika o právach plodu. Ba dokonca, že štruktúra najkonzervatív-
nejšieho názoru na potraty je vlastne nezlučiteľná s predpokladom, že plod má práva  
od okamihu počatia.391 Vo svojej knihe Life's Dominion Dworkin tvrdí, že odporcovia 
potratov nie sú vlastne vôbec presvedčení, že plod má právo na život, ale v skutočnosti 
obhajujú pomocou týchto slov iný názor. Keď niekto povie, že: „Interrupcia je vraždou, 
a je (alebo nie je) rovnakým zlom ako usmrtenie už narodeného dieťaťa,“ nemusí si zá-
konite myslieť, že plod je osobou, ktorú nie je dovolené usmrtiť. Môže túto záležitosť 
chápať aj tak, že počatý ľudský život je príliš vzácnou hodnotou, ktorej zničenie je hriech. 
V prvom prípade sa potrat hodnotí z vlastnej, vnútornej perspektívy plodu: plod má záu-
jem na pokračovaní života, a tento záujem je chránený právom, z ktorého pre každého 
vyplýva povinnosť nedopustiť usmrtenie. Tu sa teda morálne posúdenie potratu viaže 
k interpretácii záujmov plodu. Druhý názor, podľa ktorého je život neosobná, objektív-
na hodnota, vníma život plodu z vonkajšej perspektívy. V tomto prípade sa posúdenie 
potratu odpútava od skúmania toho, či plodu prisudzujeme záujmy (a ak áno, akého cha-
rakteru).392 Podľa Dworkina odporcovia potratov skutočne neodmietajú umelé preruše-
nie tehotenstva na základe vnútorného uváženia, teda z dôvodu ochrany záujmov a práv 

                                                                                                                                              

V takom prípade spôsobenie smrti treba pripísať samotnému útočníkovi, ktorý sa jej svojím počína-
ním vystavil, a to aj v situácii, keď nebol morálne zodpovedný vzhľadom na nedostatok užívania 
rozumu.“  JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 55. 

388 JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 58.  
389 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
390 DWORKIN, R. Life's Dominion, s. 14. 
391 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 101.  
392 DWORKIN, R. Life's Dominion, s. 14. 
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plodu, ale pod vplyvom vonkajších hľadísk, s prihliadnutím na objektívnu hodnotu po-
kračovania života plodu. Rétorika hovorí o právach plodu, ale myšlienky pôsobiace v po-
zadí nepramenia z práva na život, ale z hodnoty života.393 Keď plod zámerne zničíme, 
tak je to vnútorne zlá vec. Dworkin hovorí, že si nemusíme myslieť, že nejaká vec má 
právo na život, aby sme došli k záveru, že je zlé, ak ju zničíme. Upozorňuje na skutoč-
nosť, že existuje mnoho situácií, keď pokladáme za vnútorne zlé, keď niečo zničíme, 
pričom spravidla tomu nepripisujeme právo na život. Medzi takýmito príkladmi uvádza 
veľké umelecké diela, pamiatky a iné hodnotné veci. Z tohto pohľadu môžeme pokladať 
za vnútorne zlé, ak zničíme plod, ale nemusíme pritom tvrdiť, že plod má právo na život. 
„Tento názor vyjadrujeme v úsudku, podľa ktorého je ľudský život objektívna, sama 
osebe cenná hodnota.“394 

Keď povieme o nejakej veci, že je vnútorne zlé, ak ju zničíme, neznamená to, že 
tak nemôžeme nikdy konať. Je morálne prípustné, aby sme tak urobili vtedy, keď chce-
me predísť niečomu, čo je ešte horšie. Keď to vyjadríme stručne, tak tam, kde môžeme 
hovoriť o ujme, respektíve škode, tam môžeme uvažovať aj o lepšom alebo horšom stave 
vecí ako dôsledku nášho rozhodnutia. Môžeme vzájomne porovnávať škody, ktoré naše 
rozhodnutia a následné konanie spôsobujú. Znamená to, že ak zdieľame názor, že zabi-
tie plodu prostredníctvom umelého prerušenia tehotenstva je len vnútorne zlé a nejde 
o porušenie práva na život plodu, potom budeme zrejme otvorení tiež úvahám o výnim-
kách, ktoré sa týkajú situácií, kedy môžeme plod usmrtiť. Malo by to platiť preto, lebo 
túto našu otvorenosť voči výnimkám môžeme zdôvodniť na základe toho, že ak plod 
zámerne neusmrtíme, dôjde k niečomu ešte horšiemu (napríklad k smrti ženy – matky  
a podobne).  

Súhrnne, Dworkin obhajuje nasledujúci názor: odporcovia potratov hovoria, že plod 
má právo na život, a pretože je nevinný, potrat je vraždou. Nemyslia to však vážne.  
V skutočnosti sú presvedčení, že usmrtenie plodu je len vnútorne zlé. Dworkin ponúka 
na zdôvodnenie tohto svojho názoru dva dôvody. Najprv tvrdí, že mnohí odporcovia 
potratov robia výnimky v prípadoch, kedy pripúšťajú potrat. Napríklad, sú pripravení 
pripustiť, aby sme umožnili potrat vtedy, keď je tehotenstvo iba dôsledkom znásilnenia 
alebo incestu, alebo keď je v ohrození život ženy v prípade, keby tehotenstvo pokračo-
valo ďalej. Pokiaľ by bol však potrat porušením práva na život, a teda išlo by o vraždu, 
nemohli by sme robiť žiadne výnimky. Keď obhajujete názor, že potrat je vraždou, len 
sotva si nemôžete myslieť, že možno v niektorých prípadoch zohľadniť výnimky. Váš 
názor nebude konzistentný, lebo jeho dôsledky sú v rozpore s tézou, že plod má práva 
od okamihu počatia. Inými slovami, Dworkinov prvý dôvod, prečo prisudzuje odporcom 
potratov názor, že potrat neporušuje právo na život, ale je to len niečo, čo je vnútorne 
zlé, tkvie v jeho pohľade na morálne presvedčenia odporcov potratov. Ak by sme prisú-
dili odporcom potratov názor, že plod má právo na život, tak by sme nemohli predpo-
kladať, že morálne presvedčenia odporcov potratov sú konzistentné. Dworkinov druhý 
dôvod je nasledujúci. Dworkin hovorí, že je veľmi ťažké dať zmysel myšlienke, že plod 
má práva od okamihu počatia. Ide o tvrdenie bez významu.395 Inými slovami, takéto 
tvrdenie nemá priradený žiadny kognitívny význam, respektíve obsah. Z tohto dôvodu 

                                                           
393 Pozri DWORKIN, R. Life's Dominion, s. 69; pozri aj KISS, J. Interrupcia: ďalšie argumenty a proti-

argumenty, s. 194. 
394 KISS, J. Interrupcia: ďalšie argumenty a protiargumenty, s. 194. 
395 Pozri bližšie diskusiu o tomto probléme v DWORKIN, R. Life's Dominion, s. xi; 98-71. Pozri tiež 

nasledujúcu kapitolu, kde sa Dworkinovej argumentácii venujem trochu podrobnejšie.  
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nemôžeme rozumieť tomu, čo je ním doslova tvrdené, ale musíme sa sústrediť na to, čo 
týmto tvrdením zamýšľajú komunikovať odporcovia potratov v skutočnosti. Presnejšie, 
keď o niekom povieme, že má práva, tak predpokladáme, že má aj vlastné záujmy. Na 
to, aby sme mohli niekomu pripísať vlastnenie záujmov, musíme predpokladať, že má 
vôľu, môže pociťovať nádeje, obavy, radosti, strasti a podobne. Lenže skorý plod nemá 
žiadne fyziologické predpoklady, ktoré sú potrebné na to, aby mohol získať niektoré 
z týchto psychologických stavov. Skorý ľudský plod nevlastní žiadne psychologické 
charakteristiky. Na základe týchto úvah nemožno nijakým spôsobom akokoľvek uchopiť 
myšlienku, že oplodnené vajíčko má napríklad túžby alebo nádeje a následne priradiť 
význam výrokom, ktoré sa pokúšajú takúto myšlienku vyjadriť. Tvrdenia odporcov po-
tratov sú v skutočnosti nezmyselné. Lenže ak niekto povie niečo, čomu chýba význam, 
máme aspoň jeden dôvod domnievať sa, že v skutočnosti nie je presvedčený o tom, o čom 
hovorí, že je presvedčený.396 Tvrdí zrejme niečo iné, než je obsahom použitých výrazov 
v jeho vetách. 

Na základe týchto dvoch dôvodov, ktoré Dworkin spája dokopy, pripisuje odporcom 
potratov názor, že potrat nie je v skutočnosti porušením práva na život, ale iba vnútorne 
zlý. Napokon na základe tvrdenia, že potrat je vnútorne zlý, odvodzuje nasledujúci záver: 
človek, ktorý je presvedčený, že potrat je iba vnútorne zlý, by mal prijať ako vhodný 
taký právny režim, v ktorom je prostredníctvom ústavy zaručené právo na potrat.397 

Thomsonová sa však nazdáva, že Dworkinova interpretácia názorov odporcov po-
tratov nie je správna. Naopak, zdôrazňuje, že keď sa bližšie pozrieme na encykliku, náj-
deme v nej náš dôverne známy argument proti potratom. Presnejšie, výslovne je v nej 
uvedené, že potrat v akomkoľvek štádiu od počatia je „zámerné zabitie nevinnej ľudskej 
bytosti“, a preto je porušením „práva na život skutočnej ľudskej osoby“, a teda je „vraž-
dou“.398 Thomsonová si preto kladie otázku, či môžeme súhlasiť s Dworkinom a pripí-
sať pápežovi názor, že potrat nie je v skutočnosti porušením práva na život, ale iba vnú-
torne nesprávny. Samozrejme, Thomsonová tento názor odmieta.399 Lenže je potrebné 
upozorniť, že Dworkin si je dobre vedomý toho, akú podobu má súčasný oficiálny ná-
zor katolíckej cirkvi na potraty. Len sotva by prijal Thomsonovej argumentačnú straté-
giu, ktorú použila vo svojom článku. Zoberme si ako príklad nasledujúci citát z jeho 
publikácie:  

                                                           
396 DWORKIN, R. Life's Dominion. s. xi.   
397 Dworkin uvažuje o hodnote života ako objektívnej hodnote v protiklade k inštrumentálnym hodno-

tám (napr. peniaze, medicína a podobne) a subjektívnym hodnotám (šport, zábava a podobne) v kontexte 
pojmu posvätný. Domnievam sa, že tento pojem je v jeho výklade kľúčový; bližšie pozri DWORKIN, 
R. Life's Dominion, s. 71-84. Toto uvažovanie o posvätnosti života výstižne zhŕňa János Kiss „O vlast-
nej hodnote života sa jazykom viery hovorieva, že život je posvätný. Tento výraz má nepochybne 
náboženskú auru, ešte aj v každodennom jazyku. Napriek tomu ho odmietanie viery nezbavuje plat-
nosti, nazdáva sa Dworkin. (...) Diskusie, ktoré v otázke interrupcie ... spoločnosť rozdeľujú, je možné 
odvodiť od toho, že veriaci i ľudia bez vierovyznania, tradicionalisti i modernisti, konzervatívci 
i liberáli interpretujú pojem posvätnosti života odlišne. Dworkin pojem posvätnosti najprv filozofic-
ky analyzuje: skúma, čo vlastne tvrdíme, keď niečo nazývame posvätným. Potom sa pokúša rekon-
štruovať konfrontačné interpretácie tohto pojmu; demonštrovať, aká interpretácia sa ukrýva za sta-
noviskom zákazu a dovolenia interrupcií. Napokon vyjadruje, prečo sa musí štát vyhnúť tomu, aby 
si v pluralistickej spoločnosti vynútil dôsledky jednej z možných interpretácií.“ KISS, J. Interrupcia: 
ďalšie argumenty a protiargumenty, s. 194-195.  

398 JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae.   
399 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
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„Odsúdenie interrupcií rímskokatolíckou cirkvou sa však zdá byť význam-
ným kontrapríkladom k môjmu tvrdeniu, že pre väčšinu ľudí spor okolo inter-
rupcií nie je o tom, či je plod osobou s právom na život, ale o posvätnosti ži-
vota chápaného neosobnejším spôsobom. Súčasné oficiálne stanovisko tejto 
cirkvi k životu plodu je vysvetlené v jej Inštrukcii o úcte k ľudskému životu 
v jeho počiatku a o dôstojnosti splodenia, publikovanej vatikánskou Svätou 
kongregáciou pre náuku viery so súhlasom pápeža. Inštrukcia vyhlasuje, že 
„každá ľudská bytosť“ má „právo na život a telesnú nedotknuteľnosť od oka-
mihu počatia až do smrti...“ Zdá sa však, že väčšina katolíkov neprijíma tento 
názor, ktorý bol jasným oficiálnym názorom katolíckej cirkvi viac ako storo-
čie, čo je však len zlomok dlhej histórie katolicizmu. Počas dlhého obdobia, ak 
vôbec existoval nejaký prevládajúci názor v rámci cirkevnej hierarchie, tak bol 
presne opačný: totiž, že plod sa stáva osobou nie pri počatí, ale až v neskor-
šom štádiu tehotenstva, neskoršom, než v akom sa vykonávajú takmer všetky 
interrupcie v súčasnosti. Tým nechcem povedať, že táto cirkev niekedy schva-
ľovala interrupcie v ranom štádiu. Práve naopak: odsudzovanie interrupcií 
v raných a rovnako v neskorších štádiách tehotenstva bolo jasne a kategorické 
od najranejších počiatkov tejto cirkvi. Neopieralo sa však o odvodené tvrde-
nie, že plod je osobou s právom na život, ale o odlišný, autonómny názor, že 
interrupcia je zlá, lebo znevažuje Boží tvorivý dar života.“ 400   

Je zrejmé, že Dworkin nezastáva názor, ktorý mu podsúva Thomsonová. Presnej-
šie, hoci by sa mohlo zdať na základe toho, čo hovorí Thomsonová vo svojom texte, že 
Dworkin sa pokúša obhajovať tento postoj, nepokladáme túto interpretáciu Dworkino-
vých tvrdení za správnu. Dworkin reaguje vo svojej práci najmä na tvrdenia z inej ency-
kliky Humanie Vitae a na tvrdenia z Inštrukcie o úcte k ľudskému životu v jeho počiatku 
a o dôstojnosti splodenia.401 Nazdávam sa, že Dworkinovým cieľom je práve ukázať, že 
názory mnohých súčasných katolíkov sú odlišné od súčasných oficiálnych názorov 
katolíckej cirkvi.402 Ba dokonca, že učenie o práve na život plodu je z historického po-
hľadu pomerne neskoré a dôvody, ktoré viedli k zmene oficiálneho cirkevného názoru 
sú skôr politické než teologické alebo filozofické.403  

                                                           
400 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 113. Dworkin ďalej pokračuje úvahou o tom, že “auto-

nómny dôvod na odsúdenie interrupcií je historicky pevnejší než názor vyložený v Inštrukcii z roku 
1987… .” Podľa Dworkina tento autonómny dôvod dokonca lepšie zjednocuje odpor voči potratom 
s odporom v iných otázkach, ktoré sa týkajú sexuality, predovšetkým s otázkou antikoncepcie. “Po-
čas mnohých stáročí katolícki teológovia tieto súvislosti zdôrazňovali, ale tvrdenie, že plod je oso-
bou od okamihu počatia, ich oslabuje” s. 14. Len sotva môžeme totiž tvrdiť, že neoplodnené vajíčko 
alebo spermia má právo na život.      

401 Encyklika  Humanie Vitae bola publikovaná v roku 1968, pozri napríklad diskusiu v DWORKIN, R. 
Life's Dominion, s. 43-44, 46.  

402 V Dworkinovom texte som nenašiel názor, ktorý mu tu pripisuje Thomsonová. Naopak, podľa môj-
ho názoru, Dworkin sa skôr pokúša ukázať, že encyklika je v podstate v rozpore s názorom väčšiny 
katolíkov, ba dokonca s cirkevnou tradíciou. Dworkin sa okrem iného odvoláva na výskum verejnej 
mienky uskutočnený roku 1984 v Spojených štátoch amerických, v ktorom „22 % baptistov a funda-
mentalistov, 16 % južných baptistov a 15 % katolíkov bolo v tom čase presvedčených, že interrup-
cie by sa nemali nikdy povoliť. Podľa toho istého prehľadu boli luteráni (9 % z nich by nedovolili 
nijaké interrupcie) a metodisti (8 %) liberálnejšími cirkvami a episkopalisti (5 %) a židia (4 %) ešte 
liberálnejší. DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 107.  

403 Dobre to dokumentuje aj tento citát „Hoci je naďalej sporné, či nejaká filozofická téza alebo téza 
vierouky primerane vysvetľuje zmenu oficiálneho cirkevného názoru, niet pochýb o tom, že táto 
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„Obrat v náuke rímskokatolíckej cirkvi k názoru o bezprostrednom obda-
rení plodu dušou výrazne posilnilo jej politické postavenie. Ľuďom, ktorí 
z akéhokoľvek dôvodu veria, že ľudský plod je osobou od okamihu jeho poča-
tia, nič nebráni v tom, aby tvrdili, že interrupcia v ranom štádiu je vraždou ne-
narodeného dieťaťa, pričom toto by nemohli tvrdiť, keby verili, že plod získa-
va dušu alebo sa stáva osobou až neskôr. Inými slovami, katolícka náuka tak 
pripustila odvodený svetský argument, ako aj autonómny náboženský argu-
ment. Práve tak, ako môže akékoľvek náboženské zoskupenie správne tvrdiť, 
a to dokonca aj v pluralitnej komunite, kde je cirkev oddelená od štátu, že by 
sa nemali prehliadať práva detí, menšín alebo chudobných, tak môže tvrdiť, že 
ani práva nenarodených detí sa nesmú obetovať. Boh sa v argumentácii nemu-
sí spomenúť.“404    

Inými slovami, Dworkin dosť ostrým spôsobom útočí na názory katolíckej cirkvi 
v otázke potratov. Je preto prekvapujúce, že Thomsonová s takou ľahkosťou obchádza 
túto skutočnosť. Kvôli úplnosti je potrebné uviesť, že Dworkin na základe podobnej 
argumentácie, ktorú použil v súvislosti s názorom, že plod má právo na život do okami-
hu počatia, polemizuje aj s niektorými feministkami, ktoré obhajujú „právo voľby“.  

„Rád by som vyslovil protichodné, ale obdobné tvrdenie o rozsiahlom a rôz-
norodom hnutí zoskupujúcom svoje sily prevažne na strane obhajujúcej pri  
interrupciách „právo voľby“: tvrdím, že feministické argumenty a výskumy sa 
nezakladajú len na popieraní toho, že ľudský plod je osobou, ani na tvrdení, že 
interrupcia je prípustná aj vtedy, keď ňou je, ale aj na pozitívnych obavách, 
ktoré uznávajú vnútornú hodnotu ľudského života.“405 

Z Dworkinovho pohľadu je Thomsonovej argument z predchádzajúcej časti, rov-
nako ako argument, ktorý sme uviedli v tejto kapitole, feministickým argumentom, 
pričom Dworkin odmieta oba tieto Thomsonovej argumenty.  

Kvôli argumentácií sa budem venovať teraz opäť Thomsonovej úvahám. Thomso-
nová  uvádza, že pápežove slová v encyklike sú v otázke potratov dostatočne jasné. Už 
pri letmom pohľade na Dworkinov prvý dôvod, na prisúdenie tohto názoru odporcom 
potratov, je zrejmé, že v encyklike Evangelium Vitae sú názory na potrat formulované 
dostatočne zreteľne. Tvrdenie, že odporcovia potratov robia výnimky na vykonanie 
potratov v niektorých situáciách (znásilnenie alebo incest alebo v ohrození života ženy), 
jednoducho v tomto kontexte neobstojí. Inými slovami, možno na základe tohto dôvodu 
argumentovať, že morálne presvedčenia mnohých odporcov potratov sú nekonzistentné, 
pokiaľ im prisúdime silnejší názor na potraty, nemožno však o nekonzistencii hovoriť 
v súvislosti s názormi, ktoré tvoria obsah encykliky. Hoci mnohí odporcovia potratov 

                                                                                                                                              

zmena poskytla cirkvi výraznú politickú výhodu v jej kampani proti potratom. Od 18. storočia sa 
v západných demokraciách začali odmietať vyslovene teologické argumenty v politike. V Spojených 
štátoch stanovuje prvý dodatok k ústave, že Kongres nemá nijakú právomoc zaviesť konkrétne ná-
boženstvo, ani prijímať zákony v službe ktorejkoľvek náboženskej dogmy alebo metafyziky. Ku 
koncu devätnásteho storočia sa idea, že cirkev a štát by mali byť oddelené, stala ortodoxným názo-
rom aj v mnohých štátoch Európy. V politickej kultúre, ktorá trvá na svetskom zdôvodňovaní svoj-
ho trestného práva, sa autonómny, oddelený argument, že interrupcia v ranom štádiu je hriechom, 
lebo znevažuje a marí Božiu tvorivú silu, nemôže pokladať za dôvod, pre ktorý by interrupcia mala 
byť trestným činnom.“ DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 121-122. 

404 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 122. 
405 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 129.  



 140 

uznávajú výnimky na vykonanie potratov v niektorých situáciách (znásilnenie alebo 
incest alebo v ohrození života ženy), encyklika – ako správne konštatuje aj Thomsonová 
– neuznáva takéto výnimky a vyjadruje úplne konzistentný postoj.406  

„Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života 
je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, 
ani ako prostriedok na dobrý cieľ.“407 

„Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom 
absolútne neprípustným.“408 

Čo hovorí Thomsonová na Dworkinov druhý dôvod? Aký význam máme pripísať 
výroku, že skorý plod, nieto oplodnené ľudské vajíčko, má práva? Čo vlastne tvrdia pro-
stredníctvom tohto výroku odporcovia potratov? Prečo by sme nemohli tomuto výroku 
pripísať význam, ako tvrdí Dworkin? Thomsonová sa – podľa môjho názoru – správne 
domnieva, že tento výrok dáva dobrý zmysel, čiže môžeme tvrdeniu, v ktorom je tento 
výrok použitý, priradiť požadovaný význam. Rozumieme mu. Otázkou je skôr to, či 
tento výrok môžeme zdôvodniť, buď ako pravdivý alebo nepravdivý. Práve odpoveď na 
túto otázku tvorí kľúčovú časť Thomsonovej state. Jej odpoveď, ktorú ponúka, je azda 
spočiatku trochu mätúca. Prikláňa sa totiž k názoru, že tento výrok nemôžeme zdôvod-
niť ani ako pravdivý, ani ako nepravdivý. Na prvý pohľad to vyzerá, že v Thomsonovej 
vyjadreniach je potrebné hľadať akési protirečenie. Lenže v tomto prípade nemôžeme 
hovoriť o protirečení. Iba o tom, že podľa Thomsonovej nemáme po ruke presvedčivý 
argument, ktorý by zdôvodnil buď pravdivosť alebo nepravdivosť tohto výroku. Preto 
nemôžeme k jeho pravdivosti zaujať žiadne stanovisko, respektíve z tohto pohľadu prij-
meme také stanovisko, ktoré môžeme nazvať ako agnostické. 

Pozrime sa bližšie na Thomsonovej vysvetlenie jej agnostického postoja. Najprv 
Thomsonová zdôvodňuje, prečo nemôže pripísať pravdivostnú hodnotu pravda výroku, 
že plod má právo na život. Začína tvrdením, že vlastnenie práv predpokladá vlastnenie 
záujmov, ktoré zasa predpokladajú vlastnenie vôle, túžob, nádejí, obáv, chcenia, radosti 
a strastí. Ale skorý plod zjavne nemá umiestnenie pre takéto psychologické stavy. Toto 
štandardné vysvetlenie, ktoré sa odvoláva na absenciu nervovej sústavy a tým aj na jeho 
mentálnu aktivitu, sme našli už aj u Dworkina. Ten na rozdiel od Thomsonovej argumen-
toval, že takéto výroky sú preto bez významu. Thomsonová tvrdí, že tieto výroky síce 
majú význam, ale sú bez pravdivostnej hodnoty.   

Thomsonová pokračuje ďalej takto: pokiaľ umožníme oplodnenému vajíčku, aby 
sa normálne vyvíjalo, výsledkom bude dieťa, ktoré bude mať vôľu, nádeje, túžby a bude 
mať tiež záujmy, a preto aj práva. To však ešte nedokazuje, že oplodnené vajíčko má 
teraz nejaké práva. Ľuďom môžu chýbať práva v určitom čase a môžu ich nadobudnúť 
neskôr. Keď bude našim deťom umožnené, aby sa normálne vyvíjali, budú mať právo 
voliť. Nie je to však dôkaz, že deti majú teraz právo voliť. Pokiaľ chceme ukázať, že 

                                                           
406 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. „Je pravda, 

že matka umelý potrat prežíva často dramaticky a bolestne, lebo rozhodnutie zbaviť sa počatého plodu 
nepochádza vždy z čisto egoistických dôvodov a z pohodlnosti, ale má za cieľ chrániť isté dôležité 
dobrá, (...) Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu 
ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.“ JÁN PAVOL II. Evangelium 
Vitae, 58. 

407 JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 57. 
408 JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 63. 
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oplodnené ľudské vajíčko má nejaké práva, potrebujeme mať k dispozícii nejaký fakt, 
ktorý sa týka jeho prítomnosti, nie jeho budúcnosti.409 Takýto fakt však podľa Thomso-
novej nemáme k dispozícii.  

Pomerne pozoruhodné je Thomsonovej zdôvodnenie, prečo nemôžeme pripísať 
pravdivostnú hodnotu nepravda výroku, že plod má právo na život. Podľa jej názoru 
totiž nie je vôbec zrejmé, prečo by sme mali prijať a súhlasiť s tvrdením, že vlastnenie 
práv predpokladá vlastnenie záujmov. Upozorňuje pritom na niektoré nejasnosti, ktoré 
by sme mali vyriešiť skôr, než zaujmeme stanovisko v tejto otázke.   

Čo znamená mať práva, pýta sa. Veľmi zhruba, o osobe, napríklad Alfrédovi, po-
vieme, že má právo, keď sa budeme riadiť tým, čo vyplýva z nasledujúce tvrdenia: sku-
točnosť, že môžeme zlepšiť svet, keď niečo neurobíme, sama osebe neospravedlní fakt, 
že to neurobíme. Zamyslime sa nad touto situáciou: Alfréd obdivuje našu starožitnú 
kanvicu a  sľúbili sme mu, že mu ju dáme. Týmto sľubom sme mu udelili právo na túto 
kanvicu. Neskôr sa však ukáže, že Bert a Carol tiež obdivujú našu starožitnú kanvicu. 
Možno sa stane svet lepším, keď ju dáme Berte a Carol ako jej dvom spoluvlastníčkam, 
pretože tým urobíme aspoň dvoch ľudí z troch ľudí šťastnými, a nie iba jedného, ako by 
to bolo v prípade Alfréda. Z tohto utilitaristického pohľadu je potom lepšie postupovať 
týmto spôsobom. Lenže skutočnosť, že by z tohto pohľadu bolo lepšie, aby sme dali 
kanvicu dievčatám, neospravedlní to, že im ju máme dať, pričom odmietneme Alfréda. 
Alfréd má totiž právo, aby ju dostal.  

Podobnú situáciu predstavuje aj prípad, keď sa budeme riadiť tým, čo vyplýva z na-
sledujúceho tvrdenia: skutočnosť, že by sme zlepšili svet, keď niečo urobíme, sama osebe 
neospravedlní toto naše konanie. Zamyslime sa nad touto situáciou: môžeme zachrániť 
život Berte a Carol vtedy, keď zabijeme Alfréda. Dvaja z troch ľudí prežijú, čo je mož-
no lepšie, ako keby prežil len jeden. Z tohto utilitaristického pohľadu je preto azda vhod-
nejšie postupovať týmto spôsobom. Lenže opäť táto skutočnosť sama o seba neosprave-
dlní naše rozhodnutie, aby sme zabili Alfréda, pretože Alfréd má právo na život, a teda 
právo, aby nebol usmrtený. Thomsonová chce týmito príkladmi ilustrovať rozdiel medzi 
právami a zvažovaním určitých dobier. Mať práva znamená, že máme určitý morálne 
chránený status, resp. určité morálne chránené postavenie, ktoré nie je možné porušiť za 
žiadnych okolností.410 Z tohto dôvodu neplatia žiadne utilitaristické kritériá, ktoré by 
ospravedlňovali výnimky. Výnimky vedú totiž k porušovaniu práv. Naopak, jednotlivé 
dobrá, respektíve zlá môžeme vzájomne porovnávať a pomeriavať, a preto v určitých 
situáciách možno pripustiť a zdôvodniť výnimky. Toto rozlíšenie je kľúčové a neskoršie 
uvidíme, že na ňom je založené aj rozhodnutie Ústavného súdu SR v otázke potratov. 
Podobne na tomto rozdiele je založená aj Dworkinova argumentácia, ktorou sa – podľa 
nášho názoru – nechal inšpirovať aj slovenský Ústavný súd.   

Neprekvapuje, že Thomsonová sa na tomto mieste opäť vracia aj k niektorým Dwor-
kinovým úvahám. Všíma si skutočnosť, že Dworkin vo svojej skoršej práci navrhol, aby 
sme o právach premýšľali ako o „tromfoch“: fakt, že môžeme naším konaním priniesť 
o niečo viac toho, čo pokladáme za dobré než by to išlo iným spôsobom, je pretromfnu-
tý faktom, že niekto má právo, aby sme tak nekonali. Konkrétne, čo je iba zlé, to môže-
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me zničiť len v mene dosiahnutia niečoho lepšieho. Čo má právo, aby nebolo zničené, 
to nemôžeme zničiť ani v mene dosiahnutia niečoho lepšieho.411  

Pokiaľ má plod právo na život, tak má takýto morálne chránený status. Podľa 
Thomsonovej vychádza argument proti potratom z tohto rozlíšenia, preto je potrebné, 
aby sme interpretovali výrok, že plod má právo na život tak, že plod má takýto morálne 
chránený status. Aký dôvod môžeme použiť na vyvrátenie tohto tvrdenia? Dworkin síce 
hovorí, že je veľmi ťažké pochopiť tvrdenie (priradiť mu určitý význam), že skorý plod, 
oplodnené vajíčko, má právo na život, a preto je takýto výrok nezmyselný, Thomsonová 
však tento názor nezdieľa. Naopak, videli sme, že podľa nej má toto tvrdenie priradený 
celkom určitý význam. Upozorňuje, že možno je tvrdenie, že plod má morálne chránený 
status nepravdivé. Tvrdí však, že tvrdenie, že plod má právo na život, čiže morálne chrá-
nený status, nemôžeme obísť a tvrdiť, že ide výrok, ktorému sa nedostáva významu. 
Musíme ho vziať vážne.412 

Máme však po ruke nejaký presvedčivý dôvod, na základe ktorého by sme mohli 
poprieť, že oplodnené vajíčka majú právo na život? Jeden sme už spomenuli. Pripomeň-
me si ho: ak vlastnenie práv skutočne predpokladá vlastnenie záujmov, čo predpokladá 
vlastnenie chcenia, nádejí, túžob, radostí a starostí, potom – pretože oplodnené vajíčka 
nemajú umiestnenie pre takéto psychologické stavy – vyplýva z toho, že oplodnené 
vajíčka nemajú vôbec žiadne práva a teda nemajú ani právo na život. Na základe tejto 
argumentácie sa zdá, že toto tvrdenie z encykliky musíme pokladať jednoducho za ne-
pravdivé, pretože sa nedá zdôvodniť. 

Lenže ako sme konštatovali, Thomsonová tento záver neobhajuje. Pýta sa, prečo 
by sme mali súhlasiť s názorom, že vlastnenie práv predpokladá vlastnenie záujmov. Na 
jednej strane pokladá zdôvodnenie pravdivosti výroku, že vlastnenie práv predpokladá 
vlastnenie záujmov, za dosť pravdepodobné.413 Na podporu tohto tvrdenia uvádza tento 
príklad: obrazy starých majstrov nemajú žiadne záujmy. Môžeme urobiť niečo, čo je pre 
tieto obrazy dobré? Azda ich môžeme pravidelne oprašovať a starať sa o ne, bude to iste 
prospešné a dobré. Môžeme urobiť niečo, čím ich poškodíme, a tým im nebudeme pro-
spievať, čo bude pre tieto obrazy zlé. Keď ich ponecháme na prudkom slnečnom svetle, 
tak im asi veľmi nepomôžeme. Ale ani pravidelné oprašovanie obrazov nie je tým, čo 
by sme mohli charakterizovať ako presadzovanie a ochranu ich záujmov a ani ich vysta-
venie prudkému slnečnému svetlu nemôžeme označiť ako niečo, čo bráni v presadzo-
vaní ich záujmov. Keď robíme tieto úkony, presadzujeme, respektíve obmedzujeme 
(poškodzujeme) predovšetkým záujmy ich vlastníka, ale nie záujmy obrazov. Podľa 
Thomsonovej výkladu však urobiť niečo zlé nejakej bytosti znamená, že nespravodlivo 
obmedzíme jej záujmy. Keďže obrazy nemajú žiadne záujmy, nemôžeme nespravodlivo 
obmedziť, čo nemajú, čiže ich záujmy. Na základe tohto dôvodu im nemôžeme uškodiť, 
respektíve spôsobiť im škodu a ujmu a urobiť im tak niečo zlé. Napríklad, keď položí-
me Alfrédov obraz na prudké slnečné svetlo, môžeme nespravodlivo obmedziť Alfré-
dove záujmy, a týmto spôsobom Alfrédovým záujmom poškodiť a urobiť mu niečo zlé, 
ale obrazu nič zlé neurobíme.414 

                                                           
411 Pozri celu diskutiu o tomto probléme v DWORKIN, R. A Matter of Principle; DWORKIN, R. 

Taking Rights Seriously.    
412 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
413 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
414 Predpokladajme, že môžeme zlepšiť svet, ak urobíme obrazu niečo zlé. Nerobíme nič zlé iným, toto 

naše konanie sa týka len obrazu. Predpokladajme teda, že  nerobíme zle nikomu inému, keď takto 
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Zdá sa, že na základe týchto úvah existuje vysoká pravdepodobnosť, aby sme zdô-
vodnili pravdivosť tvrdenia, že vlastnenie práva predpokladá vlastnenie záujmov. Bolo 
by však nerozumné popierať toto tvrdenie? Thomsonová si to nemyslí. Poukazuje na 
nasledujúci problém. Môžeme pripustiť, že ak nejaká vec nemá záujmy, tak potom nie 
je možné, aby sme obmedzili jej záujmy nespravodlivo. Nie je preto ani možné, aby 
sme jej škodili a robili niečo zlé. Ale keď vlastnenie práv znamená vlastnenie určitého 
druhu chráneného morálneho statusu, potom stojíme pred potrebou vysvetliť, prečo by 
sme si mali myslieť, že nejaká vec má tento špeciálny morálny status len vtedy, keď je 
jej možné škodiť. Niet pochýb, že nemôžete uškodiť obrazu, a teda mu urobiť niečo zlé. 
Ale ako sa dostaneme odtiaľ k záveru, že obrazom chýba chránený morálny status? 
Vyskytuje sa tu podľa nej medzera v argumentácii, ktorú nedokáže vysvetliť. Konštatu-
je, že je celkom rozumné prekročiť ju, ale chýbajú nám presvedčivé dôvody na to, aby 
sme tak urobili.415  

Na základe tejto úvahy zdôvodňuje Thomsonová svoj agnostický postoj v otázke 
práva na život plodu. Podľa jej názoru nemáme presvedčivé zdôvodnenie, na základe 
ktorého by sme mohli odmietnuť tvrdenie z encykliky, že oplodnené vajíčka majú právo 
na život.     

Na druhej strane, rovnako nemáme presvedčivý dôvod, aby sme mohli tvrdiť, že 
oplodnené vajíčka majú právo na život. Podľa Thomsonovej je zdôvodnenie, ktoré po-
núka encyklika, nevyhovujúce. Lebo podľa encykliky sa učenie, že plod má právo na 
život od momentu počatia „zakladá na prirodzenom zákone (natural law)“, ako aj „na 
písanom Božom slove“.  

„Preto mocou autority, ktorú Kristus udelil Petrovi a jeho nástupcom, v spo-
ločenstve s biskupmi, ktorí veľakrát odsúdili umelý potrat, a v rámci spomína-
nej predchádzajúcej konzultácie, hoci roztratení po svete, jednomyseľne toto 
učenie schválili, vyhlasujem, že priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo 
ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľ-
ným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Toto učenie, ktoré sa zakladá na priro-
dzenom zákone a na písanom Božom slove, odovzdáva sa tradíciou Cirkvi  
a učí ho riadne a všeobecné Magistérium 73. Žiadna okolnosť, žiaden cieľ ni-
kdy neospravedlnia čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božie-
mu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný ro-
zum a ako ho ohlasuje Cirkev.“416 

Každý potrat prestupuje Boží zákon, ktorý je vpísaný „do každého srdca človeka, 
ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev“. Thomsonová namieta, že uče-
nie, na základe ktorého je potrat neprípustný, nemusí prijať každý ako pravdivé. Nie je 

                                                                                                                                              

konáme. Potom robenie zla obrazu nikomu neškodí. Pretože na základe našej hypotézy je prípustné 
spôsobiť zlo obrazu, ak to zlepší svet, a teda môžeme v tom pokračovať. Podľa Thomsonovej z toho 
vyplýva, že maľba nemá morálne chránený status, a teda, že nemá práva. THOMSON, J. J. Abor-
tion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 

415 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
416 JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 62. „Preto Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástup-

com, v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevin-
nej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Túto náuku, zakladajúcu sa na nepísanom 
zákone, ktoré každý človek pomocou svetla rozumu nachádza vo vlastnom srdci (porov. Rim 2,14-
15), potvrdzuje Sväté písmo, odovzdáva ju tradícia Cirkvi a učí ju riadne a všeobecné Magisté-
rium.“ JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae, 57.  
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preto nič nerozumné alebo iracionálne na tvrdení, že toto učenie je nepravdivé.417 Rov-
nako tých, ktorí toto učenie odmietajú, len sotva môžeme označiť za iracionálnych. Inými 
slovami, neexistuje nič nerozumné na našom presvedčení, že ani toto učenie sa nedá 
zdôvodniť žiadnym argumentom, a preto nemôžeme zdôvodniť ani tvrdenie, že oplod-
nené vajíčka majú právo na život. 

Aké dôsledky majú tieto úvahy na debatu o legalite potratov (zákonnosti potratov) 
v liberálnej demokracii? Po prvé, Thomsonová tvrdí, že ženy pokladajú otázku dostup-
nosti potratov za dôležitú v ich snahe o uplatnenie slobody a rovnosti. Keď ženám odo-
prieme právo na potrat, ukladáme tým na slobodu žien obmedzenia, aby konali určitým 
spôsobom vo veciach, ktoré majú pre ne kľúčový význam, a to pre každú ženu zvlášť, 
ako aj na dosiahnutie rovnosti žien s mužmi všeobecne. Keď totiž takéto obmedzenie 
uložíme výlučne z toho dôvodu, že plod má právo na život od okamihu počatia, potom 
ho uložíme na základe takého dôvodu, ktorý nemusí prijať každá žena. Konkrétne, ne-
musí ho prijať ani na základe svojho racionálneho posúdenia, ani na základe odlišných 
etických východísk, alebo keď ho aj prijme, tak tento dôvod nemusí v jej úvahách na-
pokon prevážiť. Thomsonová konštatuje, že právny režim, ktorý si zakladá na rešpekto-
vaní slobody, nemôže na takomto základe dôsledne obmedzovať slobodu žien. Podľa 
Thomsonovej by malo byť jasné, prečo. Sloboda, ktorá je pokladaná za tak široko cenenú 
a kľúčovú hodnotu v liberálnej demokracii, nemôže byť obmedzená na základe takých 
dôvodov, ktoré nie je nerozumné odmietnuť. Keď tak robíme, tak na ženy kladieme také 
požiadavky, ktoré im nemôžeme zdôvodniť a uloženie obmedzení nie je nič iné ako rýdze 
uplatnenie moci.418    

Po druhé, na základe predošlej úvahy je zrejmé, že Thomsonová vychádza nielen  
z predpokladu, že každý, kto chce uložiť závažné obmedzenie na slobodu, má povin-
nosť povedať, prečo je prípustné tak urobiť, a teda nestačí uviesť len samotné zdôvod-
nenie. Tvrdí niečo silnejšie: táto povinnosť od nás vyžaduje viac, ako iba uvedenie 
akéhokoľvek dôvodu na obmedzenie slobody. Zdôvodnenie obmedzenia má obsahovať 
taký dôvod, ktorý je nerozumné odmietnuť. Konkrétne to znamená, že je neprijateľné 
obmedzovať prístup k potratom a zdôvodniť ho len tým, že plod má právo na život od 
okamihu počatia.419 Lenže Thomsonová tvrdenie, že plod má právo na život, nepokladá 
ani za pravdivé a ani za nepravdivé. Inými slovami, nie je nerozumné, ak ho odmietneme. 
Rovnako však treba uviesť, že na základe tejto argumentácie možno povedať, že nie je 
ani nerozumné, ak ho prijmeme.   

Po tretie, Thomsonová si uvedomuje, že v tomto prípade sa dostávame do situácie, 
ktorú niektorí autori označujú ako patovú situáciu v polemikách o potratoch.420 Jedna 
strana hovorí, že plod má právo na život od momentu počatia, druhá strana to popiera. 
Ani jedna strana nie je schopná preukázať, že dokáže uviesť zdôvodnenie, ktoré potvrdí 
buď pravdivosť alebo nepravdivosť tohto tvrdenia, a ktoré by bolo všeobecne prijateľné. 
Thomsonová si preto kladie otázku: prečo by mali vyhrať tí, ktorí popierajú, že plod má 
právo na život od momentu počatia? Prečo rozbiť túto symetriu tým, že necháme vyhrať 
tých, ktorí popierajú, že plod má právo na život od momentu počatia? Odpoveď, ktorú 
Thomsonová ponúka, je typicky liberálna, a síce, že situácia, ktorá charakterizuje verej-

                                                           
417 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
418 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
419 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
420 Bližšie pozri diskusiu o tomto probléme v RAWLS, J.  Revidovaná idea verejného rozumu, s. 215-

227. 
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né polemiky nie je vôbec symetrická. Predmetom diskusie nie je to, ktorý z dvoch názo-
rov by sme mali podporovať a presadiť, to znamená, názor, že plod má právo na život 
od počatia alebo názor, že plod nemá právo na život od počatia, ale predmetom sporu je 
povolenie na uloženie sily. Tí, ktorí podporujú tvrdenie, že plod má právo na život od 
počatia, chcú povolenie na uplatnenie politickej moci na časť občanov, konkrétne povo-
lenie na obmedzenie ich osobnej slobody. Naopak tí, ktorí popierajú pravdivosť tvrde-
nia, že plod má právo na život od momentu počatia, chcú povolenie, aby sme boli oslo-
bodení od uplatnenia politickej moci v tejto oblasti. Zdôvodnenie si podľa Thomsonovej 
vyžaduje tvrdenie, ktoré sa týka povolenia na uloženie politickej moci na konanie iných 
občanov, nie však tvrdenie, ktoré sa týka oslobodenia od použitia politickej moci.

 421 
Inými slovami, to, čo musíme zdôvodniť, je obmedzenie slobody, pričom bremeno dô-
kazu je na odporcoch potratov. 

Thomsonová v tejto súvislosti uvádza:  

„Dúfam, že je jasné, že moja námietka, voči obmedzeniu prístupu k potra-
tom na základe toho, že plod má právo na život od momentu počatia, netkvie 
v tom, že toto učenie je katolícke, a teda ide o náboženské učenie. Moja ná-
mietka nie je, že obmedzenie slobody na základe tohto učenia porušuje prin-
cíp oddelenia náboženstva (cirkvi) od štátu. Ak zákonodarca obmedzuje slo-
bodu na základe tohto učenia, a vyhlasuje, že je oprávnený tak urobiť, pretože 
Boh povedal, že toto učenie je pravdivé, potom zákonodarca porušuje princíp 
oddelenia cirkvi od štátu. Ale žiadny rozumný súčasný odporca potratov ne-
požaduje od legislatívy, aby konala takýmto spôsobom. Odporcovia potratov 
namiesto toho vyzývajú zákonodarcov, aby obmedzili slobodu na základe toh-
to učenia a vyhlasujú, že sú oprávnení tak urobiť, pretože toto učenie je prav-
divé.“ 422 

Thomsonová vychádza vo svojej argumentácii proti reštriktívnej regulácii potratov 
z troch základných predpokladov, ktoré ďalej rozvíja vo svojej argumentácii. Po prvé, 
reštriktívne právne úpravy potratov výrazne obmedzia slobodu žien (women's liberty). 
Po druhé, výrazne obmedzenie slobody nemôžeme ukladať v mene úvah, ktorých od-
mietnutie nie je nerozumné. Po tretie, to, že niektoré ženy odmietajú tvrdenie, že plod 
má právo na život od počatia, neznamená, že tak robia na základe nerozumných dôvo-
dov. 

V závere Thomsonová uvádza, že existuje pochopiteľne priestor pre tých, ktorí pri-
jímajú katolícke učenie týkajúce sa potratov, aby ho vyjadrili na verejnom fóre. Verejné 
fórum musí byť otvorené pre každého, konštatuje. Znepokojujú ju však dve veci. 

Po prvé, vyčíta protipotratovému hnutiu, že vo svojej kampani bežne uvádza ne-
pravdivé údaje o potratoch. Zmieňuje sa o fotografiách narodených detí, ktoré majú rok 
a pol, pri ktorých je nápis „Potrat zabíja“ a podobne. Svoju úvahu uzatvára konštatova-
ním, že hyperbola na politické účely je jedna vec, ale vedomý podvod druhá. Hoci je 
verejné fórum otvorené, aby sme mohli použiť vo verejných debatách jednak pravdivé 
a jednak nepravdivé údaje, predsa len by sme mali dbať o to, aby boli naše vyjadrenia 
v súlade s faktami. 

                                                           
421 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
422 THOMSON, J. J. Abortion [online] //new.bostonreview.net/archives/BR20.3/thomson.php. 
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Po druhé, Thomsonová si všíma politický rozmer, ktorý sa týka politických krokov 
uzákonenia práva na potrat. Niektorí liberáli si totiž uvedomujú ťažkosti v súvislosti so 
súdnym aktivizmom, ktorého prostredníctvom bolo formulované a zaistené právo na 
potrat.423 Presnejšie, niektorí liberáli, ktorí prijímajú názor, že právo na potrat by malo 
byť ukotvené v právnom poriadku, sú kritickí k úlohe Najvyššieho súdu pri zaistení toh-
to práva. Sú presvedčení, že keď obídeme demokratický proces – t. j. otázka potratov 
nebude riešená na základe rozhodnutia legislatívy, či už federálnej alebo štátnej – pove-
die to k nespokojnosti a k otázke legitimity takého kroku, ktorý obišiel názor väčšiny 
občanov stelesnený v zákonodarnej moci. Nazdávajú sa, že keby takéto rozhodnutie bolo 
riešené prostredníctvom zákonodarstva, tak výsledok by bol viac menej rovnaký ako je 
tomu teraz, ale bez zbytočného násilia, ku ktorému sa uchyľujú odporcovia potratov. 
Pretože to, čo poháňa zlosť odporcov potratov, nie je iba skutočnosť, že potrat je umož-
nený, ale aj skutočnosť, že je umožnený na základe súdneho rozhodnutia, ktoré obišlo 
rozhodnutie zákonodarnej moci, a teda väčšiny obyvateľstva. Ide o známe námietky 
proti súdnemu aktivizmu. Aj z tohto pohľadu pokladajú takýto krok odporcovia potratov 
za nelegitímny a cítia sa oprávnení voči nemu vystúpiť. 

Thomsonovej odpoveď na túto námietku je dosť strohá. Podľa nej dôkladné a pre-
svedčivé nedávne štúdie, ktoré zbierali empirické dáta o vývoji názorov práva na potrat, 
od doby rozhodnutia v prípade Roe v. Wade naznačujú, že táto hypotéza o prístupe k po-
tratom nie je jednoducho pravdivá. Došli totiž k záveru, že prístup by bol oveľa horší, 
než je tomu teraz. To znamená, že ak by bola táto otázka ponechaná na legislatívu, právo 
na potrat by malo len sotva takú zákonnú podobu, akú má dnes.424  

Táto odpoveď sa, samozrejme, vyhla jadru námietky, ktorú adresujú liberálom od-
porcovia potratov na spôsob zákonného zaistenia práva na potrat. Sama Thomsonová 
tým implicitne priznáva, že cesta súdneho aktivizmu bola azda jediný spôsob, ako do-
siahnuť zákonné ukotvenie práva na potrat, ktoré bude mať primeranú liberálnu podobu. 
Je však potrebné vziať do úvahy, že odpovedá liberálnym kritikom súdneho aktivizmu 
pri zaisťovaní práva na potrat, nie konzervatívnym odporcom tohto práva, takže túto  
výčitku zmierňuje skutočnosť, že Thomsonová smeruje svoj záver do vlastných radov 
obhajcov práva na potrat.  

Napriek tomu, v závere svojho článku Thomsonová upozorňuje na tento problém. 
Vo svojej krátkej úvahe na túto tému sa pokúša zdôvodniť úlohu súdneho aktivizmu pri 
riešení tejto otázky. Upozorňuje na to, že ak je správny jej predpoklad, že nie je nič ne-
rozumné na presvedčení, že prinajmenšom veľmi skoré potraty neporušujú žiadne právo, 
a preto nemôže byť sloboda ísť na potrat obmedzená na základe toho, že dochádza k po-
rušovaniu práv, potom nemôže existovať žiadna principiálna námietka proti vyriešeniu 
tohto problému skôr prostredníctvom súdnej než zákonodarnej vetvy vlády. „Obhajova-
nie našich základných slobôd je koniec koncov presne to, čo majú súdy robiť.“425 Keď 
sa bližšie pozrieme na Dworkinove názory, ktoré publikoval na tému rozhodovacej čin-
nosti súdov a interpretácie, len sotva unikneme dojmu, že pod tento záver by sa zrejme 
ochotne podpísal.      
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7 
NÁBOŽENSKÁ OBRANA POTRATOV 

U RONALDA DWORKINA 

Dworkin v predhovore k ďalšiemu vydaniu svojej známej knihy Life's Dominion 
reaguje na niektorých svojich kritikov. Tí, podobne ako Thomsonová, nesúhlasia s ná-
zorom, že prevažná väčšina ľudí v skutočnosti len nesprávne chápe svoje vlastné pre-
svedčenie, týkajúce sa potratov. Ľudia, ktorí tvrdia, že plod má práva a svoje vlastné 
záujmy od počatia, a teda potrat je pre nich vraždou, mienia tým presne to, čo hovoria. 
Zároveň väčšina ľudí s takýmto názorom zastáva tiež postoj, ktorý nie je konzistentný. 
A hoci by sme aj napokon pripustili, že výrok, ktorý vyjadruje tento názor, je v koneč-
nom dôsledku bez významu, respektíve ide o výrok bez obsahu, nič nebráni tomu, aby 
ľudia tvrdili takéto „zmyslu-prázdne“ výroky alebo zastávali aj takéto nekonzistentné 
postoje. 

Napriek tomu je Dworkin presvedčený, že takéto úvahy jeho kritikov vychádzajú  
z príliš hrubej koncepcie interpretácie a chápania toho, čo majú druhí ľudia na mysli.426 
Predovšetkým však pokladá výrok, že plody majú vlastné práva a svoje vlastné záujmy 
od momentu počatia za kontradiktorický, čiže pojem plod a pojmy práva a záujmy si 
protirečia. Ľudia nemôžu pomocou vety, že plod má práva a svoje vlastné záujmy od 
momentu počatia, vyjadriť žiadnu myšlienku. Táto veta vo svojom doslovnom význame 
totiž nič nevyjadruje.427 Keďže neexistuje žiadna takáto myšlienka, ľudia ju nemôžu ani 
komunikovať prostredníctvom takéhoto alebo podobného výroku, ktorý sa objavuje v ich 
tvrdeniach. Napríklad v prípade, že by ľudia nosili transparenty, na ktorých by svetu 
oznamovali, že veria v existenciu štvorhranných kruhov, nemohli by sme dobre porozu-
mieť tomu, čo mienia komunikovať pomocou uvedeného výroku. Dôvod tkvie v tom, že 
vlastnosti byť kruhom a byť štvorhranný sa vzájomne vylučujú, nemôže preto existovať 
žiadny predmet, ktorý by ich súčasne spĺňal. Veta, že kruhy sú štvorhranné nevyjadruje 
žiadnu myšlienku, resp. propozíciu, preto by sme mali hľadať miesto tohto protirečivého 
obsahu vyslovenej vety nejakú inú koherentnú myšlienku, ktorú chce hovorca prostred-
níctvom tejto vety vo svojich tvrdeniach vyjadriť, resp. komunikovať. Rovnako je to 
tiež v prípade výroku, že plody majú práva a svoje vlastné záujmy od momentu počatia. 
Je síce zrejmé, že tento druhý výrok nie je tak zreteľne sebakontradiktorický ako je to 
v prípade výroku, že kruhy sú štvorhranné, ale Dworkin sa domnieva, že hoci nám nie je 
na prvý pohľad zrejmá kontradiktorickosť tohto výroku, pri bližšom pohľade sa jeho 
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kontradiktorickosť ukáže. Nemôžeme tak rozumieť ľuďom, ak sa domnievame, že do-
slovný význam vety, že plody majú práva a svoje vlastné záujmy od momentu počatia, 
vyjadruje nejaký konkrétny neprotirečivý obsah, ktorý sa snažia pomocou tohto výroku 
vyjadriť a komunikovať, pretože takýto obsah neexistuje. Lenže podľa Dworkina, pri-
sudzovanie nekoherentnosti je skôr priznaním zlyhania porozumenia a komunikácie, 
pričom sa máme snažiť o niečo lepšie, a to je to, čo sa podľa vlastných slov „pokúšam 
robiť“.  

7.1  Hľadanie obsahu/významu tvrdenia, že plod má práva 
a svoje vlastné záujmy   

Dworkin ponúka nasledujúce vysvetlenie toho, čo mienia ľudia týmto výrokom 
komunikovať prostredníctvom svojich tvrdení. Uvádza ho spolu so známym príkladom 
z teórie vedy. Keď vedci nedokážu vysvetliť svoje pozorovania o známom vesmíre, tak 
spravidla predpokladajú existenciu niečoho, čoho existencia nebola zatiaľ objavená, na-
príklad inej planéty, hviezdy alebo sily. Predpokladajú, že existuje neznáma planéta, 
hviezda alebo sila a usilujú sa potvrdiť, resp. vyvrátiť pravdivosť tohto svojho predpo-
kladu. V debatách o tomto probléme uvádzajú bežne mnohí autori príklad s planétou 
Neptún. Astronómovia objavili planétu Neptún až vtedy, keď si uvedomili, že pohyby 
planéty Urán by mohli byť vysvetlené len pomocou gravitačnej sily iného nebeského 
telesa, ktoré nie je doteraz známe. Predpokladali, že takéto teleso obieha okolo slnka  
a nachádza sa za Uránom. Na základe tejto hypotézy urobili potrebné pozorovania s cie-
ľom potvrdiť alebo vyvrátiť tento predpoklad.428 

Dworkin tvrdí, že jeho vysvetlenie je založené na rovnakom metodologickom prí-
stupe. Väčšina z nás – liberáli ako aj konzervatívci – nedokáže vysvetliť svoje morálne 
presvedčenia v otázke potratov takým spôsobom, akým ho vysvetľujú mnohí politici, 
teológovia a filozofi. Takmer všetky politické, teologické, morálne, filozofické a dokon-
ca aj sociologické diskusie totiž predpokladajú, že ľudia sa v otázke interrupcií nezho-
dujú preto, lebo sa nezhodujú v tom, či je ľudský plod osobou od okamihu svojho poča-
tia, alebo sa stáva osobou v istej chvíli tehotenstva, resp. sa ňou stáva až po narodení. 
A ak je plod osobou, tak v tom, či jeho právo na život musí ustúpiť pred nejakým silnej-
ším právom tehotnej ženy. Inými slovami, naše rozdielne názory na to, kedy a prečo je 
potrat morálne nesprávny a takisto naše rozdielne názory na spôsob, ako by sme mali 
prostredníctvom zákona regulovať potraty, vyplývajú z našich rozdielnych základných 
presvedčení, ktoré sa týkajú otázky, či plod je osobou so svojimi vlastnými právami 
alebo záujmami. A ak je plod osobou, do akej miery jeho práva a záujmy pretromfnú 
práva a záujmy tehotnej ženy.  

Dworkin pokladá tento výklad diskusie o interrupciách za zavádzajúci, a to aj na-
priek jeho všeobecnej rozšírenosti. Tvrdí, že takýmto spôsobom nemôžeme pochopiť 
skutočné morálne a politické presvedčenia týkajúce sa toho, kedy sú interrupcie prípust-
né a čo by mala štátna moc v otázke interrupcie robiť. Keď sa pozrieme bližšie na to, 
aké druhy presvedčení má väčšina ľudí, zistíme, že ich nemôže jednoducho vysvetliť 
pomocou odhalenia názorov ľudí na to, či ľudský plod je osobou. Detailná štruktúra naj-
konzervatívnejšieho názoru na interrupcie je vlastne nezlučiteľná s predpokladom, že 
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plod má práva od okamihu počatia, a detailnú štruktúru najliberálnejšieho názoru nemož-
no vysvetliť len na základe predpokladu, že ich nemá.429 Naše presvedčenia reflektujú 
inú ideu, ktorú takisto zastávame, ktorej „gravitačná sila“ lepšie vysvetlí formu našich 
presvedčení a našich nezhôd. Túto odlišnú ideu môžeme vyjadriť pomocou tvrdenia, že 
ľudský život má vnútornú hodnotu.  

Dworkin k danému záveru dospieva na základe úvahy o našich bežných názoroch 
na hodnotu života. Domnievame sa, že je vnútorne zlé, keď ľudský život, ktorý sa už 
začal, predčasne skončí. Inými slovami, predčasná smrť je sama o sebe zlá, a to dokon-
ca aj vtedy, keď nie je na nej nič zlé pre žiadnu konkrétnu osobu. Mnoho ľudí vyjadruje 
takýto názor, pokiaľ ide o samovraždu alebo eutanáziu. Nazdávame sa, že sa stane niečo 
strašné, keď si niekto vezme život alebo keď ho doktor usmrtí na jeho vlastnú žiadosť, 
dokonca aj vtedy, keď je to v záujme tejto osoby. Rovnaké názory máme tiež na potrat: 
je to niečo zlé, nie preto, že porušuje práva plodu alebo poškodzuje jeho záujmy, ale 
napriek tomu, že plod nemá žiadne práva alebo záujmy, ktoré by sme mohli porušiť. 
Veľká väčšina ľudí – liberáli ako aj konzervatívci – sú presvedčení, prinajmenšom in-
tuitívne, že život ľudského organizmu má vnútornú hodnotu, nech sa nachádza v akom-
koľvek stupni svojho vývoja, čiže aj v embryonálnom štádiu. Dworkin poznamenáva, že 
tieto názory majú mnohí ľudia aspoň intuitívne, pretože prevažná väčšina ľudí spravidla 
nevyjadruje svoje názory na potrat alebo eutanáziu pomocou idey, že ľudský život má 
vnútornú hodnotu. Pre nich je táto idea neobjavenou planétou, ktorá vysvetľuje inak 
nevysvetliteľné názory.430 

7.2  Existuje idea vnútornej hodnoty života? 

Je zrejmé, že Dworkinov pojem vnútornej hodnoty života je filozofický pojem, ktorý 
bežne nepoužívame. Dworkin si to sám uvedomuje a pokúša sa ozrejmiť, ako hovorí, 
ideu vnútornej hodnoty, ktorá sa môže zdať pre nefilozofov záhadná. Táto idea je nám 
spravidla skrytá, podobne ako planéta Neptún, respektíve iné implicitne zastávané pred-
poklady našich bežných presvedčení a názorov.   

Dworkin svoj výklad začína na pozadí námietky Davida Huma, ktorý popiera sa-
motnú možnosť, že by niečo vôbec malo svoju vnútornú hodnotu. David Hume trval na 
tom, že objekty alebo udalosti môžu byť hodnotné len vtedy, keď slúžia niečím záujmom 
a cieľom. Z tohto pohľadu nič nie je hodnotné, pokiaľ to nik nechce, alebo mu to nepo-
máha dostať sa k tomu, čo chce.431 Je nevyhnutné, aby život pokračoval v prípade, že ho 
nikto nepokladá za hodnotný alebo nepredstavuje hodnotu na dosiahnutie určitého cie-
ľa? Mal by život pokračovať len preto, že je hodnotný sám o sebe? Podľa Dworkina ide 
o pomerne silné námietky.  

Vo svojej odpovedi na tieto námietky sa Dworkin usiluje ukázať, že sú veci v na-
šich životoch, ktoré súvisia s ideou, že objekty alebo udalosti sú hodnotné sami o sebe. 
Hoci v našom bežnom živote spravidla platí, že väčšinu času trávime tým, že sa usiluje-
me robiť veci, ktoré sú hodnotné, pretože z nich máme potešenie alebo sú nevyhnutné 
pre náš život. Z tohto dôvodu zarábame peniaze, aby sme si kúpili oblečenie, jedlo, lieky 
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a podobne. Podľa Dworkina je tiež evidentnou idea, že niektoré udalosti alebo objekty 
sú hodnotné sami o sebe – ceníme si ich nie preto, že slúžia našim túžbam alebo záuj-
mom, ale pre ich vlastnú hodnotu. Napríklad to, čo si myslíme o poznaní, vede, umení, 
kultúre a prírode možno vyložiť len v rámci úvah o tom, ako je niečo hodnotné samo 
o sebe. Idea vnútornej hodnoty je, podľa Dworkina, pre nás samozrejmosťou a má kľú-
čové miesto v našom spoločnom systéme hodnôt a názorov.432  

Nestačí však len všeobecne uviesť, že uvažovanie v rámci idey vnútornej hodnoty 
je nám dôverne známe. Sme konfrontovaní s osobitým uplatnením tejto idey. Konkrétne 
s tvrdením, že ľudský život dokonca aj vo svojej nerozvinutej forme má vnútornú hod-
notu. Uplatnenie idey vnútornej hodnoty života v tejto konkrétnej oblasti kladie pred  
nás jedinečné otázky. Vyplýva z idey vnútornej hodnoty života, že sa máme usilovať o to, 
aby bolo na svete toľko ľudských jedincov, koľko je len možné? Alebo naopak, možno 
argumentovať na základe vnútornej hodnoty života, že by bolo lepšie, pokiaľ by bola 
v mnohých častiach sveta regulovaná pôrodnosť? Je morálne záväzné v momente, kedy 
ľudský život začne, aby ďalej pokračoval? Podľa Dworkina pri hľadaní odpovede na 
tieto dôležité otázky narazíme na zásadný rozdiel, ktorý je medzi dvoma kategóriami 
vnútorne hodnotných vecí: tie, ktoré sú vzostupne hodnotné (incrementally valuable) – 
čím viac ich máme, tým sa ich hodnota zvyšuje – a tie, ktoré sú hodnotné odlišným spô-
sobom, a ktoré uvádza pod označením posvätné alebo nedotknuteľné hodnoty (inviolab-
le values). 

7.3  Podoby hodnôt a vnútorná hodnota života  

Čo znamená teda, keď povieme, že ľudský život je vnútorne hodnotný? Dworkin 
na túto otázku ponúka pomerne obšírnu odpoveď prostredníctvom načrtnutia analýzy 
rôznych podôb hodnôt. Niečo je inštrumentálne hodnotné (instrumentally valuable), ak 
jeho hodnota závisí od jeho užitočnosti, jeho schopnosti pomôcť ľuďom dosiahnuť to, 
čo si želajú a po čom túžia. To znamená, že slúži ako prostriedok na dosiahnutie neja-
kého iného cieľa. Peniaze či medicína, napríklad, sú len inštrumentálne hodnotné: nik si 
spravidla nemyslí, že peniaze majú hodnotu mimo ich použitia ako kúpnej sily v rámci 
rôznych ekonomických vzťahov, a teda peniaze sú len prostriedok na to, aby si ľudia 
mohli kúpiť veci, ktoré chcú alebo potrebujú; rovnako aj medicína má hodnotu ako ná-
stroj a prostriedok na liečenie našich chorôb.  

Niečo je subjektívne hodnotné len pre tých ľudí, ktorí po tom túžia. Holdovanie pi-
tiu škótskej whisky, či sledovanie futbalových zápasov a aktívne zjazdové lyžovanie sú 
hodnotné len pre ľudí, ktorí v tom nachádzajú isté potešenie. Iní ľudia, ktorým sa takéto 
činnosti protivia, sa nedopúšťajú žiadnej chyby vo svojom hodnotení, pokiaľ nepokla-
dajú tieto veci za cenné. Inými slovami, nič sa nestane, ak týmto činnostiam nepreukážu 
náležitú úctu.433    

Niečo je vnútorne hodnotné, ak jeho hodnota je nezávislá od toho, čo sa ľuďom 
prihodí alebo od ich prianí, želaní, alebo od ich koncepcie dobra.434 Dworkin sa nazdá-
va, že väčšina z nás pokladá aspoň niektoré objekty alebo udalosti za vnútorne hodnotné 
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týmto spôsobom. To znamená, že by sme ich mali obdivovať a chrániť preto, lebo sú 
dôležité sami o sebe, a to nielen v prípade, že po nich tužíme my alebo iní ľudia. Mnoho 
ľudí pokladá napríklad veľké maliarske diela za takto vnútorne hodnotné. 

Umelecké maliarske diela musia byť rešpektované a chránené na základe svojej 
vnútornej kvality ako umenia, a nie preto, lebo ľudia z nich majú určité potešenie alebo 
nejaký príjemný estetický zážitok.435 Takýmto spôsobom zaobchádzame nielen s kon-
krétnymi maľbami alebo inými umeleckými dielami, ale vo všeobecnosti s celou oblas-
ťou ľudskej kultúry. Myslíme si, že je škoda, keď je zničená nejaká časť ľudskej kultúry, 
najmä pokiaľ ide o nejakú jej zložitú a zaujímavú formu. Jej ochrana sa nedá vysvetliť 
len na základe pozitívneho vplyvu kultúrnej rozmanitosti na kvalitu našich životov.436  

Na základe uvedeného delenia si možno položiť nasledujúcu otázku: je ľudský ži-
vot subjektívne, inštrumentálne alebo vnútorne hodnotný? Podľa Dworkina si väčšina 
z nás myslí, že všetky tri veci dohromady. Pokladáme hodnotu života za inštrumentálnu 
vtedy, keď niekoho život vnímame z hľadiska našich záujmov. To znamená z pohľadu 
pozitívneho vplyvu života určitého človeka na kvalitu našich životov. Keď napríklad 
hovoríme, že Mozartov a Pasteurov život má pre nás veľkú hodnotu, pretože Mozartova 
hudba a Pasteurove lieky slúžia našim záujmom, tak chápeme ich životy ako inštrumen-
tálne hodnotné.  

Podľa Dworkina pokladáme život osoby za subjektívne hodnotný vtedy, keď me-
riame jeho hodnotu z vlastného pohľadu danej osoby. To znamená, z pohľadu konkrét-
nej osoby a stupňa túžby a vôle tejto osoby zostať nažive alebo z pohľadu dobra, ktoré 
predstavuje pre danú osobu skutočnosti, že jej život pokračuje ďalej. Takže, ak povie-
me, že život stratil pre niekoho hodnotu, napríklad pre niekoho, kto je nešťastný alebo 
má nesmierne fyzické bolesti, tak berieme jeho život z hľadiska jeho subjektívnej hod-
noty.437  

Dworkin nazýva túto subjektívnu hodnotu života tiež osobnou hodnotou. Tvrdí, že 
je to táto osobná hodnota, čo máme na mysli, keď bežne hovoríme, že život osoby (per-
son’s life) je tou najdôležitejšou hodnotou. Zároveň je to osobná hodnota (personal va-
lue), ktorú má vláda za cieľ chrániť, keď uznáva a presadzuje právo ľudí na život. Takže 
z tohto pohľadu je pochopiteľné, že debata o potratoch zahŕňa otázku, či plod má svoje 
vlastné práva a záujmy, ktoré môže sledovať. Má plod osobný záujem na pokračovaní 
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života, a teda záujem, ktorý by mala vláda chrániť prostredníctvom uznania a vynucova-
nia práva na život? Ako som už uviedol, Dworkin na takto položenú otázku odpovedá, 
že rané ľudské embryá (early fetus) nemajú  žiadne takéto záujmy a práva. To znamená, 
že pokiaľ by bola otázka osobnej hodnoty života (presonal value) kľúčová v debatách 
o potratoch, potraty by boli morálne neproblematické.438 Ak však budeme predpokladať, 
že život ľudského organizmu, vrátane ľudských embryí, má vnútornú hodnotu, tak po-
trat zostáva morálne problematický.439   

Dworkin zavádza ďalej nasledujúci rozdiel v kontexte úvah o vnútornej hodnote. 
Niektoré veci, ktoré majú vnútornú hodnotu, sú vzostupne hodnotné (incrementally valu-
able). Sú situácie, že čím je ich viac, tým je svet lepší. Príkladom je naše úsilie o nado-
búdanie mnohých teoretických znalostí a vedomostí. Chceme vedieť čo najviac z arche-
ológie, astronómie – napríklad o galaxiách, ktoré sú vzdialené milióny svetelných rokov 
– a podobne. Usilujeme sa o uchopenie čo najväčšieho množstva poznatkov, hoci len 
zlomok z týchto našich vedomostí má svoje priame praktické uplatnenie. Hodnota vedy 
je ukrytá v tej a jedine v tej schopnosti, pomocou ktorej dokážeme systematicky rozši-
rovať naše vedomosti o svete: čím viac o svete vieme, tým lepšie.  

Ľudský život však nepatrí do tejto skupiny: zvyšovanie počtu ľudstva nie je hodno-
ta sama osebe, dokonca za istých okolností môže byť vyslovene zlom, ale predčasné 
ukončenie už počatého života v nás musí prebúdzať poľutovanie, pocit nesprávnosti, 
zdesenie. Podľa Dworkina ľudský život nehodnotíme uvedeným spôsobom, pretože je 
to niečo, čo si ceníme až vtedy, keď to začne existovať. Ľudský život je posvätný alebo 
nedotknuteľný (sacred or inviolable)440 na základe jedinečnej histórie svojho vzniku. 
Nie je rozhodujúce, koľko ľudí existuje, ale to, že akonáhle ľudský život začne existo-
vať, nemal by byť zničený.  

Dworkin však tento rozdiel nepokladá za niečo, čo sa týka len vnútornej hodnoty 
ľudského života. To isté platí aj vzhľadom na iné objekty a udalosti, o ktorých si myslí-
me, že sú jedinečné. Napríklad platí to o veľkej časti umenia, ktoré si, podľa Dworkina, 
ceníme na základe toho, že ho pokladáme za posvätné. Prikladáme veľkú hodnotu ume-
leckým dielam akonáhle začnú existovať, pričom nekladieme až taký dôraz na množstvo 
umeleckých diel. Hoci môžeme byť presvedčení, že pokračujúca produkcia umenia je 
nesmierne dôležitá, napriek tomu trváme na tom, aby boli zachované najmä tie diela, 
ktoré už máme.  

Niečo je posvätné alebo nedotknuteľné, ak si jeho samotná existencia vyžaduje úctu 
a ak ho jeho úmyselné zničenie zároveň aj poníži. Čo však znamená, že niečo je týmto 
spôsobom posvätné? Dworkin uvádza, že môžeme rozlíšiť medzi dvoma procesmi, pro-
stredníctvom ktorých sa stane niečo pre niekoho posvätným v kontexte určitej kultúry. 
Prvý spôsob je prostredníctvom konvenčného označenia. Niektoré veci sa stanú posvät-
nými tým spôsobom, že sa prostredníctvom konvencie spájajú s niečím iným, čo si ctíme 
ako sväté. V starovekom Egypte boli niektoré zvieratá chápané ako posvätné, napríklad 
mačky, ktoré boli spájané s určitými božstvami. V mnohých kultúrach ľudia majú taký-
to postoj k národným symbolom, napríklad k vlajkám. Mnohí Američania pokladajú 
vlajku za posvätnú na základe jej konvenčného spojenia so životom národa; rešpekt, 
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o ktorom sa domnievajú, že patrí ich krajine je transformovaný do úcty k vlajke. Vlajka 
nie je hodnotná pre nich subjektívne alebo inštrumentálne. Rovnako nie je hodnotná ani 
vzostupne hodnotná (incrementally). Väčšina patriotov, ktorí vzdávajú česť vlajke, nie 
je presvedčená, že musí kvantitatívne zvyšovať množstvo vlajok. Cenia si vlajku skôr 
ako posvätnú než vzostupne hodnotnú (incrementally).441 Druhý spôsob, ako sa niečo 
stane posvätným, je vďaka vlastnej jedinečnej histórii. Napríklad v prípade umenia, ne-
dotknuteľnosť nie je výsledkom konvenčného spojenia, ale je dôsledkom histórie vzni-
ku umeleckých diel. Dworkin tvrdí, že obraz robí hodnotným spôsob, na základe ktoré-
ho začne existovať. Chránime dokonca aj také obrazy, ktoré sa nám nepáčia, rovnako sa 
tiež pokúšame chrániť kultúry, ktoré nejako zvlášť neobdivujeme, pretože stelesňujú  
proces ľudského tvorivého procesu, ktorý pokladáme za mimoriadne dôležitý a obdivu-
hodný. 

Nielen o produktoch tvorivej ľudskej činnosti platí, že s nimi musíme zaobchádzať 
ako s posvätnými na základe úcty k spôsobu ich vzniku. Zastávame podobný postoj 
k rôznym aspektom prirodzeného sveta. V našej kultúre máme tendenciu zaobchádzať 
so živočíšnymi druhmi (aj keď nie s jednotlivými zvieratami) takisto ako s posvätnými. 
So znepokojením myslíme aj na vyhynutie živočíšnych druhov, ktoré kedysi obývali 
Zem. Domnievame sa tiež, že je veľmi dôležité chrániť ohrozené druhy pred ich zniče-
ním aj za cenu výrazných ekonomických nákladov. Prečo sú jednotlivé živočíšne druhy 
tak hodnotné, že odsudzujeme spravidla akúkoľvek ľudskú činnosť, ktorá vedie k zniče-
niu jedného alebo viacerých z množstva rôznych živočíšnych druhov na svete? Odpor-
cami vykynoženia živočíšnych druhov by sme nemali byť preto, lebo nás znepokojuje, 
že nebudeme mať možnosť uvidieť exempláre vyhubeného druhu. Takéto pustošenie 
môžu pokladať za strašné aj ľudia, ktorí sa nikdy nestretli s chránenými zvieratami. Dô-
vodom úsilia proti vyhubeniu zvierat by nemal byť ani názor, že ak druhy odsúdené na 
zánik prežijú, prostredníctvom ich sledovania sa rozšíri ľudské poznanie. Ubližovanie 
zvieratám by sme pokladali za neprijateľné aj vtedy, ak by sme si mysleli, že už o nich 
vieme všetko, čo je vôbec možné vidieť.  

Ľudia sa snažia chrániť živočíšne druhy preto, lebo si myslia, že by bola škoda, ak 
by ľudské činy a rozhodnutia spôsobili, že zmiznú. Dworkin to interpretuje ako dôvod, 
prečo pokladáme život za vnútornú  hodnotu. Ide o určitý typ znesvätenia, ak bude ľud-
ským zásahom vyhubený nejaký živočíšny druh, ktorý príroda vytvorila.442  

Podobnosť medzi našou úctou k umeniu a našou starostlivosťou o prežitie druhu je 
založená na tom, že ide o príklady vecí, ktoré sú pre nás nedotknuteľné, nie však vďaka 
konvenčnému spojeniu, ale prostredníctvom jedinečnej histórie ich vzniku. Evolučný 
proces je tak procesom podobným umeleckej tvorbe, prostredníctvom ktorého sa vyvi-
nuli rôzne druhy živočíchov.  

Mnohí Američania, resp. mnohí veriaci ľudia v iných krajinách, pokladajú evoluč-
ný proces doslova za tvorivý (creative), pretože sú presvedčení, že Boh je jeho pôvod-
com a tvorcom. Na základe tohto predpokladu spôsobuje miznutie a úplná strata druhov 
to, že sa ničí tvorivý plán (dizajn) jedného z najvznešenejších umelcov vôbec. Rovnako 
ľudia, ktorí neprijímajú tento náboženský pohľad na evolúciu, ale vychádzajú namiesto 
toho z Darwinovej tézy, že evolúcia druhov je skôr záležitosť náhodnej mutácie (acci-
dental mutation) než Božieho plánu (the divine design), často používajú umelecké meta-
fory tvorenia (creation). Opisujú pôvod jednotlivých živočíšnych druhov nielen ako 
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výsledok náhody (accidents), ale ako úspešný proces adaptácie na vonkajšie prostredie, 
presnejšie ako niečo, čo príroda nielen vyprodukovala, ale aj vytvarovala. Literatúra 
o ochrane prírody je tak posiata takýmito personifikáciami prírody ako kreatívneho 
umelca.443    

Náš záujem o ochranu druhov dosahuje mimoriadne dramatickú a intenzívnu for-
mu v prípade jedného konkrétneho druhu: nás samých. Je tu neartikulovaná, nespochyb-
ňovaná, takmer nepovšimnutá, ale napriek tomu bezvýhradne prijímaná premisa nášho 
politického a ekonomického plánovania: ľudský druh musí prežiť a prosperovať. Podľa 
Dworkina tento nevyslovený predpoklad spája dva odlišné príklady posvätnosti. Náš 
záujem o umenie a širšie o kultúru odráža našu úctu, ktorú máme k umeleckej tvorbe, 
respektíve ľudskej tvorivej aktivite ako takej. A náš záujem o ochranu ohrozených živo-
číšnych druhov odráža korešpondujúcu úctu voči tvorivej sile prírody, či už ju interpre-
tujeme z náboženského alebo sekulárneho pohľadu. Tieto dva základné prístupy k po-
svätnému sa spolu stretávajú v prípade prežitia nášho vlastného druhu. Vývoj ľudského 
druhu sa preto odohráva na križovatke prírody a kultúry, biologických a ľudských akti-
vít. Pokladáme za dôležité, aby sme prežili nielen biologicky, ale aj kultúrne, aby sme 
nielen žili, ale aj prosperovali. 

Rovnako idea, že každý individuálny život leží na križovatke týchto dvoch výcho-
dísk posvätného: prírody a kultúry; biologických a ľudských aktivít tvorenia. Akákoľvek 
ľudská bytosť, vrátane embrya, je triumfom Božieho alebo evolučného tvorivého procesu, 
ktorý vytvára komplexné, rozumné bytosti z ničoho. Dworkin hovorí o „zázraku“ ľud-
skej reprodukcie, čo robí každú novú ľudskú bytosť odlišnou od iných ľudských bytostí, 
ale čo je napriek tomu pokračovaním iných ľudských bytostí.444 Každý počatý život je 
výtvorom prírody. Je však aj výtvorom zámerného ľudského konania. Najmä, ak teho-
tenstvo, čiže plánované a úmyselné rozhodnutie rodičov mať a donosiť dieťa, interpretu-
jeme ako kreatívny akt.

 445 A čím dlhšie vývoj jedinca pokračuje, tým je pomer ľudského 
prvku ešte výraznejší. Z ľudského jedinca sa nestane jednoducho to, v čo dozreje jeho 
organizmus, ale aj to, čím ho sformuje jeho spoločenské prostredie a čo vytvorí sám zo 
seba.  

Život jedinečného ľudského organizmu vzbudzuje úctu a vyžaduje si ochranu, pri-
čom zdesenie, ktoré cítime pri zničení ľudského života, odráža náš spoločne zdieľaný 
neartikulovaný postoj k vnútornej hodnote ľudského života. Podľa Dworkina toto chá-
panie posvätnosti ľudského života je tým, čo lepšie vysvetlí dva protichodné postoje 
ohľadom potratu.446       

7.4  Odlišné interpretácie idey vnútornej hodnoty života  

V predchádzajúcich podkapitolách bola predstavená Dworkinova argumentácia, 
ktorá objasňovala jeho výklad vnútornej hodnoty života. Z tohto pohľadu je kľúčové  
to, čo hovorí Dworkin v tejto súvislosti o interpretácii idey vnútornej hodnoty života? 
Východiská jeho argumentácie sú známe. Konkrétne na základe predpokladu, že väčšina 
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ľudí je presvedčená, že ľudský život má vnútornú hodnotu, možno vysvetliť, prečo medzi 
nimi panuje taká hlboká nezhoda v otázke potratov. Tento spoločne zdieľaný predpoklad 
vo forme idey vnútornej hodnoty života vedie k ostrým polemikám v otázke potratov. 
Abstraktnú ideu, že ľudský život je vnútorne hodnotný, možno totiž konkretizovať na 
základe odlišných interpretácií, ktoré sú bežne vzájomne protichodné.447 Tieto odlišné 
interpretácie sú tou hľadanou príčinou mnohých etických a politicko-právnych konflik-
tov v otázke potratov.  

Tieto odlišné interpretácie, presnejšie odlišné interpretácie abstraktnej idey vnútor-
nej hodnoty života, predstavujú konkrétnu podobu odpovedí napríklad na niektoré z na-
sledujúcich otázok. Je vykonanie úmyselného potratu nerešpektovaním vnútornej hodno-
ty života? Možno vymedziť presne okolnosti, v rámci ktorých je vykonanie interrupcie 
vzhľadom na vnútornú hodnotu života dovolené? Zoznam otázok, ktoré si môžeme v tejto 
súvislosti položiť, je iste dlhý. Možno sa totiž ešte pýtať napríklad, čo, okrem potratu, 
nie je prejavom úcty k ľudskému životu? Preukazuje lekár úctu k životu, keď nechá matku 
zomrieť, aby zachránil plod? Aké rozhodnutia môže lekár za takýchto okolností vyko-
nať? Predpokladajme, že tehotenstvo je výsledok znásilnenia: Aké rozhodnutie prejavu-
je väčšiu úctu k vnútornej hodnote života – rozhodnutie za potrat alebo proti potratu?   

Dworkin uzatvára tieto a podobné otázky konštatovaním, že odlišní ľudia s odliš-
nými názormi o mnohých náboženských a filozofických záležitostiach, odpovedia na 
tieto otázky rôzne. Tieto rôznorodé odpovede vedú k základným deleniam v názoroch 
ohľadne potratov, ako ich bežne poznáme z verejných debát.448  

V nasledujúcej kapitole si chcem preto všimnúť, akým spôsobom problém existen-
cie rôznych postojov v otázke potratu Dworkin vymedzuje v rámci právnej interpretá-
cie. Načrtnem teda Dworkinovu analýzu súdneho rozhodnutia v prípade Roe v. Wade. 
Na pozadí tejto analýzy vystúpi do popredia Dworkinovo liberálne zdôvodnenie prípus-
tnosti potratov.  

7.5  Dworkinova interpretácia ústavného riešenia potratov 
v prípade Roe v. Wade 

Právnici, ktorí tvrdia, že by malo byť zrušené rozhodnutie v prípade Roe v. Wade, 
zdôrazňujú najmä tieto dva kľúčové body. Po prvé, argumentujú, že v Ústave nie je zmie-
nené právo na potrat. Po druhé, žiadny zo štátnikov alebo politikov, ktorí prijali Ústavu 
nezamýšľali udeliť takéto právo. Sú tieto tvrdenia pravdivé? Zmieňuje sa Ústava Spoje-
ných štátov o takomto práve na potrat? Mali muži, ktorí písali Ústavu, intenciu vytvoriť 
takéto právo? Odpoveď na tieto otázky podľa Dworkina závisí od toho, čo rozumieme 
pod výrazmi „zmieniť“ sa a pod výrazom zamýšľať, resp. mať intenciu. Dworkin tvrdí, 
že iba v jednom relevantnom zmysle týchto výrazov je odpoveď na obe otázky áno. 
Upozorňuje na to, že jeho argumentácia nie je závislá od jazykových alebo historických 
faktov, ale týka sa všeobecnejšieho politického problému. Presnejšie, týka sa odpovede 
na otázku: Aký druh ústavy by mala mať Amerika?  

Dworkinovu argumentáciu možno zhrnúť takto. Spojené štáty majú najstaršiu a naj-
stabilnejšiu štruktúru vlády na svete. Ústava kladie dôraz na republikánsku formu vlády.   
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Spojené štáty majú teda vládu, ktorá je vykonávaná prostredníctvom ľudu, nie monar-
chom, oligarchiou, či prostredníctvom šľachty, alebo mandarínov. Túto republikánsku 
vládu usmerňuje cez zložitú štruktúru bŕzd a protiváh (checks and balances), prostred-
níctvom rozdelenia právomoci národnej vlády medzi kongres, prezidenta a súdy.449 
Dworkin však pokladá za najvýraznejšiu a za najoriginálnejšiu vlastnosť americkej ústa-
vy obmedzenia, ktoré kladie na celkové uplatnenie a výkon moci vládnych inštitúcií, 
ktoré sú na jej základe vytvorené. Tieto obmedzenia kladú dôraz na to, že „ľudia si ako 
jednotlivci ponechávajú určité základné práva, ktoré sú opísané v The Constitution’s 
Bill of Rights.“450 Do rozsahu uplatnenia týchto základných práv nesmie vláda zasaho-
vať. Napríklad prvý dodatok hovorí, že vláda nesmie obmedziť slobodu náboženstva, 
slova a tlače. Piaty dodatok hovorí, že národná vláda nesmie vziať život, slobodu alebo 
majetok bez riadneho súdneho procesu a podobne. Ani jednotlivé štáty únie, ani Kongres 
a ani prezident nemá autoritu na to, aby urobil akékoľvek kroky, ktoré by poškodili čo 
i len jedného jednotlivca takým spôsobom, že by porušili jednu z klauzúl dodatkov.451  

Dworkin uvádza, že tieto klauzuly môžeme interpretovať dvoma veľmi odlišnými 
spôsobmi. Nazdáva sa, že v skutočnosti môžeme na ich základe vytvoriť dve úplne od-
lišné Ústavy. Po prvé, môžeme ich interpretovať ako abstraktné príkazy, aby americká 
vláda rešpektovala najzákladnejšie princípy slobody a politickej morálky (slušnosti, mrav-
nosti) a zaobchádzala so všetkými občanmi s rovnakým záujmom a rešpektom. Potom 
sme vytvorili ústavu princípu (constitution of principle), ktorá ustanovuje všeobecné 
a súhrnné morálne štandardy, ktoré vláda musí rešpektovať, a ktoré umožňujú politikom 
a sudcom rozhodnúť, čo tieto štandardy znamenajú v situácii, keď nastanú konkrétne 
okolnosti prípadu. Na druhej strane môžeme interpretovať Bill of Rights odlišne, pres-
nejšie len ako vyjadrenie veľmi špecifických, konkrétnych očakávaní určitých štátnikov, 
ktorí písali a hlasovali za ústavu. Na základe tohto výkladu by klauzuly vyjadrovali len 
taký obsah, ktorý im pripisujú konkrétni ľudia v konkrétnej historickej dobe hlasujúci za 
tieto klauzuly. Dworkin uvádza, že pokiaľ interpretujeme Bill of Rights týmto spôsobom, 
potom vytvárame ústavu detailov (constitution of detail) – zbierku nezávislých historic-
kých pohľadov a názorov, ktoré platí, že je nepravdepodobné, aby boli jednotné a kon-
zistentné.   

Dworkin opiera svoju ďalšiu argumentáciu o prvú interpretáciu, ktorú začleňuje do 
svojej koncepcie politického spoločenstva. Z pohľadu tejto Dworkinovej koncepcie je 
sporné, čo znamenajú abstraktné princípy vyjadrené v Bill of Rights. Napríklad bude 
sporné, či sloboda prejavu znamená, že ľudia musia mať slobodu aj na publikovanie 
a čítanie pornografie. Alebo či právo ísť na potrat patrí naozaj medzi základné práva  
a slobody, ktoré tvoria nevyhnutnú podmienku na realizáciu každej slobodnej spoloč-
nosti. Občania sa v tejto otázke vzájomne nezhodnú: majorita, ktorá bude chcieť naprí-
klad zakázať pornografiu alebo bude chcieť zakázať potraty, bude popierať, že tieto 
zákazy sú porušením abstraktných princípov  slobody alebo rovnosti. Minorita obhajcov 
týchto konkrétnych práv a slobôd bude s takýmito zákazmi nesúhlasiť. Rozhodnutie ich 
vzájomného sporu, podľa Dworkina, spočíva na pleciach Najvyššieho súdu. Ten musí 
ponúknuť záväznú interpretáciu abstraktných princípov práva a slobôd, ktoré sú vyjad-
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rené prostredníctvom textu Ústavy a jej dodatkov. Inými slovami, sudcovia musia zod-
povedať zdanlivo neriešiteľné a hlboké otázky politickej morálky, o ktorých filozofi, 
štátnici a občania debatovali po mnoho storočí bez perspektívy na dosiahnutie vzájom-
nej zhody. Dworkin ako zástanca súdneho aktivizmu si je tiež vedomý toho, že takéto 
postavenie Najvyššieho súdu dáva do rúk jeho sudcom veľkú politickú moc. Najvyšší 
súd má totiž posledné slovo vo veci určenia konkrétnych práv a slobôd, ktoré Ústava 
a jej dodatky vyjadruje a chráni. Na základe toho má v rukách kľúč na uskutočnenie 
najdôležitejších politických rozhodnutí, ktoré musí robiť akékoľvek politické spoločen-
stvo. Zásadná námietka, ktorá sa potom objavuje, tkvie v presvedčení, že sa týmto spô-
sobom obchádzajú volení reprezentanti ľudu. Sudcovia tak robia rozhodnutia, ktoré sú  
v demokracii predmetom väčších politických zápasov, a ktoré majú právo rozhodnúť 
iba títo zástupcovia ľudu.452  

7.6  Potraty a rozhodnutie Najvyššieho súdu  

Podľa Dworkina v ústavnej debate sa objavujú nasledujúce dve otázky, ktoré po-
kladá za dôležitejšie než otázku, či je plod osobou. Prvá otázka je: Majú ženy ústavné 
právo na prokreatívnu autonómiu? To znamená právo posudzovať a kontrolovať svoju 
rolu v plodení (procreation), pokiaľ štát nemá závažný dôvod, aby im odoprel túto kon-
trolu. Druhá otázka: Majú štáty tento závažný dôvod odoprieť právo na prokreatívnu 
autonómiu v niektorých prípadoch, nie preto, že plod je osoba, ale na základe objektív-
nej zodpovednosti ochraňovať posvätnosť ľudského života pokladaného za vnútornú 
hodnotu?453  

Podľa Dworkina sa väčšina právnikov, ktorí považujú rozhodnutie v prípade Roe v. 
Wade za nesprávne, zaoberala prvou otázkou. Argumentujú tým, že ženy nemajú ústav-
ne chránené právo na prokreatívnu autonómiu. Ako hlavný dôvod uvádzajú, že žiadne 
takéto právo nebolo zmienené v texte ústavy, resp. žiadny z tvorcov ústavy nezamýšľal, 
aby ženy mali takéto právo. Podľa Dworkina je tento dôvod nesprávny. Ústavné klauzu-
ly, ktoré sa týkajú slobody a rovnosti, vyjadrujú abstraktné princípy, ktoré sa musia 
interpretovať. Kľúčová právna otázka potom znie, či právo na prokreatívnu autonómiu 
možno zdôvodniť na základe najlepšej interpretácie týchto abstraktných princípov, ktorá 
rešpektuje požiadavky integrity. Pokiaľ je odpoveď na túto otázku záporná, tak v prísluš-
nom zmysle ústava „nezmieňuje“ takéto právo a tí, ktorí vytvorili ústavu, takéto právo 
„nezamýšľali“. 

Druhá otázka je tiež záležitosť interpretácie. Má vláda na základe najlepšej inter-
pretácie abstraktných ustanovení Bill of Rights právomoc ochraňovať vnútorné hodnoty 
a z tejto právomoci odvodenú právomoc ochraňovať konkrétnych ľudí? Niektorí právni-
ci a filozofi sú presvedčení, že vláda by nemala mať vôbec takúto právomoc ochraňovať 
hodnoty, pretože vláda môže správne konať len vtedy, keď ochraňuje práva a záujmy 
konkrétnych ľudí. Ochranu vnútorných hodnôt máme ponechať na svedomie jednotliv-
cov.454 Dworkin však tento pohľad na postavenia hodnôt v ústavnej praxi odmieta. Tvrdí, 
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že americká ústavná prax predpokladá aj ochranu hodnôt.455 Robí tak na základe nasle-
dujúcej úvahy. Ani kultúrne dedičstvo, ani živočíšne druhy, ani budúce ľudské generá-
cie nie sú entitami s právami a záujmami. Ťažko však spochybníme skutočnosť, že vláda 
berie umenie a kultúru tak, že má vnútornú hodnotu, alebo že vláda koná tak, aby chrá-
nila životné prostredie, ohrozené živočíšne druhy a kvalitu života budúcich generácií. 
Napríklad vláda vyberá dane, ktoré sú použité na podporu múzeí a zakazuje ľuďom, aby 
zničili svoje vlastné budovy, ak ich pokladá za niečo, čo má historickú architektonickú 
hodnotu. Rovnako môže zakázať také výrobné praktiky, ktoré ničia ohrozené druhy 
alebo poškodzujú budúce generácie. A teda vláda má aj právomoc vynútiť si oveľa váž-
nejšie  presvedčenie, ak je potrat znesvätením vnútornej hodnoty, ktorá je spojená s kaž-
dým ľudským životom. Neplatí totiž, že individuálne rozhodnutie ženy podstúpiť potrat 
má vplyv len na ňu (alebo na ňu a otca plodu). Toto individuálne rozhodnutie má vplyv 
na naše kolektívne zdieľané hodnoty.456 Dworkin ďalej upozorňuje, že ak na základe 
najlepšieho pochopenia abstraktných ustanovení Ústavy nemajú americké štáty právo-
moc zakázať potraty, musí existovať nejaký vážny dôvod, ktorý umožňuje takéto uplat-
nenie práva na potrat. Tento dôvod nemôže tkvieť jednoducho v názore, že štáty únie 
nesmú vôbec legislatívne ochraňovať vnútorné hodnoty. Musí existovať nejaký špeciálny 
dôvod na právo na potrat. Presnejšie, hoci vláda smie regulovať správanie ľudí s cieľom 
chrániť vnútorné hodnoty, tehotné ženy majú právo, aby im vláda nezakázala ukončiť 
svoje tehotenstvo. O aký dôvod môže ísť, ktorý im toto právo zaručí?  

Dworkin odpovedá na túto otázku pomerne zoširoka, a to na pozadí dvoch odlišných 
tradícií, ktoré sú podľa jeho názoru časťami amerického politického dedičstva. Prvá je 
tradícia osobnej slobody. Druhá tradícia sa týka vládnej zodpovednosti za ochranu verej-
ného priestoru, v ktorom žijú všetci občania. Podľa Dworkina spočíva značná časť ústav-
ného práva v zmierovaní týchto dvoch tradícií. V súvislosti s potratmi čelíme v kontexte 
týchto dvoch tradícií otázke: aká je vhodná rovnováha medzi nimi v prípade potratov?  

Oboje, majoritná aj disentujúca mienka v Roe v. Wade uviedli, že štát má záujem 
ochraňovať ľudský život. Na základe toho má akékoľvek politické spoločenstvo legitímny 
záujem na  ochrane posvätnosti alebo nedotknuteľnosti ľudského života a môže vyžado-
vať od svojich členov, aby si boli vedomí vnútornej hodnoty ľudského života vo svojich 
individuálnych rozhodnutiach. Podľa Dworkina môže táto požiadavka sledovať dva od-
lišné ciele, pričom rozdiel medzi týmito cieľmi je v prípade potratov kľúčový.  

Jeden z týchto cieľov je založený na zodpovednosti (responsibility). Štát môže mať 
ako cieľ, aby jeho občania robili rozhodnutia v otázke potratu ako záležitosť morálneho 
významu. Presnejšie, občania pripustia, že v takýchto rozhodnutiach ide o vnútorné hod-
noty. Z tohto dôvodu sú si vedomí, že sa rozhodujú na základe reflexie, ktorá súvisí s ich 
morálnymi presvedčeniami, a nie na základe sledovania bezprostredne daných spoločen-
ských konvencií. Druhý cieľ sa naopak odvoláva na konformitu. Štát môže mať ako cieľ, 
aby sa jeho občania riadili pravidlami a praktikami, o ktorých je väčšina presvedčená, 
že najlepšie vyjadruje a chráni posvätnosť života. To znamená, že žena pôjde na potrat, 
ak vôbec, len vtedy, keď ide o okolnosti, ktoré  majorita pokladá za také, kedy je potrat 
správny alebo prinajmenšom prípustný.457 

Dworkin upozorňuje, že tieto ciele zodpovednosti a konformity nie sú len odlišné, 
ale sú súčasne bežne antagonistické. Ak sledujeme prvý cieľ, ktorý nabáda k morálnej 
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zodpovednosti, musíme nechať občanov slobodných, aby napokon rozhodli sami, čo 
pokladajú za správne. Sloboda je totiž základom morálnej zodpovednosti. Ale ak naším 
cieľom je konformita, tak namiesto zodpovednosti požadujeme, aby občania konali takým 
spôsobom, ktorý môže byť v rozpore s ich vlastnými morálnymi presvedčeniami. Podľa 
Dwokina takýto prístup ich skôr odradí než povzbudí, aby rozvíjali svoj vlastný morálny 
zmysel, kedy a prečo je život posvätný. Tradičný spôsob chápania polemík o potratoch, 
ktorý, ako sme uviedli, Dworkin odmieta, prekryje rozdiel medzi týmito dvoma cieľmi. 
Ak plod je osoba, potom samozrejme dominantným cieľom štátu sa stane jeho ochrana, 
rovnako ako je to v prípade ochrany iných ľudí. Štát musí podriadiť akýkoľvek záujem, 
ktorý súvisí s rozvíjaním schopnosti v uplatnení morálnej zodpovednosti svojich obča-
nov, záujmom plodov. V tomto prípade totiž existuje len jeden platný morálny záver. 
Pripomeňme, že Dworkin tento názor nezdieľa.   

Keď presunieme štátny záujem k ochrane vnútorných hodnôt, potom sa antagoniz-
mus medzi týmito dvoma cieľmi stane zrejmým. Posvätnosť života je veľmi kontrover-
zná a sporná (contestable) hodnota. Je napríklad otázne (controversial), čo najlepšie slúži 
vnútornej hodnote života v prípade, že plod je deformovaný alebo má dieťa vážne znížiť 
šance ženy urobiť niečo hodnotné vo svojom vlastnom živote a podobne. Podľa Dwor-
kina štát najlepšie ochraňuje sporné hodnoty prostredníctvom povzbudzovania ľudí, aby 
ich akceptovali ako sporné (contestable) a na to nadväzujúceho vedomia, že ľudia sú 
zodpovední za svoje rozhodnutia. Naopak, druhá možnosť je pripustiť, že štát ochraňuje 
sporné (contestable) hodnoty najlepšie prostredníctvom politického procesu, ktorý uzná 
ako správnu len jednu interpretáciu týchto hodnôt a bude nútiť každého, aby sa prispôsobil 
tejto interpretácii. Cieľ, ktorý sleduje zodpovednosť, ospravedlní prvú voľbu. Cieľ, ktorý 
sleduje konformitu, ospravedlní druhú voľbu. Štát nemôže sledovať oba ciele súčasne.458   

7.7  Otázka zodpovednosti 

Dworkin uvádza, že si nevie predstaviť žiadny dôvod, prečo by vláda nemala v otáz-
ke potratov sledovať prvý cieľ. Presnejšie, občania by mali robiť rozhodnutia o ľudskom 
živote a smrti ako záležitosť morálnej zodpovednosti. Podľa jeho názoru Ústava Spoje-
ných štátov dovoľuje vládam jednotlivých štátov sledovať tento cieľ, pričom môžu tak 
robiť len takými spôsobmi, ktoré rešpektujú kľúčové rozdiely medzi približovaním sa 
k tomuto cieľu  a úplným alebo čiastočne vynúteným konečným rozhodnutím. Ako prí-
klad tejto možnosti Dworkin uvádza odlišné odpovede na tieto konkrétne otázky. Môže 
štát vyžadovať od ženy, ktorá uvažuje o potrate, aby čakala celých dvadsaťštyri hodín 
než podstúpi zákrok? Môže štát požadovať, aby jej boli poskytnuté informácie, ktoré 
vysvetľujú závažnosť rozhodnutia ísť na potrat? Môže vyžadovať, aby tehotné mladé 
dievča konzultovalo svoje rozhodnutia so svojimi rodičmi alebo niektorým iným dospe-
lým? Alebo mala by vydatá žena informovať svojho manžela? Musí vláda pomôcť platiť 
potrat ako službu pre tých, ktorí sú príliš chudobní, aby si ho zaplatili sami aj v prípade, 
že im štát finančne pomáha platiť za pôrod? 

Dworkin tvrdí, čo si myslí aj mnoho právnikov, že jedinou otázkou v prípade Roe 
v. Wade bolo, či štáty môžu pokladať plod za osobu, a preto nerozlišovali medzi týmito 
dvoma cieľmi. A teda medzi donútením alebo zodpovednosťou. Predpokladali, že ak je 
rozhodnutie v prípade Roe v. Wade správne a štáty nemôžu ženám zakázať ísť na potrat,  
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priamo z toho vyplýva, že štáty musia zahrnúť potraty do svojich programov zdravot-
níckej starostlivosti a nesmú požadovať, aby ženy odložili potrat alebo ho konzultovali 
s inými ľuďmi, alebo im boli poskytnuté náležité informácie.459 Uvedené odvodenie 
však Dworkin pokladá za nesprávne. 

7.8  Textová evidencia v prospech práva na prokreatívnu  
autonómiu 

Podľa Dworkina dovoľuje všeobecná štruktúra Bill of Rights, aby sme identifiko-
vali v jeho texte morálne právo, akým je práve právo na prokreatívnu autonómiu. V sku-
točnosti máme pred sebou princíp, ktorého prirodzenosť je chránená nie prostredníctvom 
jedného, ale prostredníctvom niekoľkých ustanovení Ústavy.460 Tvrdí, že právo na pro-
kreatívnu autonómiu má dôležité miesto nielen v štruktúre americkej Ústavy, ale všeobec-
ne v západnej politickej kultúre. Najdôležitejšia vlastnosť tejto kultúry je viera v indivi-
duálnu ľudskú dôstojnosť. Ľudia majú morálne právo – a morálnu zodpovednosť – aby 
sa konfrontovali sami s najzákladnejšími otázkami významu a hodnoty ich vlastných 
životov a odpovedali na tieto otázky prostredníctvom svojho vlastného svedomia a pre-
svedčenia. Tento predpoklad bol napríklad motorom emancipácie žien a rasovej rovnos-
ti. Najsilnejšie argumenty proti otroctvu pred občianskou vojnou a za rovnakú ochranu 
po nej nachádzame vyjadrené v jazyku, ktorý používa pojem dôstojnosti (dignity). Pre 
abolicionistov – náboženských alebo sekulárnych – bol najkrutejším aspektom otroctva 
fakt, že nie je schopné  priznať otrokom právo na rozhodovanie v kľúčových hodnoto-
vých otázkach. V skutočnosti najzákladnejší predpoklad západnej demokracie – a síce, 
že je žiaduce, aby vláda bola skôr republikánska než despotická – stelesňuje záväzok ku 
koncepcii dôstojnosti. Princíp prokreatívnej autonómie v širokom zmysle je tak vložený 
do akejkoľvek skutočnej demokratickej kultúry. 

Dworkin upozorňuje, že odmieta interpretáciu tohto princípu, v ktorom ľudia sú 
alebo by mali byť ľahostajní, či už ako jednotlivci, alebo ako členovia politického spo-
ločenstva k rozhodnutiu o potrate, ktoré robia ich priatelia, susedia, spoluobčania alebo 
blížni a podobne. Práve naopak, uvádza niektoré dôvody, prečo by ľudia nemali byť 
v tejto otázke vzájomne ľahostajní. Napríklad argumentuje, že jednotlivé voľby dohro-
mady vytvárajú morálne prostredie, ktoré nevyhnutne ovplyvňuje to, čo môžu urobiť iní 
ľudia.461 

7.9  Nový pohľad na Roe v. Wade 

Dworkinov nový pohľad na veľké a kontroverzné rozhodnutie Najvyššieho súdu 
v prípade Roe v. Wade možno zhrnúť takto. Súd vychádzal z troch predpokladov, ktoré 
bližšie priblížim. Dworkin pokladá všetky tri za správne a zdôvodňuje ich prijateľnosť 
v rámci ústavného poriadku Spojených štátov. Ide o nasledujúce predpoklady. Po prvé, 
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súd potvrdil, že tehotná žena ma ústavné právo na prokreatívnu autonómiu a deklaroval, 
že štáty nemajú moc jednoducho zakázať potrat za ľubovoľných podmienok, ktoré sta-
novia. Po druhé, uznal, že štáty napriek tomu majú mať legitímny záujem na regulácii 
potratov. Po tretie, vytvoril detailný režim vyvažovania (balancing) medzi uvedeným 
právom tehotnej ženy a uvedeným záujmom štátov. Deklaroval, že štáty nesmú zakázať 
potraty pre akýkoľvek dôvod v prvom trimestri tehotenstva. Súčasne konštatoval, že môžu 
regulovať potraty v druhom trimestri tehotenstva, ale len na základe obáv o zdravie mat-
ky. A napokon uzavrel, že smú potraty zakázať úplne len vtedy, keď sa plod stane živo-
taschopnou bytosťou, čiže v treťom trimestri tehotenstva. 

Dworkin tvrdí, že jeho argumentácia je v zhode s prvým predpokladom. Kľúčová 
otázka v ústavnej polemike nie je, či je plod osobou v rámci významu výrazu „osoba“, 
ktorý je použitý v Ústave, ale či štáty majú legitímnu moc diktovať, ako ich občania 
majú rešpektovať vnútornú hodnotu života. Keďže každá prípustná interpretácia Ústavy 
musí uznať princíp prokreatívnej autonómie, štáty nemajú právomoc úplne zakázať 
potraty. 

Rovnako aj druhý predpoklad je podľa Dworkina správny. Štáty majú legitímny 
záujem na regulácii rozhodnutí svojich občanov, ktoré robia ohľadne potratov. Podľa 
Dworkina tento záujem tkvie v úsilí o zachovanie morálneho prostredia, v ktorom roz-
hodnutia o živote a smrti sú brané vážne a zaobchádza sa s ním ako so záležitosťou, kto-
rá má svoju morálnu hĺbku.462 Dworkin konštatuje, že správny je aj tretí predpoklad, 
podľa ktorého schéma trimestrov umožňuje naďalej štátom, aby uplatnili svoje legitím-
ne záujmy a zároveň adekvátne chránili právo na autonómne rozhodnutie tehotnej ženy. 
Vymedzuje sa proti kritike, že uvedená schéma je arbitrárna a príliš rigidná, pričom po-
kladá bod životaschopnosti plodu za rozhodujúci na zdôvodnenie tejto schémy.  

Pozrime sa na zdôvodnenie, ktoré ponúka.463 Po prvé, zhruba okolo času života-
schopnosti plodu možno konštatovať, že mozog je dostatočne vyvinutý na to, aby sme 
mohli hovoriť o tom, že plod vníma. Takže plod môže byť pokladaný za niekoho, kto 
má vedomie a môžeme o ňom povedať, že má svoje vlastné záujmy. To však nezname-
ná, zdôrazňuje Dworkin, že štát môže vyhlásiť v tomto bode plod za osobu. Uvádza, že 
otázka, kto je ústavnou osobou, musí byť rozhodnutá na národnej úrovni. Napriek tomu 
štát môže konať tak, aby chránil záujmy bytostí – napríklad zvierat – ktoré nie sú ústav-
nými osobami, pokiaľ rešpektuje ústavné práva ľudí. Po druhé, predtým, než nastane 
okamih životaschopnosti plodu, tehotná žena má zvyčajne dostatok príležitostí, aby sa 
nad svojím tehotenstvom zamyslela a rozhodla sa, či je presvedčená, že je najlepšie 
a najsprávnejšie pokračovať vo svojom tehotenstve alebo by ho mala ukončiť. Len nepa-
trný počet potratov sa vykonáva počas tretieho trimestra, ak vylúčime naliehavé prípady 
potratov, ktoré sú vykonané s cieľom zachrániť matkin život. Platí tiež, že niektoré ženy 
– väčšinou veľmi mladé – si nie sú vedomé svojho tehotenstva až takmer do termínu 
pôrodu, ale toto je veľmi zriedkavé. Vo väčšine všetkých prípadov žena vie o svojom 
tehotenstve v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla vykonať uvážlivé rozhodnutie 
predtým, než plod dosiahne svoju životaschopnosť.464   

Dworkin konštatuje, že panuje takmer všeobecné presvedčenie, že potrat sa stáva 
viac morálne problematickejším tým, ako sa plod vyvíja smerom k termínu pôrodu. Roz-
diel medzi tehotenstvom a dojčaťom sa tak stáva postupne viac záležitosťou umiestenia 
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dieťaťa než záležitosťou jeho vývoja. Toto široko zdieľané presvedčenie sa nám môže 
zdať nesprávne len vtedy, keď zastávame názor, že potrat je nesprávny, pretože pokla-
dáme plod za osobu od okamihu počatia. Ale tento všeobecne prijímaný názor sa stane 
presvedčivým v okamihu, keď vidíme, že potrat je nesprávny, nie preto, lebo plod je 
osobou, ale preto, že potrat je urážkou posvätnosti ľudského života. Urážka tejto hodno-
ty je väčšia, keď život, ktorý je zničený, je pokročilejší – keď tvorivé prirodzené a ľud-
ské investície do neho sú väčšie. Napokon Dworkin uzatvára, že vláda je oprávnená za-
kázať potraty, okrem určitých výnimiek, po šiestom mesiaci tehotenstva. Nesmie však 
zakázať potraty skôr.465    
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8 
  FLO ARGUMENT, VEREJNÝ ROZUM  

A INTERPRETÁCIA ÚSTAVY 

V tejto kapitole sa opäť vrátim ku koncepcii verejného rozumu Johna Rawlsa. Cie-
ľom predchádzajúcich častí bolo doložiť sekulárny charakter konzervatívneho protipo-
tratového argumentu Dona Marquisa a vyjasniť podobu argumentácie Judith Jarvis 
Thomsonovej a Ronalda Dworkina. Využijem teraz zistenia z týchto častí a  budem sa 
zaoberať možnosťami použitia FLO argumentu v rámci verejných debát o potratoch. 
Presnejšie, odpoviem na nasledujúcu otázku: Aké má postavenie tento konkrétny seku-
lárny argument z hľadiska Rawlsovej idey verejného rozumu? 

Uviedol som, že z hľadiska koncepcie verejného rozumu nerobí Rawls rozdiel me-
dzi náboženským a sekulárnym argumentom, respektíve náboženským a nenábožneským 
súhrnným učením. Takže hoci FLO argument môže byť veľmi dobre súčasťou určitého 
sekulárneho súhrnného učenia a môžu ho obhajovať občania, ktorí nemajú s nábožen-
stvom prakticky nič spoločné, nemusí to ešte znamenať, že je legitímnym, respektíve 
rozumným argumentom.  

Je potrebné pripomenúť, že z debát, ktoré sa odohrávajú na verejnom fóre, sú vylú-
čené aj sekulárne učenia, pretože obsah verejného rozumu tvoria len politické koncepcie 
spravodlivosti. Zdá sa preto, že FLO argument nepatrí do debát na verejnom fóre. Tento 
záver však nemusí byť presvedčivý. Videli sme, že Rawls pripúšťa, že súčasťou debát 
vo verejnej sfére sú za určitých okolností aj súhrnné učenia. Ich úlohou je spravidla zís-
kať širšiu podporu pre určitý politický princíp, ktorý je súčasťou konkrétnej politickej 
koncepcie spravodlivosti a zabezpečujú tiež spoločenskú stabilitu na základe správnych 
dôvodov. Okrem toho si je Rawls dobre vedomý skutočnosti, že verejný rozum by takým-
to spôsobom nevhodne obmedzoval slobodu prejavu. Keďže sloboda prejavu je nadra-
dená ideám verejného rozumu, je kľúčové práve presné vymedzenie vzájomných vzťa-
hov medzi obmedzeniami, ktoré ukladá verejnému rozumu a slobodou prejavu. Azda na 
prvý pohľad sa môže zdať, že na základe tejto úvahy môžeme podporiť pomocou FLO 
argumentu politický princíp, ktorý sa týka práva na život alebo inej podobnej politickej 
hodnoty, ktorá bude zabezpečovať ochranu plodu. Otázka teda ostáva zdanlivo naďalej 
otvorená. Môžeme za týchto podmienok použiť FLO argument na podporu tvrdenia, že 
plod má od dvoch týždňov právo na život a zdôvodniť tak prípadný zákaz potratov od 
týchto dvoch týždňov vývoja ľudského jedinca, kedy dochádza k individualizácii jednot-
liviny? Keď to isté vyjadrím Rawlsovým slovníkom: Je súhrnné učenie, či už nábožen-
ské, alebo nenáboženské, ktoré obsahuje FLO argument, rozumným súhrnným učením?  
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8.1  Potraty a rozumné súhrnné učenie  

Hľadanie odpovede na túto otázku začnem tým, že uvediem, kedy sa súhrnné uče-
nie dostáva do konfliktu s verejným rozumom, pretože práve vtedy, keď takáto situácia 
nastane, tak takéto súhrnné učenie je nerozumné. Rawls konštatuje, že súhrnné učenia, 
„ktoré sa dostávajú do konfliktu s verejným rozumom, sú tie, ktoré nedokážu podporo-
vať rozumnú rovnováhu politických hodnôt.“466 Čo to presnejšie znamená v prípade 
potratov? Keď Rawls uvažuje v Politickom liberalizme v poznámke č. 32. na strane 201  
o otázke potratov, uvádza na túto tému nasledujúce myšlienky :  

„Predpokladajme ďalej, že uvažujeme o tejto otázke z hľadiska týchto troch 
dôležitých hodnôt: náležitá úcta k ľudskému životu, riadená dlhodobá repro-
dukcia politickej spoločnosti, vrátane rodiny v určitej forme, a napokon rov-
noprávnosť žien ako rovnoprávnych občanov (pochopiteľne, sú tu aj ďalšie 
dôležité politické hodnoty). Domnievam sa, že rozumná rovnováha týchto troch 
hodnôt poskytne žene plne zdôvodnené právo rozhodnúť sa, či má alebo nemá 
ukončiť svoje tehotenstvo v priebehu prvých troch mesiacov. Príčinou je to, 
že v tomto ranom stupni tehotenstva je dominujúca politická hodnota rovno-
právnosti žien a toto právo sa musí prejaviť v plnej podstate a sile. Ostatné po-
litické hodnoty vo svojom sumári by podľa môjho názoru nemali mať vplyv 
na toto rozhodnutie. Rozumná rovnováha môže žene poskytnúť takéto právo 
aj mimo tento rámec, prinajmenšom za určitých okolností.“467  

To znamená, že zákaz potratov sa nedá za týchto podmienok zdôvodniť, pretože na 
základe Rawlsovho ďalšieho tvrdenia súhrnné učenie, ktoré vedie k „rovnováhe politic-
kých hodnôt, ktorá vylučuje toto zdôvodnené právo ženy počas prvých troch mesiacov, 
je v tejto miere nerozumné...“468 Musíme preto obmedziť použitie určitého druhu argu-
mentov, vrátane FLO argumentu. Je zrejmé, že toto obmedzenie Rawls zdôvodňuje naj-
mä tým, že ide o konflikt medzi právami, ktoré sa týkajú ústavných základov, pričom 
právo ženy sa musí v určitom rozsahu uplatniť. „ ... Ak predpokladáme, že táto otázka je 
buď ústavným základom alebo záležitosťou základnej spravodlivosti, išli by sme proti 
ideálu verejného rozumu, keby sme hlasovali v súlade so súhrnným učením, ktoré toto 
právo popiera.“ 469   

Ideál verejného rozumu od nás požaduje v tomto prípade, napriek prednosti slo-
body prejavu, aby sme súhrnné učenie, ktoré by obsahovalo FLO argument, pokladali  
v tomto ohľade za nerozumné súhrnné učenie. Presnejšie, je potrebné tomu rozumieť 
tak, že môžeme síce verejne hlásať súhrnné učenia, náboženské alebo nenáboženské, 
ktoré budú obsahovať rovnaké závery ako FLO argument, ale tieto názory nebudú viesť 
k praktickým dôsledkom v právno-politickej oblasti liberálno-demokratického štátu.     

K téme potratov sa Rawls vracia ešte v Revidovanej idei verejného rozumu. Upo-
zorňuje v tejto stati na to‚ že nemáme čítať poznámku č. 32 v Politickom liberalizme 
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„ako argument v prospech práva na potrat počas prvého trimestra.“470 Ďalej uvádza, že 
uvedenej poznámke je potrebné rozumieť ako vyjadreniu jeho vlastného názoru, nepo-
kladá ho však za argument. Tieto výroky znejú tak trochu prekvapujúco, ba možno po-
vedať až mätúco. Mohli by sme sa totiž domnievať, že Rawls je osobne za liberálny 
prístup k potratom, vie si však predstaviť, že v súlade s verejným rozumom bude aj 
konzervatívny postoj. Tento záver je však málo pravdepodobný. Pozrime sa preto najprv 
na to, čo Rawls presne hovorí.  

„Mýlil som sa v tom, že som nechal otvorené, či cieľom tejto poznámky 
bolo len číre zobrazenie a potvrdenie nasledujúceho tvrdenia v texte, na ktorý 
sa vzťahovala: „Jediné úplné učenia, ktoré sa dostávajú do konfliktu s verejným 
rozumom, sú tie, ktoré nevedia presadiť rozumnú rovnováhu (alebo usporiada-
nie) politických hodnôt (v tejto veci).“ Na vysvetlenie toho, čo mám na mysli, 
som použil tri politické hodnoty (samozrejme, že ich je viac) v prípade prob-
lematického práva na potrat, pri ktorom sa zdá ako nepravdepodobné, že by sa 
naň mohli vzťahovať politické hodnoty.“471  

Rawls ďalej tvrdí, že „podrobnejšia interpretácia týchto hodnôt môže, keď sa nále-
žite rozvinie v rámci politického rozumu, poskytnúť rozumnú argumentáciu.“472 Ako 
príklad takejto podrobnejšej a rozumnej interpretácie však uvádza obhajobu potratov od 
Judith Jarvis Thomsonovej. Neodkazuje však na jej slávny článok z roku 1972 A Defen-
se of Abortion, v ktorom sa nachádza známy príklad s husľovým virtuózom. V tomto 
svojom známom článku Thomsonová tvrdila, že potraty nie sú nevyhnutne nemorálne 
(wrong) dokonca ani vtedy, keď prijmeme predpoklad, že plod je osobou od okamihu 
počatia. Je totiž možné, že prinajmenšom v niektorých prípadoch potratov nejde o poru-
šenie práva na život plodu, resp. právo na život plodu je v niektorých prípadoch irele-
vantné.  Rawls sa na tomto mieste priamo odvoláva na článok Abortion, ktorý publiko-
vala J. J. Thomsonová v roku 1995 v Boston review. Zdôvodňuje v ňom svoj agnostický 
postoj v otázke práva na život plodu. Podľa jej názoru nemáme presvedčivé zdôvodne-
nie, na základe ktorého by sme mohli buď odmietnuť alebo prijať tvrdenie, že plod má 
právo na život. Keďže takéto zdôvodnenie chýba, zákaz potratov sa nedá zdôvodniť, 
a teda musíme jeho vykonanie umožniť. Thomsonová  vychádza vo svojej argumentácii 
proti reštriktívnej regulácii potratov z týchto troch predpokladov: Po prvé, reštriktívne 
právne úpravy potratov výrazne obmedzia slobodu žien (women's liberty). Po druhé, 
výrazne obmedzenie slobody nemôžeme ukladať v mene úvah, ktorých odmietnutie nie 
je nerozumné. Po tretie, to, že niektoré ženy odmietajú tvrdenie, že plod má právo na 
život od počatia, neznamená, že tak robia na základe nerozumných dôvodov. 

Na základe použitia Thomsonovej argumentácie sa nezdá, že by sa Rawls príliš 
vzdialil od liberálnych brehov a vplával hlbšie do konzervatívnych vôd. Skôr naopak. 
Vyznačil pomerne úzke hranice, v rámci ktorých sa môže prípadná argumentácia pohy-
bovať. Napriek odkazu k Thomsonovej sa Rawls v skutočnosti vyhol priamej odpovedi 
na riešenie problematiky potratov. Môžeme to vysvetliť tým, že polemiky ohľadne potra-
tov mu slúžia iba ako príklad situácie, kedy vo verejných debatách dochádza k patovej 
situácii medzi rôznymi politickými koncepciami.473 Rawls sa usiluje ukázať, že keď 
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občania hlasujú, napríklad v referende, v súlade s ich úplným usporiadaním politických 
hodnôt, respektíve v súlade s rozumnou rovnováhou politických hodnôt „ ... jednomy-
seľnosť názorov netreba očakávať.“474 Politické koncepcie spravodlivosti nevedú k tomu 
istému záveru. Dokonca občania, ktorí zastávajú tú istú koncepciu, sa nemusia zhodnúť 
na uplatnení politických hodnôt a princípov v konkrétnom prípade. Kľúčová je podľa 
neho skutočnosť, že výsledok hlasovania „treba chápať ako legitímny za predpokladu, 
že všetci vládni predstavitelia, ktorých podporujú iní rozumní občania v rozumne spra-
vodlivom ústavnom režime, úprimne hlasujú v súlade s ideou verejného rozumu.“475 
Môžeme odmietnuť výsledok hlasovania, nie však to, že sa dosiahol legitímnym spôso-
bom. V prípade, že odmietame rozhodnutie zaistiť právo na potrat, musíme „predložiť 
argumenty v rámci verejného rozumu, ktoré ho popierajú, a usilovať sa získať pre seba 
väčšinu.“476 Každú právnu úpravu, ktorá je v súlade s verejným rozumom, však musíme 
akceptovať „v zmysle, že ide o legitímny zákon schválený v súlade s legitímnymi poli-
tickými inštitúciami a verejným rozumom.“ Každú právnu úpravu možno takisto zmeniť. 
„Usudzovanie nie je v rámci verejného rozumu raz a navždy uzavreté o nič viac než 
v rámci iných foriem usudzovania.“477 Lenže rozsah zmeny je v tomto prípade výrazne 
obmedzený. Túto skutočnosť ozrejmím v nasledujúcej časti našej práce.  

Na záver tejto kapitoly však najprv zosumarizujem niektoré predbežné zistenia. 
Predovšetkým, z pohľadu Rawlsovej koncepcie verejného rozumu nemôžeme FLO 
argument použiť v rámci uvažovania v súlade s ideou verejného rozumu. Presnejšie, nie 
je možné podporiť na základe FLO argumentu právo na život plodu, ktoré bude mať 
rovnakú silu a intenzitu, ako je to v prípade narodených ľudských jedincov. Dva týždne 
od počatia totiž nepredstavujú dostatočný časový interval na to, aby sa mohlo primerane 
uplatniť konkurenčné právo, právo ženy. Uzákonenie takejto právnej úpravy by nebolo 
s veľkou pravdepodobnosťou legitímne. 

Domnievam sa tiež, že paradoxne, keď odmietneme verejný rozum a budeme trvať 
len na tom, aby bolo verejné zdôvodnenie sekulárne, možno FLO argument uplatniť. 
Pripomeňme si všeobecnú formuláciu etického obmedzenia na náboženské tvrdenia 
v rámci verejného zdôvodnenia politického alebo právneho aktu:   

„Občan liberálnej demokracie smie podporovať prijatie zákona Z len vte-
dy, keď je rozumne presvedčený o tom, že má prijateľné sekulárne ospravedl-
nenie pre zákon Z a je pripravený ponúknuť ho v rámci politickej diskusie.“478 

Môj záver na základe ponúknutej analýzy je potom nasledujúci: Rawlsovo obme-
dzenie je striktnejšie ako obmedzenie, ktoré ponúkajú autori, ktorí trvajú iba na sekulár-
nej povahe verejných diskusií. Ukázal som v kapitole č. 4, že hoci možno proti Marqui-
sovmu argumentu formulovať mnoho námietok, nemožno spochybniť jeho sekulárnu 
povahu. Je tiež zrejmé, že na základe tohto argumentu sa nedá odvodiť absolútny zákaz 
potratov a FLO argument umožňuje rovnako výskum embryonálnych kmeňových bu-
niek. Už len z týchto dôvodov je neprijateľný pre mnohých veriacich, resp. väčšinu ná-
boženských učení.  
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V konečnom dôsledku tieto úvahy znamenajú, že Rawlsovým testom rozumnosti 
prejdú len tie argumenty, ktorú budú podporovať liberálne riešenia potratovej otázky 
v rámci legislatívnych úprav. Túto skutočnosť je potrebné zdôrazniť, pretože koncepcia 
verejného rozumu sa netýka priamo osobných rozhodnutí. Takéto rozhodnutia musíme 
podložiť skôr na základe súhrnných učení, nie z pohľadu politickej koncepcie spravod-
livosti. Rozumné súhrnné učenia však musia obsahovať ako svoju súčasť aj liberálnu 
politickú koncepciu spravodlivosti, ktorá vedie v politicko-právnej oblasti k vzájomné-
mu vyvažovaniu práv a slobôd. Toto tvrdenie podporuje aj Rawlsov pohľad na postave-
nie ústavného súdnictva v liberálnej demokracii. V nasledujúcej časti sa preto pozrieme 
bližšie na jeho argumentáciu, ktorú ponúka v tomto smere a ukážeme si akým spôsobom 
je idea verejného rozumu závislá od určitého konkrétneho pohľadu na ústavné súdnictvo 
a s ním spojenú problematiku interpretácie základných práv a slobôd. 

8.2  Ústavné súdnictvo v kontexte idey verejného rozumu   

Môžeme povedať, že keď uvažujeme v rámci verejného rozumu, zaoberáme sa 
otázkami, ktoré spadajú do oblastí ústavného práva.479 Rawls upozorňuje na túto skutoč-
nosť, keď tvrdí, že Najvyšší súd je modelom verejného rozumu. „Je to jediná vetva 
vlády, ktorá je na prvý pohľad výtvorom tohto rozumu a výlučne tohto rozumu.“480 
Najvyšší súd sa musí pri výklade ústavy a vo svojich rozhodnutiach odvolávať iba na 
verejný rozum, t. j. sudcovia sa nemôžu vo svojich rozhodnutiach odvolávať na „svoju 
vlastnú osobnú morálku, ani na ideály a cnosti morálky vo všeobecnosti. ... Taktiež sa 
nemôžu odvolávať na vlastné alebo cudzie náboženské, alebo filozofické názory.“481 
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Inými slovami, sudcovia nemôžu nikdy legitímne rozhodovať ani na základe súhrnného 
učenia akéhokoľvek druhu a ani na základe svojich vlastných preferencií a záujmov. 
Objektivita ich rozhodnutí je založená na určitej politickej koncepcii spravodlivosti. 

Naopak, občania a zákonodarcovia, pokiaľ nehlasujú o otázkach, ktoré sa týkajú 
ústavných základov a základnej spravodlivosti, môžu legitímne hlasovať len na základe 
svojho súhrnného učenia.482 Presnejšie, keď zákonodarcovia alebo voliči prostredníc-
tvom referenda rozhodujú na základe svojho súhrnného učenia, musí byť toto učenie 
výslovne v zhode s politickými princípmi verejného rozumu, čiže s politickou koncep-
ciou spravodlivosti. Len vtedy legitímne rozhodujú o otázkach, ktoré upravujú záležitosti 
základnej štruktúry spoločnosti. Inak sa môžu riadiť vo svojich rozhodnutiach vlastný-
mi súhrnnými učeniami.483 Lenže je potrebné upozorniť, že aj v tomto prípade, musia 
byť súhrnné učenia v zhode so základnými právami a slobodami, takže tieto rozhodnu-
tia – napríklad v rámci bežnej legislatívy, vnútorných poriadkov univerzít, cirkví a po-
dobne – obmedzujú nepriamo politické princípy verejného rozumu. 

Keď Rawls uvažuje o týchto otázkach, ponúka zhruba nasledujúci obraz. Na zákla-
de demokraticky ratifikovanej ústavy a jej dodatku o ľudských právach stanovuje občian-
sky orgán raz a navždy určité ústavné základy. Pripomeňme si, že ústavné základy sa 
týkajú otázok ohľadom toho, ktoré politické práva a slobody, povedzme, možno rozum-
ne zahrnúť do písanej ústavy, keď predpokladáme, že ústavu môže vykladať Najvyšší 
súd alebo podobný ústavný súdny orgán. Ústavné základy pokladá Rawls za nevyhnut-
nú súčasť ústavy. Zmena ústavných základov „vedie ku kolapsu ústavy alebo revolúcii 
v pravom slova zmysle.“ Pripúšťa však úpravu ústavných základov, pričom píše v tejto 
súvislosti o platnej úprave ústavy.484 Hoci ústavné základy nemôžeme zmeniť tak, že 
ich nahradíme ich opakom, môžeme ich upraviť tak, že spresníme ich rozsah a obsah. 
Napríklad nemôžeme úplne zrušiť článok ústavy, ktorý zaručuje slobodu svedomia, a na-
hradiť ho článkom, ktorý bude slobodu svedomia popierať, môžeme však rozsah uplatne-
nia tejto slobody vhodne upraviť pomocou užšieho alebo širšieho výkladu tohto článku, 
alebo stanovením výnimiek z tohto článku v konkrétnej situácii jeho použitia a podob-
ne. Úpravy ústavy môže vykonať spravidla Najvyšší súd pri výklade ústavy alebo senát 
(t. j. parlament) ako zákonodarný orgán prostredníctvom ústavnej väčšiny a hlasova-
nia.485 Rawls takisto pripúšťa, aby občania upravovali ústavné základy prostredníctvom 
svojho hlasovania v referende.  

Pod úpravami ústavy, respektíve ústavných základov je potrebné rozumieť v tomto 
kontexte interpretáciu abstraktných politických princípov a hodnôt, ktoré ústava vyjad-
ruje, pomocou ich spresnenia na základe politickej koncepcie spravodlivosti.486 Takéto 
úpravy ako občania (alebo ústavný súd, alebo parlament) vykonávame spravidla v urči-
tej historickej situácii spoločnosti, keď odpovedáme na spoločenské výzvy, ktoré nás 
nútia uvažovať o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú ústavných základov.487  
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Rawls navrhuje, aby sme správnosť takýchto úprav posudzovali tou najrozumnej-
šou politickou koncepciou spravodlivosti, nie iba na základe samotného výsledku poli-
tického procesu. Znamená to, že keď chceme, aby bola naša úprava správna a legitímna, 
nemôže byť takáto úprava len výsledkom zákonného postupu, ale musí byť súčasne aj  
v zhode s politickou koncepciou spravodlivosti.488 Iba takýto postup môže podľa neho 
zaručiť, že takéto úpravy budú správnymi úpravami Ústavy. Napríklad nestačí, že o úpra-
ve rozhodne ústavná väčšina alebo voliči prostredníctvom platného referenda, alebo 
Najvyšší súd v zhode so svojimi ústavnými kompetenciami. Na základe tejto úvahy 
Rawls potom odvodzuje, že aj v prípade pochybenia Najvyššieho súdu vtedy, keď roz-
hodnutie Najvyššieho súdu nerešpektuje obmedzenia verejného rozumu, môže legislatí-
va alebo občania zmeniť jeho rozhodnutie. Najvyšší súd, ako píše Rawls, nie je totiž 
konečný vykladač ústavy. V rámci inštitucionálneho systému ústavnej demokracie, akou 
sú Spojené štáty, je iba jej najvyšším vykladačom.489 Parlament alebo občania prostred-
níctvom referenda, majú preto právo revidovať jeho rozhodnutia, čiže v zhode s politic-
kou koncepciou spravodlivosti prelomiť rozhodnutie Najvyššieho súdu a napraviť ne-
správnu úpravu, respektíve interpretáciu ústavných práv a slobôd Najvyššieho súdu. 

Samozrejme, Rawls nespochybňuje skutočnosť, že z dlhodobého hľadiska prevaž-
ná väčšina voličstva môže prispôsobiť ústavu svojej aktuálnej politickej vôli a zmeniť 
ústavné základy.  

„Je to jednoducho faktom politickej moci ako takej. Nie je možné tento 
fakt obísť, a to ani nijakými opevňujúcimi klauzulami, ktoré sa snažia natrva-
lo zafixovať základné demokratické záruky. Neexistuje žiadna inštitucionálna 
procedúra, ktorá by sa nedala zneužiť alebo prekrútiť za účelom prijatia usta-
novení narúšajúcich základné ústavné demokratické princípy.“490  

Zdôrazňuje, že v tom prípade dôjde nielen k zmene ústavy, ale aj k zmene politic-
kého režimu, k zániku liberálnej demokracie. 

                                                                                                                                              

konštrukcie, ktoré sa usilovali o prekonanie kliatby otroctva, a moderný aktivistický štát, tzv. štát 
blahobytu v rámci Nového údelu – všetky tieto etapy, ako sa zdá, zodpovedajú uvedenému opisu,  
i keď dokázanie toho by si vyžadovalo väčší priestor. Ak ho však akceptujeme, pričom budeme po-
važovať súd za najvyššieho zákonného, i keď nie konečného vykladateľa tohto vyššieho zákonného 
orgánu, potom podstatné je to, že politické hodnoty verejného rozumu poskytujú interpretačnú zá-
kladňu súdu. Politická koncepcia spravodlivosti pokrýva fundamentálne otázky, ktoré sú predme-
tom vyšších zákonov, a predkladá politické hodnoty, na ktorých základe možno o týchto otázkach 
rozhodovať.“ RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 193-194. 

488 Rawls pokladá ústavnú demokraciu za dualistickú, čo znamená, že „odlišuje ústavnú moc od bežnej 
moci, ako aj vyššie zákony národa od bežných zákonov legislatívnych orgánov. Odmieta nadrade-
nosť parlamentu. Najvyšší súd zapadá do tejto myšlienky dualistickej ústavnej demokracie ako je-
den z ústavných prostriedkov na ochranu vyšších zákonov. Aplikovaním verejného rozumu má súd 
chrániť tieto zákony od erózie zo strany legislatívy prechodných väčšín, alebo – čo je pravdepodob-
nejšie – zo strany organizovaných úzkych záujmových skupín s dobrým postavením, ktoré dokážu 
presadiť svoje ciele. Ak súd túto úlohu na seba preberie a ju aj účinne realizuje, nie je správne tvr-
diť, že je jasne antidemokratický. Je skutočne antimajoritný vo vzťahu k bežným zákonom, pretože 
súd, ktorý skúma ústavnosť zákonných rozhodnutí, môže pokladať takéto zákony za neústavné. 
V každom prípade však vyššia autorita národa to podporuje. Súd nie je antimajoritný vo vzťahu 
k vyšším zákonom, keď sú jeho rozhodnutia náležite v súlade so samotnou ústavou a s jej úpravami 
i interpretáciami, ktoré majú politický mandát.“ RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 193.   

489 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 191. 
490 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 193. 
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8.3  Interpretácia ústavy z pohľadu hodnôt a princípov 
verejného rozumu 

Politické hodnoty a princípy verejného rozumu, ktoré sú súčasťou politickej kon-
cepcie spravodlivosti, poskytujú interpretačnú základňu súdu. Najvyšší súd ako najvyšší 
zákonný vykladač ústavy musí „vypracovať a vyjadriť vo svojich logicky zdôvodnených 
názoroch najlepšiu interpretáciu ústavy, akú len dokáže pomocou svojich poznatkov  
o tom, čo si ústava a ústavné precedensy vyžadujú.“491 Podľa Rawlsovho vysvetlenia je 
najlepšou interpretáciou „tá, ktorá najlepšie zodpovedá relevantnému jadru týchto ústav-
ných materiálov a ktorá ho zdôvodňuje z hľadiska verejnej koncepcie spravodlivosti 
alebo jej rozumného variantu.“492 Sudcovia pritom vychádzajú z politických hodnôt 
verejnej koncepcie spravodlivosti zakaždým, „keď ústava samotná sa výslovne alebo 
implicitne odvoláva na tieto hodnoty, ako je to napríklad v prípade ústavného dodatku  
o ľudských právach zaručujúceho slobodné vierovyznanie alebo rovnakú ochranu záko-
nov.“ 493  

Keď sa sudcovia odvolávajú na politické hodnoty, musia spravidla uviesť také po-
litické hodnoty, ktoré „podľa ich názoru patria k najrozumnejšiemu chápaniu verejnej 
koncepcie a jej politických hodnôt spravodlivosti a verejného rozumu.“494 Poznamenaj-
me, že Rawls tvrdí, že jeho koncepcia interpretácie zodpovedá pohľadu na interpretáciu 
Ronalda Dworkina. Dworkin svoju koncepciu interpretácie rozpracoval napríklad v ka-
pitole Hard Cases v Taking Rights Seriously alebo v 7. kapitole Law's Empire.495 Rawls 
má však voči Dworkinovi jednu výhradu. Podľa môjho názoru dosť podstatnú. Rawls 
totiž konštatuje, že sudcovia sa pri výklade ústavy majú riadiť politickými hodnotami 
obsiahnutými vo verejnej politickej koncepcii spravodlivosti alebo aspoň v niektorom 
jej uznávanom variante. „Hodnoty, na ktoré sa môžu sudcovia odvolávať, sú obmedzené 
z hľadiska toho, čo sa opodstatnene považuje za súčasť uvedenej koncepcie alebo jej 
variant, a nie za súčasť koncepcie morálky ako takej, a to dokonca ani politickej morál-
ky. Podľa môjho názoru je politická morálka príliš široká.“496 V tomto prípade by totiž 
musela byť politická morálka, ako ju obhajuje Dworkin zahrnutá medzi súhrnné učenia, 
s čím samozrejme Rawls nebude súhlasiť. Napriek tomu, Rawlsov dôraz na úlohu poli-
tických princípov a hodnôt pri interpretácii ústavy ho výrazne približuje k Dworkinovej 
koncepcii interpretácie.497  

Rawlsovu argumentáciu možno zhrnúť takto: Predmetom demokratickej ústavy je 
základná štruktúra spoločnosti, presnejšie, ústavné základy. Prostredníctvom demokra-
tickej ústavy vyjadril ústavodarca určité politické princípy a hodnoty, ktoré sa týkajú 

                                                           
491 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 195. 
492 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 195. 
493 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 195.   
494 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 195.    
495 Dworkinov prístup k interpretácii som podal v článku NEŠTINA, M. Interpretačný obrat v právnej 

filozofii, s. 146-148.  
496 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 196. 
497 Rozdiel medzi prístupom k interpretácii u R, Dworkina a H. L. A. Harta, na ktorého sa Rawls odvo-

láva, keď používa jeho rozlišovanie medzi pojmom a koncepciou pojmu, pozri v NEŠTINA, M. In-
terpretačný obrat v právnej filozofii, s. 150-164.  V tejto stati som tvrdil, že oba spomenuté prístupy 
k interpretácii, a síce Dworkinov a Hartov (a teda aj Rawlsov), sú vzájomne nezlučiteľné.  
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najmä ústavných základov. Tieto princípy sú uvedené napríklad v preambule alebo sú 
obsiahnuté v ústavnom dodatku o ľudských právach a podobne. Keďže politické princí-
py, ktoré tvoria obsah ústavy, sú bežne formulované ako všeobecné a abstraktné princí-
py a hodnoty a nedajú sa z tohto dôvodu vždy jednoznačne uplatniť, musíme ich inter-
pretovať. Interpretáciu uskutočňujeme vo svetle nami preferovanej politickej koncepcie 
spravodlivosti, pričom takouto interpretáciou ústavy sa zaoberá spravidla Najvyšší súd, 
respektíve Ústavný súd. Táto skutočnosť však nevylučuje, ako sme už videli, aby inter-
pretáciu abstraktných princípov a hodnôt, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd, ne-
vykonávala aj legislatíva prostredníctvom ústavnej väčšiny alebo občania, ktorí tak robia 
vtedy, keď rozhodujú o ústavných základoch prostredníctvom referenda.  

8.4  Nezhoda v rámci verejného rozumu  

Sudcovia Najvyššieho súdu, rovnako ako bežní občania, interpretujú tú istú ústavu 
z hľadiska toho, čo považujú za relevantnú súčasť politickej koncepcie. V súvislosti 
s ústavnými základmi je však potrebné, aby sme si pripomenuli, že „politické koncepcie, 
ktoré sudcovia zastávajú, a ich názory na ústavné základy vymedzujú centrálny rámec 
základných slobôd viac-menej rovnako. V týchto prípadoch sa darí prinajmenšom jeho 
rozhodnutiam vyriešiť najfundamentálnejšie otázky.“498  

Je zrejmé, že uvedený Rawlsov citát navodzuje zdanie, akoby sme mali v rámci ve-
rejného rozumu vyriešené vopred všetky otázky, ktoré sa týkajú záležitostí ústavných 
základov. Na základe čoho by sme potom mohli poľahky usúdiť, že vo vnútri verejného 
rozumu sa nevyskytuje žiadna rozumná nezhoda ohľadne princípov, ktoré usmerňujú 
ústavné základy, a teda občania nemajú ani možnosť, aby uplatnili svoj názor.    

V čom však spočíva vyriešenie najfundamentálnejších otázok? Nie azda v rovnakej 
odpovedi na tieto otázky? Lenže toto Rawls, ako sme mali možnosť vidieť, netvrdí. Je si 
totiž dobre vedomý skutočnosti, že napriek tomu, že politické koncepcie vymedzujú 
centrálny rámec základných slobôd viac-menej rovnako, rozumné nezhody sa nestratia. 
Naopak, k rozumným nezhodám bude dochádzať medzi občanmi a medzi sudcami vo 
fundamentálnych politických otázkach aj naďalej. Inými slovami, keď uplatníme ideál 
verejného rozumu, nemusíme na základe toho dospieť k záveru, že rozhodnutia sudcov 
Najvyššieho súdu budú vždy jednomyseľné. Rovnaké konštatovanie platí aj pre diskusie 
o ústavných základoch medzi samotnými občanmi a zákonodarcami. Riešenie, ktoré 
Rawls ponúka, tkvie v niečom inom. Verejný rozum len výrazne zúži možný rozsah ne-
zhody. Pomocou tohto zúženia však vymedzí tiež podmienky, prostredníctvom ktorých 
nadobudnú naše rozhodnutia legitimitu aj pre tých občanov, čo nesúhlasia s našimi odpo-
veďami na fundamentálne otázky. 

Vysvetlím spôsob, ako v tomto bode rozumiem Rawlsovej argumentácii. Predovšet-
kým sa domnievam, že jeho argumentácia je na tomto mieste založená na rozlišovaní 
medzi vzájomnou nezhodou medzi súhrnnými učeniami a vzájomnou nezhodou medzi 
politickými koncepciami spravodlivosti.499 Rámec, v ktorom sa odohráva nezhoda me-
dzi politickými koncepciami je totiž iný, a preto má aj táto nezhoda inú povahu, hoci 
spôsob riešenia je spravidla rovnaký – hlasovanie. Sústredím sa najprv na tieto dve spo-
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menuté charakteristiky. Po prvé, rámec nezhody vo vnútri verejného rozumu je výrazne 
užší. Zdá sa, že práve z tohto dôvodu možno pokladať verejný rozum za príliš obmedzu-
júci, resp. môže viesť k patovej situácii. Na prvý pohľad môže tento názor vyzerať ako 
správny a dokonca lákavý. Domnievam sa však, že Rawls túto skutočnosť vôbec nepre-
hliadol. Naopak. V jeho argumentácii má kľúčové postavenie. Po druhé, nezhoda, ktorá 
sa objavuje v tomto užšom rámci, a síce medzi politickými koncepciami alebo v situácii 
uplatnenia politickej koncepcie na konkrétny prípad, má legitímne riešenie. Za dôvod 
zavedenia idey verejného rozumu pokladám práve túto potrebu zdôvodnenia legitimity 
rozhodnutí ohľadom otázok, ktoré sa týkajú záležitostí základnej štruktúry spoločnosti.  

Načrtnem, v čom spočívajú obmedzenia verejného rozumu a akým spôsobom slú-
žia tieto obmedzenia na zdôvodnenie legitimity rozhodnutí v situácii nesúladu názorov 
v základných politických otázkach.  

Najprv je potrebné zdôrazniť, že Ústava samotná neobsahuje konkrétnu politickú 
koncepciu, ale len abstraktné politické princípy. Tie si spravidla vyžadujú výklad. Poli-
tická koncepcia spravodlivosti preto vstupuje do hry až v súvislosti s interpretáciou 
ústavy v rámci verejného rozumu. Ak je verejný rozum úplný, mal by poskytnúť aspoň 
jednu rozumnú odpoveď na každú, alebo väčšinu fundamentálnych politických otázok. 
Ťažkosti sa objavia v prípade, keď verejný rozum „pripúšťa viac než jednu rozumnú 
odpoveď na tú-ktorú otázku.“500 Táto situácia nastane spravidla vtedy, keď „rôzne kom-
binácie politických princípov a hodnôt, prípadne tie isté princípy a hodnoty, ale ináč 
zvážené, začínajú dominovať v určitom fundamentálnom prípade.“501 Máme pred sebou 
nezhodu. Aké pravidlo môžeme legitímne použiť? Ak nás verejný rozum vedie k rôznym 
záverom, mali by sme sa vzdať verejného rozumu. Zdá sa, že jediná rozumná možnosť 
za týchto okolností je uplatniť rozhodnutie na základe niektorého z našich súhrnných 
učení. Rawls tento návrh odmieta.   

Verejný rozum od nás nežiada, ako upozorňuje, „aby sme akceptovali presne rov-
naké princípy spravodlivosti, ale skôr, aby sme viedli politickú diskusiu o ústavných 
základoch z hľadiska toho, čo považujeme za politickú koncepciu.“502 Na základe toho 
je vysvetlenie nezhody nasledujúce. Občania, respektíve sudcovia používajú odlišné 
politické koncepcie na interpretáciu abstraktných politických princípov v konkrétnom 
prípade a tie vedú v konkrétnom prípade k odlišným riešeniam. „Úplná zhoda sa dosiah-
ne zriedkakedy, a ak upustíme od verejného rozumu zakaždým, keď dôjde k názorovým 
rozdielom pri konečnom vyvažovaní hodnôt, bude to znamenať, že sme od neho upustili 
úplne.“503 Hlasovanie je jediný prostriedok, ktorý môžeme v tomto prípade použiť. 

Možno teda uzavrieť naše uvažovanie nasledujúcim spôsobom. Keďže existujú 
rôzne politické koncepcie, ktoré rôznym spôsobom zvažujú a usporadúvajú politické 
princípy, dostávame odlišné odpovede na fundamentálne otázky. To znamená, že poli-
tické koncepcie spôsobujú nesúlad v našich názoroch v týchto otázkach. V tomto prípa-
de ide o nezhodu medzi politickými koncepciami spravodlivosti. Podobný prípad môže 
nastať tiež vtedy, keď sa síce zhodneme na konkrétnej politickej koncepcii, povedzme 
Rawlsovej koncepcii spravodlivosti ako férovosti, ale nemusíme sa zhodnúť na tom, 
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ako majú byť politické princípy zvážené, alebo akým spôsobom ich máme uplatniť na 
konkrétny prípad. Samozrejme, možností ako a o čo sa prieť, je v tomto prípade viac.  

8.5  Riešenie nezhody v rámci verejného rozumu  
prostredníctvom hlasovania 

Domnievam sa, že je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že riešenie nezhody, ktorá sa 
objavuje v súvislosti s interpretáciou princípov a hodnôt, uskutočňujeme najmä prostred-
níctvom hlasovania. Členovia ústavného súdu hlasujú o ich správnej interpretácii naprí-
klad v senáte, občania prostredníctvom referenda a parlament svojím obvyklým spôso-
bom, čiže dosiahnutím ústavnej väčšiny. Rawls, ako sme už mali možnosť vidieť, neod-
mieta hlasovanie o ústavných základoch, pokiaľ sa toto hlasovanie týka len ich úprav. 
To, čo odmieta, je celková zmena základných práv a slobôd. Z tohto pohľadu nie je pre-
to dôvod, aby predmetom hlasovania boli aj základné práva a slobody. „Hlasovať sa môže 
o fundamentálnej otázke, ako aj o každej inej otázke; a ak sa o danej otázke diskutuje 
s ohľadom na politické hodnoty, pričom občania pri hlasovaní vyjadria svoju úprimnú 
mienku, ideál sa v tomto prípade dosiahne.“504 Je zrejmé, že v mnohých prípadoch je 
takýto postup nevyhnutný, aby bola zachovaná liberálna podoba ústavných práv a slobôd.  

Obmedzeniami verejného rozumu majú zabrániť tomu, aby príliš voľná interpretá-
cia základných práv a slobôd viedla k zmene ústavných základov, a tým napokon k zmene 
režimu. Rawls hovorí v tejto súvislosti o legitímnom hlasovaní, ktoré nie je založené len 
na názore väčšiny občanov, ale riadi sa aj obmedzeniami verejného rozumu, ktoré chrá-
nia slobodu a rovnosť každého občana. Konkrétne v prípade, že rešpektujeme obmedze-
nia verejného rozumu a hlasujeme v súlade s politickými princípmi spravodlivosti, pričom 
súčasne veríme, že verejný rozum je úplný, naše hlasovanie bude legitímne. 

Kľúčová je skutočnosť, aby sme si ako občania „dokázali navzájom vysvetliť svoje 
hlasovanie z hľadiska rozumnej rovnováhy verejných politických hodnôt.“505 Túto pod-
mienku môžeme vyjadriť aj takto: naše hlasovanie je legitímne vtedy, keď rovnováha 
politických hodnôt je rozumná; za rozumnú ju musia pokladať nielen tí občania, ktorí 
hlasujú v prospech konkrétnej rozumnej rovnováhy hodnôt, ale aj ostatní občania, ktorí 
nesúhlasia s touto konkrétnou podobou rozumnej rovnováhy hodnôt. 

Kvôli ilustrácii toho, čo tu mám presne na mysli, uvažujme o dvoch druhoch ne-
zhody. Najprv musíme súhlasiť ohľadne predpokladu, že rovnováha politických hodnôt 
musí byť rozumná a nie akákoľvek. Zhoda na tomto predpoklade, čiže na našom odvo-
laní sa na to, že základom našej argumentácie je rozumnosť, ktorá tvorí naše spoločné 
hľadiská, by mala byť daná vopred. To znamená, že tento predpoklad by mal schvaľovať 
každý občan. Túto zhodu však nedosiahneme pomocou hlasovania, ale vyplýva priamo 
z verejného rozumu, ktorý sa zakladá na koncepcii občianstva v ústavnej demokracii. 
Inými slovami, ide o vopred dané obmedzenie, ktoré prijímame vtedy, keď akceptuje-
me verejný rozum a jeho ideál legitímnosti ako základ našej argumentácie na verejnom 
fóre. Ide o súčasť verejnej politickej kultúry a ako taký je implicitne obsiahnutý v každej 
ústavnej demokracii.506  
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Naopak, nezhodu ohľadne toho, akú presnú podobu má rozumná rovnováha hod-
nôt, musia občania vyriešiť pomocou hlasovania o rôznych interpretáciách rozumnej rov-
nováhy. „Keďže nie všetky rozumné rovnováhy sú ... rovnaké, takže budeme mať ich 
pluralitu.“ 507 Rôzne politické koncepcie spravodlivosti vyjadrujú rôzne rozumné rovno-
váhy politických hodnôt, takže výsledky hlasovania sa môžu od seba navzájom odlišovať. 
Na záver možno ešte poznamenať, že tieto jednotlivé politické koncepcie spravodlivosti 
sa môžu stať súčasťou súhrnných učení, ktoré Rawls potom označuje ako rozumné súhrn-
né učenia. A hoci rozumné súhrnné učenia nemôžu použiť sudcovia Najvyššieho súdu, 
respektíve ústavného súdu v zdôvodnení svojho rozhodnutia, toto konkrétne obmedze-
nie neplatí pre občanov a zákonodarcov.  

8.6  Riešenie nezhody v otázke potratov v rámci idey  
verejného rozumu ako interpretácia ústavných princípov 
a hodnôt 

V tejto časti napokon ukážem, akým spôsobom možno riešiť nezhodu ohľadne po-
tratov v rámci idey verejného rozumu prostredníctvom  interpretácie základných práv 
a slobôd, respektíve ústavných princípov a hodnôt. Najprv je však potrebné pripomenúť 
si Rawlsovo tvrdenie, že každé súhrnné učenie, ktoré vedie k rovnováhe politických 
hodnôt, ktorá vylučuje právo ženy počas prvých troch mesiacov, je v tejto miere nerozu-
mné. „Ak teda predpokladáme, že táto otázka je ústavným základom alebo záležitosťou 
základnej spravodlivosti, išli by sme proti ideálu verejného rozumu, keby sme hlasovali 
v súlade so súhrnným učením, ktoré toto právo popiera.“ Tento predpoklad bude tvoriť 
východisko ďalšieho uvažovania. Na jeho pozadí sa ukáže základná Rawlsova motivá-
cia, ktorá usmerňuje jeho argumentáciu v otázke potratov.   

Ako som už naznačil, keď sa Rawls vracia k téme potratov v Revidovanej idei verej-
ného rozumu na stranách 219 – 222, robí tak najmä preto, aby odpovedal na námietku, že 
verejný rozum je príliš obmedzujúci. Konkrétne, idea verejného rozumu vedie k patovej 
situácii a k neschopnosti prijať rozhodnutie v sporných otázkach. Prvý Rawlsov argument 
na túto námietku hovorí, že vzniku patovej situácie sa nevyhneme. „K patovej situácii 
môže v istom zmysle naozaj dôjsť nielen v morálnom a politickom uvažovaní, ale vo 
všetkých formách uvažovania, vrátane vedy a zdravého rozumu.“508 Tento argument 
však nič nevysvetľuje, pokiaľ ide o potrebu zdôvodnenia nášho rozhodnutia. V mnohých 
týchto prípadoch sa totiž dá jednoducho zdržať rozhodnutia. Legislatívna úprava inter-
rupcií si však spravidla vyžaduje, aby sme dospeli ku nejakému konkrétnemu záveru 
a nenechali túto záležitosť nerozhodnutú. V podobnej situácii sa nachádzajú tiež sudco-
via Najvyššieho súdu, ale s tým rozdielom, že u ústavných sudcov je jasnejšie vidieť, že 
ich rozhodnutie sa opiera o interpretáciu princípov a hodnôt, ktorá sa týkajú základných 
práv a slobôd.   

Druhý argument je z tohto pohľadu preto dôležitejší. Rawls porovnáva situáciu ob-
čana práve so situáciou, v ktorej sa nachádzajú sudcovia. Keď sa totiž v patovej situácii 
ocitnú sudcovia, ktorí rozhodujú o jednotlivých prípadoch, nemôžu prípad nechať bez 
rozhodnutia. Sudcovia musia prijať určité pravidlo konania a všetci musia byť schopní 
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rozumne presadzovať proces, ktorým sa dosiahne konkrétne rozhodnutie. Rawls v tomto 
argumente spája tesnejšie spôsob, akým rozhodujú o otázke potratov sudcovia a spôsob 
uvažovania bežných občanov napríklad v referende. „Pripomeňme si, že verejný rozum 
chápe funkciu občana s jeho povinnosťou zdvorilosti ako analógiu k sudcovi s jeho povin-
nosťou rozhodovať o prípadoch. Rovnako ako sudcovia rozhodujú o jednotlivých prípa-
doch prostredníctvom legálnych precedentných a uznávaných pravidiel interpretácie zá-
konov a iných dôležitých základov, tak občania usudzujú na základe verejného rozumu 
a riadia sa kritériom reciprocity vždy, keď sú v hre ústavné základy a záležitosti základ-
nej spravodlivosti.“509  

Načrtnutý obraz má potom nasledujúcu podobu: Patová situácia v súdnej oblasti 
nastane vtedy, keď sú právne argumenty rovnomerne vyvážené na oboch stranách. Sud-
covia nemôžu vyriešiť prípad jednoducho tak, že sa odvolajú na svoje vlastné politické 
názory alebo niektoré zo súhrnných učení. „To isté platí pre verejný rozum: keby nasta-
la patová situácia a občania sa jednoducho dovolávali základných zdôvodnení pre svoje 
súhrnné učenia, princíp reciprocity by bol porušený“.510 Verejný rozum teda núti obča-
nov, aby podporovali, podobne ako sudcovia prostredníctvom hlasovania, také usporia-
danie politických hodnôt, ktoré úprimne považujú za najrozumnejšie. Len v tomto prí-
pade ich uplatnenie politickej moci možno označiť za zdôvodnené v rámci verejného 
rozumu.511 A pretože ani rozumné politické koncepcie spravodlivosti nevedú vždy k to-
mu istému záveru a ani občania, ktorí zastávajúci tú istú koncepciu sa nemusia zhodnúť 
na uplatnení politických hodnôt a princípov v konkrétnom prípade, bude dochádzať 
k sporom. Kľúčová je však skutočnosť, že výsledok hlasovania „treba chápať ako legi-
tímny za predpokladu, že všetci vládni predstavitelia, ktorých podporujú iní rozumní 
občania, v rozumne spravodlivom ústavnom režime, úprimne hlasujú v súlade s ideou 
verejného rozumu“.512 

Môžeme odmietnuť výsledok hlasovania, nie však to, že sa dosiahol legitímnym 
spôsobom. V prípade, že odmietame rozhodnutie zaistiť právo na potrat, musíme „pred-
ložiť argumenty v rámci verejného rozumu, ktoré ho popierajú, a usilovať sa získať pre 
seba väčšinu.“513 Každú právnu úpravu, ktorá je v súlade s verejným rozumom musíme 
však akceptovať „v zmysle, že ide o legitímny zákon schválený v súlade s legitímnymi 
politickými inštitúciami a verejným rozumom.“514 Každú právnu úpravu možno takisto 
upraviť, ako upozorňuje Rawls: „Usudzovanie nie je v rámci verejného rozumu raz a na-
vždy uzavreté o nič viac než v rámci iných foriem usudzovania.“515 Svoju argumentáciu 
Rawls uzatvára konštatovaním, že ideál verejného rozumu nevedie vždy ku všeobecnej 
zhode názorov, a ani nie je chybou, že k nej nevedie. „Občania sa učia a ťažia z diskusie 
a argumentácie, a keď sú ich argumenty v súlade s verejným rozumom, učia politickú 
kultúru celú spoločnosť a prehlbujú svoje chápanie jeden druhého, dokonca aj vtedy, 
keď nemožno dosiahnuť dohodu.“516  
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Môj výklad predloženej podoby argumentácie je nasledujúci. Nedomnievam sa, 
ako som už uviedol, že je možné v rámci verejného rozumu predložiť argument, ktorý 
by popieral právo na potrat. Časti, ktoré som venoval postaveniu a spôsobu argumentá-
cie najvyššieho súdu, mali podporiť tento záver. Skôr sú teda v súlade s ideou verejného 
rozumu rôzne verzie liberálneho argumentu, ktoré budú vymedzovať odlišné časové 
obdobia, keď je možné uplatniť právo rozhodnúť sa. Súčasne budú poskytovať odlišné 
zdôvodnenia pre rozhodnutie ženy ísť na potrat. Je preto zrejmé, že ani FLO argument 
nebude, napriek svojej sekulárnej povahe, rozumným argumentom, hoci ho môžeme 
pokladať za racionálny. Dôvod, prečo odmietnuť zákaz interrupcií netkvie z hľadiska 
verejného rozumu v náboženstve, ale v tom, že tento argument nie je jednoducho ro-
zumný. Nedá sa uplatniť jedno z kľúčových základných práv. V nasledujúcej kapitole 
ukážem na príklade rozhodnutia Ústavného súdu SR určité podobnosti medzi Rawlso-
vou koncepciou verejného rozumu a spôsobom, ako sa s otázkou interrupcií zaoberal 
Ústavný súd. Cieľom tejto kapitoly je ozrejmiť, akým spôsobom je koncepcia verejného 
rozumu implicitne prítomná v ústavnom poriadku Slovenskej republiky. 
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9 
ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A IDEA VEREJNÉHO ROZUMU 

Pred pár rokmi, 4. decembra 2007 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky vo 
veci súladu niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a článkom  
15 Ústavy Slovenskej republiky. Výsledok rozhodnutia je všeobecne známy: „Zákonné 
povolenie vykonávania potratov v prvých 12 týždňoch života nenarodeného dieťaťa na 
žiadosť ženy je v súlade s Ústavou SR“ (ÚS 12/01).517 Podľa súdu Ústava SR nevzťahu-
je právo na život na obdobie pred narodením. Ústavodarca v čl. 15 ods. 1 rozlišuje me-
dzi právom každého na život ako osobným subjektívnym nárokom a ochranou nenaro-
deného ľudského života ako objektívnou hodnotou. Presnejšie súd argumentuje, že pod 
výrazom „každý“ je potrebné rozumieť každého, kto sa narodí, a to na základe výkladu 
základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú uvedené v článku 14 (ÚS 12/01). Vznik 
subjektívnych práv sa spája až s okamihom narodenia človeka, nie s jeho počatím. Rie-
šenie, ktoré súd zvolil je motivované nasledujúcou obavou: Keby sme plodu priznali prá-
vo na život, interrupcie by nemohli byť povolené ani v záujme ochrany zdravia tehotnej 
ženy a ani zo žiadneho iného dôvodu (ÚS 12/01). Museli by byť jednoducho zakázané. 
Ak napriek tomu budeme trvať na tom, že v niektorých prípadoch sú interrupcie nevy-
hnutné, musíme uznať dve odlišné kategórie práva na život, čím porušíme princíp rov-
nosti, pričom právo na život plodu bude slabšie.518 

9.1  Jadro sporu o potratoch  v rozhodnutí Ústavného súdu SR 

Konkrétny problém, ktorý stál pred Ústavným súdom, spočíval v tom, či ustanove-
nia zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré umožňujú ženám požiadať o vykona-
nie potratu v prvých dvanástich týždňoch života nenarodeného dieťaťa, sú v súlade s člán-
kom 15 Ústavy SR, ktorého prvý odsek znie takto: „Každý má právo na život. Ľudský 
život je hodný ochrany už pred narodením.“ Keď súd definoval svoju úlohu, približuje 
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sa tej predstave neutrality, ktorú požaduje idea verejného rozumu: „Úlohou ústavného 
súdu v tomto konaní nie je odpovedať na filozofickú, morálnu či etickú otázku, kedy sa 
začína ľudský život, ani na otázku správnosti či morálnosti umelého prerušenia tehoten-
stva a ani na otázku, ako by mala vyzerať optimálna právna úprava umelého prerušenia 
tehotenstva v Slovenskej republike, ale iba na otázku, aké sú ústavné mantinely, ktoré 
ústava vo vzťahu k právnej úprave umelého prerušenia tehotenstva kladie zákonodarco-
vi“ (ÚS 12/01). Ústavné mantinely sú v tomto prípade vymedzené prostredníctvom toho, 
čo Rawls označuje ako ústavné základy, presnejšie základné práva a slobody. Podľa 
mienky ústavného súdu totiž právna úprava umelého prerušenia tehotenstva môže pred-
stavovať zásah do týchto základných práv tehotnej ženy: 

a) práva na súkromie, ktoré je upravené v čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 1 a 2 ústavy, 

b) práva na ochranu zdravia (čl. 40 ústavy), 

c) práva na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (čl. 24 
ods. 1 ústavy).  

V zdôvodnení svojho rozhodnutia sudcovia Ústavného súdu pokladajú za rovnako 
dôležité, aby sme posudzovali a interpretovali tieto práva v zhode s princípom propor-
cionality, ktorý tvorí súčasť princípov právneho štátu a v zhode s princípom slobody, 
vyplývajúceho najmä z čl. 2 ods. 3 ústavy. Je zrejmé, že Ústavný súd SR týmito svojimi 
vyjadreniami stanovil značnú časť ústavno-právneho poriadku ako východisko svojej 
argumentácie, a teda tieto jednotlivé základné práva a slobody berie do úvahy vo svo-
jom zdôvodnení prijatého rozhodnutia. Ukážem ďalej, aké dôležité miesto v tomto zdô-
vodnení zaujíma práve princíp proporcionality. 

Pri určovaní konkrétneho predmetu sporu vychádza súd priamo z čl. 15 ods. 1 ústa-
vy: „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“ Na 
úvod konštatuje, že právu na život patrí kľúčové miesto v systéme základných práv a slo-
bôd. Toto právo tvorí nevyhnutnú (nie však dostatočnú) podmienku reálnych záruk teles-
nej a duševnej integrity fyzickej osoby, a tým aj všetkých jej ostatných základných práv 
a slobôd. Otázka, ktorou sa zaoberá v nadväznosti na to súd, je, či subjektom práva na 
život je aj ľudský plod alebo až narodený človek. Na základe toho je zrejmé, že za jadro 
sporu je treba pokladať otázku právnej subjektivity plodu. To znamená otázku: Je z hľa-
diska práva plod osobou, ktorej môžeme pripisovať rovnaké základné práva a slobody 
ako narodenej ľudskej bytosti? 

Ústavný súd si vybral druhú možnosť ako odpovedať na túto otázku. Stručne možno 
jeho argumentáciu, ktorú si osvojila väčšina sudcov senátu Ústavného súdu SR, zhrnúť 
nasledujúcim spôsobom: Ak by sme prijali predpoklad, že plod má právo na život, tak 
by to viedlo k záveru, ktorý odmietajú aj samotní navrhovatelia. Právo na život plodu 
by vždy muselo prevážiť právo na ochranu súkromia alebo zdravia ženy. Napríklad po-
traty kvôli znásilneniu alebo genetickému poškodeniu plodu by boli ústavou zakázané. 
Naopak, ak by potraty v takýchto prípadoch mali byť ústavou povolené, hoci by mal 
plod právo na život, vznikli by dve rôzne kategórie práva na život. To by však bolo v roz-
pore s konštatovaním, že ústava predpokladá, že všetci máme rovnaké práva. Keď túto 
argumentáciu rozvinieme ďalej, bude mať nasledujúcu podobu. Ak prijmeme predpo-
klad, že plod má rovnaké právo na život ako narodený človek, budeme musieť rovnako 
pripustiť, že Ústava zakazuje potraty v oveľa väčšej miere, než požadujú samotní navr-
hovatelia. Keďže tento záver nie je, ako tvrdí súd, prijímaný ani samotnými navrhova-
teľmi, je potrebné ho odmietnuť a prijať druhú alternatívu, a síce, že plod nemá právo 
na život. 
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Preberiem teraz podrobnejšie niektoré konkrétne názory, ktorými sa usiluje väčšina 
ústavného súdu podporiť záver, že plod nemá právo na život. Podľa Ústavného súdu 
ústavodarca v čl. 15 ods. 1 rozlišuje medzi právom každého na život (prvá veta) ako 
osobným subjektívnym nárokom a ochranou nenarodeného ľudského života ako objek-
tívnou hodnotou (druhá veta). Toto rozlišovanie tvorí základ na zavedenie odlišného 
právneho statusu plodu a narodenej osoby, čím sa vyrovnáva s problematickou situá-
ciou, keď odmietneme priznať plodu právo na život, t. j. kvalitu základného práva, ale 
súčasne trváme na ochrane plodu.519  

Keď zvolíme opačnú interpretáciu, na základe ktorej budeme vykladať druhú vetu 
čl. 15 ods. 1 ako spresnenie prvej vety, čiže povieme, že pod výrazom „každý“ v zmysle 
čl. 15 ods. 1 prvej vety ústavy je potrebné rozumieť tiež plod, vedie to k uvedeným ťaž-
kostiam. Tento jazykový výklad, podľa mienky ÚS SR, podporuje aj systematický vý-
klad. Súd argumentuje, že katalóg základných ľudských práv a slobôd je v ústave uve-
dený ustanovením čl. 14, podľa ktorého každý má spôsobilosť na práva. „Je pritom bez 
akýchkoľvek pochybností, že pod pojmom každý, použitom v tomto (ale i v ďalších) 
ustanovení ústavy, treba rozumieť každého, kto sa narodí, t. j. spôsobilosť na práva 
vzniká narodením a končí sa smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho“ (ÚS 12/01). 
Ústava teda uzatvára súd svojou argumentáciou, zásadne spája vznik subjektívnych práv 
až s okamihom narodenia človeka, nie s jeho počatím. Súd preto konštatuje, že poňatie 
druhej vety čl. 15 ods. 1 Ústavy SR ako základného práva je v rozpore so samotným pos-
tojom navrhovateľov, pretože pripúšťajú, že nie každý dôvod umelého prerušenia teho-
tenstva by musel byť v protiklade s nimi tvrdeným subjektívnym právom plodu na ži-
vot. Súd z toho vyvodzuje, že ak by toto ustanovenie ústavy skutočne zakladalo abso-
lútne subjektívne právo na život už pred narodením, dochádzalo by tým ku stretu ústav-
ných práv rôznej povahy – práva plodu na život a práva ženy slobodne sa rozhodnúť  
o pokračovaní svojho tehotenstva. „V danom prípade by sa tým celkom iste vylúčila aj 
interrupcia z dôvodov ochrany zdravia tehotnej ženy a z dôvodov genetických alebo  
z dôvodu tehotenstva vzniknutého v dôsledku trestného činu“ (ÚS 12/01).   

Prečo je to tak? Dôvod je tento. Ak by mal právo na život aj plod, tak „v situácii 
klasického vyvažovania základných práv by nemohlo byť prevážené ochranou zdravia 
ženy ani inými dôvodmi spojenými väčšinou s ochranou súkromia tehotnej ženy“ (ÚS 
12/01). Hoci pripustíme, ako tvrdí súd, že by sme mohli na celú vec aplikovať ustano-
venie čl. 15 ods. 4 ústavy, podľa ktorého nie je porušením práv, ak bol niekto pozbave-
ný života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné, nedospejeme k lep-
šiemu riešeniu. Mohli by sme tým síce ospravedlniť zdravotné, genetické či sociálne 
dôvody prerušenia tehotenstva, ale viedlo by to podľa mienky súdu k vytváraniu rôznych 
kategórií práva na život s nerovnakou váhou. 

 

 

 

 

 

                                                           
519 Poznamenajme, že v rámci nášho výkladu používame pojem ľudské práva a pojem základné práva 

a slobody ako synonymá. Keďže sa chceme vyhnúť nepresnostiam pri uvádzaní niektorých ustano-
vení z Ústavy SR, používame v tejto súvislosti druhý pojem. 



 180 

9.2  Základné práva a slobody z pohľadu výkladu  
Ústavného súdu SR 

Na základe tohto, čo bolo dosiaľ uvedené, je zrejmé, prečo z metodologického po-
hľadu má kľúčové miesto v argumentácii sudcov vyvažovanie základných práv a slobôd. 
Keď priznáme plodu právo na život, len sotva môžeme vzájomne vyvažovať proti sebe 
stojace práva a slobody, respektíve takáto metóda by viedla v prípade potratov k ich zá-
kazu. Ak pripustíme, že v niektorých prípadoch sú potraty nevyhnutné, musíme zaviesť 
dve odlišné koncepcie práva na život. To však vedie k záveru, že nie všetky subjekty 
práva sú si vo svojich právach rovné, pretože právo na život plodu by nadobudlo v niek-
torých prípadoch menšiu intenzitu. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že 
argumentácia, ktorú používa Ústavný súd, vychádza v tomto bode z určitého konkrétne-
ho teoreticko-právneho východiska, ktoré sa sformovalo v západnej Európe po druhej 
svetovej vojne. Súviselo s požiadavkou nájsť metodológiu interpretácie a aplikácie ústa-
vy520 (najmä katalógov základných práv a slobôd). Skúmanie sa uberalo dvomi paralel-
nými cestami: „judiciálnou cestou a cestou doktrinálnou“.521 Problém, ktorý sa uvedená 
metodológia pokúšala a pokúša riešiť, je zhruba tento. V ústavnom práve existujú medze-
ry, ktoré sú dané všeobecnosťou a neurčitosťou pojmov obsiahnutých v ústave a mož-
nosťou kolízie princípov a ústavou chránených hodnôt a účelov (základných práv a slo-
bôd, príp. verejných dobier).522 Ústava SR obsahuje rôzne koncipované základné práva, 
bežne označované ako princípy. Podľa Ústavného súdu sa princípy „usilujú o svoje na-
plnenie v maximálne možnej miere v závislosti od ich vzájomnej interakcie s inými zá-
kladnými právami a ústavnými hodnotami a s ohľadom na požiadavku proporcionality. 
Táto interakcia sa v individuálnom prípade prejavuje ako vyvažovanie jedného základ-
ného práva s ústavnými hodnotami a inými základnými právami“ (ÚS 12/01). Ústavný 
súd sa týmto citátom explicitne prihlásil k filozoficko-právnej koncepcii, ktorej autorom 
je Robert Alexy. Nemecký právnik a filozof práva R. Alexy charakterizuje princípy ako 
príkazy k optimalizácii, ktoré môžu byť spĺňané v rozdielnom stupni, pričom rozsah ich 
spĺňania nezávisí iba od skutkových, ale aj od právnych možností. „Princíp je teda defi-
novaný schopnosťou porovnávania v kolízii a svojou aproximatívnou, a nie absolútnou 
povahou.“523 Robert Alexy nadviazal na teóriu právnych princípov R. Dworkina, ktorá 
rozlišuje medzi aplikáciou princípov a pravidiel (noriem). V prípade kolízie princípov 
sa stáva rozhodujúcim ten z nich, ktorý má väčšiu dôležitosť, pričom druhý z princípov 
nestráca svoju platnosť. V prípade konfliktu medzi právnymi pravidlami (normami), t. j. 
v prípade normatívneho sporu, však platí iba jedno v konflikte stojace pravidlo.524   

Pre Rawlsa je dôležité vzájomné vyvažovanie princípov, resp. vzájomne si konku-
rujúcich práv. Rovnako u neho majú dôležité miesto, hoci s určitými modifikáciami, aj 
Dworkinove názory na interpretáciu. Uplatňuje ich v súvislosti s vymedzením najrozum-
nejšieho usporiadania princípov a hodnôt. Bude preto poučné uviesť ďalšie časti argu-
mentácie Ústavného súdu SR, ktoré sú v mnohom podobné Rawlsovej argumentácii  

                                                           
520 Príčiny oživenia záujmu o interpretáciu a aplikáciu v ústavnom práve analyzuje Pavel Holländer  

v HOLLÄNDER, P. Filozofie práva. 
521 HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu, s. 145. 
522 HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu, s. 140. 
523 HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu, s. 145. 
524 HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu, s. 144-145. 
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v rámci verejného rozumu. Podľa súdu totiž nie je možné, aby sme priznali ustanoveniu 
čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy štatút zvláštneho základného práva sui generis, pretože 
sa to dramaticky odrazí na celkovej štruktúre základných práv. Naruší sa tým základné 
ústavné východisko, podľa ktorého ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, 
dotvorením ústavy o „slabšie“ právo na život, ktoré by mal v danom prípade plod. Kon-
krétne, keďže právo na život preváži všetky ostatné základné práva, museli by sme pre 
plod formulovať jeho odlišnú podobu, aby interrupcie z ústavného hľadiska boli vôbec 
možné. Tým sa podľa názoru súdu podstatným spôsobom zasiahne do koncepcie zá-
kladných práv a slobôd.   

9.3  Rozdiel medzi hodnotami a základnými právami  
a slobodami 

Podľa súdu to však ešte neznamená, že keď nemá plod právo na život, je tiež bez 
hodnoty. Naopak, ľudská bytosť pred narodením má hodnotu, ktorá musí byť chránená. 
Tento krok je kľúčový v argumentácii Ústavného súdu. 

Tvrdí totiž, že okrem princípov je súčasťou moderných ústav, Ústavu Slovenskej 
republiky nevynímajúc, aj súbor určitých hodnôt, respektíve nie sú hodnotovo neutrál-
ne. Takáto relatívne ucelená sústava hodnôt má objektívny charakter a je vyjadrením 
spoločensky uznávaného všeobecného „dobra“. Ústavný súd konštatuje, že „na rozdiel 
od štandardných právnych noriem (pravidiel správania) štát objektívne hodnoty nemôže 
tvoriť, ale len uznať a rešpektovať, resp. z nich vychádzať a prípadne zvýrazňovať výz-
nam určitých hodnôt na úkor či vo vzťahu k iným hodnotám. Tým, že je určitá objektív-
na hodnota explicitne vyjadrená v ústave, nadobúda charakter ústavnej hodnoty, ktorá 
požíva ústavnú ochranu v rôznych formách a s rozdielnou intenzitou.“525 

Z pohľadu našej témy je teraz dôležité všimnúť si, že hodnoty slúžia súdom pri in-
terpretácii a aplikácii práva v zložitých prípadoch. To znamená vtedy, keď nemôžeme 
z textu právneho predpisu a zisteného skutkového stavu odvodiť jednoznačný záver. Je 
však zrejmé, že tento postup má aj svoje tienisté stránky, pretože je mnoho spôsobov, 
ako môžeme interpretovať abstraktné hodnoty. Azda o ničom inom nevedieme také sia-
hodlhé polemiky ako o tom, ktorý výklad určitej hodnoty, na ktorej sa domnelo zhodne-
me, je ten správny. A práve v kontexte uvažovania o hodnote života Ústavný súd tvrdí, 
že z čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy možno nesporne vyvodiť záväzok štátu chrániť aj 
hodnotu nenarodeného ľudského života. Súčasne však konštatuje, že z textu vyplýva,  
v porovnaní s ostatnými objektívnymi hodnotami, nižšia miera konkrétnosti tohto zá-
väzku („je hodný ochrany“) a jednak iná miera intenzity jej ústavnej ochrany. Dôsledky, 
ktoré možno odvodiť na základe tohto uvažovania, sú potom tieto: keď budeme vyva-
žovať hodnotu nenarodeného ľudského života so základnými právami a slobodami, tak 
spravidla ochrana základného práva preváži povinnosť štátu zaistiť ochranu aj tejto ústa-
vou garantovanej hodnote. Zatiaľ čo o základnom práve platí, že „kde je právo, tam je  
aj právna ochrana“, a to i súdnou mocou, čo sa týka ústavou garantovanej hodnoty, táto 
právna ochrana je slabšia. V porovnaní s aplikáciou základných práv je hlavne širší roz-

                                                           
525 Ústavný súd zastáva názor, že nenarodený ľudský život má charakter objektívnej hodnoty, a zároveň 

zdôrazňuje, že popri objektívnej hodnote plodu sú v ústave vyjadrené, a teda aj ústavou chránené, 
mnohé iné objektívne hodnoty, ako napr. sloboda, rovnosť, ľudská dôstojnosť, ale aj manželstvo, 
rodičovstvo, rodina alebo zdravie, príroda, životné prostredie či mravnosť a pod.  
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sah prípustného voľného uváženia, ktoré má na základe ústavy zákonodarca pri svojom 
rozhodovaní o právnej regulácii umelého prerušenia tehotenstva. To znamená, že pokiaľ 
zákonodarcom na základe ich vyvažovania odvodí záver, že tehotná žena má právo bez 
nadbytočnej reštrikcie zo strany štátu požiadať o umelé prerušenie tehotenstva v priebe-
hu určitej fázy tehotenstva, pričom v ďalších týždňoch až na niekoľko striktne vymedze-
ných výnimiek už bude integrita plodu prísne chránená, nie je možné tento záver ústavne 
spochybniť.  

9.4  Právo ženy z pohľadu výkladu Ústavného súdu SR 

V predchádzajúcej časti som len letmo priblížil, v čom tkvie ochrana života pred 
narodením. Teraz obrátim pozornosť k niektorým právam, s ktorými je vyvažovaná táto 
ústavná hodnota. Ide hlavne o právo na ochranu súkromného života, ktoré je neodňateľ-
ným právom fyzickej osoby a jeho ústavná ochrana sa spája s nedotknuteľnosťou osoby. 
„Predmetom takto koncipovanej ochrany je súkromie osoby späté s jej telesnou integri-
tou a právo jednotlivca v určitej sfére spoločenských vzťahov žiť podľa svojich pred-
stáv“ (ÚS 12/01). V súlade s tým spočíva podstata práva na ochranu pred neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 ústavy v práve jed-
notlivca rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti 
z jeho súkromného života sprístupnené iným. S takto vymedzenými právami bezprostred-
ne súvisí všeobecný ústavný princíp slobody (čl. 2 ods. 3 ústavy), ktorý spočíva v povin-
nosti štátu rešpektovať a chrániť sféru osobnej autonómie jednotlivca. „Vo vzájomnej 
spojitosti tieto práva a princípy garantujú istú „vnútornú sféru“, v ktorej môže jednotli-
vec žiť podľa vlastných predstáv a vylúčiť z nej „vonkajší svet“, a sféru, v ktorej sa môže 
jednotlivec slobodne rozvíjať, realizovať svoju osobnosť a vstupovať do vzťahov, ako aj 
rozvíjať vzťahy s inými osobami“ (ÚS 12/01).  

Do takto vymedzeného ústavného práva na súkromie zasadzuje ústavný súd rozho-
dovanie ženy o tom, či počne dieťa a aký bude mať jej tehotenstvo priebeh. Toto právo 
voľby ženy súd zdôvodňuje takto: otehotnením (plánovaným, neplánovaným, dobrovoľ-
ným alebo v dôsledku násilia) sa žena nevzdáva svojho práva na sebaurčenie. Tehoten-
stvo je stav spojený so značným telesným, ale aj duševným vypätím ženy, s bolesťami, 
obmedzeniami a nepohodlím, výrazne sa tým obmedzujú možnosti ženy slobodne reali-
zovať svoju osobnosť. Akékoľvek obmedzenie rozhodovania ženy o tom, či tieto prekáž-
ky v autonómnej sebarealizácii mieni znášať, preto predstavuje zásah do ústavného práva 
ženy na súkromie. Sudcovia ústavného súdu síce upozorňujú, že ústavné právo na súk-
romie nemá absolútnu povahu, ale ďalej konštatujú, že zásah do práva na súkromie je 
prípustný jedine vtedy, keď je v súlade so zákonom, pričom takýto zákon musí sledovať 
niektorý alebo niektoré z tzv. legitímnych cieľov a zároveň musí byť v záujme ochrany 
takéhoto cieľa nevyhnutný. Samotné skúmanie primeranosti zásahu do práva na súkro-
mie je opäť otázkou vyvažovania, pričom jeho nevyhnutnosť je daná aj skutočnosťou, 
že práva a slobody obsiahnuté v druhej hlave ústavy majú rovnakú hodnotu. „A teda 
zákonodarca na jednej strane nesmie ignorovať povinnosť poskytnúť nenarodenému 
ľudskému životu ochranu a na strane druhej musí rešpektovať skutočnosť, že každý, 
vrátane tehotnej ženy má právo rozhodovať o svojom súkromnom živote“ (ÚS 12/01). 
V súlade s tým, Ústavný súd SR vidí svoju úlohu v hľadaní východiska z kolízie medzi 
ústavou chránenou hodnotou (nenarodeným ľudským životom) a obmedziteľným zá-
kladným právom (právom ženy na súkromie). Kritérium na posudzovanie primeranosti 
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vyvažovania, na ktoré sa súd odvoláva, spočíva v tom, že ústavnú hodnotu nenarodené-
ho ľudského života je možné chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobova-
la zásah do podstaty slobody ženy a jej práva na súkromie.  

Z tohto pohľadu je tiež dôležité a potrebné uviesť, že „takéto vyvažovanie je síce  
v kompetencii zákonodarcu, avšak v kompetencii ústavného súdu je posúdiť, či konkrét-
ny výsledok vyvažovania zo strany zákonodarcu zodpovedá vzťahu medzi ústavnou hod-
notou špecifikovanou v ustanovení čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy na jednej strane a prá-
vami, princípmi a hodnotami špecifikovanými v ustanoveniach čl. 16, čl. 19 a čl. 2 ods. 
3 ústavy na strane druhej.  

9.5  Hodnotenie vyvažovania, ktoré uskutočnil zákonodarca 
Ústavným súdom SR 

Práve spôsob, akým zákonodarca uskutočnil samotné vyvažovanie, napadla skupi-
na 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, ktorá podala podnet na 
Ústavný súd. Ich hlavná námietka, že počas prvých 12 týždňov tehotenstva ľudský život 
nepožíva žiadnu právnu ochranu, totiž smeruje k rozsahu uplatnenia predikátu „je hodný 
ochrany“ a z toho vyplývajúcej menšej intenzity ochrany plodu v danom časovom obdo-
bí. Skupina poslancov za KDH vo svojom zdôvodnení tejto námietky tvrdila, že počas 
tohto časového obdobia plod nie je vôbec chránený, pretože zákonodarcovia zúžili pre-
dikát „je hodný ochrany“ takým spôsobom, že z neho prakticky vylúčili dané časové 
obdobie. Týmto spôsobom absolutizovali jedno právo na úkor zmienenej hodnoty, čím 
právo ženy na súkromie prevážilo v neúnosnej miere nad ochranou ľudského života pred 
narodením. 

Ústavný súd obhajuje svoje stanovisko tým, že ak by to tak bolo, zákonodarca by 
tým skutočne vytvoril protiústavnú situáciu. Ďalej tvrdí, že na základe analýzy právneho 
poriadku Slovenskej republiky došiel k záveru, že „ochranu nenarodenému ľudskému 
životu v tomto období zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom ochrany tehotnej 
ženy“ (ÚS 12/01). Zároveň však pripúšťa, že nakoľko na základe zákona o umelom pre-
rušení tehotenstva možno vykonať umelé prerušenie tehotenstva v priebehu prvých 12 
týždňov bez preukázania konkrétneho dôvodu, len na základe žiadosti ženy, v skutoč-
nosti jediná relevantná otázka vzniká v súvislosti s ochranou nenarodeného ľudského 
života proti vlastnej matke. 

Navrhovatelia vnímajú práve túto situáciu ako protiústavnú, pretože umožňuje, aby 
interrupcia bola vykonaná bez toho, aby žena musela preukázať ohrozenie iného ústav-
ného práva. Väčšina sudcov ústavného súdu má iný názor. Zákon podľa ich mienky 
prednostne ustanovuje mechanizmus, na základe ktorého môže byť prerušenie tehoten-
stva vykonané, pričom v rámci tohto mechanizmu sa pamätá tiež na záujmy nenarode-
ného ľudského života. Stojí za odcitovanie, akým spôsobom sa konkrétne táto ochrana 
realizuje: 

„Mechanizmus vyjadrený najmä v § 7 tohto zákona pôsobí aj proti neuvá-
ženému a skratovému rozhodnutiu ženy o umelom prerušení tehotenstva a spo-
číva v štyroch následných krokoch, nevyhnutných na to, aby jej bolo umelo 
prerušené tehotenstvo. Žena musí najprv o umelé prerušenie tehotenstva písom-
ne požiadať. Následne sa podrobí lekárskemu vyšetreniu a absolvuje pohovor 
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s lekárom, súčasťou ktorého musí byť aj poučenie „o možných zdravotných 
dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva“.  

Toto poučenie je nesporne podávané aj s cieľom pôsobiť na tehotnú ženu, aby zvá-
žila, či neodstúpi od svojho zámeru vykonať zákrok, čím sa zaisťuje nielen ochrana zdra-
via ženy, ale (aj keď to citovaná časť § 7 zákona o umelom prerušení tehotenstva výslovne 
neuvádza) tiež ochrana nenarodeného ľudského života“ (ÚS 12/01). 

Je zrejmé, že napriek vyjadreniam v zdôvodnení Ústavného súdu SR takto vyme-
dzená ochrana plodu má nesporne veľmi malú intenzitu, ba dokonca žiadnu. Spomínaný 
mechanizmus, ktorý spočíva v štyroch krokoch nevyhnutných na to, aby bolo umelo 
prerušené tehotenstvo, skôr chráni predovšetkým zdravie tehotnej ženy, než ochraňuje 
nenarodené dieťa. Žena v zásade bez žiadnych zákonných reštrikcií nemôže v danom 
časovom období vykonať potrat, pokiaľ splní predpísaný úradný postup. Rovnako tiež 
poučenie, ktoré má ošetrujúci lekár podávať s cieľom pôsobiť na tehotnú ženu, aby zvá-
žila otázku potratu, sleduje skôr medicínske ciele týkajúce sa dopadu potratu na zdravie 
ženy, než etické otázky spájané s potratmi. To znamená, že je spravidla na ošetrujúcom 
lekárovi, akým spôsobom bude toto poučenie formulovať a z akých východísk bude 
argumentovať, takže nevyhnutne sa budú v tomto poučení odzrkadľovať, i keď implicit-
ne, aj jeho morálne preferencie. Na základe toho možno uzavrieť, že navrhovatelia majú 
pravdu, pokiaľ tvrdia, že zákonodarca skutočne týmto spôsobom absolutizoval jedno 
právo, respektíve právo ženy na súkromie úplne prevážilo nad ochranou ľudského živo-
ta pred narodením. Neznamená to však, že zákonodarca týmto spôsobom nevyhnutne 
vytvoril protiústavnú situáciu. Minimálne nie z Rawlsovho pohľadu. 

9.6  Porovnanie riešenia otázky potratov z pohľadu koncepcie 
verejného rozumu Johna Rawlsa  
a z pohľadu zdôvodnenia Ústavného súdu SR 

Na základe uvedeného sa domnievam, že zákonodarca skutočne absolutizoval prá-
vo na súkromie, ale nemyslím si, že vytvoril týmto krokom protiústavnú situáciu. Tak 
ako to tvrdia navrhovatelia a ako to pripúšťa aj Ústavný súd SR. Tento svoj názor zdô-
vodním na základe kritéria rozumnosti, ktoré spája s riešením otázky potratov z pohľadu 
koncepcie verejného rozumu John Rawls. Pripomeniem znovu Rawlsove slová, ktoré 
uviedol v tejto súvislosti:  

 „Predpokladajme ďalej, že uvažujeme o tejto otázke z hľadiska týchto 
troch dôležitých hodnôt: náležitá úcta k ľudskému životu, riadená dlhodobá 
reprodukcia politickej spoločnosti, vrátane rodiny v určitej forme, a napokon 
rovnoprávnosť žien ako rovnoprávnych občanov (pochopiteľne, sú tu aj ďal-
šie dôležité politické hodnoty). Domnievam sa, že rozumná rovnováha týchto 
troch hodnôt poskytne žene plne zdôvodnené právo rozhodnúť sa, či má alebo 
nemá ukončiť svoje tehotenstvo v priebehu prvých troch mesiacov. Príčinou 
je to, že v tomto ranom stupni tehotenstva je dominujúca politická hodnota 
rovnoprávnosti žien a toto právo sa musí prejaviť v plnej podstate a sile. 
Ostatné politické hodnoty vo svojom sumári by podľa môjho názoru nemali 
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mať vplyv na toto rozhodnutie. Rozumná rovnováha môže žene poskytnúť ta-
kéto právo aj mimo tento rámec, prinajmenšom za určitých okolností.“526  

Kľúčové je Rawlsovo tvrdenie, že „rozumná rovnováha týchto troch hodnôt poskyt-
ne žene plne zdôvodnené právo rozhodnúť sa, či má alebo nemá ukončiť svoje tehoten-
stvo v priebehu prvých troch mesiacov. Príčinou je to, že v tomto ranom stupni tehoten-
stva je dominujúca politická hodnota rovnoprávnosti žien a toto právo sa musí prejaviť 
v plnej podstate a sile.“ Je potrebné tiež zdôrazniť, že Rawls nekladie na toto rozhodnu-
tie žiadne reštrikcie, respektíve právo voľby nie je v danom časovom období obmedzené 
(musí sa prejaviť v plnej podstate a sile) žiadnym konkurenčným právom alebo hodno-
tou. „Ostatné politické hodnoty vo svojom sumári by podľa môjho názoru nemali mať 
vplyv na toto rozhodnutie.“ Domnievam sa preto, že tento výrok v konečnom dôsledku 
znamená len toľko, že žena môže o svojom tehotenstve slobodne rozhodnúť na základe 
ľubovoľného dôvodu.  

Navrhovatelia takisto tvrdia, že potrat môže byť v danom období vykonaný bez to-
ho, aby žena musela preukázať ohrozenie iného ústavného práva. Myslím si to isté, čiže 
to, čo uviedli navrhovatelia. Totiž, že v prípade, keď žena nemusí preukázať ohrozenie 
iného ústavného práva, tak žena môže o svojom tehotenstve slobodne rozhodnúť na zá-
klade ľubovoľného dôvodu, a preto plod nie je v tomto období chránený. Nikto, ani lekár 
vykonávajúci potrat, nemusí skúmať dôvody, ktoré ženu vedú k potratu. Lekár ju môže 
len informovať o zdravotných rizikách spojených s potratom. Domnievam sa preto, že 
možno tvrdiť, že v tomto časovom období nie je nenarodený ľudský plod chránený voči 
svojej matke. Zdá sa mi totiž trochu podivné argumentovať úradným postupom – ako to 
robia sudcovia Ústavného súdu SR – ktorý musí žena podstúpiť, ako niečím, čo zakladá 
ochranu ľudského života pred narodením. Tento názor Ústavného súdu pokladám za 
málo presvedčivý. Týmto spôsobom skutočne zákonodarcovia absolutizovali jedno prá-
vo na úkor hodnoty ochrany nenarodeného života. V tomto ranom stupni tehotenstva je 
dominujúca politická hodnota rovnoprávnosti žien a právo na súkromie sa prejavilo 
v plnej podstate a sile. 

Lenže prevážilo právo ženy na súkromie v neúnosnej miere nad ochranou ľudského 
života pred narodením? Je táto situácia protiústavná? Z Rawlsovho pohľadu určite nie. 
Rawls rozhodne nepokladá takéto zvažovanie za nesprávne. Naopak, pokladá ho za ro-
zumné. Rozumná rovnováha troch hodnôt, ktorú Rawls uvádza, totiž poskytuje žene plne 
zdôvodnené právo rozhodnúť sa, či má alebo nemá ukončiť svoje tehotenstvo v priebehu 
prvých troch mesiacov. Rawls prijíma, hoci s určitými výhradami, Thomsonovej argu-
mentáciu, ktorá obhajuje agnostický postoj v otázke práva na život plodu. Podľa jej názo-
ru nemáme presvedčivé zdôvodnenie, na základe ktorého by sme mohli buď odmietnuť 
alebo prijať tvrdenie, že plod má právo na život.  Keďže takéto zdôvodnenie chýba, zákaz 
potratov sa nedá zdôvodniť, a musíme ho preto umožniť.  

Ústavný súd je vo svojich vyjadreniach v týchto otázkach pomerne opatrný. Vyhý-
ba sa pojmu osoby a uvažovaniu o základných právach a slobodách v súvislosti s nena-
rodeným životom. V pozadí argumentácie Ústavného súdu stoja určité filozofické pred-
poklady, ktoré sa týkajú pohľadu na riešenie nezhody v otázke potratov. Okrem príklo-
nu ku konkrétnej metodológii interpretácie je obsah zdôvodnenia Ústavného súdu SR 
formulovaný v intenciách, ktoré sú blízke názorom Ronalda Dworkina. Majú spoločný 
jeden kľúčový pojem. Dworkin na margo prebiehajúcich diskusií o potratoch pozname-
náva, že „morálnemu sporu ohľadne interrupcií nemôžeme náležite porozumieť, ak ho 

                                                           
526 Pozri RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 201. 
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chápeme ako spor o tom, či je plod osobou“.527 Detailná štruktúra najkonzervatívnejšie-
ho názoru na interrupcie je vlastne nezlučiteľná s predpokladom, že plod má práva od 
okamihu počatia, a detailnú štruktúru najliberálnejšieho názoru nemožno vysvetliť len 
na základe predpokladu, že ju nemá.528 Zastáva stanovisko, že idea, ktorá tvorí ohnisko 
sporu, je, že ľudský život má objektívnu, vnútornú hodnotu a „nezhoda v otázke správ-
nej interpretácie tejto spoločnej idey je skutočným neuralgickým bodom rozsiahlej dis-
kusie o interrupciách.“529 Liberálny názor, podobne ako konzervatívny, predpokladá, 
„že sám ľudský život má vnútornú morálnu hodnotu, takže je principiálne nesprávne 
ukončiť život, aj keď nie sú v hre ničie záujmy.“530 V kapitole venovanej Dworkinovi 
som uviedol, že v ďalšej svojej argumentácii smeruje k liberálnemu riešeniu.  

Je potrebné upozorniť tiež na to, že navrhovatelia nežiadali úplný zákaz vykonáva-
nia potratov, ale vo svojom návrhu tvrdili, že potraty majú byť umožnené len vtedy, keď 
môžeme preukázať ohrozenie inej ústavnej hodnoty. Napríklad vážne ohrozenie zdravia 
matky, respektíve jej života, poškodenie plodu a podobne. Dôvody by mali byť defino-
vané v zákone a vykonávanie potratov sa obmedzí len na prípady, kedy ich môžeme 
zdôvodniť na ich základe. To jednoducho znamená, že žena nemôže o svojom tehoten-
stve slobodne rozhodnúť na základe ľubovoľného dôvodu, ale musí uviesť, že je ohro-
zená konkrétna ústavná hodnota.   

Z pohľadu témy je dôležité, že takáto argumentácia navrhovateľov, ktorá je založe-
ná na ústavných hodnotách a princípoch, je teda v zhode s koncepciou verejného rozu-
mu Johna Rawlsa. Otázka, ktorú si možno v tejto súvislosti položiť je, či navrhovatelia 
uvažujú tiež o rozumnej rovnováhe hodnôt.  

Navrhovatelia vyžadujú totiž určitý zásah do rozhodnutia ženy ísť na potrat. Možno 
však takýto zásah do súkromia ženy pokladať za rozumný? Rawls uvádza, že „ostatné 
politické hodnoty vo svojom sumári by podľa môjho názoru nemali mať vplyv na toto 
rozhodnutie“.531 Pripúšťa síce aj možnosť iných argumentov. Presnejšie, navrhovatelia 
môžu podľa jeho názoru predložiť argumenty v rámci verejného rozumu a usilovať sa 
získať pre seba väčšinu.532 Každú právnu úpravu, ktorá je v súlade s verejným rozumom, 
však musíme akceptovať „v zmysle, že ide o legitímny zákon schválený v súlade s legi-
tímnymi politickými inštitúciami a verejným rozumom.“533 Nie je však zrejmé, akú po-
dobu by mal mať prípadný konzervatívny argument.  

Na záver tejto kapitoly uvediem ešte zopár poznámok. Ústavný súd potvrdil, že zá-
kon o umelom prerušení tehotenstva je v súlade s ústavou. Tento zákon je zreteľne libe-
rálny, pretože nekladie žiadne obmedzenia na dôvody, kvôli ktorým je možné vykonať 
potrat. Domnievam sa, že súd nekonal aktivisticky, neupravoval na základe svojho vý-
kladu rozsah uplatnenia základných práv a slobôd. Nezmenil a neupravil ani vôľu väčšiny 
členov parlamentu, ktorý zaň pôvodne hlasovali.  

Domnievam sa, že legislatíva, ktorá by bola v súlade s FLO argumentom, by bola aj 
z pohľadu použitej argumentácie Ústavného súdu vyhlásená za protiústavnú. Z pohľadu 

                                                           
527 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 100-154.  
528 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 101. 
529 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 154.   
530 DWORKIN, R. Morálnosť interrupcií, s. 106.   
531 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 221. 
532 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 221. 
533 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 222.  
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Rawlsovej koncepcie verejného rozumu je spôsob, akým uvažuje Ústavný súd SR v sú-
lade s jeho obmedzeniami, pričom rozsah uplatnenia verejného rozumu možno pokladať 
za totožný s rozsahom uplatnenia argumentácie Ústavného súdu.  
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10 
NÁBOŽENSKÝ KONZERVATÍVNY ARGUMENT 

ĽUBOMÍRA BATKU PROTI POTRATOM 

V záverečnej kapitole sa budem venovať príkladu súhrnného náboženského učenia, 
ktorého súčasťou je argument proti potratom. V kontexte západného kresťanstva pokla-
dám za súhrnné učenie koncepcie prirodzeného zákona. Keďže budem analyzovať pro-
testantské súhrnné učenie, je dôležité v tejto súvislosti predovšetkým upozorniť na am-
bivalentný vzťah protestantov k prirodzenému zákonu.   

Z tohto dôvodu je potrebné hneď v úvode položiť otázku: Aké má postavenie priro-
dzený zákon v protestantských náboženských učeniach? Touto otázkou sa budem zaobe-
rať na pozadí konkrétnej koncepcie prirodzeného zákona súčasného slovenského teológa 
Ľubomíra Batku. Predstavím jeho názory na niektoré problémy, ktoré súvisia s otázkou 
existencie a s postavením prirodzeného zákona v luteranizme. Na tomto základe priblí-
žim jeho interpretáciu prirodzeného zákona u Martina Luthera a uvediem Batkov po-
hľad na riešenie otázky potratov v kontexte tohto jeho výkladu koncepcie prirodzeného 
zákona u Martina Luthera. Následne sa budem venovať tiež otázke, ktorú som si kládol 
spravidla pri každom argumente, ktorý som dosiaľ analyzoval: Akým spôsobom možno 
interpretovať Batkovo riešenie otázky potratov, ktoré vychádza z tohto jeho výkladu 
Lutherovej koncepcie prirodzeného zákona v kontexte uvažovania o Rawlsovej idei verej-
ného rozumu?      

Najprv spomeniem problémy. Batka ich zmieňuje, keď uvažuje o prirodzenom zá-
kone v kontexte reformačného myslenia:   

„V Symbolických knihách, teda v základných vierovyznavačských spisoch 
evanjelických cirkví, sa o prirodzenom zákone hovorí málo. Dôvodom môže 
byť to, že pre reformátorov nebol centrálnym učením, no rovnako by sa dalo 
argumentovať, že táto téma v 16. storočí cirkvi nerozdeľovala (Wenz, 2011, s. 
81). Tento predpoklad však kalí rôznorodosť výkladov prirodzeného zákona  
v období scholastiky a výskum Lutherovej teológie v 20. storočí.“534  

                                                           
534 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky, s. 148. V inej svojej práci 

Batka podobne konštatuje: „V priestore evanjelickej teológie sa reč o „prirodzenom zákone“, hlavne 
pod vplyvom Karla Bartha, dostala do periférie teologického myslenia. ... Dôvodom bol teologický 
predpoklad, že mimo Krista niet zjavenia, ani prirodzeného poznania Boha, a teda ani prirodzeného 
zákona.“ BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, s. 10. 
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Naráža sa tu na známe nejasnosti, ktoré sa týkajú otázky existencie a postavenia 
prirodzeného zákona v protestantizme. Tieto polemiky o prirodzenom zákone charakte-
rizujú najmä dva faktory: pretrvávajúci kritický, ba až odmietavý postoj väčšiny protes-
tantov k Aristotelovej filozofii a  prevažne antimetafyzicky ladené názory väčšiny pred-
staviteľov dialektickej teológie v 20. storočí. 

„Po výhradách dialektickej teológie v Barmenskom vierovyznaní, no najmä 
po druhej svetovej vojne, sa učenie o prirodzenom zákone dostalo do roviny 
„malomeštiackeho étosu“, pohanskej metafyziky, ahistorického svetonázoru, 
absolútneho univerzalizmu. Dôvodom na to bol teologický predpoklad, že 
mimo Krista niet zjavenia, ani prirodzeného poznania Boha, a teda ani priro-
dzeného zákona. Karol Barth vyzdvihol Bibliu ako svedectvo Božieho zjave-
nia. Biblia dáva individuálnu odpoveď pre konkrétnu situáciu človeka. Takýto 
postoj vedie k „situačnej etike“. Aj iní prominentní teológovia 20. storočia, 
ako napríklad Helmut Thielicke, Gustav Wingren, Werner Elert, Stanley Hau-
erwas, nevideli v učení o prirodzenom zákone pre evanjelickú etiku význam. 
Na druhej strane sa objavujú názory, že medzi reformátormi a ich predchodca-
mi v oblasti učenia o prirodzenom zákone niet vážnych rozdielov a toto učenie 
význam pre evanjelickú etiku stále má (Braaten, 2011, s. 6.; Raunio, 1998, s. 
96n).“ 535 

Batka hľadá vo svojich príspevkoch východiská učenia o prirodzenom zákone 
v Lutherovej teológii a upozorňuje na to, že    

 „...je zrejmé, že v Lutherovej teológii sa učenie o „prirodzenom zákone“ 
objavuje a patrí k stvoriteľskému poriadku sveta. Vychádzam z predpokladu 
Wolfganga Maasera, že Luther sa snažil o alternatívnu koncepciu učenia o stvo-
rení, ktorá sa nezakladá na tomistickej kozmológii. Luther sa nevydal cestou 
kauzálnej argumentácie, ale šiel cestou Božieho pôsobenia cez médium slo-
va.“ 536  

Konkrétna podoba koncepcie prirodzeného zákona u Luthera vychádza z pohľadu 
na prirodzený zákon, ktorý sa spravidla spája s nominalizmom. Podľa tejto predstavy 
existuje v nominalizme oddelene od seba kresťanská morálka a morálka, ktorá je zalo-
žená na prirodzenom zákone.  

„Reformačná teológia sa s rozpracovaným učením o dvoch ríšach javí na 
prvý pohľad bližšie takejto pozícii než tomistickej. Téza článku teda znie, že  
v skutočnosti takéto rozdelenie neobstojí. Reformačná teológia zachováva uče-
nie o prirodzenom zákone. Naplnenie prirodzeného zákona možno interpreto-
vať v Zlatom etickom pravidle ako lásku agapé.537 

Z pohľadu problematiky potratov je kľúčové vymedzenie vzťahu medzi identitou 
osoby a identitou ľudského plodu.  Batka ho charakterizuje takto :  

 „Ako teológ z evanjelickej tradície zastávam názor, že vnímanie plodu 
ako „osoby“ je založené na performatívnej moci slova, ktoré prichádza zvonku 
ako verbum externum, a môže byť garantované na základe spoločného uzna-

                                                           
535 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky, s. 148.  
536 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, s. 10.  
537 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky, s. 148. 
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nia v spoločenstve iných ľudí. Tento status je každému pririeknutý ako jeho 
vlastný, a to nielen človekom, ale i z Božieho pohľadu. Podobne je to aj s pred-
stavou nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti, či dokonca s predstavou základ-
ných ľudských práv. Existujú jedine vtedy, ak sú každému človeku pririeknuté 
zvonku, rodinou, spoločenstvom, krajinou. Ako teológ môžem povedať, že 
charakter plodu je každému jednotlivcovi pririeknutý v tom zmysle, že ho Boh 
od samého počiatku robí spoluúčastným Božích darov v stvorení a vykonáva 
pre každého človeka rovnaké dielo spásy skrze Syna Ježiša Krista. Takýto 
postoj vedie nielen k prijatiu iného embrya ako osoby, ale navyše aj k vďač-
nosti za život a prijatiu darovaného každému jednému človeku ex nihilo.“538  

Je zrejmé, že takáto argumentácia je náboženská, pretože rozhodnutie o tom, či je 
niekto osobou alebo ňou nie je, je závislé výlučne od špecifických teologických úvah 
o Božom pôsobení vo svete. Navyše, na základe použitého citátu sa domnievam, že 
Batka musí uvažovať o identite plodu ako o osobe od počatia. Zároveň si tiež myslím, 
že toto použitie pojmu osoba je dosť odlišné od pojmu osoba, ktorý používa Locke.539 
Súvisí totiž s pojmom uznanie a od vymedzenia vzájomných vzťahov medzi človekom  
a Bohom, a nie od schopnosti nadobúdať určité mentálne vlastnosti. Určujúcim znakom 
je v tejto súvislosti vzťah medzi Bohom a jeho stvorením, človekom.540  

Ďalšia otázka, ktorú si musíme nevyhnutne položiť, je: Aké stanovisko máme zau-
jať na základe uvedenej koncepcie prirodzeného zákona a takto vymedzenej identity 
osoby v polemike o potratoch? Odpoveď sa ukazuje na prvý pohľad ako zrejmá. Potraty 
sú morálne nesprávne. Batka uvažuje takto:  

„Aj keď je ťažké definovať presne špecifický obsah prirodzeného zákona, 
následky jeho prestúpenia sa prejavia a vidno ich v osobnej i spoločenskej ro-
vine. V tomto zmysle je prirodzený zákon aj poriadkom zachovávania, ktorý 
zabraňuje ľuďom, aby zničili seba a svet. Preto sa ako dobré riešenie javí pos-
toj, že rozhodnutie o ukončení tehotenstva by malo ostať v ruke ženy, pričom 
platí, že v zmysle prirodzeného rozumu by to malo byť rozhodnutie pre život. 
Možno sa výrok apoštola Pavla „čo máš, človeče, čo by si nedostal?“ (1 K 4,7) 

                                                           
538 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, s. 9-10.      
539 Pozri Batkovu argumentáciu v BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej 

etike. s. 9. 

V inej svojej práci Batka konštatuje, že Luther vo svojom spise „Disputatio de homine“ (1536) vy-
chádza z predpokladu, že pojem človek nemá jeden význam, ale má mnoho významov. „Teológia 
a filozofia používajú síce tie isté pojmy, ale v inom význame. „Dalo by sa povedať, že na rozdiel od 
filozofie, ktorá definuje človeka ako „animal rationale, sensitivum, corporeum, teológ hovorí 
o človeku nielen v kontexte života medzi ľuďmi („coram hominibus“), ale aj o živote človeka pred 
Bohom („coram deo“).“ BATKA, Ľ. Je embryo osoba? Učenie o dedičnom hriechu ako východisko 
pre teologickú antropológiu, s. 155. Z teologického pohľadu je vlastnosť byť osobou pripísaná em-
bryu zvonku, na základe Božieho konania, nie je to vnútorná vlastnosť, ktorú postupne nadobudne-
me, na základe napríklad rozvoja nervovej sústavy a podobne. „Ak hovoríme pri embryu o „osobe“ 
pririeknutej zvonka, upriamuje to náš pohľad na zodpovednosť za vzťahy medzi jednotlivými sub-
jektami.“ BATKA, Ľ. Je embryo osoba? Učenie o dedičnom hriechu ako východisko pre teologickú 
antropológiu, s. 170.    

540 Batka sa vyjadruje trošku poeticky o tomto probléme takto: „Každé stvorenie je „slovom Božím“ 
a počaté dieťa je oslovením (Božím) v stvorenej podobe. Každé rozhodnutie o interrupcii nesie 
v sebe zodpovednosť za to, aké miesto vo svete bude priradené tomuto „slovu“ v poézii Božieho 
stvoriteľského hovorenia.“ BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej eti-
ke, s. 80.   
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javí ako náboženský postoj, a teda pre sekulárneho človeka irelevantný. Z po-
hľadu zlatého etického pravidla je však možné povedať, že formuje etiku vďač-
nosti za vopred darované prijatie. Povedané inak, všetci tí, ktorí rozhodujú 
o nebytí iného človeka, sa nachádzajú v situácii, keď im samým bytie a prija-
tie odrieknuté nebolo. Teda dochádza k „pretrhnutiu“ línie prijatia a podáva-
nia ďalej vo vlastnej rodine, no i v priestore spoločnosti. Ak zlaté etické pra-
vidlo hovorí: „Čo chceš, aby tebe robili iní, rob ty im,“ tak potom ukončenie 
života a pretrhnutie línie si vyžaduje veľmi dobré zdôvodnenie. Takýmto sa 
javí napríklad ohrozenie života matky, alebo vážne poškodenie zdravia mat-
ky.“541  

Znamená to teda, že zlaté etické pravidlo vymedzuje vzťah medzi matkou a jej die-
ťaťom takým spôsobom, že z morálneho pohľadu je prípustný potrat len vtedy, keď je 
zdôvodnený na základe ohrozenia života ženy alebo vážneho poškodenia jej zdravia.  
Na druhej strane, Batka pripúšťa, že toto rozhodnutie by malo byť ponechané v rukách 
ženy. Keď túto úvahu bližšie rozvediem, tak v konečnom dôsledku vedie k záveru, že 
takéto rozhodnutie môže žena urobiť na základe svojej slobodnej vôle, autonómne, bez 
vonkajšieho tlaku a obmedzenia. Nik jej nemôže zabrániť, aby sa rozhodla pre potrat aj 
z iných dôvodov, než je ohrozenie života, alebo vážne poškodenie jej zdravia, a teda 
nemožno vylúčiť ani prípad, že sa rozhodne morálne nesprávne. Batka si tento problém 
zreteľne uvedomuje, keď uvažuje o prípadnej podobe právnej úpravy potratov.  

„Výsledok takéhoto postoja nemusí byť absolútny zákaz interrupcií. Otvá-
ra priestor pre hľadanie takých procesov, v ktorých je aj plodu poskytnutý 
„advokát“ na ochranu jeho života. Konkrétne to môže byť rozhovor so psy-
chológom, pastorálnym pracovníkom, časový odstup medzi rozhodnutím 
a vykonaním zákroku, vytváranie sociálnej siete, ktorá umožňuje matke zmys-
luplne donosiť dieťa, vytváranie takých štruktúr, ktoré umožnia, aby donosené 
a porodené dieťa bolo následne aj vychovávané, v čo najlepšom prostredí.“542  

Je zrejmé, že výpočet navrhovaných riešení kladie dôraz na prevenciu a uvážlivé 
konanie v rozhodnutiach tých žien, ktoré uvažujú nad tým, či podstúpiť alebo nepodstú-
piť potrat. Ich cieľ je vytvoriť také podmienky v prospech rozhodnutia ženy, aby sa stali 
mnohé ekonomické, sociálne a psychologické dôvody pre potrat nepodstatné a žena 
mohla minimálne aspoň dieťa donosiť. Otázkou je však to, akým spôsobom a či vôbec 
by mal byť „advokát“, ktorého Batka zmieňuje v citáte, upravený v zákone. Konkrétne, 
ako by mali byť napríklad povinné opatrenia, ktoré sa týkajú rozhovoru so psychológom 
alebo pastorálnym pracovníkom upravené zákonom? Keď sú tieto opatrenia nevyhnut-
nou podmienkou na to, aby žena mohla urobiť rozumné (racionálne) a informované roz-
hodnutie, je zrejmé, že Batka požaduje presne to. Pokiaľ takéto opatrenia nebudú vymá-
hané na základe zákona, tak takýto „advokát“ stráca mnohé svoje „právomoci“. Bude 
však takáto právna úprava v súlade s výkladom Ústavy SR?  

Domnievam sa, že pri uvažovaní o danom probléme možno zohľadniť analógiu 
s novelou zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti, ktorú schválili poslanci NR SR v roku 2009. Ženy majú od sep-
tembra 2009 na kvalifikované zváženie rozhodnutia o podstúpení interrupcie zákonom 

                                                           
541 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, s. 82-83. 
542 BATKA, Ľ. Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, s. 84. 
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stanovenú dvojdňovú lehotu.543 Tento časový priestor má žena po poskytnutí kvalifiko-
vaného poučenia zo strany lekára. „Bezpochyby je možné konštatovať, že dôležité roz-
hodnutia budú kvalifikovanejšie a slobodnejšie, ak nasledujú po určitom minimálnom 
čase reflexie, najmä v prípade, ak sú žene poskytnuté nové informácie,“ uvádzajú pred-
kladatelia v materiáli. Podľa poslankyne Muškovej, jednej z predkladateľov, novela 
zároveň rozširuje kvalifikované poučenie ženy lekárom, ktorého cieľom je ponúknuť jej 
v ťažkej životnej situácii alternatívu k interrupcii. „Žena má právo na výber z viacerých 
alternatív a nesmie sa ocitnúť v situácii, akoby viac nemala svoj život v rukách a neexis-
tovalo pre ňu žiadne iné riešenie,“ argumentovala pri obhajobe návrhu. 

Občianske združenie Občan a demokracia protestovalo proti zmenám pri umelom 
prerušení tehotenstva novelou zákona o zdravotnej starostlivosti. Novelu považovalo za 
protiústavnú, zásadne totiž zhoršila možnosti slobodnej voľby žien. Navrhovaná povin-
nosť lekára alebo lekárky podať hlásenie štátnej inštitúcii o každej požadovanej interrup-
cii, vrátane osobných údajov ženy, je v hrubom rozpore s právom žien na súkromie, na 
ochranu osobných údajov a na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdô-
raznilo občianske združenie Občan a demokracia.544 

Na tomto príklade je vidno, že môžu vzniknúť, rovnako ako v prípade spomínanej 
novely, aj v súvislosti s niektorými Batkovými navrhovanými riešeniami určité ústavné 
pochybnosti.  

Na záver si položme ešte otázku z úvodu tejto kapitoly. Akým spôsobom môžeme 

interpretovať Batkove riešenie otázky potratov, ktoré vychádza z jeho výkladu Luthero-

vej koncepcie prirodzeného zákona v kontexte nášho uvažovania o Rawlsovej idei verej-

ného rozumu?  

Domnievam sa, že argumentácia, ktorá je založená na zlatom etickom pravidle, je 
v zhode s koncepciou verejného rozumu Johna Rawlsa. Pôjde teda o rozumnú rovnová-
hu politických princípov a hodnôt a zásah do súkromia ženy možno pokladať za rozum-
ný. Na druhej strane môže byť sporným obmedzenie, ktoré navrhuje Batka, a teda mož-
no ho vykladať aj ako nerozumný zásah do rozhodnutia ženy ísť na potrat. Myslím si 
však, že ani v tomto prípade sa nedá ani z pohľadu koncepcie verejného rozumu vopred 
vylúčiť stanovisko, ktoré obhajuje Batka. Skôr sa prikláňam k názoru, že takýto zásah je 
rozumný za predpokladu, že je zachovaná podmienka, na základe ktorej nesie žena 
zodpovednosť za svoje slobodné rozhodnutie a dôsledky s ním spojené. Je však potreb-
né tiež upozorniť na to, že práve toto odvolanie sa na zodpovednosť robí ženú slobod-
nou a rovnou bytosťou, ktorá dokáže pristupovať k morálnym dilemám, akými sú potra-
ty, autonómne, na základe svojho svedomia a najlepšieho vedomia.545    

 

                                                           
543 Pôvodne sa však počítalo s trojdňovou lehotou. 
544 Sme [online] https://primar.sme.sk/c/4897938/pred-interrupciou-dostane-zena-48-hodin-na-

rozmyslenie.html#axzz4mPTKfLxf. 
545 Pripomeňme si v tejto súvislosti opäť Rawlsove slová, že „ostatné politické hodnoty vo svojom 

sumári by podľa môjho názoru nemali mať vplyv na toto rozhodnutie,“ na druhej strane však pri-
púšťa možnosť takých argumentov, ktoré takýto zásah v určitom rozsahu dovoľujú. V predchádza-
júcej časti sme tiež uviedli, že navrhovatelia nežiadali úplný zákaz vykonávania potratov, ale vo 
svojom návrhu tvrdili, že potraty majú byť umožnené len vtedy, keď môžeme preukázať ohrozenie 
inej ústavnej hodnoty. Napríklad vážne ohrozenie zdravia matky, respektíve života ženy, poškode-
nie plodu a podobne. Uvedené hodnoty Batka spomína v súvislosti s morálnou neprípustnosťou po-
tratov.  
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ZÁVER 

Cieľom v predloženej monografii bolo ukázať, že jadro Rawlsovej koncepcie verej-
ného rozumu tvorí politická koncepcia spravodlivosti, respektíve súbor takýchto politic-
kých koncepcií spravodlivosti. Upozornil som tiež na to, že takéto politické koncepcie 
spravodlivosti majú úzke uplatnenie, týkajú sa totiž len základnej štruktúry spoločnosti 
(the basic structure of society), ktorú môžeme vymedziť pomocou otázok dvojakého 
typu: otázok, ktoré sa týkajú ústavných základov“ (the constitutional essentials) a otá-
zok, ktoré sa týkajú záležitostí základnej spravodlivosti (matters of basic justice).546 
Z pohľadu témy bolo kľúčové, že Rawls zaraďuje princípy medzi ústavné základy, kto-
ré vymedzujú základné práva a slobody (napríklad hlasovacie právo, sloboda svedomia, 
sloboda myslenia a združovania, sloboda slova, náboženská sloboda, ako aj ochrana 
zákonnosti).547 Upozornil som na to, že na základe tejto Rawlsovej charakteristiky zá-
kladnej štruktúry spoločnosti patrí riešenie problému potratov medzi ústavné základy. 
Týka sa totiž princípov a hodnôt, ktoré vymedzujú základné práva a slobody. 

V predstavenej debate o riešení problému potratov z pohľadu verejného rozumu 
som načrtol jednu z podôb hraníc náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii 
a poukázal som na kľúčové postavanie základných práv a slobôd pri jej uplatňovaní. 

Záver, ku ktorému som dospel, je nasledujúci. Uvažovanie o náboženskej argumen-
tácii v liberálnej demokracii sa nevyhnutne riadi určitými obmedzeniami. Pri ich hodno-
tení je najprv potrebné zohľadniť nasledujúce skutočnosti: suverenita občanov v ich po-
litických a právnych rozhodnutiach je obmedzená koncepciou základných práv a slobôd. 
Tento predpoklad sa týka rovnako náboženských, ako aj  nenáboženských argumentov. 
Na základe toho je kľúčová interpretácia základných práv a slobôd, a to najmä v kon-
texte ich rozumnosti, nie však racionality. Táto interpretácia sa týka týchto troch základ-
ných rovín. Po prvé, rovina, ktorá sa týka obsahu množiny základných práv a slobôd 
(ktoré práva a slobody môžeme zahrnúť do ústavy, alebo z nich vychádzať pri argumen-
tácii v konkrétnom prípade); po druhé, rovina, ktorá sa týka rozsahu uplatnenia základ-
ných práv a slobôd (obsah a rozsah uplatnenia, konkrétneho práva a slobody); a po tretie, 
rovina, ktorá sa týka zdôvodnenia základných práv a slobôd. 

                                                           
546 RAWLS, J. Political Liberalism, s. 213. Cit. podľa slovenského prekladu RAWLS, J. Politický libe-

ralizmus, s. 181. 
547 Presnejšie vymedzenie môžeme nájsť na tomto mieste„ ... rovnaké základné slobody v prvom prin-

cípe spravodlivosti sú zoznamom vymedzené takto: sloboda myslenia a sloboda svedomia; politické 
slobody a sloboda združovania, ako aj slobody vymedzené slobodou a integritou osoby; a napokon, 
práva a slobody pokryté mocou zákona.“ RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 241.   



 194 

Rawls zastáva názor, že na zodpovedanie otázok, ktoré môžeme formulovať v prvých 
dvoch rovinách, by nám mala slúžiť politická koncepcia spravodlivosti, respektíve sú-
bor politických koncepcií spravodlivosti, ako interpretačný základ stanovenia obsahu 
a rozsahu uplatnenia základných práv a slobôd. Naopak, tretia rovina, ktorá sa týka 
zdôvodnenia koncepcie spravodlivosti, sa netýka priamo verejného rozumu. Jednotlivé 
náboženské alebo nenáboženské učenia by mali samé ponúknuť zdôvodnenie obmedze-
ní, ktoré vyplývajú z uplatnenia princípov a hodnôt politických koncepcií spravodlivosti 
v politických debatách o ústavných základoch. Rawls tento problém formuluje ako odpo-
veď na nasledujúcu otázku: 

„ ... ako je možné pre tých, ktorí zastávajú náboženské učenia, pričom nie-
ktoré vychádzajú z náboženskej autority, napríklad z cirkvi, alebo Biblie, zá-
roveň zastávať rozumnú politickú koncepciu, ktorá presadzuje rozumný ústav-
no-demokratický režim?“548  

Rawls odpoveď na túto otázku neponúka. Vychádza z predpokladu, že náboženské 
učenia sú schopné zosúladiť svoje učenie s požiadavkami rozumnej politickej koncepcie 
spravodlivosti. Rawls skôr zdôrazňuje a trvá na tom, že takéto politické koncepcie spra-
vodlivosti sú nielen možné, ale majú svoj pôvod v princípoch a hodnotách, ktoré sú sú-
časťou ústavnej demokracie a nachádzajú dobré uplatnenie v rámci interpretácie predo-
všetkým ústavných zákonov. Pokiaľ súhrnné učenia prijmú niektorú určitú podobu ro-
zumnej politickej koncepcie spravodlivosti, tak prijmú aj záväzok k ústavnej demokracii, 
pričom tak môžu urobiť na základe zdôvodnenia, ktoré bude súčasťou ich konkrétneho 
náboženského súhrnného učenia. 

To znamená, že keď chceme argumentovať v zhode a na základe verejného rozumu, 
tak náboženskú argumentáciu musíme v rámci politických debát o základných politických 
otázkach prispôsobiť požiadavkám niektorej z politických koncepcií spravodlivosti.  
Politická tolerancia štátu a sloboda svedomia sa uplatňuje aj na náboženské názory, kto-
ré nie sú v zhode s politickou koncepciou spravodlivosti. Takéto odlišné názory možno 
vysloviť, pretože sloboda slova je nadradená koncepcii verejného rozumu. Nie je preto 
zakázané, aby sme vyslovili aj také názory, ktoré nie sú v súlade s politickou koncepciou 
spravodlivosti. V prípade debát o potratoch môžeme použiť ľubovoľné náboženské 
argumenty v rámci neverejného rozumu kultúry v pozadí, ale aj v médiách a podobne, 
ktoré požadujú úplný zákaz potratov. Nemôžeme však takéto argumenty, ktoré požadujú 
úplný zákaz potratov – náboženské alebo nenáboženské – pokladať za relevantné v rám-
ci diskusií o donucovacích normách v rámci verejného rozumu. Diskusie o potratoch, 
ktoré sa týkajú zdôvodnenia právnej úpravy potratov, preto musíme viesť tak, aby boli 
v súlade s vymedzením základných práv a slobôd, ktoré sú súčasťou politickej koncepcie 
spravodlivosti. Obmedzíme tým rozsah konfliktov, ktoré v prípade polemík o potratoch 
prichádzajú do úvahy. Presnejšie, tento rozsah konfliktov sa zúži vtedy, keď uvažujeme 
o potratoch z pohľadu konkrétnych koncepcií spravodlivosti. Nie je totiž možné, aby 
sme v rámci verejného rozumu predložili argument, ktorý by zdôvodňoval úplný zákaz 
potratov. Tento záver sme sa snažili podporiť pomocou analýzy FLO argumentu. Ukázal 
som, že v rámci argumentácie v kontexte verejného rozumu nemôžeme FLO argument 
pokladať za rozumný argument, napriek tomu, že ide o sekulárny a racionálny argument, 
čiže argument, ktorého premisy spĺňajú epistemologické kritériá zdôvodňovania pravdi-
vosti určitej koncepcie alebo súhrnného učenia. 

                                                           
548 RAWLS, J. Revidovaná idea verejného rozumu, s. 198.  
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Na záver tiež pokladám za potrebné, aby som upozornil na Rawlsov antimetafyzic-
ký postoj pri formulovaní koncepcie osoby a základných práv a slobôd. Dôvod, prečo 
tak robím, vidím v tom, že tak môžem lepšie ukázať, prečo práve odmietnutie ontológie 
vedie Rawlsa k odmietnutiu uvažovať o politických otázkach z pohľadu súhrnných 
učení. Keď Rawls uvažuje o pojme osoba, tak zdôrazňuje len tie vymedzenia, ktoré sa 
týkajú politickej koncepcie osôb. Usiluje sa neprikladať váhu metafyzickým doktrínam, 
ktoré by predpokladali určitú ontologickú tézu o identite osôb, ktorá by bola predpokla-
dom ich politickej rovnosti a slobody. Takéto východiská sú súčasťou súhrnného učenia. 
Nepokladá preto takéto východiská za „relevantné pre štruktúru a obsah politickej kon-
cepcie spravodlivosti.“549 Poznámka 34 v Politickom liberalizme dobre ilustruje tento 
jeho anti-metafyzický postoj. Zaoberá sa v nej použitím termínu identita v súvislosti so 
vzťahom identity osoby a jej verejným charakterom. Naznačí v nej problémy, ktoré 
súvisia s ontologickým vysvetlením identity osoby, aby nakoniec konštatoval, že prob-
lém osobnej identity  

„prináša so sebou závažné otázky. V odpovediach na ne sa filozofi v mi-
nulosti a v súčasnosti podstatne rozchádzajú – a určite to tak bude aj v budúc-
nosti. Preto je dôležité usilovať sa o vypracovanie politickej koncepcie spravod-
livosti, ktorá by sa čo možno najviac vyhýbala tomuto problému.“550  

Táto poznámka výstižne dokumentuje Rawlsovo presvedčenie, že osobná identita 
v rámci politického liberalizmu je výlučne inštitucionálnou otázkou, nie však ontologic-
kou otázkou, ktorá by nám mohla povedať niečo podstatného o vzťahu medzi pojmom 
osoba a pojmom človek alebo niečoho tomu podobnému.551 Inými slovami, politická 
koncepcia identity osôb je nezávislá od úvah o osobnej identite, ako sa bežne analyzuje 
v rámci bioetických argumentov.552 

Zaujímavé je aj  Rawlsovo uvažovanie o koncepcii základných práv a slobôd. Pri 
ich vymedzovaní nepokladá za kľúčové ontologické problémy, ktoré spájame spravidla 
s koncepciami prirodzených práv a slobôd. To znamená, že jeho vymedzenie základných 
práv a slobôd nie je súčasťou toho, čo bežne označujeme ako prirodzené právo alebo pri-
rodzené práva. Možno je to trochu prekvapujúce, ale podľa môjho názoru úplne v súlade 
s inštitucionálnou povahou základných práv a slobôd. Rawls totiž hovorí o náčrte základ-
nej idei spoločnosti, ktorej chýba koncepcia správneho a dobrého. Je zrejmé, že tento 
názor len sotva môžeme zlúčiť s uznávanými koncepciami prirodzeného práva. Z Rawl-
sovho pohľadu takéto prirodzeno-právne koncepcie predstavujú  súhrnné učenia.  

„Nemusím tu uvádzať príklady, no bez ohľadu na povahu týchto nábožen-
ských a filozofických doktrín predpokladám, že všetky obsahujú koncepciu 
práva a dobra, ktorá zahŕňa aj určitú koncepciu spravodlivosti. Túto koncep-
ciu možno chápať v tom zmysle, že určitým spôsobom podporuje všeobecné 
dobro. Musí existovať možnosť porozumieť tejto koncepcii, aby v prípade, že 

                                                           
549 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 24.   
550 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 27.  
551 „No napriek tomu, aby som sa vrátil k príkladu v texte, domnievam sa, že pre potreby verejného 

života sú Saul z Tarzu a apoštol Pavol tou istou osobou. Obrat k inej viere je z hľadiska našej verej-
nej alebo inštitucionálnej identity irelevantný“. RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 27.   

552 Kvôli úplnosti treba však uviesť, že Rawls naznačuje určitú spojitosť medzi jeho diskusiami 
o inštitucionálnej identite osoby a koncepciou osoby, ktorej autorom je Derek Partiff v Reasons and 
Persons.  
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sa ňou budeme riadiť, mohla spoločnosť brať do úvahy dobro všetkých svo-
jich členov, ako aj spoločnosti ako celku. Pravidlá a procedúry, previazané so 
spoločnými náboženskými, filozofickými a inými verejnými presvedčeniami, 
túto možnosť nevylučujú. Môže sa zdať, že táto myšlienka spravodlivosti je 
slabá. V každom prípade je však nejaká takáto alebo podobná myšlienka ne-
vyhnutná, ak máme mať spoločnosť s právnym systémom, ktorý ukladá niečo, 
čo sa právom považuje za skutočné povinnosti – na rozdiel od spoločnosti, 
ktorá jednoducho donucuje svojich poddaných, ktorí nie sú schopní postaviť 
sa na odpor.“553  

Aby Rawls vysvetlil, čo pomocou tejto pasáže zamýšľa vyjadriť, ponúka ako prí-
klad koncepciu minimálneho obsahu prirodzeného práva, ktorú obhajuje právny poziti-
vista H. L. A. Hart. 

„Tu mám na mysli skutočnosť, že ak má byť právny systém uskutočniteľ-
ný, musí mať určitý obsah, napríklad minimálny obsah prirodzeného práva, 
o ktorom hovorí H. L. A. Hart vo svojom The Concept of Law, s. 189 – 195.“  

Samozrejme nechcem touto pomerne dlhou citáciou naznačiť, že Rawls bol právny 
pozitivista, ako je to v Hartovom prípade.554 Chcem skôr upriamiť pozornosť na inštitu-
cionálnu povahu základných práv a slobôd a na jeho odmietavé stanovisko k príliš širo-
kému vymedzeniu obsahu prirodzeného práva. Podľa Rawlsa zoznam základných slobôd 
môžeme zostaviť dvoma spôsobmi.  

„Jeden spôsob je historický: prejdeme ústavami demokratických štátov, 
dáme dohromady zoznam obvykle garantovaných slobôd a posúdime úlohy 
týchto slobôd v ústavách, ktoré fungovali dobre. Druhý spôsob spočíva v tom, 
že zvážime, ktoré slobody predstavujú základné sociálne podmienky na adek-
vátny rozvoj a plné uplatnenie dvoch vlastností mravnej osobnosti po celý jej 
život. Pri takomto prístupe spájame základné slobody s koncepciou osoby, 
ktorá sa využíva v spravodlivosti ako férovosti.“555  

Rawls v súvislosti s vymedzovaním týchto slobôd, respektíve so svojou koncep-
ciou spravodlivosti ako férovosti hovorí o politickom konštruktivizme, ktorý metodolo-
gicky vychádza z Kantovho mravného konštruktivizmu.556 Na základe týchto dôvodov 
sa domnievam, že len sotva takýto spôsob uvažovania môžeme pokladať za súčasť pri-
rodzeného práva.   

                                                           
553 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 91. 
554 Rawls patrí medzí tých teoretikov, ktorí sa spravidla zvyknú označovať vo filozofii práva ako nepo-

zitivisti. To znamená, že hoci Rawls prebral Hartov pojem minimálny obsah prirodzeného práva, 
nie je právny pozitivista, za akého je spravidla pokladaný v literatúre samotný H. L. A. Hart. Naopak, 
videli sme, že z pohľadu interpretácie sa prikláňa Rawls ku koncepcii interpretácie Ronalda Dwor-
kina, ktorý je ostrým a prominentným kritikom Hartovej právnej metodológie a Hartovho právneho 
pozitivizmu. Na druhej strane je však potrebné upozorniť tiež na to, že Rawls prebral rozdiel medzi 
pojmom a koncepciou z Hartovej prelomovej práce The Concept of Law. Tento rozdiel má kľúčové 
postavenie v Hartovej právnej metodológii, na ktorú zacielil Dworkin pomocou argumentu séman-
tického žihadla. Upozornil som na niektoré zo spomenutých problémov, ktoré sa týkajú Hartovho 
a Dworkinovho prístupu k interpretácii, v stati NEŠTINA, M. Interpretačný obrat v právnej filozofii.  

555 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 243. Výraz „spravodlivosť ako slušnosť“ som v slovenskom 
preklade nahradil výrazom „spravodlivosť ako férovosť“.  

556 RAWLS, J. Politický liberalizmus, s. 83-85. 
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Tieto úvahy možno teraz spojiť s tým, o čom som hovoril v súvislosti s Johnom 
Lockom, keď som sa pýtal na spôsob, ako možno vysvetliť vzťah medzi identitou osoby 
a identitou človeka. Upozornil som vtedy na dva problémy, ktoré som vyhlásil za kľú-
čové vo verejných debatách o potratoch. Po prvé, na ontologický problém vzťahu iden-
tity osoby a identity človeka. Po druhé, na politicko-etický problém, ktorý sa týka kon-
cepcií náboženskej tolerancie a prirodzených práv. Tvrdil som, že keď uplatníme v štáte 
náboženskú toleranciu, verejnú diskusiu o potratoch by sme mali viesť len z pohľadu 
koncepcie prirodzených práv. Otázka, ktorú som si položil znela: Kto je subjektom pri-
rodzených práv? A uviedol som, že na túto otázku možno odpovedať prostredníctvom 
ontologickej analýzy. Súčasné filozofické debaty o potratoch sme preto označili ako 
pokusy o nájdenie odpovede na dve otázky. Aký je vzťah medzi pojmom osoba a poj-
mom človek, respektíve medzi identitou osoby a identitou človeka? Kto je subjektom 
prirodzených práv? 

Je zrejmé, že z pohľadu Rawlsovej koncepcie verejného rozumu, tak ako som ju 
predstavili v tejto monografii, nemožno na tieto dve otázky dať priame odpovede. Také-
to odpovede sú totiž v kompetencii jednotlivých súhrnných učení. Naopak, základný 
predpoklad, z ktorého som vychádzal v argumentácii v predloženej monografii, bol, že 
verejný rozum, respektíve politické koncepcie spravodlivosti, plnia úlohu kritéria, na 
základe ktorého možno  posudzovať jednotlivé argumenty ponúknuté súhrnnými učenia-
mi. Záver, ktorý obhajujem v monografii je, že toto kritérium nedovoľuje úplný zákaz 
potratov. Diskusie o potratoch musia nevyhnutne zohľadňovať určitú interpretáciu práva 
ženy na súkromie.    

V tretej kapitole Náboženský pluralizmus a moderný štát som analyzoval vzťah 
moderného štátu a náboženstva v kontexte náboženského pluralizmu. Následne v ďalších 
kapitolách som prebral filozofickú koncepciu verejného rozumu Johna Rawlsa. Ukázal 
som jej uplatnenie v súvislosti s FLO argumentom a rozhodnutím Ústavného súdu. Na 
základe toho možno zodpovedať otázku: Akú má podobu náboženská argumentácia  
v kontexte postojov tolerancie, konverzie a separácie? 

Z pohľadu verejného rozumu sa dá seriózne uvažovať len o postojoch tolerancie 
a konverzie. Separácia totiž nepatrí do oblasti uvažovania o verejnom rozume. Argumen-
tácia vychádzajúca zo separatistického náboženského postoja je buď ľahostajná voči 
verejnému priestoru alebo je voči nemu nepriateľská. Inými slovami, neuznáva rozdiel 
medzi verejnou a súkromnou sférou. Je zrejmé, že tento rozdiel tvorí základ, na ktorom 
je vybudovaná Rawlsova občianska spoločnosť. V prípade, že budeme ľahostajní a se-
parujeme sa od verejnej sféry spoločnosti, nebudeme sa prirodzene usilovať ani o to, 
aby sme prostredníctvom argumentácie zdôvodňovali právne predpisy iným občanom. 
Naopak, ak budeme nepriateľskí voči verejnému priestoru a budeme požadovať, aby iní 
občania, ktorí nie sú ako my, nemali podiel na verejnej sfére, nebude náš postoj v súlade 
s princípmi rovnosti a slobody, a teda ani s verejným rozumom. Našou snahou bude ve-
rejný priestor úplne ovládnuť – aj keď to nemusíme tak formulovať – a vytlačiť z neho 
tých, ktorí nie sú ako my.  

Inak je to v prípade politickej tolerancie, ktorá je naopak postavená na tomto rozli-
šovaní. Politická tolerancia štátu sa totiž uplatňuje aj na náboženské názory, ktoré nie sú 
v zhode s politickou koncepciou spravodlivosti. Takéto odlišné názory možno vysloviť, 
pretože sloboda slova je nadradená koncepcii verejného rozumu. Nie je preto zakázané, 
aby sme vyslovili aj také názory, ktoré nie sú v súlade s politickou koncepciou spravod-
livosti. V prípade debát o potratoch možno použiť ľubovoľné náboženské argumenty 
v rámci neverejného rozumu kultúry v pozadí, ale aj v médiách a podobne, ktoré poža-
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dujú úplný zákaz potratov. Nie je možné však takéto argumenty, ktoré napríklad poža-
dujú úplný zákaz potratov – náboženské alebo nenáboženské – pokladať za relevantné 
v diskusiách o donucovacích normách v rámci verejného rozumu. Diskusie o potratoch, 
ktoré sa týkajú zdôvodnenia právnej úpravy potratov, sa preto musia viesť tak, aby boli 
v súlade s niektorým vymedzením základných práv a slobôd. To znamená v zhode s po-
litickými koncepciami spravodlivosti. Tento krok výrazne obmedzí rozsah konfliktov, 
ktoré v prípade polemík o potratoch prichádzajú do úvahy. Presnejšie, tento rozsah kon-
fliktov sa obmedzí vtedy, keď sa uvažuje o potratoch z pohľadu konkrétnych koncepcií 
spravodlivosti. Možno preto tvrdiť, že politická tolerancia nepriamo núti stúpencov jed-
notlivých náboženstiev, aby uplatňovali rovnaký druh tolerancie aj medzi sebou.  

V tomto kontexte konverzia súvisí s požiadavkou, aby diskusie o potratoch, ktoré 
sa vedú o zdôvodnení právnej úpravy potratov, boli formulované v súlade s rozumnou 
interpretáciou základných práv a slobôd. Takáto diskusia sa musí prispôsobiť požiadav-
kám verejného rozumu. Lenže táto požiadavka neplatí iba pre náboženské učenia, ale 
pre každé súhrnné učenie, čiže aj pre každé nenáboženské súhrnné učenie. A teda nábo-
ženské presvedčenia rovnako ako nenáboženské presvedčenia nemusia byť ani v tomto 
prípade nevyhnutne súkromnou záležitosťou, pokiaľ sú v súlade s rozumnou politickou 
koncepciou spravodlivosti.   

K tomu je potrebné dodať, že diskusiu v jazyku základných práv a slobôd možno  
vnímať aj ako určitý druh nevhodnej autocenzúry alebo dezinterpretáciu náboženských 
tvrdení do sekulárneho jazyka. Liberálno-demokratický štát na základe tohto obmedze-
nia požaduje konverziu od každého, kto sa chce zapojiť do debát o zdôvodnení právne-
ho predpisu, ktorý upravuje záležitosti základnej štruktúry spoločnosti (the basic struc-
ture of society), a tým nepriamo formuje celú spoločnosť.  
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