Spravodlivosť a Právo
Právo - z môjho pohľadu je jedným z jeho synoným aj nárok, ktorým by som aj samotné
právo definoval. Nárok ponúkajúci nám istú slobodu, napríklad slobodu tlače, či slobodné
vyjadrenie názoru.
Domnievam sa však, že práve v zlom chápaní pojmu právo na slobodu pramení väčšina
súčasných problémov, čo sa vám pokúsim ozrejmiť nasledovne: Keďže žijeme
v demokratickom štáte mnoho ľudí si trochu nesprávne myslí, že môžu odopierať právo
druhým, aby boli v práve oni samotní, čo je prvý, zdanlivo celkom nevinný prípad, ktorý však
ľuďom s takpovediac zaviazanými očami dovoľuje obmedzovať svojou slobodou druhých.
Potom však prichádza druhá skupina ľudí, ktorá zastáva názor, že niet inej cesty k šťastnému
životu, ako priamo cez životy iných ľudí. Toto presvedčenie podľa mňa tiež pramení
z nevedomosti. Títo ľudia si totiž neuvedomujú, že akýkoľvek exces z ich strany sa nedá len
tak zotrieť, ako z popísanej tabule, ale, že tu ostáva a je záťažou, ktorá našu civilizáciu ťahá
na stále nižšiu úroveň. Takýmto konaním avšak neubližuje len každému okolo neho, ale aj sebe
samému, pretože ak je úroveň nášho sveta nízka je tu omnoho väčšia možnosť, že sa sám
stretne s neprávom, a ak nie on, tak určite niekto jemu blízky. Je to vlastne kolobeh, ktorý sa
nakoniec vždy vráti k tomu, kto ho začal a potrestá ho, no cestou však žiaľ zničí životy tisíckam
ľuďom. V týchto prípadoch pomôže jedine slepá spravodlivosť, ktorá je tou najväčšou cnosťou
dnešného sveta.
Pýtam sa však – „Čo je spravodlivosť“ - je to cnosť spočívajúca v rešpektovaní práv
druhých- tak znie jej presná definícia, no ja som aj v tej presnosti našiel drobný otáznik - a to
slovo cnosť, ktoré ma v danej definícii privádza prevažne k smutným myšlienkam. Je to asi
z dôvodu, že ak je spravodlivosť cnosť a nie úplne prirodzená vlastnosť porovnateľná
so zvedavosťou či radosťou, tak potom slabo horiaci plamienok dokonalého sveta hasne. Ak je
spravodlivosť naozaj taká výnimočná, potom musí byť náš svet skutočne v troskách
a zachraňujú ho len drobné každodenné zdvorilosti a poctiví ľudia. No ako bude táto hŕstka
obyčajných ľudí schopná byť pilierom nášho sveta? Preto by som len na záver chcel apelovať
na každého z nás - nezrádzajme spravodlivosť, a neberme ju do vlastných rúk, lebo sa jej môže
vrátiť zrak.
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