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Súhrn 
 

O pôvode morálky  

Egon Gál (Bratislava) 

 

V knihe nazvanej Cnostná myseľ: prečo politika a náboženstvo rozdeľuje dobrých ľudí (Righteous mind: How 
religion and politics divides good people, 2012) zhrnul americký sociálny psychológ Jonathan Haidt výsledky 
výskumov evolučných a sociálnych psychológov a neurovedcov o pôvode a mechanizmoch morálky do troch 
princípov: 

1. Morálne súdy nie sú výsledkom racionálneho uvažovania, ale sú nesené emóciami a intuíciami. 

2. Morálne úvahy a argumenty, ktorými zdôvodňujeme svoje správanie nie sú pravdivým opisom princípov, 
na základe ktorých sa rozhodujeme správať určitým spôsobom, ale dôvodmi, ktoré uvádzame, aby sme 
svoje správanie zdôvodnili a ospravedlnili pred druhými ľuďmi a pred sebou. 

3. Evolúcia nás vybavila zmyslom pre morálku, spravodlivosť a fair play, podobne ako nás vybavila schop-
nosťou používať jazyk. Spoločnosť bez morálky nemôže prežiť a jedinec bez morálky je psychopat. 

Jedným z impulzov, ktorými výskum ľudskej morálky začal, bola skúsenosť holokaustu, tzv. syndróm „kon-
centráčnika“. Mnohí z tých, ktorí prežili koncentračné tábory a po rokoch sa odhodlali rozprávať o svojich 
zážitkoch, hovorili o pocite viny za vlastné prežitie. Táto trauma, ktorá vzdorovala všetkým pokusom o po-
chopenie, sa implicitne a skryte prenášala na generácie detí a vnukov tých, ktorí prežili. Hovorí sa v tejto sú-
vislosti o empatickom prenose traumy alebo o sekundárnej traumatizácii. 

Paradoxom, ktorý sa teória pokúša vysvetliť a ktorý je (na prvý pohľad) v zjavnom rozpore s troma uvede-
nými princípmi, je to, že táto trauma sa veľmi často vyskytuje u obetí násilia a ich potomkov, ale veľmi zried-
ka u páchateľov a ich potomkov.  

Výskum, o ktorom autor podrobnejšie hovoril v prednáške a workshope, sa uberá dvoma smermi: 1. Prečo 
normálni ľudia páchajú zlo? 2. Ako funguje mechanizmus, ktorý podmieňuje naše morálne rozhodovanie? 
Prvý sa zameriava na situačné faktory, ovplyvňujúce ľudské správanie (vplyv sociálneho tlaku, autority, ideo-
lógie a kultúry), druhý na osobnostné faktory (empatia, konformita a morálny inštinkt). 
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