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Unwinove neočakávané zistenia – obmedzené zdroje – existenciálna prázdnota – alkoholik a voľný sex – ak 
vezmete alkoholikovi fľašu a necháte mužovi jednu ženu – definícia zla a hriechu – všeobecný princíp – pre-

mietnuté do kresťanstva – ťažký hriech – askéza a kláštory – démon konzumu 

„Na konci 20. rokov minulého storočia sa britský antropológ 
Joseph Daniel Unwin rozhodol dokázať, že manželstvo je 
prekonanou a škodlivou spoločenskou inštitúciou. Tento učenec 
bol ovplyvnený celým radom súdobých psychiatrov (vrátane 
Sigmunda Freuda), ktorí naznačovali, že ľudstvo sa zbaví 
neuróz, ak oslobodí svoje pudy od obmedzujúcich zábran 
tradičnej morálky. V roku 1934, po siedmych rokoch výskumov, 
ktoré zahŕňali analýzu sexuálnych zvyklostí 86 historických 
civilizácií a kultúr, bol Unwin donútený prehodnotiť svoju 
pôvodnú tézu. Taktiež dal pôvodným freudovským názorom 
opačné znamienko. V diele Sex and Culture (Sex a kultúra) 
došiel k záverom, ktoré by sa dali zhrnúť do nasledujúcich troch 
bodov: 1.) Kultúry, vyznávajúce ideál voľnej lásky a ponecháva-
júce svojim členom sexuálnu slobodu, ustrnuli vo svojom vývoji 
na úrovni kmeňových spoločenstiev a ďalej sa nerozvíjajú. 2.) 
Kultúry, ktorých spoločenské normy uzatvárajú sexualitu do 
mantinelov monogamného manželstva, akoby vytvárali „expan-
zívnu energiu“, prispievajúcu k vzniku, rastu a pretrvaniu 
civilizácie. Takéto spoločnosti zrazu začínajú budovať veľké 
náboženské i svetské stavby, vytvárajú prepracované myšlienko-
vé systémy, uskutočňujú nové objavy a expandujú kultúrne, 
ekonomicky i vojensky. 3.) Kultúry, ktoré uznávali obmedzujúcu 
sexuálnu morálku, no časom u nich v tomto smere došlo k 
uvoľneniu mravov, buď civilizačne stagnujú, alebo degenerujú, 
pričom v priebehu dvoch - troch generácií si ich spravidla 
podmania národy vyznávajúce prísnu monogamiu a patriar-
chálny princíp. Človek i zvieratá disponujú inštinktami ako je 
potreba rozmnožovať sa, pud sebazáchovy, ale aj potreba spať, 
piť, či jesť. Zvieratá, keďže nedisponujú rozumom, konajú 
pudovo: keď sa im chce spať, tak spia, keď sa im chce jesť, 
snažia sa niečo si uloviť alebo nájsť. Naproti tomu, ľudia môžu 
potlačiť nutnosť okamžite uspokojiť pud v prospech niečoho, čo 
ich rozum považuje za dôležitejšie. Môžu napríklad prekonať 
pud sebazáchovy obetovaním sa za iných alebo dokonca za 
nejakú abstraktnú „vyššiu vec“. Pobožný človek môže kvôli 
viere držať pôst, kým ďalší prekoná potrebu jesť kvôli diéte... 
Keby sme nekládli žiadne obmedzenia na svoje fyziologické 
potreby, ku ktorých uspokojeniu nás zvádzajú inštinkty, asi by 
sme sa neodlišovali veľmi od zvierat. Spoločnosť, ktorá by bola 
vybudovaná iba okolo samoúčelného oddávania sa sexu, pitiu, 
jedlu a spánku, by zákonite zostala na veľmi primitívnej úrovni, 
blízkej našim zvieracím predkom. Ako píše Unwin s dôrazom na 
pohlavný pud: „Kultúry, ktoré dopustili sexuálnu slobodu, sa 
nevyznačovali vysokou úrovňou spoločenskej energie. Ich 
energia je spotrebovaná uspokojovaním telesných potrieb. 
Nezaoberajú sa vo veľkom otázkami fyzického sveta, ani sa 
nezaujímajú o metafyzické otázky, týkajúce sa života a jeho 
zmyslu.“ “ (Lukáš Krivošík, Aktuality.sk) 

Ak by sme zhrnuli tieto poznatky do krátkeho záveru, zneli 
by zhruba nejako takto: 

• Človek má obmedzené množstvo času, prostriedkov 
a energie. 

• Ak ich vynaloží na jednu vec, nezostanú mu na druhú 
vec. Ak sa rozhodne ale pre to druhé, musí to prvé naj-
prv obetovať… 

V každom z nás sa nachádza určitá prázdnota 
a nenaplnenosť. Nás, kresťanov, to neprekvapuje. Vieme, že 
sme boli stvorení pre Boha a pre spoločenstvo s Ním. Kým 
nie sme v Bohu a On v nás, stále budeme v sebe cítiť nespo-
kojnosť a nenaplnenosť. Máme pre ňu rôzne slová a jedno 
z nich je aj slovo nuda. Nudiť sa – to znamená zažívať túto 
prázdnotu a nemať ju čím naplniť. 

Sú veci, ktoré nám umožňujú zažiť pocit naplnenia – 
alebo aspoň uniknúť pred prázdnotou – rýchlo a akosi 
„instantne“ , aj keď nie veľmi kvalitne a nie veľmi na dlho. 
Tak napríklad alkoholik si naleje slivovičky a na chvíľu 
z tohto pocit prázdnoty unikne. V spoločnosti, kde vládne 
voľný sex, by sa muž vybral za nejakým dievčaťom a spolu 
s ním by na „lôžku rozkoše“ utopil pocit prázdnoty 
a nenaplnenosti. Je pravda, že po čase by sa tento pocit vrátil. 
Vtedy si ale alkoholik naleje ďalší pohárik a muž sa vyberie 
pohľadať inú krásku – dookola je ich dostatok na to, aby sa 
nikdy nemusel nudiť. 

Je jasné, že obaja pri tom zostanú zrejme navždy. Ich čas, 
energia a prostriedky sú vložené do pitia, resp. do sexu. 
Nemajú teda žiadne voľné zdroje, ktoré by mohli vynaložiť 
na niečo iné. Preto medzi alkoholikmi spravidla nenájdeme 
vynálezcov, úspešných podnikateľov, či veľkých filozofov. 
A komunity, ktoré sa realizujú voľným sexom, takisto 
nebudujú kultúru, ani civilizáciu, ako to zistil Unwin. Nikdy 
tak ani nezistia, či na svete náhodou okrem sexu, či slivovice, 
nie je aj niečo lepšie… dokonca omnoho lepšie! 

Čo sa ale stane, ak alkoholikovi vezmete jeho fľašu? A ak 
mužovi ostane len jediná žena, ktorá nie je k dispozícii 
vždy? 

V tom prípade sa ich život prestane točiť okolo alkoholu, či 
neustáleho sexu. A pretože prázdnota ostáva, je potrebné 
hľadať niečo iné, čo by ju napĺňalo! Majú na to dostatok 
času, prostriedkov i energie. Človek začne uvažovať… čosi 
ho napadne… čosi vyskúša… hľadá… a zrazu začínajú 
vznikať veci, ktoré tvoria dnešný poklad kultúry, vedy, 
techniky, poznania, umenia,… Z alkoholika je možno vyni-
kajúci podnikateľ a z človeka, pre ktorého sex bol včera 



všetkým, je dnes skvelý filozof. A – stavím sa – obaja sú nesko-
nale šťastní, pretože úspech v podnikaní je lepší ako opiť sa 
a rozkoš z myslenia je nepochybne viac, než rozkoš z „pretiah-
nutia“ peknej brunetky… 

Mimochodom, v tejto chvíli nám je viac než inokedy jasné, 
prečo filozofi definujú zlo a teológovia hriech týmto spôso-
bom: Mravné zlo pramení zo slobodného rozhodnutia vôle. 
Pokiaľ dáme prednosť menším dobrám pred väčšími, potom 
bude dôsledkom nášho rozhodnutia nejaký nedostatok1. Všim-
nime si na tomto nasledovné: 

• Zlo neznamená chcieť zlú vec. Vo svete, v ktorom veci 
a človeka stvoril Boh, zlá vec nejestvuje! 

• Existuje ale hierarchia dobier. Ak by sme sa inšpirovali 
Abrahamom Maslowom, mohli by sme si to rozdeliť na ur-
čité poschodia: 

- Jedlo, pitie, sex… – telesné potreby prežitia a telesná roz-
koš 

- Istota, bezpečie, stabilita,… – a teda aj zákonnosť, právo, 
pravidlá,… 

- Ľudský život, ľudia, spoločnosť, vzťahy,… 

- Zmysel tohto života, jeho poslanie 

- Boh, ktorý je korunou a vrcholom zmyslu života a nášho 
životného poslania. 

Je preto dobré, ak obetujeme napríklad peniaze, či pohodlie 
v prospech spravodlivosti, alebo pre záchranu ľudského ži-
vota. Takýto skutok považujeme za ušľachtilý.  

Naopak, zabiť niekoho pre peniaze, alebo podraziť priateľa 
pre zisk považujeme za zlo, pretože uprednostňujeme nižšie 
dobro pred vyšším – a tým z neho robíme zlo! Podobne by 
ale snaha zachrániť si vlastný život na úkor životného po-
slania, alebo snaha pre priateľstvo obetovať vážnu povin-
nosť, bola takisto považovaná za niečo zlé – pretože zmysel 
života a na jeho úrovni postavené poslanie a povinnosť, sú 
vyššie dobrá, než je priateľstvo, či dokonca vlastný život! 
Takto vnímal svoje poslanie filozofa – hľadača pravdy na-
príklad Platón, od ktorého pochádza známy výrok: „Sokra-
tes mi je priateľom, ale pravda väčším“. 

Unwin vlastne objavil fakt, že ak spoločnosť (alebo jednotli-
vec) uprednostňuje nižšie dobrá, jednoducho mu nezostane 
nevyhnutný čas, energia a prostriedky na to, aby získal 
dobrá vyššie. Preto je podobné konanie zlé a preto napríklad 
alkoholizmus vnímame ako zlo (hoci by sme si mohli povedať, 
že ak ho to baví a uspokojuje, tak nech si pije, že?). A naopak: 
Ak chceme dosiahnuť vyššie dobro, musíme dobrovoľne 
obmedziť a zredukovať úsilie o nižšie dobrá, najlepšie na 
nevyhnutné minimum. 

Toto je univerzálny princíp. Platí všade. Napríklad v športe: 
Ak chcem zvíťaziť na olympiáde, musím do toho investovať 
čas, peniaze, energiu,  prostriedky. To znamená, že sa musím 
vzdať hodovania v prospech prísneho diétneho režimu, flákania 
sa v prospech tvrdej driny na tréningoch, musím sa vzdať 
ponocovania a zábav, lebo musím veľa spať a regenerovať sa po 
ťažkom tréningu, musím oželieť mnohé pekné veci, lebo penia-
ze vkladám do výstroje a výbavy a doplnkov stravy a podobne. 
A naopak, ak nie som ochotný sa týchto nižších dobier vzdať 
v prospech vyššieho dobra (ktorým je úspech a víťazstvo) – tak 
zo mňa nikdy olympijský víťaz nebude… 

                                                           
1 porov. Sv. Augustín a Sv. Tomáš Akvinský 

Pre kresťanstvo to platí rovnako. Ba ešte viac! Veď 
vieme, že ide o vzťah lásky, v ktorom sa Boh úplne daruje 
človekovi – a človek sa úplne daruje Bohu. V tej chvíli sa 
tým jediným cieľom stáva Najvyššie Dobro – a tým je Boh. 
A naopak, všetky ostatné nižšie dobrá sa stávajú len nástroj-
mi a pomôckami na jeho dosahovanie a ako také majú 
zmysel len v súvislosti s Bohom.  

Keď Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje ťažký hriech, 
vychádza z filozofickej definície zla a hovorí: „Odvracia 
človeka od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom. Pred 
Božou blaženosťou uprednostňuje nejaké nižšie dobro.“ 
(KKC 1855). Uprednostnenie akéhokoľvek iného dobra 
pred Bohom (ktorý je vždy tým najvyšším dobrom) je zlo 
a z pohľadu teológie ťažký hriech. 

To je nakoniec zaujímavé, že? Napadlo by Vás, že ak 
napríklad hovoríme: „Nemám čas na život s Bohom, 
nestíham, mám množstvo iných povinností a nevychádza 
mi to,…“ – tak vlastne len komentujeme a vysvetľujeme, 
že práve žijeme v stave ťažkého hriechu a úplne systema-
ticky a programovo nášmu vzťahu s Bohom nadraďuje-
me veľa iných, podstatne menších dobier? A nehovorme 
o nich, že sú to „len nevyhnutné veci“! Keby nám zlyhali 
obličky a my by sme museli začať pravidelne chodiť na 
dialýzu a venovať tomu týždenne celé hodiny – našli by sme 
si čas. Nezomreli by sme len preto, že sme „nestihli“ ísť na 
dialýzu, že? Usporiadali by sme si svoj život tak, aby sme to 
stíhali. Niektoré veci by sme oželeli a vzdali sa ich. Ide nám 
predsa o život, nie? Ak to ale dokážeme urobiť a vydeliť si 
takto čas kvôli prežitiu – dokázali by sme to iste aj voči 
Bohu, keby sme naozaj chceli, že? 

Príkladom sú kláštory a rôzne komunity, kde často spoloč-
ne žijú aj rodiny (napr. Komunita blahoslavenstiev). Čo iné 
je kláštor, než usporiadanie si života tak, aby sa na veci, ako 
je jedlo, pitie, prístrešie, šaty a podobne vynakladalo len 
nevyhnutné minimum a aby tak maximum času, energie 
a prostriedkov išlo do budovania vzťahu a jednoty s Bohom? 
Vlastne by sme mohli povedať, že toto je nosný zmysel 
„askézy“: vytváranie priestoru a kumulovanie energie 
a prostriedkov na to najdôležitejšie a tým je Boh. 

Dnes zažívame niečo, čo drvivá väčšina ľudí (možno 
s výnimkou veľmožov a panovníkov) nikdy nezažívala: 
konzum. Konzum je niečo ako alkoholizmus, niečo ako 
voľný sex (a oboje sa v sebe snaží zahrnúť). Je to spôsob, 
ako prekrývať pocit existenciálnej prázdnoty, ktorá v nás bez 
Boha je. Keď to na nás príde, tak si povieme: No, pozrime 
sa, čo je v telke… potom si na chvíľu zasurfujeme na inter-
nete… potom si ideme uvariť nejaké dobré jedlo… usporia-
dame párty s grilovaním… potom zase sadneme pred telku… 
zase niečo zjeme… zahráme sa na počítači… pozrieme, čo 
nové na nete… zase zapneme telku… pokosíme trávnik… 
a takto môžeme preskákať celý svoj život bez toho, aby sme 
objavili nejaké vyššie dobro! Ako kresťania si musíme toto 
uvedomiť. A nepoddať sa tomuto pokušeniu. Inak nám hrozí, 
že budeme celé dni tvrdo pracovať, aby sme si mohli dovoliť 
„žiť na úrovni“ (= hýriť a užívať si konzum), voľný čas 
potom vyplníme týmto konzumom – a nezostane nám čas, 
energia ani prostriedky na vyššie dobrá a ani na to najvyššie, 
ktorým je Boh. Filozofi by takýto život nazvali zlým 
a teológovia by ho charakterizovali ako ťažký hriech – a to 
bez ohľadu na to, či si popri tom nájdeme ráno čas na „Otče-
náš a Zdravas“ a či sa v nedeľu vyberieme „do kostola“… 

Váš Inky 

 


