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Agresivita – ale čo a ako ďalej ?

J. Sucháň

Súhrn

Súčasný človek zakrnel vo svojej prirodzenej iniciatíve. Psychológovia hovoria, že zakrnieva jeho morálne
vedomie. Náboženstvá konštatujú, že v našom svete sa už nehovorí o hriechu. Človek stal anonymným
kolieskom v spoločenskom mechanizme, bez morálneho vedomia a svedomia. O svedomí hovoríme s veľkými
rozpakmi, hoci práve svedomie robí človeka človekom. Človek bez svedomia je prázdny. Moderný človek
musí znova objaviť moc, hĺbku a pravdivosť biblického slova. Musíme nadobudnúť odvahu hovoriť o svedomí,
o dobre a zle, o vine a nevine. Je treba v človeku vytvárať priestor morálneho vedomia. To súvisí s otázkou
slobody a jej prítomnosti v živote človeka. Ak sa ma niekto dnes opýta, čo je láska, odpoviem:

”
Láska je

spracovaná agresivita. Láska súvisí s pravdou a slobodou.“
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Psychológ Erich Fromm začal jednu zo svojich knižiek slo-
vami:

”
Sme na rázcestí“ a pokračoval:

”
medzi nami (v našej

spoločnosti) blúdi strašidlo, hrozba, ktorú však zatiaľ vidia
iba niektorí. Už to nie je starý duch komunizmu, ani fašizmu,
je to nový duch, je to nová hrozba, hrozba úplne mechani-
zovanej spoločnosti, ktorá sa upísala maximálnej produkti-
vite a maximálnemu konzumu, ktorá je riadená počítačmi.
V tejto spoločnosti sa premieňa človek na síce dobre mazané
a dobre udržované, ale nečinné, neživé a necitlivé koliesko
v celkovej mašinérii. S víťazstvom tejto novej spoločnosti
úplne mizne individuálny a privátny život. Vnútorne odu-
mierame, pretože nežijeme.“
Na jednej strane sme my ľudia skrze poznanie, vedu

a techniku dosiahli veľké úspechy, uľahčili sme si život, na
druhej strane tým, že sme v mnohom ovládli prírodu, spo-
ločnosť, človeka, narazili sme aj na zlú stránku tohto nášho
počínania.
Zisťujeme, že súčasný človek v niečom veľmi dôležitom

zakrnel – zakrpatel. V sekularizovanej reči vravíme, že ochr-
nula jeho iniciatíva. Psychológovia hovoria, že zakrnieva jeho
morálne vedomie. Náboženstvá konštatujú, že v našom svete
sa už nehovorí o hriechu. Takýmto spôsobom sa človek stal
jedným kolieskom v spoločenskom mechanizme, bez morál-
neho vedomia a svedomia. Neexistuje už sústredená spolo-
čenská iniciatíva, ktorá by v človeku prebúdzala morálne ve-
domie, či svedomie. O svedomí hovoríme dokonca len s veľ-
kými rozpakmi, hoci práve svedomie je to, čím sa človek
stáva človekom. Svedomie – to je hĺbka človeka, to je jeho
srdce, jeho krása, to je to, čo ho zasahuje v jeho očiach, v čom
je krásny. Človek bez svedomia je prázdny, je bez srdca. Mu-
síme znova objaviť moc, hĺbku, pravdivosť biblického slova,
že človek zo svojho srdca vynáša veci dobré aj zlé. Musíme
znova nadobudnúť odvahu hovoriť o svedomí,
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o dobre a zle, o vine a nevine, musíme sa znova usilovať
v človeku vytvárať takýto priestor morálneho vedomia, aby
sa v jeho očiach znova zračila jeho hĺbka. Toto všetko súvisí
s otázkou slobody a jej prítomnosti v živote človeka. S jeho
vývojom, rastom, dôstojnosťou, dospelosťou.
Budem osobný. Narodil som sa a vyrastal som v kresťan-

skom prostredí, keď sa v spoločnosti presadzoval tzv. ve-
decký, marxistický svetonázor. Spočiatku som len sledoval,
ale neskôr sa aj mňa bezprostredne dotýkal boj dvoch sve-
tonázorov. Človek sám v sebe musel bojovať s egoizmom,
neslobodou, nezdravou ctižiadostivosťou, ktorá v obmenách
– žiaľ – prechádzala až do agresivity. Aj dnes mám vo svo-
jom vnútri nepríjemný pocit, je mi to ľúto, keď si spome-
niem na obrazy z detstva, keď sme aj s kamarátmi ničili
rastliny, stromy, vtáčatám zhadzovali hniezda a ubližovali
si navzájom i druhým. Na jednej strane bol človek neustále
strhávaný do tejto priepasti, na druhej strane sa hlásilo sve-
domie. A hoci som nespočetne veľakrát počúval v chráme
slová Ježiša, muža z Nazareta, jeden text som dlho prepo-
čúval. Až raz, keď už asi nebolo možné počuť a nerozumieť,
mi zimomriavky prebehli po tele. Ten text znel a stále znie:
Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ja

vám však hovorím: Neprotivte sa zlému, ale keď ťa niekto
udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A tomu, kto sa
chce súdiť s tebou a vziať ti spodný oblek, prepusť mu aj
vrchný. Ak ťa niekto núti na jednu míľu cesty, choď s ním
dve ! Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto
by si chcel od teba niečo požičať (Mt 5,38-42).
Mnohí z nás sme už zaiste videli, ako sa zvieratá bijú.

Keď sa rozzúria, vracajú každú ranu niekoľkonásobne. Tak
si počínali aj ľudia kedysi, keď platil ešte zákon krvnej po-
msty. Ak zabil niekto príslušníka rodiny, príbuzní mŕtveho
si pokladali za čestnú povinnosť vyvraždiť celú jeho rodinu.
Biblia zachovala stopy tohto zákona vo svojej prvej knihe
(Gen 4,24): Za Kaina bude sedemnásobná odveta, za Lame-
cha sedemdesiatnásobná.
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Keď chcel Mojžiš odstrániť spomedzi svojho ľudu tento
ukrutný zákon, nahradil ho takticky iným, miernejším, ktorý
vtedy mali už všetky okolité kultúrne národy:

”
Akú škodu si

urobil, takú musíš trpieť – Oko za oko, zub za zub“ (Exodus
21,23).
Kristus išiel ďalej – omnoho ďalej. Hovoril:

”
Neprotivte

sa zlému . . . Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj
druhé.“ V konečnom dôsledku sám tak urobil. Až tí, ktorí ho
v nenávisti križovali, keď on ešte aj vtedy bojoval o svetlo
v nich, modlil sa za nich, hovorili:

”
Toto bol naozaj Boží

Syn . . . “.
Kto, čo to bola, je sila, ktorá nie žeby sa nevedela brá-

niť, biť, odplácať. Je to moc lásky. Ona o tomto všetkom
vie, ale zápasí na inej úrovni, inými prostriedkami. To, čo
priniesol a dokázal Kristus, to človek len tak nedokáže, ne-
urobí. Odkedy sa ma Kristov príbeh dotkol a po ňom osudy
a príbehy mnohých ľudí, ktorí ho nasledovali, už nemôžem
na to zabudnúť. Kristus dorástol do Božieho muža. Preko-
nal agresivitu. Spracoval agresivitu. A ak sa ma niekto dnes
opýta, čo je láska, odpoviem:

”
Láska je spracovaná agresi-

vita. Láska súvisí s pravdou a slobodou.“
Viedenský profesor psychiater Viktor Frankl sa vďaka

svojmu bádaniu ľudskej duše a predovšetkým vďaka svojmu
ľudskému osudu, ktorým mu bolo určené prejsť peklom na-
cistického koncentračného tábora, dopracoval k tomu, že ži-
vot má pre človeka takú hodnotu, hĺbku a zmysel, ako po-
rozumie dôležitým hodnotám v živote. Na otázku slobody
medzi iným hovoril:

”
So zvieraťom človek zdiela biologickú

a psychologickú dimenziu. Nech už akokoľvek dimenzionálne
prevyšuje a zatláča jeho ľudská podstata jeho zvieraciu pod-
statu, človek akosi neprestáva byť zvieraťom. Lietadlo sa vie,
práve tak ako auto, hýbať po letisku, po rovine, ale ako sku-
točné lietadlo sa osvedčí až vtedy, keď sa zdvihne do vzdu-
chu, teda do trojrozmerného priestoru. Práve tak je človek
zviera, ale je aj viac, nekonečne viac ako zviera, viac o rozmer
slobody. Sloboda človeka nie je zrejme slobodou od podmie-
nok, či už biologických, psychických, alebo sociologických,
nie je vôbec slobodou od niečoho, ale slobodou k niečomu,
totiž slobodou k zaujatiu stanoviska voči všetkým podmien-
kam. A tak sa teda človek osvedčí iba vtedy ako ozajstný
dospelý človek, ak sa pozdvihne do rozmeru slobody.“
Ľudia sú dlho vychovávaní a vedení k ľudsky dôstojnému

životu autoritou, zákonom, poslušnosťou, strachom. Zaiste
aj to treba. Ale je to dôstojný život byť dobrým len z týchto
pohnútok ? A možno pokračovať ďalej. Pre mnohé musíme
byť otvorení, v mnohom aj trpezliví, a predovšetkým citliví
nezlomiť v človeku slobodu.
Z osvietenstva sa zrodil v istom zmysle nový, dospelý člo-

vek. Tak nakoniec zadefinoval osvietenstvo jeho najvýznam-
nejší filozof I. Kant – ako vystúpenie človeka z jeho sebou
samým zavinenej nedospelosti. Človek sa má učiť používať
svoj rozum bez poručníka. Vyrovnal svoj zhrbený chrbát
a naučil sa vzpriamenej chôdzi. Už nehovoril len o autorite,
začal hovoriť o slobode. Nadobudol pocit, že si so životom
poradí sám, našiel odvahu pobiť sa o život, chopil sa svojej
iniciatívy. Prekonal svoju vnútornú závislosť a odkázanosť,
naučil sa niesť za seba riziko aj zodpovednosť. Necítil sa už

byť odkázaný na nikoho (ani na Boha, ani na spoločnosť,
je slobodný), čo však neznamená byť neviazaný. Naučil sa
správať sa partner. Takýto človek rešpektoval záujmy a slo-
bodu iného, tolerovať dokonca aj tam, kde mu nerozumel,
kde s ním nesúhlasil, pokiaľ to neohrozovalo jeho záujmy.
Tu si však musíme položiť otázku, kde je úcta k pravde,

morálke. Z minulosti sme boli zvyknutí na to, že jestvuje
pravda, pred ktorou sa musíme skloniť, že jestvuje morálka,
ktorú si musí každý ctiť, aj keby mal žiť na púšti. Môžu
pravda a morálka závisieť od mojej slobody ? Môže byť
spravodlivosť zúžená na vzájomnú dohodu ? Neohlasuje sa
v týchto hodnotách niečo, čo presahuje ľudskú slobodu, pred
čím sa aj sloboda musí skloniť, podriadiť až po sebazrieknu-
tie ? Nejestvuje pre človeka autorita, pred ktorou sa sloboda
zužuje na poslušnosť ? Novoveký človek odpovedá nie. Už ne-
jestvuje nikto a nič, komu a čomu by bol ochotný obetovať
svoju slobodu, lebo na tejto slobode je založená jeho dôstoj-
nosť. Musí však toto vedomie nevyhnutne znamenať vzburu
proti morálke, proti odvekej pravde, či spravodlivosti ? Nie
je naopak pre samu slobodu potrebné, aby sa aj v tejto novej
situácii porozumela z pravdy a spravodlivosti ? Veď sloboda
je svätá aj Bohu, tej najvyššej pravde a autorite.
Kresťanstvo, aj keď jeho apoštoli a misionári sa neraz

správali voči tým, do prostredia ktorých prišli, dosť agre-
sívne, by mohlo byť pre ľudí a možno aj pre ľudstvo školou,
kde sa možno odučiť agresivite, naučiť sa slobode a zod-
povednosti, pretransformovať agresivitu na lásku. Zodpo-
vednosť si predstavujem predovšetkým ako silu, radostnú
odvahu vysvetľovať svoje rozhodnutia a tam, kde je to po-
trebné, ochotu opraviť, ospravedlniť sa. Je mi veľmi ľúto
a chcem sa ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorým ľudia pod
hlavičkou kresťanstva akýmkoľvek spôsobom ublížili svojou
agresivitou. Nielen pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. Tu už
ale vstupujeme do sveta Ducha, Božieho Ducha.
Jeden z veľkých teológov v minulom storočí Karl Rahner

sa o duchu vyjadril takto:
”
Rozhodli ste sa už niekedy tak,

že ste sa vo svojom rozhodnutí už nemohli odvolať na ni-
koho iného, ani na nič iné, teda s vedomím, že je to vaše
rozhodnutie a že ste pripravení za svoje rozhodnutie niesť
zodpovednosť ? Ak áno, potom ste zakúsili Božieho Ducha.“
A na druhom vatikánskom koncile v konštitúcii Gaudium

et spes . . . zazneli tieto slová:
”
Budúcnosť ľudstva bude pat-

riť tým, ktorí nasledujúcim generáciám prinesú pohnútky
zmyslu života i nádeje.“ Kiež k tomu pomôže aj toto vaše,
naše snaženie∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.-16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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