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Abstract: Analysis of Ontological and Moral Assumptions of the Secular 

Conservative Argument against Abortion (Don Marquis) in the Context of 

Contemporary Political Theories 

In this essay, the author deals with the relationship between religion and law in the 

context of contemporary Western liberal democracies. He notes that there are particular 
restrictions on the religious reasons for public justification of legal transcription. These 

restrictions are based on the requirement for a secular nature of public reasoning and 

law. In the context of these limitations he analyzes the anti-abortion argument presented 
by Don Marquis in the article Why Abortion is Immoral. According to the author, this 

type of anti-abortion argument meets the standard restrictions with regard to religious 

reasons in public justification of legislative provision. At the same time, however, 

ontologically this argument doesn’t necessarily imply that early abortion is immoral. In 
conclusion, the author also points out that Marquis’ argument has a narrower scope of 

application than is usual for standard religious arguments, because it doesn’t qualify 

some cases of fetal death as morally impermissible termination of human biological 
life. 
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1 Úvod 

 V súčasnosti zastávajú mnohí politickí či sociálni filozofi názor, že v západných demokraciách, 

medzi ktoré patrí aj Slovensko, by sa nemalo vo verejnoprávnom diskurze argumentovať odvolaním sa 

na náboženské presvedčenie.
2
 Hoci tento názor má rôzne podoby, ide spravidla o požiadavku, aby 

verejnoprávna argumentácia bola sekulárna, tzn. spočívala výlučne na rozumom preskúmateľných 

dôvodoch. Pri tvorbe zákonov, resp. pri tvorbe verejnej politiky by sme sa preto mali vyvarovať 

tvrdení, ktoré sa opierajú o náboženskú dogmatiku či vyjadrenia cirkevných autorít. Azda nikde inde 

                                                
1 Táto štúdia vznikla v Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK v rámci grantového projektu VEGA č. 1/1310/12 

s názvom Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov. 
2 Tento názor zastávajú napríklad Robert Audi, Jürgen Habermas, Charles Larmorte, Steven Macedo, John 

Rawls, Richard Rorty a iní. Pozri napríklad niektoré ich štúdie, ktoré boli pôvodne publikované v rôznych 

periodikách a spoločne opäť uverejnené v publikácii CLANTON J. C. (ed.) The Ethics of Citizenship: Liberal 
Democracy and Religious Convictions.  
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sa neprejavuje tento názor tak zreteľne ako v polemikách o problematike statusu ľudského života 

(najmä jeho počiatku a ochrany).
3
  

 V rámci prebiehajúcich polemík sme celkom bežne svedkami častého stotožnenia 

konzervatívneho morálneho postoja k interrupciám s náboženským postojom, pričom liberálny 

morálny postoj sa zväčša pokladá za typický sekulárny postoj. Slovenský filozof a bioetik Peter 

Sýkora na margo toho poznamenáva, že tento konkrétny predpoklad je nesprávny, prípadne 

prinajmenšom nepresný.
4
 Predovšetkým rímsko-katolická cirkev, ktorá zaujíma konzervatívny postoj 

k ochrane ľudského života, nie je jediným náboženstvom a niektoré náboženstvá, resp. kresťanské 

cirkvi zastávajú v tomto ohľade pomerne „liberálne“ stanoviská.
5
 Takisto židovstvo ponúka pestrú 

škálu antagonistických postojov k interrupcii: „Podľa väčšiny židovských učeneckých autorít 

pochádza zákaz interrupcie od rabínov. Talmud má, napriek častým záporným hodnoteniam ženy, 

predsa tolerantnejší prístup, a to v dovolení interrupcie ak ide o ohrozenie života ženy.“
6
 Okrem toho 

popri náboženskom konzervatívnom postoji existuje aj sekulárny konzervatívny postoj, a teda aj tí, 

ktorí nevyznávajú nejaké náboženstvo, môžu rovnako zastávať konzervatívny názor.  

 Je však zrejmé, ako konštatuje Sýkora, že v praxi je to oveľa zložitejšie. Nie je napríklad vôbec 

ľahké v rámci konkrétnej verejnej diskusie odlíšiť náboženský konzervatívny postoj od  sekulárneho 

konzervatívneho postoja. Sekulárny konzervatívny postoj totiž obhajujú aj niektorí konzervatívni 

náboženskí autori. Kladú pritom spravidla dôraz jednak na racionálne východiska svojej argumentácie, 

najnovšie vedecké poznatky (najmä z oblasti biológie a medicíny) a jednak na niektoré všeobecne 

prijímané morálne intuície či ontologické predpoklady. Hoci ich vedú k tomu rôzne pohnútky, nás 

zaujíma najmä tá skutočnosť, že v princípe ide o takú obhajobu proti-interrupčnej politiky, ktorú by si 

mohol osvojiť každý bežný občan liberálnej demokracie v rámci verejnoprávnej diskusie o legislatíve 

upravujúcej umelé prerušenia tehotenstva, biomedicínsky výskum a podobne.  

 Naopak, kritici tohto spôsobu argumentácie často poukazujú na fakt, že v mnohých takýchto 

prípadoch nejde spravidla o sekulárnu konzervatívnu argumentáciu, ale skôr o zdôvodnenie, ktoré je 

                                                
3 Výnimkou je samozrejme otázka registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Polemiky súvisiace s 

ich legalizácou sú často možno ešte búrlivejšie. 
4 Pozri SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 68 – 69. 
5Všeobecne sa na Slovensku predpokladá, že pozície katolíckych teológov sú konzervatívne, pozície 

protestantských teológov liberálne. Vychádza sa z predpokladu, že dôležitú úlohu tu zohráva koncepcia 

nesmrteľnosti duše (v našom kontexte napr. pozície P. Voleka), ktorú protestantskí teológovia zväčša odmietajú 
(napríklad  I. Kišš). Pri bližšom pohľade sa však ukazuje, že situácia nie je taká jednoznačne vyhranená. Aj 

medzi protestantskými teológmi nájdeme rôzne postoje k otázke ochrany ľudského života. Tie nestoja ani tak na 

argumentoch o úlohe prirodzeného zákona, ale súvisia s hermeneutickými otázkami interpretácie Biblie, resp. 

relacionálnej ontológie: „Ide tu teda o špecifické prepojenie medzi materiálnym a relacionálnym, medzi 

inštitucionálnym a nepodmieneným, ktoré by sa v etickom jazyku dalo vyjadriť ako špecifické prepojenie medzi 

deontológiou a konzekvencializmom, ako „ontológia vzťahov“. Ak tento prístup zdôrazňuje aspekt 

„individuality“ a „osoby“, hoci pririeknutej zvonku, ale predsa platnej ...“ BATKA, Ľ. Je embryo osoba? s. 169. 

Poznamenajme, že stanovisko samotnej evanjelickej cirkvi k interrupciám reprezentované postojom Generálneho 

presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré bolo prijaté 2. októbra 2009, je 

formulované v intenciách konzervatívneho náboženského postoja. Pozri Stanovisko Generálneho presbyterstva 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k interrupciám. 
6 ZAVIŠ, M. Prierez dejinami antagonizmu postojov k ženskej fertilite v židovstve, s. 88. 



ANALÝZA ONTOLOGICKÝ A MORÁLNYCH PREDPOKLADOV SEKULÁRNEHO KONZERVATÍVNEHO 

ARGUMENTU DONA MARQUISA PROTI INTERRUPCIÁM V KONTEXTE SÚČASNÝCH POLITICKÝCH TEÓRIÍ 

 

  163 

vo svojej podstate kryptonáboženské. Čiže o také zdôvodnenie, ktoré sa nepohybuje na nábožensky 

neutrálnej pôde, ale obsahuje prinajmenšom implicitne niektoré náboženské predstavy či pojmy. 

Liberál P. Sýkora zdôrazňuje, že argumentácia obhajujúca zákaz interrupcií a použitia embryí je často 

len zdanlivo sekulárna a len zdanlivo sa vyhýba náboženským termínom. Píše, že „sekulárne termíny, 

ktoré sa v takomto prípade používajú, sú len zdanlivo nábožensky neutrálne, v skutočnosti, sa za nimi 

ukrýva tradičný náboženský význam (napr. osoba, ľudská dôstojnosť).“
7
 Dobrý príklad jeho 

liberálneho politického postoja k obsahu verejnoprávnej diskusie, v ktorom kladie dôraz na potrebu 

racionálneho východiska pri zdôvodňovaní normatívnych tvrdení, môžeme nájsť v nasledujúcom citáte 

z jeho knihy:  

  

„Akokoľvek sa môžu určité náboženské etické normy zdať pre ich zástancov očividné 

a nespochybniteľne správne, takže v ich očiach by ich mal každý prijímať automaticky, 

pokiaľ sa ich zdôvodnenie neopiera o racionálnu argumentáciu, musia byť 

spochybnené.“
8
 

 

      Ako sme konštatovali hneď v úvode, podobný názor je v rôznych podobách bežne prijímaný 

mnohými autormi.
9
 V našej štúdii si niektoré z nich priblížime pomocou stručného opisu bežne 

prijímanej podoby vzťahu medzi náboženstvom a verejnoprávnym diskurzom v kontexte súčasnej 

západnej liberálnej demokracie. Čitateľa je však potrebné hneď na začiatku upozorniť na to, že naším 

cieľom nie je kritické skúmanie tohto vzťahu.
10

 Tento opis slúži len ako východisko pre analýzu, ktorá 

bude rozpracovaná v ďalšej časti štúdie.  

 Jadro našej štúdie bude tvoriť analýza sekulárneho konzervatívneho zdôvodnenia zákazu 

umelého prerušenia tehotenstva. Konkrétne sa pozrieme na azda najznámejší konzervatívny sekulárny 

argument, ktorého sekulárnu povahu zväčša nik nespochybňuje. Pomocou jeho analytickej 

rekonštrukcie ozrejmíme najmä jeho ontologické predpoklady a rozsah jeho uplatnenia pri riešení 

konkrétnych typov prípadov umelého prerušenia tehotenstva.  

 Náš argumentačný postup je takýto: v prvej časti štúdie uvedieme základné charakteristiky 

aktuálnej debaty o vzťahu náboženstva a verejnej politiky. Pôjde nám najmä o stručné načrtnutie 

obmedzení, ktoré sa kladú na použitie náboženských argumentov pri verejnom zdôvodnení právneho 

                                                
7 SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 69. Domnievame sa, že toto 

konštatovanie názorne veľmi dobre ilustruje práve jeho polemika so slovenským katolíckym filozofom Petrom 

Volekom. V tejto polemike, ktorá prebiehala zväčša na stránkach časopisu Filozofia, totiž okrem iného, podľa 

nás, Sýkora poukazuje aj na zjavné i skryté, vedomé či nevedomé náboženské prvky vo Volekovej argumentácii. 

Jednotlivé štúdie, ktoré boli pôvodne publikované vo Filozofii, môže čitateľ nájsť aj v publikácii SÝKORA, P. – 

BALÁK, R. (ed.). 2008. Bioetické výzvy pre filozofiu, s. 127 – 189. 
8 SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 68. 
9 Okrem politických filozofov uvedených v poznámke 2 pod čiarou podobný názor zastávajú aj bioetici ako už 

citovaný Peter Sýkora, ale napríklad aj David DeGrazia v DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280 

a iní. Pozri napríklad niektoré štúdie uverejnené v GEORGE, P. R.– WOLFE (eds.) Natural Law and Public 

Reason.  
10 Čiže naším zámerom nie je potvrdiť, resp. vyvrátiť opodstatnenosť tohto názoru.  
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prepisu. Ich opis bude slúžiť ako pozadie, resp. bezprostredné východisko analýzy, ktorú ponúkneme 

v druhej časti. V nej budeme analyzovať známy sekulárny konzervatívny protiinterrupčný argument, 

ktorý predstavil Don Marquis v článku Why Abortion is Immoral a ktorý vedie k záveru, že drvivá 

väčšina umelých potratov vrátane skorých je nemorálna.  

        Marquisov argument je všeobecne pokladaný za argument, ktorý zdôvodňuje nemorálnosť 

umelých potratov bez toho, aby obsahoval ako svoje premisy, či už explicitne alebo implicitne, 

náboženské tvrdenia či pojmy. Spĺňa preto bežne prijímané obmedzenia, ktoré uvádzame v prvej časti 

štúdie, na použitie náboženských argumentov, resp. dôvodov pri verejnom zdôvodnení právneho 

predpisu. Dá sa teda použiť pri zdôvodnení protipotratovej legislatívy v prípade, že by jej zástancovia 

chceli získať na svoju stranu podporu širšej časti verejnosti.  

 Ukážeme však, že tento argument má užšie uplatnenie než konzervatívne náboženské 

argumenty. Niektoré presne špecifikované typy prípadov ukončenia ľudského biologického života 

totiž jednoducho nepokladá za morálne neprípustné. Čiže nedovoľuje zdôvodniť absolútny zákaz 

interrupcií. Poukážeme tiež na skutočnosť, že ontológia, z ktorej Marquis vychádza pri tvorbe svojho 

argumentu, nevyhnutne neimplikuje záver, že skoré umelé potraty sú nemorálne. Iné argumenty 

postavené na rovnakom ontologickom predpoklade v kombinácii s odlišnými etickými predpokladmi 

aké ponúka Marquis, vedú k presne opačnému výsledku, tzn. k odmietnutiu tézy o nemorálnosti 

skorých interrupcií.   

  V závere štúdie pripojíme krátku diskusiu týkajúcu sa výskumu ľudských embryonálnych 

kmeňových buniek. Robíme tak preto, lebo sa domnievame, že Marquisove riešenie tohto problému 

vrhá zaujímavé svetlo na podstatu jeho argumentu, ktoré zreteľne poukazuje jednak na jeho sekulárne 

ukotvenie a jednak na jeho ontologické predpoklady.  

 

2 Obmedzenia vzhľadom na použitie náboženských dôvodov pri verejnom zdôvodnený 

právneho predpisu  

 V aktuálnej debate o vzťahu náboženstva 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 donútenia 

spočívalo na nenáboženských dôvodoch.
 11

  

 Na základe bližšej charakteristiky týchto predpokladov niektorí autori usudzujú, že nevyhnutnou 

súčasťou liberálnej demokracie sú nasledujúce dva princípy: princíp štátnej „neutrality“ voči 

náboženstvu a princíp sekulárnej povahy verejného zdôvodnenia (public reasoning) právneho 

predpisu.
12

 V našej štúdii si bližšie všimneme ten druhý princíp. Podľa neho v nábožensky pluralitnej 

spoločnosti, akú tvoria dnešné liberálne demokracie, náboženské dôvody nepostačujú na to, aby 

                                                
11

 Pozri CUNEO, T. - EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory. 
12 Pozri CHAPLIN, J. Law, Religion and Public Reasoning. 
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ospravedlnili štátne donútenie, resp. zdôvodnili obsah právneho predpisu. Keďže jeho verejné 

zdôvodnenie si vyžaduje uviesť prijateľné sekulárne dôvody, vnáša sa tým asymetria medzi 

náboženské a sekulárne argumenty. Inými slovami, sekulárne argumenty na rozdiel od náboženských 

môžu výlučne samy osebe ospravedlniť 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 či politické, takže 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 prijateľný sekulárny dôvod. 

 

3. Obsah sekulárnych dôvodov, na ktoré sa občania môžu odvolať v prípadoch 

zdôvodnenia podpory zákona, je explikovaný rôzne. V podstate možno konštatovať, že 

v ich najširšom vymedzení sa požaduje len to, aby boli „prijateľné“. Mnohí autori sa 

bežne v tejto súvislosti odvolávajú na to, čo John Rawls rozumie pod komprehenzívnymi 

koncepciami dobra, teda na platonizmus, kantianizmus, utilitarizmus atď. Sekulárne 

argumenty sa preto nemusia nevyhnutne odvolávať na neutrálny zdroj, tzn. na množinu 

princípov týkajúcich sa spravodlivosti a spoločného dobra, ktorú Rawls označuje ako 

„verejný rozum“ (public reason).
13

  

  

 Z tohto pohľadu je toto obmedzenie potom skôr etickou normou, ktorou sa majú občania riadiť 

vtedy, keď rozumne zvažujú dôvody na podporu prijatia určitých právnych predpisov či iného 

verejnoprávneho aktu.
 14

 Formulácia tejto normy, ktorá síce hovorí len o zdôvodnení právneho 

predpisu, no rovnako platí aj pre iný verejnoprávny akt, je takáto: 

                                                
13 Pozri RAWLS, John. The Idea of Public Reason Revisited. Slovenský čitateľ má k dispozícii preklady 

Rawlsových základných diel. S Rawlsom a jeho politickou koncepciou sa môže zoznámiť aj prostredníctvom 

tejto štúdie: BAŇAS, J. Politický liberalizmus Johna Rawlsa: analytická rekonštrukcia. 
14 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, argumenty proti týmto tézam vychádzajú z dvoch odlišných 

pozícií. Na jednej strane možno argumentovať, že ide len o domnelo závažné dôvody, pričom samotná 
požiadavka vylúčiť, resp. obmedziť náboženské dôvody z verejnej argumentácie vedie k neliberálnym 
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„Občan liberálnej demokracie smie podporovať prijatie zákona Z len vtedy, keď je 

rozumne presvedčený o tom, že má prijateľne sekulárne ospravedlnenie pre zákon Z a je 

pripravený ponúknuť ho v rámci politickej diskusie.“
15

 

 

 

 3 Sekulárny konzervatívny argument Dona Marquisa proti interrupciám (The Future-

Like-Ours Argument) 

 V roku 1989 uverejnil Don Marquis argument, podľa ktorého je drvivá väčšina potratov 

nemorálna. Vo všeobecnosti filozofi a bioetici pokladajú tento jeho argument, ktorý je známy aj pod 

názvom FLOA (FLOA je skratka z angl. the Future-Like-Ours Argument),
16

 za najpresvedčivejší 

nenáboženský, resp. sekulárny argument proti interrupciám.
17

   

 Uvediem niektoré jeho základné myšlienky: 

  

 „... je nesprávne zabiť nás... ... Zabitie je primárne nesprávne... ... kvôli jeho 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.“
18

                           

 

„Z tohto vyplýva, že dôvod, prečo je zabitie ľubovoľnej dospelej bytosti na prvý pohľad 

veľmi zlé, je strata jej budúcnosti.“
19

                                                                            

 

„Budúcnosť bežného plodu zahŕňa množstvo zážitkov, projektov, aktivít a podobne, ktoré 

sú totožné s budúcnosťou dospelých ľudských bytostí a s budúcnosťou malých detí. 

Pretože dôvod, ktorý je postačujúci na vysvetlenie, prečo je nesprávne zabiť ľudské 

                                                                                                                                                   
dôsledkom (liberálna pozícia). Na druhej strane možno argumentovať, že pravé náboženstvo a liberálna 

demokracia sú vzájomne fundamentálne nezlučiteľné (napríklad pozícia tzv. nových tradicionalistov). Pozri 

CUNEO, T. – EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory. 
15 CUNEO, T. – EBERLE, Ch. Religion and  Political Theory. 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 účely tejto štúdie 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 racionálne a morálne kompetentní partneri brať vážne ako základ pre 

pokračovanie v politickej debate.  
16 Ďalej budeme používať skratku FLO argument. 
17 Pozri napríklad DeGRAZIA, D. Human Identity and Bioethics, s. 280; SÝKORA, P.: Etické aspekty raných 

ľudských embryí v biomedicíne, s. 108.  
18 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189. Všetky preklady z Marquisa, ktoré sú použite v tejto štúdii, 

sú urobené autorom štúdie (mn).  
19 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 190. 
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bytosti po narodení, platí rovnako pre plody. Interrupcia je preto prima facie hlboko 

nemorálna.“
20

   

   

  FLO argument sa začína odpoveďou na otázku: Prečo je nesprávne (nemorálne), ak nás niekto 

zabije? Je to samozrejme preto, lebo hlavným dôsledkom takéto 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 skúsenosti, aktivity, plány, radosti, jednoducho všetko, 

čo konštituuje našu budúcnosť. Navyše, 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, tzn. dospelých ľudí, má vlastnosť „mať 

hodnotnú budúcnosť“. Podľa Marquisa zodpovedať túto otázku znamená dať odpoveď na to, kto 

okrem nás má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša (value– of-future – like-ours). Ponúka ju 

pomocou FLO argumentu, ktorého štruktúra je takáto:
 21

  

 

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

 

 P2 Zabitie narodenej ľudskej bytosti ju pripraví o vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, 

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 pred narodením majú takisto vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako 

je naša“. 

  

Z2 Zabitie ľudského plodu pred narodením je nesprávne. 

                                                
20 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 192.  
21 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; a aj v príspevku 

SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 106 – 108. V mnohých ohľadoch sme 

z týchto dvoch štúdií čerpali. Napríklad výraz „value – of - future–like-ours“ prekladáme pomocou výrazu 

„hodnotná budúcnosť, ako je naša“. Jednak tak robia obaja zmienení autori (pozri napr. SÝKORA, P. Etické 

aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 107.), pričom sme sa od nich nechceli terminologicky odchýliť 

a jednak výraz „hodnota budúcnosti, ako je naša“ je pomerne ťažkopádny. Domnievame sa však, že lepšie 

vystihuje Marquisov 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 chápať neutrálne. To 

znamená, že nepredpokladáme žiadne špecifické kritérium, na základe ktorého by malo prebiehať hodnotenie 
„kvality“ budúcnosti človeka. 
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         Marquis vychádza pri tvorbe svojho argumentu, ako sme naznačili vyššie, z predpokladu, na 

ktorom sa, ako sa domnieva, zhodnú spravidla obe strany sporu: liberáli a aj konzervatívci. Tvrdí totiž, 

že je iste nemorálne zabiť nielen mňa, ale aj teba, vás, a teda dospelého 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 ľudskú bytosť. Je totiž 

subjektom, ktorý má rovnako hodnotnú budúcnosť, ako je naša, pričom 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). Premisa P3 totiž definuje postačujúcu podmienku, na 

základe ktorej hodnotíme zabitie ako nesprávne, resp. neetické konanie.
22

 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 ďalšom 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 narodením je nesprávne (Z2). Je preto zrejmé, že v jeho argumente je 

kľúčová  premisa P4.
23

  

         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 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.
24

 Je zrejmé, že takéto vysvetlenie 

nie je teoreticky uspokojivé. Naopak, môže sa ukazovať ako dosť sporné, keďže podľa nás porovnáva 

                                                
22 Výrazy „etické“ a „morálne“ budeme v tejto práci používať synonymne. V literatúre venovanej etickej 

problematike sa často objavuje názor, že je potrebné medzi nimi rozlišovať. V rámci tejto štúdie však toto 

rozlišovanie nebudeme uplatňovať a voľbu medzi výrazmi „etické“ a „morálne“ robíme len pre štylistické 

dôvody.  
23

 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 217.  
24 Pozri MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s 198. 
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dosť odlišné situácie. V nasledujúcej kapitole sa preto pozrieme na iný, vecne korektnejší spôsob 

argumentácie.  

 

         3.1 Metafyzické predpoklady 

 Radim Bělohrad sa vo svojej štúdii Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci pýta, 

akým spôsobom možno uvažovať o tom, že nejaký objekt má budúcnosť. Tvrdí, že ide o vzťah, do 

ktorého vstupujú časovo ohraničené štádiá objektu a súčasne tento vzťah musí byť vymedzený ako 

numerická identita.
25

 Zachovanie numerickej identity sa štandardne chápe ako nevyhnutná podmienka 

existencie toho istého ľudského jedinca v čase. Ide vlastne o uplatnenie všeobecnejšieho 

ontologického princípu, podľa ktorého ak nie je zachovaná numerická identita akéhokoľvek indivídua, 

nejde o to isté indivíduum. Inými slovami, každé indivíduum je totožné samo so sebou. 

 Bělohrad správne upozorňuje, že Marquis musí predpokladať numerickú identitu medzi plodom 

na jednej strane a osobou na druhej strane.
26

 Len tak totiž môže konštatovať, že ide o toho istého 

ľudského jedinca, ktorému možno pripísať vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“. 

V opačnom prípade osoba a plod nebudú numericky identickým ľudským jedincom, ktorý prechádza 

rôznymi vývinovými štádiami od svojho vzniku v podobe zygoty až po svoju prirodzenú smrť.  

 Uvádza tiež, že numerická identita sa v tomto prípade dá najlepšie zlúčiť s tzv. biologickým 

kritériom identity osôb v čase.
27

 Biologické kritérium je formou esencializmu, podľa ktorého sme 

esenciálne ľudskými organizmami, príslušníkmi druhu Homo sapiens. V rámci tejto koncepcie, ktorá 

sa tiež zvykne nazývať animalizmom, sa argumentuje takto: pretože sme esenciálne príslušníkmi druhu 

Homo sapiens, nehľadiac na to, či získame v čase status osoby, sme všetci tým istým druhom: embryá, 

ľudia v permanentnom vegetatívnom stave a aj bežné dospelé osoby, všetci patríme pod rovnaký 

substančný pojem ľudský organizmus.
28

 Výhodou tohto kritéria okrem jeho ontologickej úspornosti je 

aj to, že nie je založené na pojme osoba.
29

 Osoba je v rámci tejto koncepcie len fáza vo vývoji 

                                                
25 Indivíduum X je numericky identické s indivíduom Y vtedy, keď X a Y sú jedno a to isté. Numerická identita 

sa dáva do protikladu s kvalitatívnou identitou. Kvalitatívna identita je vzťah medzi dvoma veľmi podobnými 

indivíduami. Napríklad dve identické jednovaječné dvojčatá sú kvalitatívne (do vysokého stupňa) identické, ale 

nie sú identické numericky.  
26 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 222. 
27 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 222. 
28 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 komplexné mentálne 

charakteristiky podporujúce existenciu vedomia. Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady 

debaty o interupci, s. 225. 
29 Voči biologickému kritériu sa kladie do opozície psychologické kritérium. To spravidla vychádza z  pojmu 

osoby definovaného Lockom, podľa ktorého je osoba bytosťou na vysokom stupni psychického vývoja, ktorý sa 

prejavuje schopnosťou sebauvedomovania (Pozri LOCKE, J. Rozprava o ľudskom rozume, s. 279). Michael 

Tooley v článku Abortion and Infanticide, s 39 uvádza, že osobná identita spočíva vo vzájomných kauzálnych a 

psychologických prepojeniach a je konštituovaná predovšetkým pamäťou. Všeobecne povedané, identita osoby 

v čase je daná psychologickou kontinuitou, ktorá zahŕňa mnoho mentálnych fenoménov, ako sú pamäť, intencie, 
charakter, zastávanie určitých postojov a ďalšie. Problémy, ktoré súvisia so psychologickým kritériom, sa týkajú 
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ľudského organizmu, pričom je identita ľudského organizmu v čase daná jeho biologickou 

kontinuitou. 

  Biologická kontinuita je tak postačujúcou a nevyhnutnou podmienkou identity ľudského jedinca 

v čase. Keďže ľudský jedinec je totožný s ľudským organizmom, plody sú numericky identické s plne 

rozvinutými osobami, resp. ľudský plod pred narodením a ľudská osoba v neskoršej fáze svojho života 

sú biologicky kontinuálne. Inými slovami, 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 toho možno odvodiť, že plod má rovnakú budúcnosť ako my. 

  Súhrne z Marquisovho ontologického východiska vyplýva. Nenarodené plody a osoby sú 

numericky identické indivíduá, pričom najlepší spôsob, ako chápať numerickú identitu medzi dvoma 

časovými štádiami ľudského jedinca, je biologické kritérium identity. Na základe tranzitivity relácia 

identity
30

 a tranzitivity vzťahu „mať budúcnosť“
31

 je potom možné odvodiť premisu P4. Keďže 

narodená ľudská bytosť, ktorá má vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“, je numericky 

identická s plodom, aj plod má rovnakú vlastnosť „mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“ (P4).  

 Inými slovami, ak prijímeme ontologický predpoklad, že vývin človeka od plodu až po jeho 

dospelosť prestavuje to isté časopriestorové kontinuum, môžeme tvrdiť: Pokiaľ je nemorálne zabiť 

novorodenca, dieťa alebo dospelého človeka, pretože by sme ich tým pripravili o rovnakú budúcnosť, 

ako je naša, je takisto nemorálne zabiť aj ľudský plod, pretože aj ten má rovnakú budúcnosť, ako je 

naša. 

 

 

         3.2 Morálne predpoklady a argument potenciality 

 V predchádzajúcej časti 3.1 sme ukázali, že biologický prístup tvorí nevyhnutnú podmienku 

nemorálnosti interrupcií. Platí však aj obrátená implikácia? Platí, že biologické kritérium identity je aj 

postačujúcou podmienkou na to, aby sme interrupcie pokladali z etického hľadiska za nesprávne? 

                                                                                                                                                   
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 súvisia s tým, že ak prijmeme 

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 

prestavuje 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 nielenže 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. Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, 218 – 219. 
30 Tranzitívnosť identity: Ak A=B a B=C, potom A=C.  
31 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“.  



ANALÝZA ONTOLOGICKÝ A MORÁLNYCH PREDPOKLADOV SEKULÁRNEHO KONZERVATÍVNEHO 

ARGUMENTU DONA MARQUISA PROTI INTERRUPCIÁM V KONTEXTE SÚČASNÝCH POLITICKÝCH TEÓRIÍ 

 

  171 

Stotožňujeme sa s názorom Radima Bělohrada, ktorý tvrdí, že tomu tak nie je.
32

 Uvedieme, čo nás 

vedie k prijatiu tohto názoru.  

 V časti 3 sme ukázali, že keď chceme odvodiť záver Z1: „Zabitie narodenej ľudskej bytosti je 

nesprávne“, musíme do argumentu dodať aj premisu P3: „Čokoľvek, čo pripraví niekoho o vlastnosť 

„mať hodnotnú budúcnosť, ako je naša“, je nesprávne“; teda určitý morálny predpoklad, pomocou 

ktorého môžeme spolu s Marquisom odvodiť záver Z1. Je preto zrejmé, že samotné biologické 

kritérium identity človeka je nepostačujúce na odvodenie záveru, že interrupcia je nemorálna. Kľúčová 

je z tohto hľadiska premisa P3 a tá je nepochybne morálnym predpokladom.  

 Bělohrad tvrdí, že biologické kritérium spolu s niektorými inými morálnymi predpokladmi vedie 

často k záveru, že infanticída a neskoré potraty sú nemorálne, zatiaľ čo skoré potraty nie.
33

 Aké iné 

predpoklady má na mysli? Hoci je, ako tvrdí, problém stanoviť, ktoré morálne premisy sú zlučiteľné 

s biologickou koncepciou a k akým dôsledkom vedú, dá sa podľa neho nájsť predpoklad, ktorý je 

spoločný obom stranám: liberálom a konzervatívcom. Tým je tvrdenie, že osoby majú veľkú 

hodnotu.
34

 Keďže teda osoby majú univerzálne prijímanú hodnotu, ukončiť ich život, pokiaľ k tomu 

neexistujú veľmi vážne dôvody, je nesprávne.
35

  

            Ako možno postupovať v argumentácii ďalej? Najjednoduchšie pomocou  argumentu, ktorý sa 

zvyčajne nazýva argument potenciality:
36

 keďže osobám pripisujeme vysokú hodnotu, môžeme túto 

hodnotu presunúť (tranzitivita relácie identity) taktiež na ľudské plody.
37

 Z tohto pohľadu je ľudský 

plod hodnotný preto, lebo je potenciálnou osobou. Platí teda, že ak má osoba hodnotu, potom má 

hodnotu aj potenciálna osoba. Inými slovami, 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 psychologické schopnosti a stanú sa plnohodnotnými osobami. Práve táto potencia 

stať sa osobou je tým, čo dáva ľudskému organizmu jeho hodnotu.
38

  

                                                
32 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. Metaphysics and the 

Morality of Abortion. E. Connie sa na s. 638-640 venuje okrem iných aj Marquisovmu argumentu.  
33 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 233. 
34 Môžu existovať rôzne dôvody, prečo prisudzujeme osobám hodnotu – od ďalej neanalyzovateľných dôvodov 

(osoba má hodnotu osebe) až po odkaz na rôzne hodnotné dôsledky konania osôb (osoby produkujú hodnotné 

veci a konajú hodnotné skutky, preto majú hodnotu) a podobne. 
35 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interrupci, s. 229.  
36 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 argumentácia 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. 
37 Bělohradov argument vychádza teda z toho, 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 životu, ktorý túto hodnotu nepochybne má.  
38 Pozri BĚLOHRAD, R. Metafyzické a morální předpoklady debaty o interupci, s. 234. 
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            Lenže podľa Bělohrada možnosť plodu stať sa osobou si najprv vyžaduje aktualizáciu celého 

radu predchádzajúcich možností, ktoré otvoria cestu k ďalšiemu vývoju.
39

 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 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 ukončený, 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 nakladať autonómne so svojím telom alebo právo obete 

znásilnenia nemusieť znášať dôsledky tohto nemorálneho činu a podobne.  

        Tento Bělohradov postoj k interrupciám by sme mohli nazvať aj kompromisným postojom. Podľa 

tohto postoja plod získava morálny status postupne, tak ako sa vyvíja smerom k osobe. Sýkora v tejto 

súvislosti uvádza: 

 

„Na rozdiel od konzervatívneho postoja, ktorý uznáva ostrú hranicu vzniku ľudskej osoby 

(princíp „buď – alebo“) v momente oplodnenia a liberálneho postoja, ktorý taktiež uznáva 

ostrú hranicu získavania morálneho statusu, ibaže 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 

obmedzenia, ktoré zužujú možnosť zničenia ľudského plodu (interrupcia do dvanásteho 

týždňa bez zdôvodnenia, interrupcia do dvadsiateho štvrtého týždňa len na základe 

lekárskej indikácie poškodenia plodu a pod.“
40

 

 

       Poznamenajme, že pri graduovanom vývine je rozhodujúcim kritériom hodnotenia úroveň rozvoja 

mozgu a korešpondujúcich psychických vlastností. 

        Dovolím si túto časť uzavrieť konštatovaním, ktoré bude akýmsi jej všeobecným záverom 

a ktorého obsah mnohí filozofi už od čias Davida Huma nazývajú  naturalistickým omylom. Jeho 

                                                
39

 Poznamenajme, že podľa Bělohrada možnosť na rozdiel od vlastnosti „mať budúcnosť“ nepredstavuje 

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 habilitovat. 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 

interupcí. V roce 1989, kdy argument vyšel, 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.  
40 SÝKORA, P.: Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 78.  
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bioetickú podobu som si vypožičal a mierne preformuloval z knihy Petra Sýkoru Etické aspekty 

raných ľudských embryí v biomedicíne. Hoci niet pochýb, že ontológia plodu zohráva jednu 

z najdôležitejších úloh v jeho etickom posudzovaní, nemožno tvrdiť, že morálny status plodu vyplýva 

z jeho ontologického statusu.
41

 Napokon, v tejto časti sme ukázali, že z rovnakého ontologického 

kritéria identity jednotlivca, tzn. biologického kritéria, môžu byť pri zavedení odlišných morálnych 

predpokladov odvodené rôzne závery v súvislosti s  nemorálnosťou interrupcií.  

 

 

          3. 3 Marquis a argument potenciality 

          Je Marqusov FLO argument argumentom potenciality? Tkvie rozdiel medzi ním a argumentmi 

odvolávajúcimi sa na potencialitu len v tom, že pracuje s odlišnými morálnymi premisami? Má teda 

plod hodnotnú budúcnosť, ako je naša, na základe toho, že je potenciálnou osobou, resp. potenciálnou 

ľudskou bytosťou? Alebo inými slovami: spolieha sa Marquis na dedukciu, že pokiaľ je nesprávne 

zabiť osobu, je takisto nesprávne zabiť aj potenciálnu osobu, resp. potenciálnu ľudskú bytosť? V tejto 

časti budeme krátko hľadať odpovede na tieto otázky. 

           Predovšetkým Marquis výslovne upozorňuje, že jeho vysvetlenie opierajúce sa o vlastnosť mať 

hodnotnú budúcnosť, ako je naša, „sa líši od iných argumentov, ktoré sa týkajú otázky morálnosti 

interrupcií odvolávajúcich sa na potencialitu.“
42

 Tvrdenie, že je nesprávne zabiť plod, pretože je 

potenciálnou ľudskou bytosťou, netvorí podľa Marquisa východisko jeho vlastných úvah o 

nemorálnosti skorých interrupcií. Argumentuje, že 

 

„..tým, na základe čoho je nesprávne zabiť plod, je presne tá istá vlastnosť, 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 vysvetlením 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 

skutočné osoby.“
43

 

                                                
41 Napriek tomuto skeptickému záveru Sýkora pripisuje ontológii v bioetických skúmaniach veľkú váhu. Čo je 

zrejmé z tohto citátu: „Aby sme mohli rozhodnúť o morálnom statuse nejakej veci, musíme si najprv ujasniť, čo 

vec je, do akej kategórie súcien spolu s inými podobnými vecami patrí. Ak napríklad ľudské embryo patrí do tej 

istej kategórie ako deti a dospelí ľudia, potom z toho bude vyplývať, že jeho zničenie/zabitie je vraždou takisto, 

ako je vraždou zničenie/zabitie iných súcien tej istej kategórie.“ SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských 

embryí v biomedicíne, s. 79.  
42

 MARQUIS, D. Abortion Revisited,  s. 400. 
43 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 400. 
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Na inom mieste dokonca 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 hodnotnú 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.“
 44

 

 

       Predovšetkým pojem, o ktorý sa FLO argument opiera, tzn. vlastnenie hodnotnej budúcnosti, ako 

je naša, nepatrí podľa Marquisa do kategórie personality (personhood). Pojem osoby sa v jeho 

argumente neobjavuje. To, čo Marquis v uvedených citátoch vlastne tvrdí sa dá potom zhrnúť 

nasledovne: Keďže vlastnosť hodnotná budúcnosti, ako je naša, je aktuálna vlastnosť, nie potenciálna, 

pripraviť kohokoľvek o túto vlastnosť je nemorálne. Z tohto pohľad potom nie je podstatný rozdiel 

medzi plodom a dospelým jedincom; plod má rovnako hodnotnú budúcnosť ako my. 

 

         3. 4 Rozsah uplatnenia FLO argumentu 

         Marquis uvádza, že vysvetlenie, ktoré ponúka pomocou FLO argumentu,   

 

 „by malo byť chápané nasledujúcim spôsobom. V našom svete sa vyskytuje mnoho 

indivíduí. Niektoré z nich (napr. prakticky všetci ľudia) majú v súčasnosti potenciál mať 

budúcnosť, ako je naša a niektoré z nich (napr. stromy, kamene a slimáky) ho nemajú. 

Tento prítomný potenciál zapríčiňuje, že je nesprávne zabiť indivíduá, ktoré sú prvkami 

prvej množiny.“
45

  

 

           Naopak, ak tento potenciál chýba, nie je nesprávne ukončenie života ľudí, ktorí nikdy 

nenadobudnú vedomie (napr. anencefalickí novorodenci a osoby v trvalom vegetatívnom stave). 

Takisto nepokladá za morálne nesprávne „ukončenie života spermie alebo neoplodneného vajíčka 

(ktoré sú napokon ľudské, živé a nevinné).“
46

 V oboch prípadoch ide o to, že hoci subjekty, ktorých sa 

týka ukončenia 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.          

                                                
44 MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 192. 
45

 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 400. 
46 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 396. 
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            Z toho istého dôvodu odmieta aj 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 

nepostačujú na to, aby ho zdôvodnili, pričom podotýka, že ho nezdôvodní žiadny iný argument.  

Rovnako zdôrazňuje, že náboženský konzervatívny postoj čelí aj iným problémom, najmä pokiaľ ide 

o riešenie konkrétnych prípadov, keďže pokladá príliš mnoho ukončení života za nesprávne.  

 

„Podľa neho (náboženského postoja pozn. mn) 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 spermií alebo 

neoplodnenému vajíčku (ktoré sú napokon ľudské, živé a nevinné).“ 
47

   

 

         Na základe uvedených výhrad Marquis konštatuje, že náboženský konzervatívny postoj je 

teoreticky nepostačujúci a príliš široký vo svojom praktickom uplatnení. 

      

 

        3. 5 Ľudské embryonálne kmeňové bunky z pohľadu FLO argumentu 

        Na to, aby sme mohli posúdiť hodnotu FLO argumentu, musíme ešte uviesť diskusiu, ktorá sa 

týka výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek.
48

  

       Ukázali sme, že podľa Marquisa je nemorálne zabiť novorodenca, dieťa alebo dospelého človeka, 

lebo by sme ich tým pripravili o rovnakú budúcnosť, ako je naša. Takisto je nemorálne zabiť aj ľudský 

plod, pretože aj ten má rovnakú budúcnosť, ako je naša. Je však nemorálne zabiť aj zygotu ako 

jednobunkové štádium vývoja ľudského jedinca? Odpoveď na túto otázku sa môže zdať z hľadiska 

FLO argumentu na prvý pohľad zrejmá. Môžeme sa totiž oprávnene domnievať, že na základe 

biologického kritéria identity je možné vystopovať individuálnu históriu ľudského jedinca spätne až 

k počiatku jeho vzniku, k zygote. Na základe toho môžeme usúdiť, že jednotlivé etapy vývinu 

ľudského jedinca po dospelosť sú vývojovými štádiami jedného a toho istého indivídua (jednej a tej 

istej entity súvisle sa vyvíjajúcej v priestore a čase ).   

        Ak teda platí predpoklad, že vývoj človeka od zygoty po jeho dospelosť je vývojom jedného 

a toho istého indivídua, a súčasne platí 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 

musí rovnako platiť aj tvrdenie, že je nesprávne zabiť ľudskú bytosť v hociktorom z jej vývinových 

                                                
47

 MARQUIS, D. Abortion Revisited, s. 396. 
48 Pozri SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 108 – 110. 
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štádií, lebo má budúcnosť, ako je naša. Z tohto úsudku potom vyplýva záver, že je nemorálne zabiť aj 

zygotu ako jednobunkové štádium vývoja ľudského jedinca, pretože má budúcnosť, ako je naša.
49

   

       Lenže Marquis s týmto záverom nesúhlasí a na zdôvodnenie  svojho postoja používa stratégiu 

„stopovania dopredu“ (trace-forward strategy).
50

 Táto stratégia sa líši od stratégie „spätného 

stopovania“ (trace – back –strategy) našej individuality, ktorú sme použili pred chvíľou. 

Argumentovali sme totiž tak, že sme vyšli z predpokladu, že na základe biologického kritéria identity 

je možné vystopovať individuálnu históriu ľudského jedinca spätne až k počiatku jeho vzniku, 

k zygote. Podľa Marguisa však ide v tomto prípade o nesprávane východisko. Naopak, je potrebné 

začať tým, že ľudský jedinec je vo svojej najranejšej fáze existencie jednobunkovou ľudskou bytosťou, 

zygotou. Inými slovami, je potrebné začať od zygoty a isť dopredu, nie od dospelého jedinca a ísť 

dozadu. Dospejme tak k diskontinuite medzi identitou zygoty a numerickou identitou plodu ako 

indivídua.  

          Kvôli lepšiemu pochopeniu toho, v čom tkvie závažnosť vykonanej zmeny v perspektíve, 

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 embryogenézy:   

 

„Oplodnením vajíčka spermiou vznikne jedna bunka (zygota). Tá sa rozdelí na dve 

dcérske bunky (blastoméry). Žiadna z blastomér nie je z filozofického 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 samostatné nové embryo (totipotencialita). Kým je podľa 

nemetafyzikov, ku ktorým patria aj právnici, biológovia či lekári, vývoj organizmu 

sledom kvalitatívnych premien jednej a tej istej entity, podľa metafyzikov ide v ranom 

štádiu o sled vznikania a zanikania entít, pričom kontinuálna zostáva len genetická 

identita, nie identita substancie.“
51

     

 

         Ako ďalej Sýkora poznamenáva, kľúčovou otázkou je, aký je ontologický status embrya, ktoré je 

tvorené zhlukom blastomér.  

 

„Ide naozaj o iba o zhluk samostatných entít, ktoré sú pohromade len vďaka tomu, že sú 

obkolesené jednou spoločnou membránou (zona pellucida), alebo tieto bunky už 

predstavujú určitý integrovaný celok, ktorý tvorí samostatnú entitu?“
52

   

 

                                                
49 Zdá sa preto, že z FLO argumentu vyplýva zákaz výskumu embryonálnych kmeňových buniek.       
50 MARQUIS, D. The moral-principle objection to human embryonic stell research, s. 198 – 200. 
51

 SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne, s. 94. 
52 SÝKORA, P. Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne,  s. 94. 
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          Sýkora podrobne opisuje diskusiu týkajúcu sa určenia štádia embryogenézy, v ktorom je embryo 

transtemporálne identické s ľudskou bytosťou, ktorá existuje po narodení. Referuje napríklad  na práce 

autorov ako sú Barry Smith a Berit Bogaard, ktorí položili základy tejto debaty a podľa ktorých 

identita človek ako jedinca sa začína po šestnástom dni od počatia. Pre nás je však dôležité najmä to, 

že Sýkora sa venuje aj argumentom, ktoré predložili Gregor Damschen, Alfonso Goméz Lobo a Dieter 

Schönecker.
53

 Podľa nich totiž robí zona pellucida, membrána, do ktorej sú obe blastoméry 

uzatvorené, z blastómer celok. Z čoho potom odvodzujú záver, že identita človeka ako indivídua sa 

začína už pri oplodnení vajíčka spermiou. Marquis s týmto ich záverom nesúhlasí, pričom kritizuje ich 

predpoklady. Uvádza, že blastoméry sú ako ľudia na kokteilovom večierku. Hoci možno tvrdiť, že 

kokteilový večierok je určité indivíduum a steny miestnosti, kde sa odohráva, sú vonkajšími hranicami 

takéto indivídua, podobne ako zona pellucida. Rozhodne však nie je indivíduom, resp. jedincom, ktorý 

by mohol mať rovnakú budúcnosť, ako je tá naša.  

         Marquis tvrdí, že totipotencialita blastómer raného embrya, ako aj jeho schopnosť zvojčatenia 

(twinnig) nedovoľujú považovať rané embryo za ľudského jedinca, ktorý má budúcnosť, ako je naša. 

Nie je totiž vôbec jedincom. Tým sa podľa Marquisa stane až po implantovaní embrya do maternice. 

Na základe toho potom odvodzuje záver, že výskum embryonálnych kmeňových buniek nie je 

nemorálny.  

  

 

         4 Záver  

 Vo tejto štúdii sme kládli dôraz na analýzu sekulárneho konzervatívneho protiinterrupčného 

argumentu, ktorý predstavil Don Marquis v článku Why Abortion is Immoral. Našim cieľom bolo 

ukázať aké ontologické predpoklady stoja v jeho pozadí (najmä biologické kritérium identity), k akým 

dôsledkom vedie jeho uplatnenie, tzn. ktoré prípady ukončenie ľudského života nie sú na jeho základe 

nemorálne. Konkrétne sme poukázali na to, že Marquisov sekulárny konzervatívny argument proti 

interrupciám sa dá najlepšie použiť len vtedy, keď predpokladáme biologické kritérium identity 

indivídua, resp. ľudského jedinca. Súčasne sme konštatovali, že ontológia, na ktorej je postavený, nás 

nezaväzuje k prijatiu tézy o nemorálnosti skorých interrupcií.  

 Mnohí moderní autori tvrdia, že súčasná metafyzická teória sama osebe nemá žiadny dopad na 

etické otázky. Hovorí  najmä o tom, aké sú základné elementy skutočnosti a aké sú medzi nimi vzťahy. 

V diskusii o statuse ľudského života (jeho počiatku a ochrany) odpovedá napríklad na otázku, aké sú 

podmienky identity osôb a organizmov. Nepovie nám nič o tom, či osoba má rovnakú hodnotu ako 

organizmus, či je na prenos hodnoty nevyhnutný aj prenos psychologických vlastností, alebo či stačia 

biologické vlastnosti. Z tohto dôvodu neprekvapuje, keď súčasní filozofi uvádzajú, že v každom 

argumente, ktorý sa chce vyjadrovať k legitimite interrupcií, sa budú nevyhnutne vyskytovať okrem 

                                                
53

 Pozri DAMSCHEN, G. - LOBO, G. A. – SCHOENECKER, D. Sixteen Days? A Reply to B. Smith and B. 
Brogaard on the Beginning of Human Individuals. 
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metafyzických premís taktiež morálne premisy.
54

 Na jednom príklade sme ukázali, že ak zmeníme 

tieto morálne predpoklady, tak môžeme dôjsť k odlišný záverom.
55

  

        Načrtli sme tiež diskusiu o vzťahu náboženstva a verejnej politiky, resp. o požiadavke, aby 

verejnoprávna argumentácia bola sekulárna, a teda spočívala na rozumom preskúmateľných dôvodoch. 

V kontexte tejto požiadavky sme sa pozreli na nám dostupný najznámejší konzervatívny sekulárny 

argument proti interrupciám, tzn. na argument, ktorého sekulárnu povahu spravidla nik nespochybňuje. 

Domnievame sa, že tento argument spĺňa požadované kritériá a spolu s jeho ontologickými a etickými 

predpokladmi môže byť oprávnene použitý na zdôvodnenie sekulárneho konzervatívneho postoja. 

Jeho analýza však zároveň ukázala, že konkrétny rozsah jeho uplatnenia môže viesť k jeho 

odmietnutiu zo strany tých, ktorí požadujú absolútny zákaz interrupcií. Navyše záver, že výskum 

embryonálnych kmeňových buniek nie je nemorálny, sa dá len ťažko zosúladiť s náboženským 

konzervatívnym postojom v tejto otázke.
56

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Domnievame sa, že takéto striktné rozlišovanie medzi ontologickými a etickými otázkami neplatí v prípade 

ontológií, ktoré sú vybudované na aristotelovskom, resp. tomistickom základe.  
55 K záveru, že z biologického kritéria nevyhnutne nevyplýva nemorálnosť interrupcií, došiel pomocou iného 

argumentu aj DeGrazia. Ten zastáva tiež biologickú koncepciu identity indivídua a tvrdí, že ľudský plod je asi od 

druhého týždňa, kedy dôjde k plnej individualizácii zygoty, numericky identický so všetkými neskoršími 

vývinovými štádiami ľudského organizmu až do jeho smrti. Napriek tomu sa domnieva, že by nebolo správne 

prisudzovať na základe tejto identity všetkým štádiám ľudského života rovnakú hodnotu. Domnieva sa, že 

hodnota by sa mala pripisovať na základe toho, ako silné sú časovo relatívne záujmy (time – relative interests) 

danej ľudskej bytosti. Bližšie pozri v DeGRAZIA, D.  Human Identity and Bioethics. 
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