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Slovenská odborná verejnosť už mala možnosť zoznámiť sa s viacerými 
dielami profesora Ivana Kútneho. Možno konštatovať, že v nich systematicky 
vytvára priestor pre čoraz plnšie uchopenie spektra otázok, ktoré sa prelínajú 
v „bytostnej dimenzii svedomia človeka“, ako to výstižne pomenúva jedna 
z jeho monografi í. Otázka svedomia sa preto javí ako kľúčová, ako vstupná 
brána k riešeniam mnohých problémov osobnej, spoločenskej a medziľudskej 
platformy. Zatiaľ čo dielo Bytostná dimenzia svedomia človeka (Rím; Brati-
slava; Nitra, 2001) sprístupňuje koncept svedomia v magistériu Jána Pavla II., 
recenzovaná monografi a si s odstupom takmer štrnástich rokov kladie otázku, 
ako magistérium Jána Pavla II. zadosťučinilo deklarovanej vernosti Druhému 
vatikánskemu koncilu. 

Autorský zámer je veľmi jasne sformulovaný v podtitule monografi e 
a bližšie špecifi kovaný v prvej kapitole. Autor chce zistiť, akú novosť pohľadu 
na svedomie priniesol Druhý vatikánsky koncil a ako bolo koncilové učenie 
o svedomí predstavované, interpretované a rozvíjané v magistériu Jána Pavla 
II., konkrétne v jeho encyklikách Dominum et Vivifi cantem a Veritatis splendor 
a v Katechizme Katolíckej cirkvi. Autora zaujíma, či bolo učenie Koncilu o sve-
domí rozvíjané systematicky a kontinuálne, „v stúpajúcej dynamike tak, aby 
bolo uchopené i to, čo Koncil len naznačil“ (s. 15). Autor sa chce ku stanovené-
mu cieľu prepracovať „analýzou jednotlivých statí dokumentov, komparáciou 
argumentácií v nich a syntézou špecifík jej jadra“ (s. 15). 

Pomerne úzko vedecky vymedzený záber v rovine širších súvislostí, na 
ktoré autor upozorňuje v úvode i v prvej kapitole, korešponduje s mnohými 
otázkami zásadného charakteru. V popredí autorovho záujmu stojí človek ako 
osoba, ktorá má „právo a vlastne i povinnosť napĺňať životný projekt v prizme 
vlastného svedomia“ (s. 9). Jeho zaangažovanie sa ako osoby nemožno na-
hradiť zachovávaním pravidiel (s. 13), ale musí sa odohrávať práve v rovine 
svedomia, ktoré je „darom Ducha Svätého“ (s. 9), teda prostredníctvom 
svedomia je človek osobne účastný na vzťahu Otca, Syna a Ducha (s. 11 – 14). 
Tým je akcent celej problematiky presunutý do teologickej roviny, pričom 
svedomie „umožňuje človeku spoluúčasť na kreatívnej fantázii lásky“ (s. 11). 
Svoju integritu získava svedomie postupne, napredujúc vďaka toku milosti 
(s. 11), do ktorého je osoba ponorená. Zo strany subjektu si takáto dôvera 
v pôsobenie milosti vyžaduje veľkú nádej (s. 9, s. 15), aby mohol žiť vlastnú 
skúsenosť a zveľaďovať Bohom mu darovanú jedinečnosť. Na druhej strane 
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osoba potrebuje aj spoločenskú podporu a garantovanie všeobecných ľud-
ských práv (s. 9), čím problematika získava aj sociálny rozmer. Práve v tejto 
rovine autor vyzdvihuje mnohé prekážky, ba až systematické útoky zo sveta 
(s. 10), ktoré človeku sťažujú proces prenikania do tajomstva života, pretože sa 
odcudzuje Bohu, sebe samému i blížnemu (s. 18 – 22). Všetky tieto naznačené 
širšie súvislosti na pozadí úzko vymedzeného cieľa môžu byť podľa autora 
nápomocné pri hľadaní a porozumení koncilovej koncepcii svedomia (s. 18). 

V druhej kapitole autor nadväzuje na myšlienku toku milosti, keď po-
ukáže na Druhý vatikánsky koncil ako na dar, milosť a míľnik. Sprevádza tu 
čitateľa spleťou koncilových textov o svedomí. Treba podotknúť, že autor dané 
texty nekomentuje vytrhnuto z kontextu. Vyčlenené pasáže o svedomí vníma 
nielen v celku konkrétneho dokumentu, ale i na pozadí celkového ducha Kon-
cilu a vývoja formulácií k dosiahnutiu zhody. Ako prvú v poradí predstavuje 
dogmatickú konštitúciu Lumen gentium.

Autor konštatuje, že konštitúcia Lumen gentium sa k pojmu svedomia 
vyjadrila na dvoch miestach. Prvým (LG, č. 16) je text o možnosti spásy člo-
veka, ktorý nepozná Krista a jeho Cirkev, ale túži plniť Božiu vôľu poznanú 
„v echu hlasu svedomia“ (s. 28). Druhý text nadväzuje na myšlienku možnosti 
spásy všetkých prostredníctvom Kristovho vykupiteľského diela zdôraznením 
poslania každého veriaceho jednotlivca aktívne sa zaangažovať pre to, aby 
sa Božie kráľovstvo stalo viditeľnou skutočnosťou, pričom sa má dať „viesť 
kresťanským svedomím“ (LG, č. 36). S uvedenou myšlienkou priamo súvisí aj 
text iného koncilového dokumentu, dekrétu o apoštoláte laikov Apostolicam 
actuositatem, ktorý vyzdvihuje nutnosť, aby sa laici nielen v časnom, ale aj 
v duchovnom poriadku riadili „jedine svojím kresťanským svedomím“ (AA, č. 5). 
Na margo uvedených textov autor uvádza dve poznámky. Predovšetkým zvý-
razňuje spôsob, akým sa Kristova blahozvesť sprítomňuje medzi ľuďmi, ktorým 
je odpovedanie kresťana na impulzy svojho svedomia. Opäť sa tu vracia myš-
lienka tajomnej účasti kresťana na živote Trojice: „Prostredníctvom morálneho 
svedomia trojosobný Boh, pozývajúci človeka k účasti na svojom živote lásky, 
dáva spoznať nielen seba samého, ale aj cestu, rozlievajúc »svoju lásku do 
našich sŕdc skrze Ducha Svätého« (LG, č. 42).“ (s. 30) Druhá poznámka sme-
ruje k naznačeniu prekonania trochu zjednodušeného a statického označenia 
svedomia ako Božieho hlasu v nás, pričom autor, opierajúc sa o Fumagalliho, 
pokladá svedomie skôr za echo „rezonancie, ktoré sa tvorí či objavuje medzi 
ľudskou slobodou zaangažovanou v konaní a Božím Duchom, ktorý ju priťahuje 
ku konaniu v Kristovi“ (s. 30). V Lumen gentium i v Apostolicam actuositatem 
bol použitý pojem „kresťanské svedomie“. Autor na tomto mieste ponúka len 
čiastočnú interpretáciu tohto pojmu, vyzdvihujúc jeho formálny aspekt, ktorým 
je účasť kresťana na živote trojjediného Boha. Má z tohto dôvodu „kresťanské 
svedomie“ iné obsahy ako „morálne svedomie“? Nazdávame sa, že odpoveď 
na túto otázku autor vyjadril v nasledujúcej podkapitole, venovanej priblíženiu 
koncepcie svedomia v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes.

Konštitúcia Gaudium et spes prezentuje koncilovú víziu svedomia 
v článku č. 16. Neveľmi rozsiahly text autor pre jeho obsažnosť rozoberá v šies-
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tich vzájomne spojených bodoch. Začiatok textu článku stavia do popredia 
svedomie v jeho imperatívno-zákonnej dimenzii. Vo svedomí človek odkrýva 
zákon, ktorý doňho vpísal Boh a ktorý je povinný poslúchať. Keďže funkciou či 
úlohou svedomia je tu služba zákonu, autor nazýva túto koncepciu svedomia 
funkcionálnou. 

Druhá časť analyzovaného textu prekračuje striktne funkcionálnu kon-
cepciu svedomia tým, že svedomie uvedie do vzťahu k Bohu a pomenuje ho 
najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom. Autor označí 
tento pohľad ako vzťahovú koncepciu svedomia. V pozadí tejto koncepcie 
je koncilová predstava o človeku ako osobe presahujúcej svojou interioritou 
vesmír, vo svojej hĺbke stretávajúcej Boha a osobne rozhodujúcej o svojom 
osude. V zmysle tejto antropologickej vízie je osoba sama imperatívnosťou 
v jej vzťahu ku transcendentnému základu skutočnosti (s. 35). Už na základe 
tejto komparácie je zrejmé, že funkcionálna koncepcia svedomia môže fun-
govať na pomerne povrchovej rovine osoby, ktorá plní príkaz bez skutočného 
synovského zaangažovania sa v najskrytejšom jadre, v srdci, zatiaľ čo vzťaho-
vá koncepcia svedomia vedie k hlbšiemu uchopeniu morálnosti. Autor túto 
diferenciu ďalej rozvíja, sprístupňujúc tretiu časť textu Gaudium et spes č. 16, 
kde sa hovorí o obsahu (kresťanského) svedomia, ktorým je láska k Bohu 
a k blížnemu. Interpretáciu tejto časti založil na možnosti dvoch prekladov 
v latinskom texte použitého slova „adimpletur“: „Pomocou svedomia človek 
obdivuhodným spôsobom poznáva zákon, ktorý nachádza svoje naplnenie 
(adimpletur) v láske k Bohu a blížnemu.“ (GS, č. 16) V slovenskom preklade 
použitý výraz „nachádzať naplnenie“ vyznieva skôr tak, že láska je zavŕšením 
(korunováciou) úsilia napĺňať zákon. Autor spolu s Caponem navrhuje preklad 
„spočívať“, pretože v tom prípade je láska darom daným nie na koniec úsilia 
konať morálne, ale v jeho priebehu.

Pri skúmaní nasledujúceho textu Gaudium et spes č. 16 zaujala pozor-
nosť autora imperatívnosť, o ktorej sa zmienil v súvislosti s ľudskou osobou. 
Na tomto mieste pokračuje vo svojej úvahe, vyzdvihujúc v nadväznosti na text 
dva aspekty Bohom vpísaného imperatívu do srdca človeka: prvý imperatív 
je všeobecný a súvisiaci so základnou voľbou (s. 40), je to netematická výzva 
milovať a konať dobro a vyhýbať sa zlu. Druhým je imperatív na konkrétne 
objekty zameraného rozlišovania v srdci človeka, ktorý všeobecný imperatív 
premieta do konkrétnej situácie tu a teraz, „takým spôsobom, aby sa bral ohľad 
na špecifi ckú autentickosť, jedinečnosť a neopakovateľnosť, ako aj na osobné 
charizmy konajúceho subjektu“ (s. 40). 

Nasledujúca časť textu priviedla autora k zamysleniu nad dôstojnos-
ťou mýliaceho sa svedomia. Autor z tohto tvrdenia spolu s Rey-Mermetom 
odvodzuje, že „morálne svedomie nenadobúda svoju dôstojnosť z konformity 
s objektívnym zákonom, ale zo samotnej vernosti jemu samému [svedomiu] 
prostredníctvom neprerušovaného dialógu s Bohom a blížnym“ (s. 41 – 42). Ak 
by sa úloha svedomia vyčerpávala v aplikovaní zákona (funkcionálny model), 
zdôvodnenie jeho dôstojnosti v prípade omylu by bolo zložitejšie. Naopak, 
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zdôvodnenie dôstojnosti mýliaceho sa svedomia vo vzťahovom modeli vyplýva 
zo vzťahu lásky k Bohu a k blížnemu. 

Ani poslednému postrehu autora k predmetnému textu nechýba nič zo 
sviežosti predošlých úvah, dokonca nabáda povedať, že až na tomto mieste 
sa objasní dosah a zmysel výzvy z Lumen gentium č. 36 a z Apostolicam ac-
tuositatem č. 5, aby sa veriaci dali viesť kresťanským svedomím. Gaudium et 
spes č. 16 tu podľa autora vyzdvihuje svedomie ako unifi kačný prvok v plura-
litnej spoločnosti. Kresťanské svedomie sa nemá odvolávať na autoritu Cirkvi 
iba v prospech svojej mienky, ale musí hľadať riešenia mnohých problémov 
v úprimnom dialógu, vo vzájomnej láske a s ohľadom na spoločné dobro (s. 43). 
Keďže človek vo svojom svedomí odkrýva seba samého aj ako spoločenského 
tvora, práve v reciprocite svedomí môže byť dialogicky odhaľovaná kreatívna 
skúsenosť nových riešení. 

Autorova refl exia textu Gaudium et spes o dôstojnosti morálneho sve-
domia spojila do jedného celku dve koncepcie svedomia, ktoré sa tak stali dvo-
ma aspektmi jednej koncepcie svedomia. Naznačené rozlišovanie má význam 
pre uvedomenie si, že striktne funkcionálny (aplikačný) pohľad na svedomie 
nie je primeraný súčasnému poznaniu a daru Ducha v koncilovom učení. 

V tretej kapitole monografi e sa autor zaoberá recepciou koncilového 
učenia o svedomí vo vybraných dielach Jána Pavla II. Sústredí sa pritom na 
tri otázky: Ktoré koncilové texty sú v daných dielach citované? Ktorý aspekt 
(funkcionálny/vzťahový) koncilovej koncepcie svedomia v nich dominuje? 
Aké skutočné inovácie vo svetle výzev Koncilu boli zavedené? Autor jednot-
livé dokumenty aj v tomto prípade situuje do širšieho kontextu cirkevného 
diania a učenie o svedomí v nich obsiahnuté chápe v jeho väzbách s celkom 
dokumentu. 

V prípade prvého študovaného dokumentu, encykliky o Duchu Svätom 
Dominum et Vivifi cantem, autor na jednej strane konštatuje len čiastočnú 
kontinuitu s myšlienkami Druhého vatikánskeho koncilu o svedomí, ktoré sa 
citujú s prevažujúcim dôrazom na poslušnosť zákonu (funkcionálny aspekt) 
a na správne svedomie ako podmienku možnosti participovať na pravdivom 
riešení mravných problémov osobného i spoločenského života (č. 43). Pozoruje 
tiež isté vyostrenie či pritvrdenie formulácií, keďže pôvodný text z Gaudium et 
spes č. 16 hovorí len o vnútornej súvislosti medzi rastúcim postojom správneho 
svedomia a zmenšujúcou sa svojvôľou, nie o vzťahu ich jednoznačnej podmie-
nenosti. Na druhej strane autor v statiach encykliky venovaných svedomiu 
nachádza a oceňuje evidentný posun k teologickej interpretácii svedomia, 
ktoré Ján Pavol II. chápe ako dar Ducha Svätého, v ktorom sa uskutočňuje 
prechod k Otcovi skrze Krista. Duch Svätý je svetlom svedomia, lebo v inte-
riorite ľudského srdca odhaľuje pravdu, ukazuje svetu, čo je hriech, a nabáda 
k obráteniu. Podľa autora „poukázaním na svedomie a činnosť Svätého Ducha 
pri vovádzaní človeka do služby živému Bohu, ktorý jestvuje sám v sebe ako 
transcendentná skutočnosť medziosobného daru, tým, že sa dáva vo Svätom 
Duchu človekovi ako dar a pretvára ľudský svet zvnútra, zvnútra sŕdc a sve-
domí, sa vlastne naznačuje trojičný aspekt morálneho svedomia ľudského 
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subjektu“ (s. 55 – 56), a teda učenie Magistéria sa približuje ku vzťahovému 
aspektu koncepcie svedomia z Gaudium et spes. 

Nasledujúca encyklika Veritatis splendor sa svojím zameraním nesie 
skôr v duchu reakcie na niektoré pokoncilové interpretácie kresťanskej morálky, 
ktoré Magistérium nepokladalo za zdravé učenie (s. 58). Základným problé-
mom sa podľa autora javí vzťah slobody a pravdy v teóriách, ktoré preexpono-
vane vyzdvihujú kreatívne svedomie, či tvorivú interpretáciu svedomia a úkony 
svedomia nenazývajú úsudkami, ale rozhodnutiami (s. 61). V opozícii voči nim 
encyklika posilňuje a potvrdzuje tradičnú náuku o závislosti slobody od pravdy, 
čiže zákona. Do popredia sa tak systematicky a opakovane kladie funkcionál-
no-aplikačný rozmer svedomia, zatiaľ čo vzťahový sa ocitol v úzadí napriek 
tomu, že encyklika proklamuje úsilie zotrvať v línii Koncilu (s. 68). Dominuje 
silne racionálny záber a miesto pre Božie slovo je, prinajmenšom v rozvíjaní 
učenia o svedomí, zredukované (s. 68). Autor však dvoma poznámkami vedie 
čitateľa k širšej úvahe nad problematikou. Prvá naznačuje, že zo zorného uhla 
vzťahového aspektu koncilového učenia by pojem kreatívne svedomie mohol 
označovať „tú jedinečnú a neopakovateľnú skutočnosť, ktorá sa odohráva 
v srdci človeka, ktorá sa odohráva vo svedomí ako svätyni človeka, kde je člo-
vek sám s Bohom. V tomto zvláštnom a tajomne skrytom dialógu v spočinutí 
v láske k Bohu a blížnemu môže dialogicky plynúť a špecifi cky rásť intenzita 
milosti“ (s. 69). Druhá poznámka upozorňuje, že „Magistérium takmer vždy 
vníma a vyjadruje postoj v plne formálnom uchopení činu konajúcou osobou“ 
(s. 66), zatiaľ čo v realite sú stupne vôľového zaangažovania sa konajúceho 
subjektu rôzne, čo má veľký význam najmä vzhľadom na pastoračnú prax.

Tretím skúmaným dokumentom magistéria Jána Pavla II. je Katechizmus 
Katolíckej cirkvi. Autor upozorňuje, že nejde o teologickú knihu, ale o text viery 
či kompendium viery, čiže o dar pravdy, ktorý teologickú refl exiu predchádza 
(s. 72). Preto aj na text Katechizmu o svedomí treba nahliadať skôr z hľadiska 
katechetického uvažovania. Z tohto zorného uhla je podľa autora dôležité, 
že katechizmová syntéza náuky o svedomí obsahuje, s odvolaním sa na Gau-
dium et spes č. 16, oba aspekty morálneho svedomia (s. 73), hoci z celkového 
pohľadu prevláda skôr funkcionálny aspekt. 

V závere autor uvádza, že do súladu s dynamickým učením Druhého 
vatikánskeho koncilu „musia byť uvedené všetky interpretácie vo vnútri Cirkvi“ 
(s. 77). Ak Koncil žiadal biblickú a kristocentrickú (trojičnú) obnovu morálky 
(s. 74, pozn. č. 351) a ak koncilová antropológia vnímala človeka „v jeho integ-
rite, teda s telom a dušou, so srdcom a svedomím, s rozumom a vôľou“ (s. 78), 
tak jednostranné sústredenie sa na funkcionálno-aplikačný aspekt svedomia 
a len rozumovú usudzovaciu schopnosť človeka, bez dôrazu na otvorenie sa 
v hlbinách svedomia Kristovi a bez dialogického hľadania tvorivých riešení 
inšpirovaných Duchom Zmŕtvychvstalého a láskou k Bohu a blížnemu (s. 75), 
by oslabovalo koncilovú dynamiku a novosť. Podľa autora kontinuálnym pre-
nikaním do tajomstva synovského vzťahu s Otcom „sa tento svet stáva ľudskej-
ším. Dozrieva v ňom – prostredníctvom sŕdc a svedomí ľudí – to kráľovstvo, 
v ktorom bude Boh defi nitívne »všetko vo všetkom« (1 Kor 15,28) ako dar 
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a láska“ (s. 80). Pre teológov by toto malo byť výzvou náležitejšie spracovať 
puto medzi funkcionálnym a vzťahovým rozmerom svedomia „novou teologic-
ky prepracovanou koncepciou morálneho svedomia s prídychom trojičného 
špecifi ka a lásky“ (s. 82).

Po priblížení autorského zámeru diela, jeho obsahu a základných 
stanovísk sa chceme vyjadriť aj k formálnej stránke monografi e. Autor sa pri 
interpretácii koncilového učenia s prehľadom pohybuje najmä v taliansky 
hovoriacom prostredí, čo je vzhľadom na tému nielen pochopiteľné, ale aj 
potrebné. Popri starších komentároch od bezprostredných účastníkov Koncilu 
(D. Capone, J. Ratzinger, B. Häring, E. Lio) sa opiera o najnovšie monografi cké 
diela a odborné state dnešných autorov (A. Fumagalli, L. Testa, A. Bonandi, 
S. Majorano, L. Lorenzetti a ďalší). Autorova sčítanosť o problematike sa 
prejavila aj v priebežnom monitorovaní najnovších výstupov v časopisoch 
Il Regno a Rivista di teologia morale. Autorov štýl písania a formulovania 
zodpovedá náročnosti skúmanej problematiky a vyžaduje od čitateľa zvýšenú 
mieru koncentrácie. Po každom väčšom celku však autor uľahčuje porozume-
nie obsahu zhrnujúcimi konštatovaniami v selektívnych bodoch. Publikácia je 
vybavená autorským predhovorom, rozsiahlym resumé v anglickom jazyku, 
ako aj starostlivo vypracovaným a rozčleneným zoznamom použitej literatúry. 

Recenzovaná monografi a predstavuje prínos pre viaceré okruhy čita-
teľov. Prednostne patrí do záujmu teológov a treba povedať, že je skutočne 
dielom morálneho teológa, nie moralistu, keďže sa zamýšľa nad obsahom 
úradných dokumentov, skúma ich vnútornú logiku vo svetle zjavených prin-
cípov a koncilového učenia – takýto postoj v súčasnej teologickej produkcii, 
bohužiaľ, nemusí byť bežný. Výročie Koncilu je iste mementom dejín, ktoré 
musí byť pripomínané i v súčasnosti, a to nie iba frázami, ale aj interpretovaním 
a teologickým rozvíjaním koncilového odkazu v nových súvislostiach. Mono-
grafi u pokladáme za prínosnú aj pre morálnu fi lozofi u, ktorá ostala otvorená 
širšiemu metafyzickému záberu a pre ktorú vízia svedomia v obnovenej kon-
cilovej antropológii môže predstavovať podnety na priblíženie tohto konceptu 
rečou fi lozofi e. Poslúžiť môže aj etikom, minimálne ako prameň poznania 
a porozumenia kresťanskému konceptu svedomia. 

Širší okruh čitateľov by si práca mohla nájsť aj medzi kresťanmi anga-
žujúcimi sa vo verejnom živote. Autor zdôraznil koncilové učenie o tom, že 
veriaci sa v časných i duchovných záležitostiach majú dať viesť kresťanským 
svedomím. Explicitne sa téme nevenuje, ale naznačuje, že kresťanské svedo-
mie je svedomím, ktoré má účasť na vnútrotrojičnom vzťahu a jeho obsahom 
je láska k Bohu a k blížnemu. To znamená, že riešenie konkrétnych otázok 
občianskeho života je v bytí novým stvorením v Kristovi a hľadajúcim cestu 
prejavu lásky k Bohu a blížnemu. 

Práca nechala i otvorené otázky, ktoré môžu predstavovať štartova-
ciu plochu pre ďalšie monografi cké diela autora, resp. pre pokračovateľov 
autorovej teologickej školy. Máme predovšetkým na mysli otázku uchopenia 
koncilového učenia o svedomí v Magistériu Benedikta XVI., prípadne Pavla 
VI. Záverom možno povedať, že monografi a profesora Ivana Kútneho je teo-
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logicky i metodologicky prepracovaným dielom, ktorého ďalšie pokračovania 
budeme s netrpezlivosťou očakávať.
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