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Manelská etika 
Soulad vdy a náboenství
Thomas K. Johnson
bezen 2003
U od osvícenství se etika zaloená na náboenství t ila mezi mnoha západními vzdlanci nevalné povsti.
Jako hlavní pedstavitel tohoto pístupu by mohl bt uveden Sigmund Freud, kter povaoval idovskokesanskou etiku za iracionální, vyvolávající pocity viny a omezující pirozené lidské svobody. Spolen
s mnoha dal ími mysliteli byl stoupencem racionálnj ího pístupu v etice. Pokud existovalo jisté ohnisko sváru
v pohledu na idovsko-kesanskou etiku, pak to byla problematika manelství a sexu. Práv tuto ást idovskokesanské etiky uvedení intelektuálové odmítli nejosteji. Toto odmítnutí pak v kultue ve lo ve známost jako tzv.
"sexuální revoluce". Pravdpodobn u mén znám je fakt, e ateistití vzdlanci odmítli morální normy
idovsko-kesanské tradice i co se te vrady, krádee i lhaní.
V souasné dob bvá toto odmítání náboenské etiky zpochybováno, a to zpsobem, kter me bt pro
nkoho pekvapiv - empirickmi vzkumy v oblasti spoleenskch vd. Celá ada novch empirickch studií z
oblasti psychologie a sociologie ukazuje, e se lidé v ivot t í pohod a tstí, ijí-li cel ivot v jediném
svazku, v rámci nho se odehrává pohlavní ivot. Není tudí opodstatnné, aby byly tradiní náboenské
normy namíené proti rozvodm a nemanelskému pohlavnímu ivotu povaovány za nesmyslná pravidla, jejich
pvod je pipisován despotickému i dokonce neexistujícímu Bohu. Vdecké vzkumy také ukazují, e tradiní
náboenské normy jednání, které se tkají rozvodu a mimomanelského pohlavního ivota, jsou tak hluboce
zakoenny v lidské pirozenosti, e s nimi musí rozumn uvaující lovk souhlasit a dodrovat je; bez ohledu
na to, zda v Boha ví i nikoliv. A tak tyto spoleenské vdy nepímo potvrzují, e zmínné normy jsou dány
Bohem, a e jsou souástí stvoení.
I. Tradiní pohled
Ne pejdeme k vsledkm samotné práce badatel v oblasti sociálních vd, je teba si pesnji íci, co vlastn
myslitelé idovsko-kesanské tradice v oblasti morálky hlásali. Netvrdili pouze, e morální pravidla jsou dána
Bohem, nbr i to, e správná morální pravidla pispívají ke tstí a blahu lovka, protoe jsou zakoenna ji
v lidské pirozenosti a mezilidskch vztazích a e jsou zcela v souladu s pirozeností lovka. To platí, a
lovk hovoí o etice v souvislosti se sexem, pravdou, ochranou ivota a majetku nebo o jakchkoli jinch
vcech. Pinejmen ím od doby Kanta, filosofie obecn oddlila závazky a povinnosti (deontologická etika) od
vcí, které pispívají k lidskému blahu, spokojenosti a tstí (teleologická i utilitární etika). A tato tendence je
asto patrná i v laickch diskusích, kde jsou náboenské závazky a povinnosti oddlovány od tstí lovka.
V biblické tradici nejen není rozdíl v pohledu na povinnosti a vedle toho na vci, které pispívají k lidské
spokojenosti a tstí, ale v samotné Bibli není ani rozpor mezi skuteností, e lovk má dodrovat mravní
pravidla, protoe jsou dána Bohem a tím, e je má dodrovat zárove i proto, e se tato pravidla podílejí na jeho
blahu i tstí. Kdy Bh dával Mojí ovi Desatero, mohl lidem vysvtlit dleitost dodrování tchto mravních
norem tak, e akcentoval povinnost, kterou vi nmu mají: "Bh pi el proto, aby vás vyzkou el, aby bylo
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zejmé, e se ho budete bát a pestanete he it" (Exodus 20,20) Na druhou stranu mohl ale pro vysvtlení
toho, pro se mají pravidla dodrovat, uít i teleologického jazyka etiky, kter dává do souvislosti mravní normy
a lidské tstí. "Musíte se ve v em dr et cesty, kterou vám Hospodin, vá Bh, pikázal jít, a tak zstanete
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na ivu, dobe se vám povede a budete dlouho ivi v zemi, kterou máte obsadit." (Deuteronomy 5,33) Dne ní
oddlování mravní povinnosti od zájmu o vlastní blaho a tstí v biblickém pohledu prost neexistuje: Obé je v
dokonalém souladu, nebo Bh je chápán jako pvodce obojího.
Toho si byl dobe vdom kesansk myslitel a teolog Princetonské university Charles Hodge. Hodge spatoval
absolutní jednotu mezi pravidly morálky (i.e. Boími píkazy) a principy podílejícími se na lidském blahu. Píinou
této jednoty je podle nho "nedokonalé zjevení Bo ích zákon v samotné podstat na í pirozenosti". Mnoho z
Boích zákon obsaench v Bibli je „ zalo eno na nemnn ch mezilidsk ch vztazích, je existují v rámci bytí
lovka na tomto svt " a mnoho biblickch zákon "se nalézá v pirozenosti vcí, která to je takové povahy,
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Vycházíme-li z této premisy, meme se zaít problémem zabvat z pohledu
jakou Bh uril pi stvoení.“
spoleenskch vd.
Sociolog David G. Myers je mnoha badateli na celém svt velmi cenn pro svou schopnost syntetizovat
mnoství vsledk studií v oblasti spoleenskch vd. Jeho uebnice (úvody do psychologie a sociální
psychologie) jsou asto vyuívány universitami v anglicky mluvících zemích. Práv Myers je znám tím, e ve
svch knihách s oblibou uívá vsledky empirickch vzkum k tomu, aby boil mtické a naivní pesvdení lidí,
e „v ichni pece víme, jak se to má dlat“. lovk by ml Myersovy knihy íst jedin tehdy, pokud je ochoten
bt konfrontován s opravdovou vdou. V tomto lánku uijeme Myersovy kompilace vsledk studií z oblasti
spoleenskch vd.
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II. Kohabitace

4

Pestoe se lidé domnívají, e by partnei mli spolu po jistou dobu ít ani by formáln vstoupili do manelství
(i.e. e by mli kohabitovat), aby si vyzkoueli, zda se k sob hodí, v praxi tento pedpoklad zpravidla nefunguje ve skutenosti má kohabitace asto negativní dsledky.
Z nkolika rozsáhlch studií provedench v Evrop a Severní Americe vyplynulo, e u pár, které spolu
kohabitují, existuje pozdji mnohem vyí míra rozvodovosti ne u pár, které ped vstupem do manelství
nekohabitovaly. Studie z rznch zemí uvádjí míru rozvodovosti kohabitujících pár vyí o 1/3 a o 80%. Zdá
se, e kohabitace spíe vede k rozvodu a e má tedy opan efekt ne zvyování proitku tstí v manelství a
stability svazku. Domnnka, e kohabitace lovku pomáhá najít vhodného partnera, se toti ukazuje bt
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Kohabitace je souitím, ve kterém bvá pítomno daleko více násilí ne v manelství. Studie
nepravdivá.
ukazují, e neprovdané eny jsou daleko astji bity svmi kohabitujícími partnery ne manelky svmi maneli.
Studie také uvádjí, e se kohabitující vztahy ve srovnání se vztahy manelskmi vyznaují o 80 % a 400 %
vyím vskytem domácího násilí. Jedna studie dokonce zjistila, e v pípad kohabitujících en je a osmkrát
vyí pravdpodobnost, e mohou bt svmi partnery zavradny, oproti enám, které se svmi partnery ijí v
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Dále kohabitující partnei obecn vykazují nií úrove sexuálního uspokojení ne páry, kde se
manelství.
pohlavní ivot odehrává v rámci manelství. A kohabitující lidé jsou obecn mén astní a jsou náchylnjí
k depresím ne lidé ijící v manelském svazku. Dá se íci, e je vdecky dokázáno následující tvrzení:
astné manelství je nejlepím ukazatelem toho, e osoba bude spokojena se ivotem obecn. Naproti tomu
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kohabitující lidé jsou jen o málo spokojenjí ne ti, kteí ijí bez jakéhokoli partnera.

III. Rozvod a svobodné mate ství
Vichni jsme si pravdpodobn vdomi vysoké míry rozvodovosti ve vtin zemí Evropy a Severní Ameriky.
Existují sice jisté regionální rozdíly, ale obecn lze konstatovat, e polovina naich manelství koní rozvodem. A
obdobn existuje velk poet en, které porodí, ani by se vbec kdy provdaly za otce svch dtí. Tento jev dal
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vzniknout novému pojmu tzv. "hit-and-run dads" a podnítil sociology a psychology k tomu, aby problematiku
rozvodu a svobodného mateství zkoumali, nebo situace je více ne alarmující.
Studie toti potvrzují to, co mnozí pedpokládali: Rozvod za sebou zanechává lidi, kteí se cítí odmítnutí,
osamlí a s depresemi a tyto pocity trvají asto i nkolik let. Mén znám u je fakt, e rozvod má vliv i na
fyzické zdraví - zhruba ve stejné míe, jako kouení jedné krabiky cigaret denn. Zvená míra úmrtnosti
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napovídá, e rozvedení lidé mají sklon ít o nkolik let mén ne ti, kteí v manelství setrvávají. Rozvod navíc
velmi asto vede k chudob; pedevím tehdy, pokud bylo zrueno manelství, ve kterém jsou dti, nebo dv
domácnosti stojí více, ne jedna a pracovní motivace a vdlky mohou poklesnout také z dvodu osobní
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nespokojenosti. Navíc jen relativn málo otc platí dostatené vivné , take absence biologického otce se
stává pevládajícím faktorem v problematice dtské chudoby; pinejmením v U.S.A. a pravdpodobn tomu
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nebude jinak ani v pípad i dalích zemí.
Dsledky rozvodu a svobodného mateství pociují i samy zúastnné dti, nebo absence otce vytváí pro dti
celou adu problém, a u jde o absenci danou rozvodem i skuteností, e dít je vychováváno svobodnou
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matkou. U dtí ijících jen s jedním rodiem se také astji objevuje zneuívání i zanedbání rodiem. Dti
ijící se svou biologickou matkou a otímem i pítelem své matky navíc astji elí zvlátnímu nebezpeí:
Zvené míe zneuívání, mnohem vtímu riziku zabití a slabí tabuizaci incestu. Nkteí sociologové a
psychologové hovoí o "magickém íslu" 70ti procent - tolik procent lidí se závanmi sociálními patologiemi
vyrstalo v rodin, kde chybl obec: 70 % vz, 70 % mladistvch vrah, 70 % náctiletch uprchnuvích z
domova a 70 % delikvent. Nkteí vdci zaali hovoit o "invazi barbar " – takto oznaují chlapce, kteí vyrostli
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Dti,
bez otcovské pée a nejsou proto pipraveni na pijetí role manel, jejich úkolem je zabezpeit rodinu.
které vyrstaly v rodin s jedním rodiem i v rodin, která se skládala z jednoho biologického a druhého
nevlastního rodie, jsou dvakrát a tikrát náchylnjí k tomu, e budou v budoucnu potebovat pomoc
psychologa a je u nich také mnohem pravdpodobnjí, e budou mít nechránn pohlavní styk, e se stanou
kuáky a e budou mít problémy s drogami a alkoholem. Naproti tomu pouze asi 12 % dtí, které ijí s obma
biologickmi rodii, má váné problémy ve kole. Toto íslo se zvyuje na cca 22 % u dtí, kteí ijí s
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rozvedenou matkou a na cca 30 % u dtí, jejich matka se nikdy neprovdala.

IV. V deck záv r
Na základ tohoto exhaustivního pehledu vsledk spoleenskovdních vzkum Myers dochází k tomu, co
nazvá "transkulturní ideál", kter spoívá v tvrzení, e dti nejlépe dospívají, pokud jsou vychovávány obma
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A dále zdrazuje, e 70 % rozvod
rodii, kteí jsou neochvjn oddáni jeden druhému a péi o své dti.
ukonuje manelství, která jsou nepíli konfliktní a v nich se konflikt nikterak nedotká dtí, resp. nebyl jimi ani
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Je tedy mono podotknout, e rozvod v pípad tchto málo konfliktních manelství se nezdá
zaznamenán.
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bt vbec rozumnm eením, a to vzhledem ke zmínnému utrpení, které rozvod doprovází, a e tato
manelství by mohla bt snadno usmíena, pokud by k tomu byla vle.
Jist posun k tomuto "transkulturnímu ideálu" je mon, nebo mohou bt uinny jisté kroky v praxi, které
mohou napomoci jeho dosaení. "Studie ukazují, e man elsk závazek není udr ován pouze vzájemnou
pita livostí, ale také morálním pesvdením o záva nosti man elství a obavou ze spoleensk ch a finanních
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Na toto morální pesvdení a závané dsledky rozluky mohou bt mladí lidé
dsledk rozchodu.“
upozornni prostednictvím nové generace uebnic pro koly a university - tedy knihami, které pojmenují jasnji
tato vdecká fakta a dají je do souvislosti s otázkou lidského tstí. Postoje a jednání mohou bt signifikantn
ovlivnny zákony a dalími legislativními normami, které se tkají problematiky manelství a rozvodu, a dokonce
i finanními a daovmi pravidly. Kvalitní kurzy, které by lidi pipravovaly na manelství, mohou bt rovn velmi
úinné – mohou párm poskytnout inspiraci jak v praktickch tak i citovch otázkách. Spoleenské vdy nám
íkají, e celoivotní manelství ( a odmítnutí pohlavního ivota mimo manelsk svazek) je velmi dleit faktor
pro individuální tstí a dobrou spolenost jako celek. Vda nám také me íci, e existují vci, které meme
udlat pro to, abychom se piblíili tomuto cíli.

V. Filosofick závr
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tak, jak je
Na základ vdy je tedy mono potvrdit idovsko-kesanské mravní pravidlo "Nesesmilní ."
tradin interpretováno: Neporuí manelství a nebude mít pohlavní styk mimo manelství. Dokonce i ateista
musí potvrdit, e toto pravidlo se z pohledu vdy jeví bt zásadním pro blaho a tstí lovka a odmítání tohoto
pravidla je nyní nejen proti-náboenské ale i proti-vdecké. Kesané v historii prohlaovali, e toto pravidlo je
jednak pevnou souástí lidské pirozenosti a mezilidskch vtah a e také bylo zjeveno jak prostednictvím
lidského vdomí tak i v Desateru. Vda sice není schopna dokázat Boí pvod této mravní normy, nicmén
propast mezi vdou a vírou je dnes mnohem mení, ne jsme díve mysleli.

Thomas K. Johnson, Ph.D. pednáí etiku a filosofii náboenství na Fakult humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze.
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opustili ji a k dítti se nepihlásili, tedy „utekli“; vraz je odvozen od tzv. „hit-and-run driver“, co je pojem
trestního práva, kterm se oznauje idi, kter zavinil dopravní nehodu a z místa inu ujel .
9
Myers, D. G.: The American Paradox, Spiritual Hunger in an Age of Plenty, Yale University Press, New
Haven a Londn 2000, p. 43
10
V americké terminologii existují dva pojmy: „Alimony“ - penní dávka, kterou rozveden mu platí své
bvalé en; „child support“ - penní dávka, kterou rozveden mu platí svému dítti, které ije s matkou.
Zatímco píjemcem prvn jmenované dávky je bvalá manelka, v druhém pípad jsou peníze ureny dítti.
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P eklad:
Z anglického originálu „Marriage Ethics“ publikovaného dne 1. 3. 2004 organizací World Reformed Fellowship,
http://www.wrfnet.org/, p eloil Martin Damaek; 21. listopadu 2004, Elsinore, Dánsko.
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