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SIEDMA KAPITOLA

Život záväzku

Na začiatku výstupu na druhú horu človek vedie tichú vzburu proti 

kultúre s heslom „som slobodný byť sám sebou“, ktorá je v našom prostre-

dí stále tak dominantná. Iste si pamätáte, že táto individualistická kultúra 

bola sama v istom čase vzburou proti dusnej konformite päťdesiatych rokov 

20. storočia. Kultúra druhej hory je rebéliou proti tej rebélii.

Individualizmus nám radí: Usiluj sa v prvom rade o osobné šťastie. Ale 

človek na druhej hore vraví: Nie, ja hľadám predovšetkým zmysluplnosť a mo-

rálnu radosť. Individualizmus radí, Oslavuj nezávislosť, no hrdina stojaci 

na druhej hore vraví, Vzdávam poctu vzájomnosti – jasám z  toho, že mô-

žem byť závislý od tých, ktorých milujem, a  že oni môžu byť závislí odo 

mňa. Individualizmus je oslavou autonómie, druhá hora je oslavou vzťahu. 

Individualizmus je vždy v  činnom rode – prednášam, preberám vedenie, 

rozbieham – nikdy nie v trpnom. No rebélia na druhej hore sa v prvom rade 

snaží načúvať a reagovať, komunikovať jazykom vzájomnej blízkosti.

Individualizmu sa darí vo všednom svete, vo svete kariérnych rozhod-

nutí a svetského úspechu. Kultúra druhej hory hovorí: Nie, toto je prekliaty 

svet, je to morálna a emocionálna dráma. Individualizmus akceptuje a pred-

pokladá vypočítavosť a sledovanie vlastného záujmu. Étos druhej hory vra-

ví, že svetonázor postavený na vypočítavosti a vlastnom záujme nezahŕňa 

celú šírku a plnosť ľudskej existencie. Sme schopní obdivuhodných skutkov 
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lásky, ktoré si vypočítavosť nedokáže predstaviť, ako aj vražedných činov, 

na ktoré obrana vlastného záujmu nemá vysvetlenie. Individualizmus 

vraví: Hlavnou životnou činnosťou je kupovať a predávať. No vy na druhej 

hore hovoríte: Nie, hlavnou životnou činnosťou je dávať. Muži a ženy sú na 

vrchole svojej ľudskosti darcami samých seba.

Individualizmus vraví: Musíte najskôr milovať seba, až potom môžete mi-

lovať aj iných. No kultúra druhej hory mu oponuje: Musíte byť najskôr mi-

lovaní, aby ste pochopili lásku. Potom môžete aktívne milovať druhých, a tak 

začať vnímať samých seba ako milovania hodných. Na prvej hore človek robí 

osobné rozhodnutia a  necháva si otvorené zadné dvierka. Druhá hora je 

priestor skladania sľubov. Je o  prijímaní záväzkov, pripútavaní sa, odo-

vzdávaní sa. Tam sa vzdávame vlastného ja a dávame prísľuby, aké dala Rút 

v biblickom príbehu svojej svokre Noemi: „Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem 

i  ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i  ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom 

a  tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i  ja a  tam 

budem pochovaná!“

Ako som spomenul v úvode, väčšina z nás prijíma na seba v priebehu ži-

vota štyri veľké záväzky – voči svojmu povolaniu, voči partnerovi/partnerke 

a rodine, voči životnej filozofii či viere, a voči komunite. O týchto záväz-

koch väčšinou uvažujeme oddelene. Voľba manželstva sa javí ako oddelená 

od voľby životnej filozofie či komunity. Iba jeden z týchto záväzkov zahŕňa 

aj formálny obrad a  veľmi explicitnú výmenu sľubov. No proces prijíma-

nia záväzku je veľmi podobný vo všetkých uvedených oblastiach. Všetky si 

vyžadujú prísľub oddanosti, časovú investíciu, ochotu vzdať sa ostatných 

možností a  odvahu pustiť sa strmhlav dolu svahom, ktorý je hrboľatejší 

a prudší, ako sa pôvodne zdalo.

Ako teda k prijatiu takýchto záväzkov dochádza? Na začiatku pocítite 

poryv srdca a duše. Zamilujete sa do niečoho či niekoho – či už je to druhá 

ľudská bytosť, nejaký vyšší cieľ alebo myšlienka. Ak je tá láska dostatočne 

hlboká, rozhodnete sa jej venovať podstatnú časť svojho života.

Takáto láska si väčšinou dáva načas. Chvíľu to trvá, kým ste si istí, že 

táto osoba či cieľ je hodný všetkej vernosti, lásky a vášne, ktoré taký záväzok 

zahŕňa. Okolo srdca si staviame opevnenia a  iných ľudí či ciele púšťame 

do vnútra iba neochotne a  vždy po jednom. Ak si zachováte celoživotnú 
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lásku k svojej univerzite, obľúbenému letnému táboru či rodnému mestu, 

pravdepodobne ste tam museli stráviť istý čas, aby sa tie korene vo vás defi-

nitívne zapustili a tá láska sa stala trvalou a hlbokou.

Ja sám som bol v živote zamilovaný párkrát, no vždy k tomu predchá-

dzalo dlhotrvajúce priateľstvo. Možno práve preto ma udivujú prípady, kedy 

je ruka v rukáve takmer okamžite. V roku 1274 uvidel mladý Dante vo Flo-

rencii dievčinu menom Beatrice a bol to ako blesk z čistého neba. Ponúka 

nám veľmi živý, takmer anatomicky presný popis osoby, ktorá v krátkom 

okamihu celkom prepadla láske:

Duša prebývajúca v tej najtajnejšej komnate srdca sa začala ne-

zadržateľne chvieť a  ja som cítil jej agóniu vo svojom pulze, a po-

tom mi v triaške šepkala: „Ajhľa, toto je boh mocnejší, ako som ja, 

a  ktorý bude vládnuť nado mnou.“ V  tej chvíli môj vlastný duch, 

ktorý prebýva vo vysokých komnatách, kam všetky zmysly priná-

šajú svoje poznanie, zostal v hlbokom údive – obrátil sa najmä na 

môj zrak a prehovoril tieto slová: „Práve sa zjavilo tvoje požehna-

nie.“ Vtedy sa moja duša, ktorá sídli tam, kde smeruje všetko, čo nás 

sýti, z čoho sme živí, začala nariekať a v náreku vyslovila tieto slová:  

„Ó, ja nešťastná, aké veľké je moje nadchádzajúce trápenie!“

To, čo Dante pred sebou uvidel, bolo silnejšie ako on sám, a v tej chvíli 

vedel, aké utrpenie mu tá nová vášeň prinesie. Milovať napriek tomu ne-

prestal. Zažívame to v láske k druhému človeku, no aj v láske k politickým 

cieľom, dôležitým ideám či Bohu. Láska všetko zmení a to tým najmenej 

očakávaným či pohodlným spôsobom.

Akonáhle sa srdce zamiluje a je si tej lásky vedomé, duša začne pociťovať 

silnú potrebu zaviazať sa tej láske sľubom. Keď zaútočí láska, čosi nás núti 

povedať: „Budem ťa vždy milovať“. Je to preto, že podstatou lásky je odda-

nosť. Ako raz napísali Dietrich a Alice von Hildebrandovci: „Človek, ktorý 

by povedal: ‚Teraz ťa milujem, ale neviem povedať, ako dlho mi to vydrží,‘ 

nemiluje naozaj, dokonca ani len netuší, o čom láska vo svojej podstate je. 

Medzi láskou a vernosťou existuje také prirodzené puto, že každý – aspoň 

kým miluje – musí svoju oddanosť vnímať ako večnú. To platí pre každý typ 

DRUHA HORA_Porta_Vnutro_FIN.indd   91DRUHA HORA_Porta_Vnutro_FIN.indd   91 02/05/2021   19:5702/05/2021   19:57



92 DRUHÁ HORA

lásky, pre lásku rodičov k svojím deťom a naopak, pre lásku medzi priateľmi 

či manželmi. Čím hlbšia tá láska je, tým hustejšie je pretkaná vernosťou.“ 37

Záväzok je sľub daný z lásky. Prijať záväzok je niečo sľúbiť bez toho, aby 

sme čakali čokoľvek na oplátku – z čistej láskyplnosti. Možno sa dočkáme 

nehmotnej odmeny za dobré manželstvo alebo za svoju angažovanosť v po-

litickej veci, prípadne za skladanie hudby, no to nikdy nie je dôvod, prečo 

sme tie záväzky na seba pôvodne prijali. Ak by ste dvoch zamilovaných ľudí 

od seba odtrhli a tvrdili by ste, že ich láska nedáva žiadny zmysel a mali by 

sa jej vzdať, je takmer vylúčené, že ich o tom presvedčíte. Radšej budú spolu 

prechádzať búrkou, ako žiť oddelene v závetrí.

Na prijímaní vážneho záväzku je niečo takmer nedobrovoľné. Dochá-

dza k tomu vtedy, keď sa osoba, cieľ či oblasť výskumu stávajú samotnou 

súčasťou vašej identity. Dosiahnete bod dvojitého záporu: „Nemôžem to 

neurobiť.“ Kdesi uprostred deja ste si uvedomili: som hudobník, som Žid, 

som vedec, som námorník, som Američan, milujem ju, som láskou jeho života.

V tomto sa záväzok líši od dohody. Človek, ktorý uzatvára dohodu, zva-

žuje jej výhody a nevýhody. Uzavretím dohody sa ten človek nemení. Jed-

noducho si zariadil veci tak, aby to vyhovovalo jeho aktuálnym potrebám. 

Záväzok, na druhej strane, človeka mení, respektíve, vsadzuje jeho osob-

nosť do nového vzťahu. Nie je len mužom či ženou. Je manželom či man-

želkou. Nie je iba dospelým človekom, je učiteľom či zdravotnou sestrou. 

Rabín Janathan Sacks tento rozdiel veľmi dobre vysvetľuje: „Dohoda je istá 

transakcia. Záväzok je vzťah. Alebo sa to dá povedať aj takto: v dohode ide 

o záujmy, v záväzku ide o identitu. Ide o to, že ty a ja spolu vytvárame ‚my‘. 

A preto dohody prinášajú výhody, no záväzky prinášajú premenu.“

Človek, ktorý prijal záväzok, dáva svoje slovo a venuje kúsok zo seba do 

opatery druhého. Slovo záväzok, v angličtine commitment, pochádza z la-

tinského výrazu mittere, čo znamená „poslať“. Človek teda vysiela sám seba 

a  dáva tomu druhému na seba nárok. Tvorí tým vyšší druh entity, novú 

identitu. Keď vstúpite do manželstva, váš majetok patrí stále vám, no už ne-

patrí výlučne vám. Patrí aj vášmu partnerovi či partnerke, alebo ešte pres-

nejšie, je majetkom zväzku, ktorý ste uzavreli – tej spomínanej vyššej entity.

Táto definícia záväzku ako niečoho spaľujúceho, láskyplného a trans-

formujúceho je pravdivá, no nevystihuje jeho celú podstatu. Záväzok nie je, 
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samozrejme, len o láske a prísľube. Ide v ňom o lásku a sľub daný pred záko-

nom. Napríklad v manželstve – každá zo strán v záujme dodržania svojho 

záväzku chápe, že pre nestálosť pocitov je užitočné zaviazať sa právnym, 

verejným a často aj náboženským manželským sľubom. Aby obmedzili svo-

je budúce možnosti pre momenty, keď si budú chcieť skočiť do vlasov. Zve-

daví ľudia čítajú knihy, no zároveň sa formálne prihlásia na univerzitu, aby 

tam študovali minimálne pár rokov pod vedením niekoho skúsenejšieho. 

Duchovne založení ľudia prežívajú transcendentné zážitky, no chápu, že 

väčšina ľudí si svoju spiritualitu uchová či prehĺbi iba vtedy, ak ju budú 

rozvíjať v tej šialenej komunite, ktorú nazývame inštitucionalizované ná-

boženstvo. Náboženstvá dávajú láske k  Bohu podobu sviatkov, príbehov, 

praktických skutkov či rituálov a premieňajú ich na niečo pevné a trvalé. 

Ako napísal rabín David Wolpe: „Spiritualita je emócia. Náboženstvo je po-

vinnosť. Spiritualita tíši. Náboženstvo mobilizuje. Spiritualita je spokojná 

so sebou. Náboženstvo je nespokojné so svetom.“38

A preto najúplnejšou definíciou záväzku je táto: zamilovať sa do niečoho 

a postaviť okolo toho hrádzu istého druhu správania pre chvíle, keď láska za-

kolíše. Ortodoxní židia milujú svojho Boha, no pre istotu sa navyše stravujú 

kóšer. No nemyslime si, že je to niečo príliš prísne. Jarmo, ktoré si ľudia 

berú na svoje plecia spolu s týmto záväzkom, nie je vôbec také ťažké. Väč-

šinou je to skutočne delikátne jarmo. Keď sa mi narodilo prvé dieťa, jeden 

môj priateľ mi napísal: „Vitaj vo svete neodvratnej reality.“ Môžete byť po-

zadu s projektom v práci a môžete odložiť spoločenské povinnosti, no ak 

vaše dieťa potrebuje nakŕmiť alebo ho treba vyzdvihnúť na zastávke, vtedy 

niet kam uhnúť. Rodičia vzdychajú pod náporom, ktorý so sebou priniesol 

záväzok rodičovstva, no stretli ste niekedy otca či matku, ktorí by ľutovali, 

že sa na to dali? Skutočne bohatý život je život plný záväzkov a povinností. 

Žiť dobrý život znamená posúvať sa od otvorených možností k milým ob-

medzeniam.

ČO NÁM ZÁVÄZKY PRINÁŠAJÚ 

Napriek tomu, že záväzky robíme v duchu veľkorysosti a ponúkame ich 

ako dar, vyplývajú z nich pre nás aj mnohé výhody. Dovoľte, aby som spo-

menul aspoň niektoré:
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Záväzky nám dávajú identitu. Spomenieme ich, keď sa predstavujeme 

neznámym ľuďom. Sú tou témou, pri ktorej sa nám rozžiari pohľad počas 

rozhovoru. Ich existencia vnáša do nášho života stabilitu a súdržnosť. Ako 

to napísala Hannah Arendtová: „Bez záväzku k naplneniu prísľubu by sme 

nikdy nedosiahli úroveň identity a kontinuity, ktoré spoluvytvárajú ‚osob-

nosť‘, o ktorej sa dá vyrozprávať príbeh; každý z nás by bol odsúdený k bez-

cieľnemu putovaniu bez jasného bodu v tmavých hlbinách vlastného osa-

melého srdca, chytený do pasce nestálych nálad, rozporov a  neurčitostí.“ 

Identita sa nikdy nebuduje osamote. Identita sa formuje vždy v  tandeme 

s niečím či niekým ďalším.

Záväzky nám dávajú pocit zmysluplnosti. V roku 2007 sa prieskumní-

ci Gallupovej organizácie pýtali ľudí po celom svete, či považujú svoj život 

za zmysluplný. Ukázalo sa, že pocit zmysluplnosti a významu najviac poci-

ťovali obyvatelia Libérie a najmenej ľudia žijúci v Holandsku. Nie je to pre-

to, že by sa v Libérii žilo ľuďom lepšie. Skôr naopak. Tamojší obyvatelia však 

majú niečo, čo Paul Froese nazýva „existenčnou naliehavosťou“ 39. Ich život 

bol obvykle taký náročný, že boli nútení prijímať veľmi vážne záväzky jeden 

voči druhému, len aby prežili. Boli ochotní jeden za druhého riskovať život 

a takéto pevné záväzky dávali ich životu zmysel. To je ten paradox blahoby-

tu. Keď sa nám žije dobre, naháňame sa za chvíľkovými radovánkami a tie 

nás vzájomne odcudzujú. Svoje peniaze míňame na kúpu veľkých domov 

obklopených veľmi pozemkami, ktoré nás oddeľujú a prispievajú k pocitu 

osamelosti. V čase krízy však cítime potrebu zomknúť sa a hoci to nerobíme 

vedome, napĺňame si tým svoje najvnútornejšie potreby.

Záväzky nám paradoxne umožňujú dosiahnuť vyššiu mieru slobody. 

V našej kultúre sa sloboda bežne chápe ako absencia obmedzení. Tento druh 

slobody je skôr oslobodením sa od niečoho. Existuje však iná, vyššia forma 

slobody. V nej je človek naopak slobodný k niečomu. Je to sloboda v zmysle 

dosiahnutia plnosti vlastných možností a často zahŕňa obmedzenia a pre-

kážky. Musíte sa reťazou pripútať ku klavíru, vytrvalo cvičiť a zas len cvi-

čiť, aby ste boli slobodní skutočne na tom klavíri hrať. Musíte sa reťazou 

pripútať k  istým zdravým návykom, aby ste sa nestali otrokom vlastných 

deštruktívnych túžob – túžby po alkohole, túžby po uznaní, túžby zostať 

celý deň v posteli.
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