
,,Spravodlivosť- mýtus alebo realita ?" 

        ,,Spravodlivosť vládne svetom!" Neustále opakovaný výrok v televízií, 

v novinách či rozhlasových reláciách. Existuje ale vôbec na svete spravodlivosť? 

Alebo je to len filmový výmysel pre príbehy so šťastným koncom? Aká je 

pravdepodobnosť, že ju človek nájde? Závisí to na každom z nás, ako sa k tomu 

postavíme. Ja si myslím, že je to nemožné. Prečo? Vôbec nie som pesimista, len sa 

snažím pozerať na svet realistickým pohľadom. Dôvody sú viaceré. Nespravodlivosť 

pociťujem v niekoľkých situáciách.  

        Prečo sú toľkí ľudia vystavení nepriaznivým sociálnym problémom a iní si žijú 

ako v bavlnke? Ľudstvo sa stretáva s problémami ako je chudoba, hladomor, 

terorizmus. Často si predstavujem dvoch novorodencov, narodených v rovnaký deň, 

ale každý na inom mieste. Jedného z nich postihne osud priam z rozprávky. Na svet 

ho privedie bohatá rodina žijúca v bezpečnej krajine. Milujúca rodina, možnosť 

vzdelávať sa a osobnostne napredovať. To všetko ho v živote čaká. Druhým, nie tak 

príťažlivým prípadom je novorodenec, ktorého život bude sprevádzaný strasťami už 

po prvom otvorení očí. Už od začiatku je jeho život sprevádzaný biedou, hladom, 

a až nepredstaviteľnou chudobou. Sú jedinci, ktorí sa prebojujú ťažkým osudom 

a dokážu svoj život obrátiť na pozitívnu kartu. Nie je ich však dostatok. Je vôbec 

možné nájsť v tomto prípade spravodlivosť? Dve úplne nevinné deti a o ich osude je 

rozhodnuté hneď od začiatku.  

        Prečo toľko ľudí na svete nemá prístup ani k základným životným podmienkam? 

Je spravodlivé, aby časť ľudskej spoločnosti považovala pitnú vodu za každodennú 

samozrejmosť, a pre časť je len jej predstava na nezaplatenie? V jednom kúte sveta 

si ľudia vyberajú medzi desiatimi chodmi, ktoré skonzumujú na večeru. A v tom 

druhom kúte sveta? Tým sa ledva z nejakej večere ujde. Je spravodlivé, že sa človek 

ráno prebudí so strachom v očiach? Už len predstava celodenného pretĺkania sa 

špinou a chudobou nás mnohých zaskočí. S radosťou by som vám oznámila, že 

tento príbeh je len scenárom k novému filmu. Túto tvrdú realitu si však dokážu 

pripustiť len ľudia bojujúci s ňou. Pravidelne sa stretávam s týmto sociálnym 

rozdielom, a to ani nemusím cestovať ďaleko. Bohatstvo a chudoba. Mier a Vojny. 

Antonymá, ktoré definujú silu života.  

       Za nespravodlivé vnímam tiež ľudské správanie voči tomu nebeskému telesu, 

s ktorým sme spútaní. To od čoho závisí náš život. Názory ľudí na environmentálne 

problémy v dnešnej dobe sa navzájom od seba líšia. Mnohým z nás problémy ako 

znečisťovanie ovzdušia, prírodných zdrojov či globálne otepľovanie nestoja ani za 

pomyslenie. Neuvedomujeme si však negatívny dopad, ktorý postihne naše 

generácie. Je spravodlivé, aby sa príchodom novej generácie zhoršovali ich 

podmienky pre zdravý život? Nikto z nás nechce mať za každodennú súčasť života 

znečistené ovzdušie. Medzi najväčšie problémy tohto, už prejaveného deja, patrí 

intenzívna doprava a priemyselná činnosť. Negatívny vplyv sa neprejavuje len ako 

hrozba pre živý organizmus. Poškodzuje tiež životné prostredie a znehodnocuje náš 

životný štýl. Prečo o tom hovorím? Tieto problémy nevznikli len tak, kývnutím 

magického prútika. Za ich výsledkom stojíme my, ľudia. Vďaka tejto planéte existuje 



náš život. Existuje v tomto prípade spravodlivosť? Nevážime si nič z toho, čo nám 

pravidelne dáva. Zem sa teší dotyku našich bosých nôh. Neubíjajme ju. Ak sa k našej 

planéte nezačneme správať ohľaduplnejšie, časom sa nám všetko vráti. A možno nie 

nám, ale našej budúcej generácií určite. Predstavme jej spravodlivosť, pretože 

všetko, čo pre nás urobila, by sa jej malo vrátiť. Toto je podstata spravodlivosti. 

Otázka však znie,: dokážeme to? 

        Pozrime sa teraz na spravodlivú osobnosť človeka. Poznáte niekoho 

spravodlivého? Alebo len čakáte, že niekto taký sa raz pred vami zjaví? Aj keď si to 

často myslíme, nájsť spravodlivosť medzi ľuďmi nie je vôbec jednoduché. Napríklad 

také klamstvá. Každý z nás sa v živote stretol s niekoľkými klamstvami, alebo ich 

sám musel vysloviť. Či už klamal z dôvodu, aby niekoho chránil, niekomu neublížil, 

považuje sa to za klamstvo. Môžeme vnímať človeka, ktorý klamal za spravodlivého? 

Nikto však nie je dokonalý, ale závisí len na nás ako veľmi spravodlivý chceme byť. 

        Asi každý z nás sa niekoľkokrát ocitol v situácií spojenej s priateľmi. Ako 

všímavá osobnosť ste pomohli blízkemu priateľovi dostať sa z problémov. Stáli ste 

pri ňom ako obranný múr a len vďaka vašej pomoci dokázal cez tú tŕnistú bránu 

prejsť. V tej chvíli vám bol vďačný, ale akonáhle sa problémy objavili na vašej strane, 

bol preč. Zmizol akoby sa pod zem prepadol. Myslel len sám na seba a vás nechal 

zúfalého trápiť sa. Ak ste sa s týmto prípadom nestretli, máte v živote veľké šťastie. 

Opäť by sme tu spravodlivosť hľadali márne. Pravidlo ,,Všetko čo dáš sa, ti raz vráti,“ 

platí len v ojedinelých situáciách.  

        To, akým spôsobom funguje život, nie je vždy spravodlivé. Svet je plný dobra či 

zla. Zväčša sa do popredia dostáva práve to zlo. Zlodeji, ktorí neustále utekajú, aby 

sa tak mohli vyhnúť spoločnosti studených múrov vo väznici. Spory a vojny, ktoré 

obvykle vypuknú len preto, lebo na oboch stranách zlyhá komunikácia 

a porozumenie. Každý deň umiera toľko nevinných a dobrých ľudí. Vezmime si ako 

príklad mladého človeka s láskavým srdcom, ktorý bojuje s ťažkou chorobou. Má 

pred sebou celý život, ale aj napriek tomu postihol tento osud práve jeho. Na druhej 

strane máme osobu, ktorá na tomto svete spáchala viac zla ako dobra. Zaujíma ho 

len miesto, kde môže páchať ešte väčšie zlo. Behá si po svete s bezstarostným 

životom. Kto za to celé môže? Kto rozhoduje o osudoch ľudí? 

        Dočkáme sa dňa, kedy bude všade vládnuť spravodlivosť? Možno áno, 

a možno nie. Táto otázka je v našich rukách. Je dôležité vytvoriť zo sveta spravodlivé 

miesto. Miesto, na ktorom nebude nutné robiť rozdiely medzi ľuďmi. Spravodlivosť je 

pre všetkých. Spoločne povzbudzujme slabších i silnejších.  Hoci viem, že mojím 

názorom neurobím dieru do sveta, ale ak sa nájdeme viacerí s rovnakým názorom, 

čas na zmenu tu pre nás bude neustále. Je na nás, kedy k tejto zmene dôjde. 

Nehádžme vinu na iných. Začnime najskôr od seba. Všímajme si iných ľudí, 

pomáhajme si navzájom. Spoločne potiahnime za pozitívny koniec. Z predstavy 

o spravodlivom svete, vytvorme realitu. Život, s ktorým budeme spokojní. Mojou 

celoživotnou výzvou je stať sa spravodlivým človekom a viesť touto cestou aj ďalších 

ľudí.  

               Ema H. 


