Úvodné slovo

Miluj blížneho svojho...
Veľa sa dnes hovorí o potrebe tolerancie v každodennom živote – väčšinou však len v polohe povrchných, schematických proklamácií. Schopnosť
zniesť a tolerovať existenciu a konanie ľudí s niekedy ťažko znesiteľnou
odlišnosťou je pritom základným predpokladom prežitia ľudskej civilizácie.
Je evidentné, že tolerancia vonkoncom nie je človeku a priori vlastná – skôr
naopak. Cesta k nej tak predstavuje pre každého, kto chce prispieť k zlepšeniu kvality a perspektívy
života seba i svojich spoluobčanov, povinnosť uvedomeného, trvalého a iste neľahkého zápasu.
Určitú zradnosť možno nájsť už vo formulácii napohľad jednoznačne humanistického „Miluj
blížneho svojho...“. Pripúšťa totiž (a mnohí sa tým očividne riadia), že okrem blížnych, ktorých
treba milovať, existujú aj akísi neblížni-vzdialení, ktorých milovať netreba. A čo je potom kritériom blížnosti? Rasa? Viera? Národnosť? Vzdelanie? Miesto bydliska? Vkus, záujmy a preferencie?
V konečnom dôsledku, ako konštatuje francúzsky filozof a esejista Nicolas Grimaldi, môžeme
uprieť blížnosť každému, kto je iný ako my sami, a teda každému.
Zďaleka nejde len o nejaké akademické sofizmy. Sme svedkami toho, ako sa univerzalizuje
niekdajší „americký paradox“ – obludný rozpor medzi čistotou proklamovaného amerického kréda
a vylúčením černochov z jeho dosahu. Aj my vylučujeme všetkých, ktorých nepovažujeme za
svojich blížnych – ide pritom okrem iného o obete ekonomickej tyranie, informačných asymetrií
či zdravotných hendikepov, čo môže zo dňa na deň postihnúť každého – a ich utrpenie vnímame
ako niečo vzdialené, cudzie, čo sa nás vôbec netýka. Tak ako si kedysi biely otrokár nedokázal
predstaviť, že by čierny otrok mohol byť jeho blížnym, ani dnešný zbohatlík nepovažuje obete
svojej chamtivosti za hodné svojho záujmu. Dokážeme precítiť bôľ matiek obetí terorizmu v Európe
a USA, roztrhané telá detí zasiahnutých útokmi bezpilotných lietadiel v Iraku či Afganistane
predstavujú už len čísla v štatistikách. A aby sme nechodili ďaleko, málokto považuje za svojich
blížnych obyvateľov rómskych osád na východnom Slovensku, ktorí kradnú drevo z „našich“
lesov (aby v zime nezamrzli), bezdomovcov, od ktorých cudne odvraciame zrak, či – last but not
least – psychiatrických pacientov.
Dá sa vôbec prekonať človeku vlastná neschopnosť prijať inakosť iných, tých, ktorí nás štvú,
otravujú, poburujú a znechucujú svojim odlišným svetonázorom, spôsobom života, výzorom
a oblečením, skrátka tým, že sú ľuďmi inak ako my? Najmä keď je zrejmé, že aj tolerancia musí
mať svoje hranice – ťažko napríklad možno tolerovať exponentov netolerancie. Kde sú tie hranice?
Ako žiť slobodne napriek slobode každého žiť a myslieť inak ako iní?
Aký jednoduchý sa zdá tento problém v teórii, taký zložitý je v praxi. Ide „len“ o to, priznať
druhým rovnaké práva ako sebe. Každý si volí svoj spôsob existencie – a práve v tom sme si
podobní. Nie tým, čo sme si zvolili, ale tým, že sme si zvolili. Milovať svojho blížneho potom
nespočíva v tom, že milujeme jeho voľbu, ale v tom, že ju rešpektujeme. Ľudskosť človeka by tak
mala vychádzať zo schopnosti vnímať život ostatných rovnako, ako ho cítime v sebe. Napokon,
takmer každý „iný“ nám ukazuje, čím by sme mohli byť my sami, keby sme mali iný pôvod a zážitky. Schopnosť cítiť a ctiť životy tých druhých ako súčasť toho svojho je nutné kultivovať v sebe
i vo svojom okolí – a my máme na to „z titulu nášho povolania“ nielen právo, ale aj povinnosť.
Veľa šťastia praje
Lučo Nábělek
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