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Vážené čitateľky, čitatelia, 

 

 
predkladané 9. číslo zborníka Katedry filozofie FF UKF v Nitre sme veno-

vali príspevkom doktorandov Katedry filozofie a Katedry všeobecnej a apliko-

vanej etiky FF UKF v Nitre. Zámerom zostavovateľov bolo otvoriť priestor 

pre prezentáciu mladej filozofickej tvorby,  prispieť k jej rozvoju na Slovensku 

a podporiť úsilie študentov pestovať schopnosť presného a kultivovaného pí-

somného vyjadrenia vlastného vedeckého skúmania. 

Autori sa vo svojich štúdiách zameriavajú na skúmanie tých problémov, 

ktoré sú súčasťou ich vedeckého výskumu v dizertačných prácach, ako aj pre-

cizovaním otvorených otázok z diplomových prác. Jednotlivé štúdie reflektujú 

širšie spektrum problémov  filozofickej antropológie, filozofie náboženstva, 

etiky a ekofilozofie, analyzujú podmienky, pravidlá a ciele ľudského konania, 

kultivácie humanity, otázky duchovného vývoja ľudstva, predstavy o pôvode 

človeka a sveta v indickej filozofii, ako aj súčasné globálne problémy ľudstva.  

Vyjadrujeme presvedčenie, že publikované štúdie sa môžu stať inšpirač-

ným podnetom pre ďalšie historicko-filozofické skúmania týchto významných 

problémov a iniciujú plodný dialóg o aktuálnych problémoch vo filozofickom 

myslení, vede a spoločnosti aj medzi študentmi FF UKF v Nitre.  

 

 

                                                                                                                                          
Editori 
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MILLOVO CHÁPANIE PRINCÍPU ÚŽITKU 

A UTILITARIZMU 
 
 

Silvia Fačkovcová 
 
 

This paper shows how John Stuart Mill understands and explains the meaning of 

the principle of utility and utilitarianism in his work Utilitarianism. Central point 

of his ideas is the principle of utility providing criteria for distinguishing good 

and wrong. Utilitarianism in its most general form explains that the evaluation of 

people, acting and institutions should be done according to their contribution to 

the general happiness.  

 

Keywords: utilitarianism, principle of utility, happiness, justice  
 

 

John Stuart Mill (1806-1873) je považovaný za významného mysliteľa 19. 

storočia. K jeho najznámejším prácam patria: A System of Logic (1843), Prin-

ciples of Political Economy (1848), On Liberty (1859), Utilitarianism (1861), 

The Subjection of Women (1869), Autobiography (1873), Three Essays on Re-

ligion (1874). Venoval sa otázkam logiky, epistemológie, ekonomiky, sociál-

nej a politickej filozofie, etiky, metafyziky, náboženstva a iným.  

Vplyv na jeho myslenie a tvorbu mali jeho otec James Mill a rodinný pria-

teľ Jeremy Bentham. V spoločnosti prispeli k racionalizácii zákonov a inšti-

túcií, k využívaniu ekonomickej teórie v rámci politických rozhodnutí 

a k politike orientovanej na človeka a jeho šťastie. Bentham bol prakticky 

zameraným mysliteľom. „Keby Bentham dokonca neurobil nič viac, len to, čo 

svojou kritikou a vyvracaním, konfliktom so lžou a absurditou v oblasti prak-

tického zla, zaslúžil by si tým dôležité miesto v histórii ľudského rozumu.“ 

([7], 28) Nadväzujúc predovšetkým na jeho prácu ovplyvnil Mill svojim mys-

liteľským, publicistickým i politickým podielom na vtedajšom dianí spôsob 

britského myslenia.
1
  

                                                 
1 Priemyselná revolúcia vyvolala zmeny v štruktúre anglickej spoločnosti a vyvolala so-

ciálnu krízu (popisuje napr. F. Engels v práci Postavenie robotníckej triedy v Anglicku, 
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Mladý Mill pociťoval okrem vplyvu svojho otca a Jeremy Benthama aj 

vplyv historicizmu, francúzskej sociálnej filozofie a romanticizmu (Colerid-

ge, St. Simon, Thomas Carlyle, Goethe, Wordsworth). To ho viedlo k hľa-

daniu nového filozofického smerovania zdôrazňujúceho kultiváciu našej hu-

manity, pocitov, predstavivosti. Žiadna z jeho prác nevynecháva morálne, 

politické a sociálne otázky. Hľadiac na komplexnosť jeho práce ho môžeme 

považovať za jedného z najväčších mysliteľov Británie 19. storočia.  

Millova práca Utilitarizmus nadväzuje na Benthamove základné princípy 

jeho etickej náuky
2
. Ľudské skutky Bentham hodnotí iba na základe ich ná-

sledkov (motív, intencia, z ktorých skutky vychádzajú nie sú predmetom hod-

notenia). J.S. Mill však nezostáva pri pôvodnej Benthamovej verzii utilita-

rizmu. Upravuje ho v niekoľkých bodoch. Predovšetkým nahradil Benthamov 

kvantitatívny utilitarizmus za kvalitatívny. Bentham rozlišoval rôzne druhy 

príjemného, ale toto rozlíšenie sa týkalo ich intenzity. Mill naproti tomu ho-

vorí o duševných a telesných druhoch príjemného, z ktorých sú prvé spome-

nuté hodnotnejšie. Ďalšia „úprava“ sa týka spôsobu určenia mravnosti jednot-

livých činov. Benthamov kalkul pre vypočítanie správnosti skutku nahradil 

všeobecnými pravidlami konania aplikovateľnými na konkrétnu situáciu. Po-

sledná výrazná zmena sa týka námietky, ktorá bola voči Benthamovi často 

vznášaná a týka sa vzťahu spravodlivosti a užitočnosti. Mill sa pokúsil uká-

zať, že spravodlivé je zároveň i prospešné, ale i napriek snahe o presvedčivú 

argumentáciu sa nevyhol kritike a práve tento bod jeho utlitaristickej teórie sa 

považuje za najviac sporný.  

V príspevku sa budeme snažiť poukázať na Millovo chápanie základného 

princípu užitočnosti, princípu najväčšieho šťastia, ako vníma cieľ ľudského 

konania, ale aj na vzťah spravodlivosti a užitočnosti. 

                                                                                                               
The Condition of the Working-Class in England, ktorá vyšla v roku 1844). Anglická 

spoločnosť postupne riešila sociálne problémy vyplývajúce z industrializácie a zároveň 

dochádzalo k reforme politického systému, čo viedlo k zlepšeniu sociálnych a politic-

kých podmienok v spoločnosti. Náboženskými predstavami otriasol Ch. Darwin svojou 

prácou O pôvode druhov (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or 

The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). Viera v pokrok, vedu 

a v zlepšujúce sa sociálne podmienky viedla k optimizmu, rozvoju vedy a anglickej kul-

túry a aj k dojmu, že sa človek stáva „pánom“ prírody. 
2 Bentham považuje za primárne tri princípy: ľudia sa prirodzene snažia dosiahnuť príjem-

né a vyhnúť sa bolesti; snaha o príjemné je rozumná a mravne správna; princíp nestran-

nosti – potešenie platí rovnako pre každého zainteresovaného jednotlivca  
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Millovo chápanie princípu úžitku a utilitarizmu 
Hneď v prvej kapitole uvažuje Mill o otázke najvyššieho dobra a považuje 

ju za „hlavný problém špekulatívneho myslenia“ ([9], 31), v rámci ktorej sa 

myslitelia nedohodli ani po viac ako dvoch tisícročiach. To, že spomína Sok-

rata a Platónov dialóg Protagoras, v nás evokuje snahu autora poukázať na 

korene utilitarizmu v staroveku a zároveň začleňuje túto teóriu do všeobec-

ných dejín etiky, ale aj snahu uviesť na miesto spomenutú otázku summum 

bonum. V dialógu Protagoras môžeme nájsť zmienku o hedonistickom kalku-

le
3
 (keď však človek podlieha túžbe po príjemnom, jeho konanie nie je 

ovplyvnené vedomosťou, ktorá by ho usmernila správne, je prekonaná silnej-

ším podnetom. Takýto stav nazýva Sokrates nevedomosťou), čo v nás môže 

vzbudzovať dojem, že už v tomto dialógu nachádzame myšlienky neskôr 

označené ako utilitaristické.  

Nezhody v odpovediach na mnohé problémy nenájdeme len v etike, ale 

i v iných vedách. Mill to pripisuje ich induktívnemu postupu
4
 v rámci skúma-

nia, čo znamená, že: „...čiastkové pravdy predchádzajú všeobecnú teóriu.“ 

([9], 32-33) Etiku však radí k praktickým vedám, kde podľa neho musíme 

najskôr poznať cieľ nášho konania a až potom uvažujeme nad prostriedkami 

a pravidlami, ako tento cieľ dosiahneme. „Keď sa o niečo snažíme, zdá sa, že 

prvou vecou ktorú potrebujeme, je jasné a presné poňatie toho, o čo sa snaží-

me...“ ([9], 33) Pravidlá konania „musia mať celý svoj charakter a svoje za-

farbenie od cieľa, ktorému slúžia.“ ([9], 33) Vyššie sme spomenuli spôsob 

určenia mravnosti jednotlivých činov. Všeobecnými pravidlami konania, kto-

                                                 
3 Dialóg Protagoras, dôležitý zdroj ukazujúci sofistické učenie, sa zameriava na identifiká-

ciu dobra a príjemného. V závere sa dialóg venuje analýze príjemného a bolesti. Sokra-

tes vyjadruje svoje stanovisko hovoriace o jednote cností, ktorú garantuje vedenie, s čím 

je Protagoras nútený súhlasiť (352 C). Sokrates však pokračuje a poukazuje na fakt, že 

nie všetci ľuda sa správajú mravne, a že mnohí dovolia, aby boli ovládaní viac túžbou po 

príjemnom (Sokrates príjemné a dobré nestotožňuje, navyše odpoveď na otázku čo je 

príjemné môže byť len subjektívna), než vedomosťami. Sokrates sa snaží prezentovať 

hlbší základ ľudského konania, snaží sa prebudiť v ľuďoch pýtanie sa na to, čo je dobré 

z mravného hľadiska, viesť ich od konania inštinktívneho k mravnému. Aby sme vedeli, 

aké konanie bude mať pre nás dobré následky, musíme disponovať vedením a premýš-

ľať nad svojím konaním (čo nám evokuje hedonistický kalkul u utilitaristov). Pre úspeš-

né zavŕšenie premýšľania potrebujeme vedomosti a rešpekt voči určitým štandardom 

(meračské umenie 356 D). ([11])  
4 Tento postoj pravdepodobne vyplýva z jeho empirického stanoviska 
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ré by sme mali aplikovať v konkrétnej situácii, nahradil Mill Benthamov kal-

kul pre vypočítanie správnosti skutku. Hodnotenie toho, čo je morálne správ-

ne robíme prostredníctvom aplikácie určitých všeobecných pravidiel konania 

(nie prostredníctvom „cítenia“, prirodzenej schopnosti rozoznať správne a ne-

správne alebo pomocou inštinktu). Mill porovnáva intuitívnu a induktívnu 

školu, ktoré vyjadrujú názor, že mravnosť je „...otázkou aplikácie zákona na 

individuálny prípad.“ ([10], 472) Zdá sa, že sa k ich stanovisku prikláňa. Intu-

icionisti hovoria o apriórnom získavaní týchto pravidiel, indukcionisti o ich 

skúsenostnom získavaní
5
. Názor oboch škôl vedie k záveru, že mravné hod-

notenie vychádza z jedného základného princípu a Mill s ním súhlasí. 

Pre Milla je týmto základným princípom užitočnosť, princíp najväčšieho 

šťastia (prevzal ho od Benthama). „...pozitívne i negatívne zmýšľanie ľudí 

silno závisí na tom, ako veci pôsobia podľa ich mienky na ich šťastie – veľký 

podieľ na formovaní mravných náuk mal princíp užitočnosti alebo, ako ho 

neskôr nazval Bentham, princíp najväčšieho šťastia...“ ([9], 36) Skutky sú 

hodnotené ako dobré, lebo prispievajú k šťastiu. Šťastím má Mill na mysli 

potešenie a neprítomnosť bolesti a zdôrazňuje, že ide o šťastie pre čo najväčší 

počet tých, ktorých sa skutok týka. „...šťastie, ktoré je utilitaristickou normou 

správneho konania, nie je vlastné šťastie konajúceho, ale šťastie všetkých zú-

častnených. Utilitarizmus od konajúceho požaduje, aby medzi svojim vlast-

ným šťastím a šťastím druhých rozhodoval s rovnakou nestrannosťou, ako 

nestranný a blahosklonný divák.“ ([9], 62) Tu sa nám ponúka otázka, ako 

máme chápať požiadavku na „šťastie každého“. „Každý“ je v tomto prípade 

nejednoznačný pojem, ktorý môže byť chápaný kolektívne, alebo distributív-

ne. Ak kolektívne, konajúci koná užitočne, s prispením ku šťastiu, pre každé-

ho v zmysle „všetci spolu“, pre celú skupinu zainteresovaných. Ak distribu-

tívne, konajúci zvažuje prospech skupiny, ale prihliada na úžitok pre jednotli-

vých členov
6
. Avšak zohľadňujúc princíp, podľa ktorého rozvíja Mill svoju 

argumentáciu (a to nie len v tejto práci), ktorým je liberalistický princíp rov-

                                                 
5 „Podľa jedného názoru sú princípy morálky apriórne samozrejmé a nevyžadujú si nijaký 

vynútený súhlas, ale len pochopenie významu etických termínov. Podľa druhého učenia 

sú otázky mravnosti a nemravnosti ako aj pravdy a nepravdy vecou pozorovania a skú-

senosti. Obe koncepcie však spoločne tvrdia, že mravnosť sa musí odvodiť od princí-

pov...“ ([10], 472). 
6 Príklad: v prvom prípade je skupina šťastná napr. na 65%, v druhom prípade je 7 členov 

skupiny veľmi šťastných, a 3 členovia sú nešťastní. 
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nosti a slobody a nároku na plné rozvinutie osobnostných predpokladov 

a schopností (čo vedie k realizácii vyššej miery osobného šťastia, ale aj 

k výraznejšiemu rozkvetu spoločnosti ako celku), sa domnievame, že Mill 

presadzuje šťastie každého jednotlivca zúčastneného konkrétneho konania.  

Mill zdôrazňuje rozlišovanie nie len kvantitatívneho vnímania potešení aj 

kvalitatívne potešenie. Bentham tiež hovoril o hodnote rôznych potešení, ale 

kládol dôraz na okolnosti potešenia. Vďaka nim sú duševné potešenia dlho-

dobejšie, intenzívnejšie, inšpirujúcejšie než telesné. Avšak stále hovoríme 

o ich kvantitatívnom vyjadrení. Mill hovorí o potešení kvalitatívnom, ale 

z textu nám nie je celkom jasné (keď odmietneme Benthamove kvantifikova-

teľné okolnosti), ako budeme určovať vyššiu a nižšiu hodnotu potešení. Od-

poveď na túto otázku sa nám snaží dať prostredníctvom poukazu na osoby, 

ktoré mali možnosť zažiť oba typy potešení a teda majú možnosť porovnávať 

ich z kvalitatívneho hľadiska. „Ak jednému z dvoch potešení dávajú prednosť 

všetci alebo skoro všetci, ktorí majú skúsenosť s oboma, a to bez ohľadu na 

pocit, že mu majú dať prednosť z mravných dôvodov, potom je to potešenie 

viac žiaduce.“ ([9], 46) Kto tieto kompetentné osoby sú, to nevieme. Väčšina 

ľudí preferuje byť bytosťami, ktoré dosahujú vyšší stupeň potešenia, ale 

v skutočnosti dávajú často prednosť práve tým nižším, jednoduchšie dosiah-

nuteľným stupňom, čo môže vyplývať z charakterovej slabosti alebo z uspo-

kojenia sa s nižším potešením s menšou hodnotou.  

Ako poznávame, že je princíp úžitku naozaj platný? Mill odmieta myš-

lienku, že by sme túto platnosť poznávali intuitívne a poukazuje zároveň na 

to, že takýto prvý princíp ani nie je možné dokázať. „Nemožnosť dôkazu 

úsudkom je vlastná všetkým prvým princípom, všetkým prvým premisám 

nášho poznania, rovnako ako prvým premisám nášho konania. Ale premisami 

poznania sú určité fakty, a preto sa môžu odvolávať na schopnosti, ktoré sú-

dia o fakte – totiž na naše zmysly alebo na naše vnútorné vedomie.“ ([9], 98) 

Na základe nášho zmyslového vnímania a skúsenosti Mill predpokladá, že 

šťastie je rovnako žiaduce, či ho pociťuje jedna osoba, alebo viac rôznych 

osôb. S ohľadom na tento predpoklad nám ponúka úvahu, ktorú považuje za 

dôkaz platnosti princípu úžitku: „...jediným možným dôkazom toho, že je 

niečo žiaduce, je to, že ľudia si to skutočne žiadajú. Keby cieľ, ktorý si utilita-

ristická teória kladie, nebol v teórii a praxi uznávaný ako cieľ, nikdy by nič 

nemohlo niekoho presvedčiť, že je to skutočne cieľ. Ako jediný dôvod, prečo 

je všeobecné šťastie žiaduce, nemožno uviesť nič iné než to, že každý človek 

si žiada svoje vlastné šťastie...“ ([9], 99)  
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Z Millovho pojednania vyplýva, že používa pojem úžitku v inom zmysle, 

ako to očakávame, pre nás trochu netradičnom. Užitočné je pre nás to, čo nás 

dovádza k stanovenému cieľu, teda nejaký prostriedok. Avšak Mill reprezen-

tuje úžitok nie len ako prostriedok, ale aj ako cieľ, a dokonca i oboje zároveň. 

Mill chápe úžitok v súvislosti so šťastím, ktoré je ale príliš subjektívnou kate-

góriou. Nárastom úžitku niektorého jednotlivca máme na mysli to, že sa ko-

najúci dostane v konkrétnej situácii do takého štádia, ktoré by chcel dosiah-

nuť. Tento úžitok je navyše priamo previazaný s aktuálnymi potrebami a túž-

bami jednotlivca (ponúka sa nám myšlienka interpersonálneho porovnávania 

úžitku). Mnohé veci sa pre nás stávajú prostriedkami pre dosiahnutie cieľa. 

Napríklad cnosť bola pôvodne prostriedkom k dosiahnutiu cieľa (šťastia), ale 

jej získanie sa postupne stalo súčasťou samotného cieľa. „Túžba po cnosti nie 

je rovnako všeobecným faktom, ako túžba po šťastí, ale je rovnako autentic-

ká.“ ([9], 100) Cnosť, peniaze, moc, sláva a iné objekty, hoci sú chcené pre ne 

samé, sú predsa chcené ako súčasť šťastia. „Tieto veci sú žiadané a žiaduce 

samé o sebe a samé pre seba. Sú prostriedkom k cieľu, ale sú tiež súčasťou 

cieľa.“ ([9], 101) Šťastie sa u Milla stotožňuje s pocitom príjemného a s ab-

senciou bolesti. Ale je to tak naozaj, sú napríklad peniaze súčasťou príjemné-

ho, resp. absencie bolesti? Sú mince súčasťou môjho šťastia? „...peniaze sú 

v mnohých prípadoch tiež žiadané samé o sebe a pre seba.“ ([9], 102) Mill 

hovorí o týchto objektoch ako o prostriedkoch, ktoré nás privádzajú k šťastiu 

a uľahčujú nám dosahovanie našich želaní. „Ale keď je to žiadané samé pre 

seba, je to žiadané ako súčasť šťastia. Človek sa stáva šťastným iba jeho 

vlastnením a stáva sa nešťastným, keď sa mu to nedarí získať. Túžba po tom 

sa neodlišuje od túžby po šťastí o nič viac, než láska k hudbe alebo túžba po 

zdraví. To všetko je zahrnuté v šťastí.“ ([9], 103) V tomto zmysle čokoľvek 

žiadame, žiadame to ako súčasť šťastia. Otázkou je, či ešte Mill hovorí o pro-

striedkoch, pretože sa zdá, že sa u neho stráca rozdiel medzi prostriedkom 

a cieľom v rámci rozlíšenia toho, čo je žiaduce (čo by malo byť želané ako 

konečný cieľ) a toho, čo je aktuálne želané. Žiadosť je náklonnosť k predme-

tom určitého druhu, usmerňuje človeka k uspokojeniu a teda k potešeniu. Čo 

najväčšie šťastie by malo byť chápané ako cieľ, ale peniaze, moc, sláva a pod. 

by sme mali chápať ako prostriedok vedúci k cieľu, ku šťastiu (sú želané ako 

partikulárny cieľ). Treba zároveň upozorniť na to, že nie všetky želané veci 

musia byť dobré.  

Ako teda zabezpečiť, aby ľudia konali nie len výhodne (teda prospešne 

pre samotného konajúceho), ale aj v súlade s utilitaristickým princípom naj-
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väčšieho šťastia tak, aby toto konanie prinášalo úžitok? Odkiaľ má princíp 

mravnosti zaväzujúcu silu? Mill hovorí o riadiacom pravidle a utilitaristic-

kých normách. Čo je riadiace pravidlo konkrétne nedefinuje. Zdá sa, že pod 

ním treba rozumieť ľudskú zameranosť na konkrétny cieľ (tým je kvalitatívne 

najväčšie potešenie). Utilitaristická norma stanovuje, že nemá ísť o indivi-

duálne dosiahnutie tohoto cieľa, ale o jeho dosiahnutie pre čo najväčší počet 

zainteresovaných ľudí.  

Pre konanie a dosahovanie cieľov je dôležitá motivácia. Nie je však v roz-

pore motív konania (ktorý môže byť do značnej miery ovplyvnený vlastnými 

záujmami) s princípom užitočnosti hovoriacom o úžitku pre čo najviac ľudí 

zainteresovaných do konania? Mill nás upozorňuje, že je potrebné rozlišovať 

princíp úžitku aplikovaný na konanie a pravidlá konania od motívov konania. 

Pravidlo konania stanovuje, čo je našou povinnosťou bez ohľadu na to, čím 

sme k tomuto konaniu motivovaní. V tomto prípade (v rámci utilitaristickej 

etiky) sme povinní konať v prospech všeobecných záujmov spoločnosti. Keď 

sme motivovaní osobným prospechom a dodržiavame stanovené pravidlá ko-

nania, neprehrešujeme sa proti všeobecným záujmom spoločnosti: „...motív 

nemá čo robiť s mravnosťou skutkov, ale mnohé s mravnou hodnotou kona-

júceho.“ ([9], 65) Konajúci má konať tak, aby produkoval toľko dobra, koľko 

by priniesol iný čin, ktorý by konajúci mohol spraviť v daných podmienkach. 

Je to vlastne povinnosťou – nie dobro samotné, ale vybrať si a vykonať jedno 

z alternatívnych dobrých konaní, ktoré by konajúci mohol vykonať. Utilita-

rizmus hovorí, že konanie je dobré, ak tu nie je iný spôsob konania, ktorý by 

priniesol väčší úžitok. 

Okrem pravidiel konania a pravidiel morálky musíme spomenúť aj spra-

vodlivosť a jej vzťah k úžitku. Má morálny cit a cit pre spravodlivosť spoloč-

ný základ? Aký je pôvod citu pre spravodlivosť? Čo nás zaväzuje riadiť sa 

ním? Nebolo by možné považovať tento cit za inštinkt? Mill pripúšťa, že sa 

cit pre spravodlivosť svojou intenzitou výrazne líši od citu pre užitočnosť. To 

je zároveň dôvod, prečo jeho oponenti oba tieto city tak zásadne rozlišujú 

a odmietajú uznať spravodlivosť za zvláštne odvetvie užitočnosti. Millovou 

snahou je presvedčiť ich o opaku. Naznačuje, že nájdením vlastnosti spoloč-

nej rôznym typom (ne)spravodlivého konania, môžeme spravodlivosť lepšie 

pochopiť a uvedomiť si jej zdroj. Po tom, čo uviedol rôzne (ne)spravodlivé 

veci, nie je isté, aká vlastnosť by mala byť veciam ním označeným spoločná. 
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Preto sa ďalej obracia na pomoc k etymológii slova
7
. Z nej odvodzuje, že 

spravodlivosť súvisí so slovom „zákon“ a teda je spravodlivosť podľa tohto 

vyvodenia konaním v zhode so zákonom. Pre spravodlivosť je charakteristic-

ké konať nie len správne, ale konať niečo, čo môže od nás niekto požadovať 

ako svoje morálne právo. Mohol sa morálny cit vyvinúť z úvah o pojme spra-

vodlivosti alebo užitočnosti? Alebo predstavuje nejký zvláštny, s užitočnos-

ťou nesúvisiaci element? Je rozdiel medzi spravodlivým a užitočným len 

zdanlivý? Cit pre spravodlivosť spočíva podľa Milla v želaní potrestať toho, 

kto sa dopustil bezprávia. Toto prianie je prejavom pudov, konkrétne pudu 

sebaobrany a citu sympatie
8
. Trest, aby bol spravodlivý, musí byť zaslúžený. 

Mnoho užitočných vecí sa zdá byť nespravodlivých. Ak je čo najväčšie šťas-

tie, resp. úžitok pre čo najväčší počet ľudí základom morálky, môžeme garan-

tovať, že sa neudejú nijaké nespravodlivosti. „Cit pre spravodlivosť v onom 

svojom prvku, ktorý záleží na želaní trestať, je teda podľa môjho názoru pri-

rodzená potreba odplaty alebo pomsty, vzťahujúci sa pôsobením rozumu ale-

bo sympatie na nespravodlivosť.“ ([9], 132) Konať spravodlivo znamená dá-

vať každému to, na čo má právo, na čo má nárok – prepojenie spravodlivosti 

a pojmu práva. Dôvod, prečo to spoločnosť robí je všeobecná užitočnosť. „Na 

jednej strane odmietam snahu každej teórie, ktorá stanovuje zdanlivú normu 

spravodlivosti, nezakladajúcu sa na užitočnosti, na druhej strane považujem 

spravodlivosť, ktorá sa zakladá na užitočnosti, za hlavnú súčasť, neporovna-

teľne vznešenú a závažnú súčasť každej mravnosti. Spravodlivosť je meno 

pre určité kategórie mravných pravidiel, ktoré sa týkajú bezprostredne základ-

ných skutočností ľudského blaha, a preto je ich záväznosť nepodmienenejšia 

než záväznosť všetkých ostatných pravidiel praktického života.“ ([9], 147) 

Spravodlivosť je názov pre určité mravné pokyny, ktoré majú vyšší stupeň 

sociálnej užitočnosti a sú preto tiež spojené s intenzívnejším mravným citom 

než ostatné mravné pokyny iného druhu. „...pojem spravodlivosti predpokla-

dá dve veci – pravidlo konania a cit, ktorý je sankciou pravidla. Prvá vec, pra-

vidlo, musí byť spoločná všetkým ľuďom a musí byť zameraná k ich dobru. 

Druhá vec, cit, je túžba, aby všetci, ktorí prekračujú pravidlo, boli potrestaní.“ 

([9], 134) Tým je podľa Milla preukázané, že princíp užitočnosti má univer-

                                                 
7 Pre svoje skúmanie vyberá angličtinu, latinčinu, gréčtinu, nemčinu a francúzštinu. 

V týchto jazykoch, ako to Mill ukazuje, môžeme nájsť súvislosť medzi slovami „spra-

vodlivosť“ a „zákon“.  
8 Pozri ([9], 130) 
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zálnu platnosť a že sa vzťahuje aj na spravodlivosť.  

So spravodlivosťou úzko súvisia sankcie - odmeny za zachovávanie a tres-

ty za porušovanie zákona. Sankcie sú motívom, prečo je zákon zachovávaný 

a sú zároveň i dôvodom jeho záväznosti. Mill ich delí na vonkajšie a vnútro-

né. K vonkajším sankciám počíta Mill nádej na priazeň, resp. obavu z toho, že 

sa nezapáči Bohu. Tým chce zrejmä vyvolať domnienku, že je utilitarizmus 

prijateľný aj pre stúpencov teizmu. Teista však má odlišnú predstavu o tom, 

čo je posledným cieľom ľudského snaženia. V rámci utilitarizmu je týmto 

cieľom pozemské šťastie, podľa teizmu šťastie plynúce z poznania Boha 

a z lásky k nemu. Podľa utilitarizmu môžu jednotliví ľudia dosiahnuť šťastie 

(utilitaristické) v závislosti od prírody a od prostriedkov, ktoré z nej čerpajú. 

Pre teizmus je charakteristická predstava, že šťastie môžu dosiahnuť bez roz-

dielu všetci, nezávisle od „výbavy“ danej prírodou. Za vnútornú sankciu po-

važuje Mill svedomie. Chápe ho ako subjektívny pocit. U iných mysliteľov 

(napr. Tomáš Akvinský) nie je svedomie chápané ako pocit, ale skôr ako úsu-

dok o zhode, resp. nezhode činu a pravidla.  

 

Záver 

Podľa Milla je šťastie jedinou vecou po ktorej vo svojej podstate túžime 

a vážime si. Ako súčasť šťastia, resp. ako prostriedky, ktoré vedú k podpore 

a dosiahnutiu šťastia si ceníme aj cnosti. To znamená veci, ktoré nás robia 

šťastnými už iba tým, že ich máme. No nemusia to byť vždy len cnosti 

a šťastie, čo má hodnotu. „Utilitaristi sú si celkom vedomí toho, že okrem 

cnosti existujú ďalšie žiaduce vlastnosti a kvality, a sú dokonale pripravení 

dať každej z nich plnú hodnotu. Sú si takisto vedomí, že mravný čin nemusí 

nevyhnutne ukazovať cnostný charakter a že odsúdeniahodné činy často po-

chádzajú z vlastností, ktoré majú nárok na chválu. Keď je to zjavné v každom 

konkrétnom prípade, modifikuje to hodnotenie, no určite nie hodnotenie činu, 

ale aktéra.“ ([10], 492-493) Mill upozorňuje na fakt, že hodnotíme následky 

konania konkrétneho jednotlivca. Pre správne konanie jednotlivcov sú dôleži-

té dve podmienky. Prvou je posilňovanie spoločenských väzieb „...aby záko-

ny a sociálne inštitúcie kládli šťastie alebo záujmy (čo je z praktického hľadi-

ska to isté) každého jednotlivca tak úzko do súladu so záujmami celku, ako je 

to len možné...“ ([10], 488-489). Druhou, nemenej dôležitou podmienkou je 

zdravý individuálny rozvoj „... aby výchova a mienka, ktoré majú taký obrov-

ský vplyv na ľudskú povahu, využívali svoju moc na sformovanie nerozluč-

ného spojenia jeho vlastného šťastia s dobrom celku v mysli každého človeka, 
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najmä jeho vlastného šťastia pri uplatňovaní takých spôsobov konania, nega-

tívnych i pozitívnych, aké prikazuje starosť o univerzálne šťastie...“ ([10], 

489). Tieto podmienky zabezpečujú možnosť pre rozvoj blaha a dosahovanie 

šťastného života nie len pre konkrétneho jednotlivca, ale aj pre iných ľudí. 

K pozitívnym ohľadom radí Mill fakt, že si jednotlivec akoby inštinktívne 

začína uvedomovať seba ako bytosť, ktorá samozrejme berie ohľad na dru-

hých a dochádza k stotožneniu svojich vlastných pocitov s ich dobrom. Dobro 

druhých sa mu stáva záležitosťou hodnou pozornosti. Mal by konať tak, aby 

jeho konanie prinieslo toľko úžitku pre ľudí začlenených do tohto konania, 

koľko by prinieslo iné možné konanie v danej situácii. 
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MORÁLNA FILOZOFIA RICHARDA M. HAREA 

A JEHO DVOJPRÚDOVÉ CHÁPANIE 
UTILITARIZMU 

 

 

Anna Mravcová 
 

 
We decided to devote this article to one of the greatest modern philosophers of 

utilitarianism - Richard Mervyn Hare. The theory of utilitarianism is one of the 

best known ethical theory at all and during its existence, it has undergoned many 

changes. As we will mention in our work, in the 20th century, this theory began to 

divide primarily into two main streams: act utilitarianism and rule utilitarianism. 

Then the individual representatives of utilitarianism have divaricated according 

to these currents. And Richard M. Hare belonged to a very close group of utilita-

rians, who were supporters of both of the mentioned directions. Hare was curtai-

ned, that they are inseparable and interdependent. So therefore is this work devo-

ted primarily to Hare's view and position to utilitarianism and also to many 

important concepts in utilitarianism, which this important theorist developed.  

 

Key words: utilitarianism, ethics, morality, utility, preferences 

 

 

Richard Mervyn Hare 
Richard M. Hare, ktorého chápaním utilitarizmu sa v tejto práci budeme 

zaoberať, bol známym etickým teoretikom a dôležitým predstaviteľom mo-

rálnej filozofie. Narodil sa v roku 1919 v Anglicku a práve doba, v ktorej vy-

rastal do veľkej miery prispela k Hareovmu filozofickému a etickému smero-

vaniu. Keďže v čase keď vstúpil do dospelosti sa rozpútala druhá svetová 

vojna, nie je prekvapujúce, že ako mladý človek, plný optimizmu a života 

utiekal svoje myslenie a konanie k pacifizmu. Zhruba v polovici vojny padol 

do japonského vojenského zajatia a práve táto skúsenosť veľmi ovplyvnila 

jeho ďalšie smerovanie vo filozofii a na poli etiky. Z tohto obdobia pochádza-

jú aj Hareove prvé filozofické práce, ktoré však neboli nikdy publikované. 

V týchto prácach sa snažil teoretik vytvoriť akéhosi sprievodcu pre život 
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v najťažších podmienkach. Po vojne sa Hare vrátil do Oxfordu, kde predtým 

študoval. Vystriedal tu niekoľko pozícií a nakoniec začal pôsobiť ako filozof 

na Univerzite v Oxforde. Hare sa už od svojho skorého pôsobenia zaoberal 

predovšetkým morálnou filozofiou. V Oxforde sa aj oženil a mal štyri deti. 

Jeho jediný syn šiel v otcových stopách a stal sa filozofom na Univerzite 

v Yalei. Richard Mervyn Hare bol v rokoch 1971-1973 prezidentom Aristote-

lovskej spoločnosti. V roku 1966 získal prestížne ocenenie v oblasti morálnej 

filozofie. V roku 1983 opustil Oxford a odišiel na Floridskú univerzitu, kde 

bol promovaný za profesora filozofie a pôsobil tam až do roku 1994. Niektorí 

z jeho študentov sa neskôr stali veľmi známi ako napríklad Brian McGuin-

ness, Bernard Williams a zrejme najznámejší mimo filozofických kruhov, 

Peter Singer, ktorý prevzal vo svojom myslení mnoho Hareovych myšlienok. 

([7], 178-180)  

 

Preferenčný utilitarizmus Richarda Mervyna Harea 

Počas celého svojho života sa tento významný filozof zaoberal predovšet-

kým etikou. Práve Hare je zakladateľom preskriptivizmu ako dôležitej súčasti 

metaetickej teórie.
1
 Ak by sme však chceli konkretizovať jeho filozofické 

zaradenie, môžeme konštatovať, že Hare bol zástancom a zároveň jedným 

z najvýznamnejších moderných predstaviteľov utilitarizmu
2
. Nepatril však 

                                                 
1 Metaetika sa zaoberá sférou vzťahov medzi myslením, jazykom a svetom – sférou mrav-

ného ponímania sveta, ktoré sa prejavuje zaujímaním a formulovaním mravných posto-

jov a v konaní, ktoré je týmito postojmi motivované. Metaetika sa pýta na význam viet, 

ktorými vyjadrujeme morálne súdy a aké je ich zdôvodnenie. Metaetika je tiež logickým 

skúmaním jazyka morálky. Cieľom metaetických teórií je vysvetliť, aký je význam mo-

rálnych súdov a etických termínov, aký je logický status všeobecných morálnych princí-

pov, či je možné etické poznanie, aká je jeho povaha a aký je vzájomný logický vzťah 

daných etických teórií.  

Preskriptivizmus: V Hareovej koncepcii preskriptivizmu ide o odporúčania a predpisy, 

pri ktorých platí, že všeobecné základy sa uznávajú ako zovšeobecniteľné a poznateľné. 
2 Teória utilitarizmu vznikla na prelome 18. a 19. storočia. Za oficiálneho zakladateľa kla-

sického utilitarizmu je považovaný Jeremy Bentham, hoci základy utilitaristického ko-

nania môžeme vidieť už v epikureizme. Teória utilitarizmu je stále mimoriadne aktuálna 

a patrí medzi najrozšírenejšie a najvplyvnejšie etické teórie vôbec. Vo svojej najjedno-

duchšej podobe vychádza z princípu utility (úžitku), čo znamená, že v každej situácii, 

ktorá si vyžaduje morálne rozhodovanie, by sa mal človek rozhodnúť tak, aby jeho ná-

sledné konanie viedlo k čo najväčšiemu blahu pre čo najviac ľudí. Utilitarizmus priamo 

či nepriamo hodnotí správnosť konania, prístupov a rozhodnutí človeka podľa toho, ako 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Etika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metaetika
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medzi predstaviteľov klasického vnímania tejto etickej teórie. V prvej polovi-

ci 20. storočia sa totiž utilitaristická etika výraznejšie nerozvíjala. Stalo sa tak 

najmä v dôsledku prebiehajúcich svetových vojen a nepriaznivej spoločenskej 

situácie, kedy sa do popredia dostali iné, oveľa vážnejšie problémy a hodnoty, 

súvisiace s primárnou snahou prežiť. Preto nebol princíp maximálneho úžitku 

tak dôležitý. Až v druhej polovici tohto storočia, keď bol opäť vo svete nasto-

lený mier a situácia sa stabilizovala, začala svoj význam znovu nadobúdať aj 

etika utilitarizmu. Tento smer si postupne získal nových prívržencov a stal sa 

východiskom pre úvahy o dosahovaní prosperity spoločnosti. Mnohí práve 

v utilitarizme videli nástroj vedúci k ľudskému blahu. Chápanie utilitarizmu 

sa tak od toho pôvodného začalo výrazne líšiť. Hoci základy klasického utili-

tarizmu sa vo väčšej miere zachovali, v utilitarizme 20. storočia sa sféry, kto-

rými sa tento nový smer zaoberal, výrazne rozšírili. V tomto období taktiež 

dochádza k ešte výraznejšiemu prepojeniu sociálnej, politickej, právnej, etic-

kej a ekonomickej teórie utilitarizmu. ([8], 626)  

Utilitarizmus sa tak od polovice 20. storočia začal stále viac členiť na rôz-

ne formy a prúdy, kde najvýznamnejším bolo rozdelenie tohto smeru na dve 

základné formy – utilitarizmus činu a utilitarizmus pravidiel. Následne vznik-

lo mnoho ďalších foriem utilitarizmu, ktoré boli odvodené práve od spomína-

ného utilitarizmu činu a pravidla. Ide najmä o utilitarizmus preferenčný, ide-

álny, motivačný, utilitarizmus zovšeobecňovania a pod. Mnohé z nich sa na-

vzájom odlišujú iba v detailoch. Práve v tomto období vychádza stále viac na 

povrch skutočnosť, že utilitarizmus nepredstavuje len jednu teóriu, ale celú 

skupinu teórií, ktoré sú variáciami jednej spoločnej témy.  

Predtým ako sa začneme podrobne zaoberať Hareovym etickým mysle-

ním, vrátime sa ešte k utilitarizmu činu a pravidla a zadefinujeme si ich, aby 

sme tak mohli Hareovo myslenie lepšie pochopiť. Pojmy utilitarizmus činu 

a utilitarizmus pravidla sa v odbornej literatúre ujali až koncom päťdesiatych 

a začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Do tohto obdobia sa používali 

skôr názvy ako extrémny a obmedzený utilitarizmus. So začiatkom rozdeľo-

vania utilitarizmu na tieto dva prúdy sa však aj jednotliví teoretici začali stále 

výraznejšie prikláňať k niektorému z týchto prúdov. V nasledujúcej časti si 

                                                                                                               
dané konanie prispieva k spokojnosti tých ľudí, ktorí sú týmto konaním ovplyvnení. 

Bentham vo svojej filozofii sformuloval základnú tézu utilitarizmu a zároveň princíp 

najväčšieho šťastia, ktorého podstata spočíva v úsilí dosiahnuť konaním maximálne 

množstvo šťastia pre maximálne množstvo ľudí.  
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preto uvedieme obe tieto utilitaristické formy a ich najvýznamnejších pred-

staviteľov.  

 

Utilitarizmus činu: Podstatou tejto formy utilitarizmu je tvrdenie, že ko-

nanie je správne práve vtedy, keď prináša najlepšie možné dôsledky. Dôraz je 

kladený na to, aby konanie prinieslo čo najväčší prospech pre čo najviac ľudí. 

To, či je v súlade so zákonmi spoločnosti alebo inými pravidlami, je až dru-

horadé. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov tohto smeru patrili: John Ja-

mieson Carswell Smart, Peter Singer, Donald Regan, Daniel Holbrook a iní. 

O rozvoj utilitarizmu činu sa v druhej polovici 20. storočia zaslúžil svojou 

aktivitou najmä John J. C. Smart, ktorý je tiež považovaný za jedného 

z najvýznamnejších predstaviteľov utilitarizmu v 20. storočí vôbec. Tento 

teoretik veľmi významnou mierou ovplyvnil ďalší vývoj oboch utilitaristic-

kých prúdov. ([2], 26) 

 

Utilitarizmus pravidla: základom tejto formy utilitarizmu je, že konanie je 

správne práve vtedy, keď sleduje určité zvolené pravidlo platné v danej spo-

ločnosti, či sociálnej skupine. Konanie je teda hodnotené na základe určitého 

spoločenského pravidla a to pravidlo zas na základe dôsledkov, ktoré z neho 

vyplývajú. Ide tak o tzv. dvojfázový proces, pretože každý čin je hodnotený 

na základe svojich predpokladaných následkov až po overení, či je v súlade 

s platnými sociálnymi normami každej spoločnosti. Aj táto forma utilitarizmu 

mala mnohých zástancov. Medzi najvýznamnejších patria: Richard Booker 

Brandt, John Charles Harsányi, Conrad Derall Johnson a iní. ([2], 26) 

V radoch predstaviteľov utilitaristickej teórie dvadsiateho storočia boli aj 

takí, ktorí zastávali oba prúdy utilitarizmu. Takto smerujúcich filozofov bolo 

ale veľmi málo a práve medzi nich patril Richard Mervyn Hare. Tento výz-

namný etik zdôrazňoval, že obe formy – utilitarizmus činu a utilitarizmus 

pravidla, sú od seba neoddeliteľné a navzájom spolu silne súvisia. Podľa Ha-

rea je medzi oboma prúdmi minimálny rozdiel, dokonca sa prekrývajú. Preto 

podľa neho nie je možné vopred zastávať buď jednu alebo druhú pozíciu. Na-

opak, vždy je potrebné hodnotiť každú konkrétnu situáciu a čin osobitne. ([6], 

131-138) Vo svojej knihe The language of morals (1952) sa však Hare zaobe-

rá predovšetkým formou „preferenčného“ utilitarizmu. Tento prístup utilita-

ristického posudzovania situácií podľa Harea kladie dôraz na preferencie zú-

častnených osôb (pod preferenciou chápe filozof to, čo si osoba vyberá po 

racionálnej úvahe ako presadenie vlastných záujmov), okrem okamihov, keď 
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sa tieto preferencie dostávajú do rozporu s preferenciami iných osôb. Vtedy 

stoja preferencie proti sebe a je potrebné rozhodnúť (to buď na základe vzá-

jomnej dohody alebo na základe pravidiel danej spoločnosti), ktorá dostane 

prednosť a ktorá bude na úkor tej prvej potlačená. Hare tvrdí, že hlavným 

cieľom konania každého človeka by malo byť úsilie v akejkoľvek situácii 

dosiahnuť čo najväčšie uspokojenie preferencií zúčastnených osôb. ([10], 97) 

Väčšina teoretikov svoje príklady uvádza na bilaterálnych situáciách, pričom 

dve osoby sú pri takýchto príkladoch chápané ako základná jednotka spoloč-

nosti. Hare sa však takéto príklady snaží rozšíriť aj na multilaterálne situácie, 

pričom tvrdí, že v takýchto situáciách treba postupovať rovnako ako pri 

dvoch osobách, s tým rozdielom, že je potrebné brať do úvahy záujmy všet-

kých zúčastnených osôb. Takéto situácie samozrejme vytvárajú zložitejšie 

vzťahy s komplikovanejším rozhodovaním, koho záujmy majú prednosť 

a ktoré možno obísť. A práve v takýchto prípadoch je pre Harea dôležité 

uplatnenie utilitarizmu pravidla, kedy sú preferencie posudzované aj z hľa-

diska ich súladu so všeobecnými pravidlami danej spoločnosti.  

R. M. Hare sa vo svojej utilitaristickej filozofii zaoberal mnohými javmi, 

čím výrazne poukázal na mnohé nejasnosti v oblasti tejto významnej etickej 

teórie a snažil sa nájsť vhodné riešenie. Filozof vo svojich dielach zdôrazňo-

val to, čo iní opomínali alebo sa tomu nevenovali dostatočne. Hare taktiež 

tvrdil, že ľudia majú odlišné preferencie a že vďaka tomu sa na jednu a tú istú 

vec pozerá každý človek inak. To je však jednou z príčin, ktorá ľuďom nazý-

vaným fanatikmi poskytuje „únikovú cestu“ z diskusie. ([6], 123) K tejto 

problematike Hare uvádza aj príklad, ako v podobnej situácii postupovať: 

Osoba A má rada vážnu hudbu, zatiaľ čo osoba B, ktorá býva vo vedľajšej 

izbe, zvažuje či si zahrá na trúbku džez. Východisko v tejto situácii by malo 

byť jednoduché. Osoba B by si mala predstaviť sama seba na mieste osoby A. 

Nie však so svojimi sympatiami a antipatiami, ale so sympatiami 

a antipatiami osoby A. Ak by osoba B nechcela pripustiť, aby ľudia prihliada-

li na preferencie iných, znamenalo by to, že by pripustila, aby sa neprihliadalo 

ani na jej vlastné preferencie. Z uvedeného však nevyplýva, že by osoba B 

nemala hrať na trúbku nikdy, keď je osoba A doma. Z danej situácie vyplýva 

iba fakt, že by mala venovať určitú pozornosť aj záujmom osoby A. Keď už 

je osoba B ochotná prikladať záujmom osoby A takú vážnosť, ako by boli jej 

vlastné, bude potrebné už len rozhodnúť, aký čas a priestor bude na realizáciu 

záujmov oboch strán spravodlivý. To už nie je podľa Harea tak podstatné 

(hoci nie je vôbec jednoduché určiť to). Pre Harea je však dôležitý ten fakt, že 
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sa osoba B rozhodne napriek okolnostiam nebyť úplne sebecká. Pretože aj 

v takejto situácií by bolo možné nájsť pre osoby, ktoré chcú svoje záujmy 

presadzovať univerzálne, bez ohľadu na záujmy iných spomínané „únikové 

cesty“. Ako jeden takýto únik filozof opisuje nasledovný postup: aj za pred-

pokladu, že osoba B nechce všeobecne nariadiť, aby ľudia nebrali ohľad na 

záujmy iných, je ochotná nariadiť, aby sa na záujmy iných neprihliadalo za 

určitých zvláštnych okolností, napríklad ak by mali byť prekážkou hry na tak 

ušľachtilý nástroj, akým je trúbka. A pri tomto postoji sa už náklonnosť pre-

krýva s fanatizmom. Pretože už nie len ona sama musí chcieť hrať na trúbku, 

ale pokladá za prospešné, aby na ňu hral ktokoľvek iný a nebolo mu v tom 

bránené a to dokonca ani samotnou osobou B. Práve tak sa podľa filozofa 

z ľudí často stávajú spomínaní fanatici, teda ľudia, ktorí svoje preferencie 

presadzujú bez ohľadu na ostatných (inou únikovou cestou by podľa etika 

mohlo byť priamo želanie, aby hra na tento ušľachtilý nástroj bola nariadená 

univerzálne a teda aby sa na záujmy ostatných neprihliadalo vôbec). Ľudia sa 

tak môžu stať pre spoločnosť nebezpeční a táto hrozba nastupuje vtedy, keď 

človek prejde od sebeckého sledovania vlastných záujmov k propagovaniu 

niekedy až zvrátených ideálov. Tzn. že už nechcú niečo len sami pre seba, ale 

myslia si, že by to malo byť nastolené univerzálne, bez ohľadu na fakt, či 

s tým ostatní súhlasia alebo nie. ([6], 123-125) 

Neopomenuteľnou problematikou, ktorou sa Hare v tejto súvislosti zaobe-

rá, v rámci svojej utilitaristickej filozofie, je tolerancia. Ako tento významný 

etik tvrdí, človek jednoducho musí byť tolerantný Čím Hare výrazne podpo-

ruje myslenie liberalizmu. Vo svojich úvahách zdôrazňuje, že výsadou liberá-

lov je podľa neho tolerovanie všetkého.
3
 Existuje len jedna vec, ktorú liberál 

tolerovať nesmie a tou je netolerancia, čo znamená, že liberál nesmie akcep-

tovať ani fanatizmus. Toleranciu autor preto vyzdvihuje veľmi vysoko a fana-

tizmus odsudzuje (Hare definuje fanatizmus
4
 ako jav keď sa o nastolenie 

                                                 
3 Hare objasňuje toleranciu u liberála na niekoľkých príkladoch. My si uvedieme pre 

osvetlenie situácie jeden z nich: Každý človek má svoje ideály a rozmanitosť ideálov je 

veľmi veľká, pretože ľudia a veci sú rôzne. Ak je liberálov ideál morálny, tak má ísť za 

ním, ale nemá brániť uskutočňovaniu ideálov iných ľudí. Iba v prípadoch nezlučiteľných 

záujmov liberál bráni napr. fanatikovi bez prekážok sledovať svoj ideál. Pretože zákla-

dom pre liberálov je tolerovať všetko, okrem jediného, nesmú tolerovať netoleranciu. 
4 Pri fanatizme Hare uvádza ako príklad nasledujúcu situáciu: Ako tvrdí, hlavnou príčinou 

2. svetovej vojny bol stret ideálov nacizmu a demokracie. Hlavný rozdiel Hare vidí 

v zovšeobecniteľnosti ideálov. Mať ideál znamená považovať v rámci nejakej rozsiah-
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a udržanie ideálneho stavu usiluje aj za cenu obetovania iných). Za podstatu 

tolerancie a zároveň liberalizmu považuje to, keď človek akceptuje aj niečo, 

s čím nesúhlasí. Práve to by podľa Harea malo byť mottom každej liberálnej 

spoločnosti. ([3], 157-184) 

Hare ďalej upozorňuje na významný fakt a to, že do väčšiny našich mo-

rálnych problémov nie sú zainteresované iba dve osoby, ale neurčité množ-

stvo ľudí, čo so sebou prináša mnoho komplikácií. Avšak aj v týchto multila-

terálnych situáciách však máme podľa neho postupovať rovnako ako v bila-

terálnych, s tým rozdielom, že do úvahy musíme brať preferencie každého 

zúčastneného. Situácie, v ktorých sa do konfrontácie dostávajú viaceré osoby 

a ich preferencie sú však oveľa zložitejšie ako tie, kde vystupujú len dve oso-

by a preto Hare zdôrazňuje princíp zovšeobecniteľnosti a teda princíp, ktorý 

často prijímajú najmä utilitaristi. Týmto princípom je, že každý sa má počítať 

za jedného a že ku každej osobe treba pristupovať rovnako. To znamená, že 

každý má nárok na rovnaký prístup. Ak by však došlo k situácii, že ku nie-

komu sa pristupuje rôzne, je preto nevyhnutné uviesť riadny a ospravedlniteľ-

ný dôvod. A zároveň, keď sme už raz určili takéto kritérium rozdielneho prí-

stupu, treba ho dodržiavať vo všetkých obdobných situáciách. Ako náhle už 

kritérium nebude postačujúce vytvorí sa nové. ([3], 112-130) Ako príklad 

aplikácie princípu zovšeobecniteľnosti uviedol filozof situáciu, keď má byť 

medzi 3 osoby rozdelená čokoláda, pričom je predpoklad, že všetci traja majú 

                                                                                                               
lejšej triedy nejakú vec za mimoriadne dobrú. V 2. svetovej vojne mali nacisti úplne iné 

ideály človeka, ako ideály napríklad anglických, či amerických liberálov. Nacisti pova-

žovali istý druh spoločnosti a človeka za veľmi dobrý, tento ideál v liberáloch mohol ale 

vzbudzovať odpor. Ako filozof zdôrazňuje, k dohode medzi ideálmi sa dá dospieť tam, 

kde nie sú zainteresované záujmy iných strán. Mať ideál však znamená mať záujem na 

tom, aby v ceste za nim nič nestálo. Ak ideál vyžaduje zasahovať do sledovania ideálov 

iných, potom chýba podmienka pre napĺňanie motta žiť a nechať žiť. Tu nastáva priestor 

pre argumentáciu a ak nenastane, takmer vždy dôjde k násiliu. Liberál by mohol pomo-

cou argumentov priviesť nacistu k odmietnutiu vyhladzovania Židov. Nacista má ale 

svoj univerzálny princíp, podľa ktorého sú charakteristiky Žida nezlučiteľné s ideálnym 

človekom a týchto ľudí je preto potrebné odstrániť. A toto je podľa Harea fanatizmus. Je 

tu dôležité, že nacista v širšom zmysle túži po tom, aby boli Židia vyhladení. Táto túžba 

sa rovná ideálu pretože túži aby bol rovnako vyhladený každý, kto má vlastnosti, kvôli 

ktorým chce vyhladiť Židov a aj seba, keby disponoval danými vlastnosťami. Takto 

vníma Hare fanatika. Pretože ak by taký človek zistil, že má predkov čistokrvných židov 

a aj jeho manželka (teda aj deti), tak nariadi deportovať seba aj svoju rodinu do plynovej 

komory. 
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čokoládu rovnako radi. Je preto spravodlivé a samozrejmé, že by mala byť 

čokoláda rozdelená rovným dielom. Ak by mal jeden z nich dostať väčší diel, 

muselo by existovať v jeho prípade niečo, čo by tento rozdiel oprávňovalo. 

Inak by došlo k tomu, že by sme robili odlišné morálne súdy pri rovnakých 

prípadoch. Pokiaľ by nič také neexistovalo, čokoláda má byť rozdelená kaž-

dému rovnako. Avšak v prípade, že by jeden z trojice vyhlásil, že nemá čoko-

ládu rád, bolo by možné univerzálne nariadiť, že každý kto nemá rád čokolá-

du, by žiadnu nemal dostať. Ako osobitné kritérium na rozdielne delenie by 

mohol byť stanovený hmotnostný rozdiel a preto napríklad pri delení stravy 

by sme mohli predpokladať, že osoby, ktoré vážia 50 kilogramov potrebujú 

na zasýtenie menej stravy ako osoby, ktoré vážia 80 kilogramov a bol by teda 

stanovený logický a ospravedlniteľný dôvod prečo by nebola naplnená zásada 

rovnakého prístupu. Tu by však mohol nastať problém s merateľnosťou tú-

žob, náklonnosti a potrieb, ktorý už ale filozof bližšie neanalyzuje.  

V rámci filozofie tohto významného teoretika a morálneho filozofa by 

sme nemali zabudnúť ani na jeho kritiku pojmu šťastie tak, ako ho používajú 

utilitaristi. Niektoré otázky morálky totiž práve podľa Harea nemajú so šťas-

tím nič spoločné. Sám Hare sa tento pojem nepokúšal objasniť pretože ako 

tvrdil, utilitaristom spôsobil viac problémov, než ich vyriešil. K používaniu 

pojmu šťastie u klasických utilitaristov sa preto vyjadril dosť kriticky, čo vy-

svetlil nasledovne: keď niekto niekoho nazýva šťastným, ide skôr o odhad 

pretože každého robí šťastným niečo iné. Človek, ktorý takto odhaduje život 

iného, nerobí to len zo svojho hľadiska. Než si totiž môžeme odpovedať na 

otázku, či je nejaký človek šťastný, musíme si sami seba predstaviť na jeho 

mieste. Tu sa však situácia ešte komplikuje. Keď si predstavujeme, že sme na 

mieste niekoho iného, predstavujeme si to tak, že sa snažíme zistiť jeho sym-

patie a antipatie. Stále však ide len o odhad. Niekto sa nám napríklad môže 

javiť šťastný, pretože má veľa peňazí a vďaka nim môže mať takmer všetko 

a my by sme na jeho mieste šťastný boli. Avšak on nemusí byť skutočne 

šťastný, hoci podľa nás by mal byť. Naopak, niekto môže byť veľmi šťastný, 

hoci nám by to, čo jeho robí šťastným, nemuselo vôbec vyhovovať. My ako 

osoby nestranné sa však môžeme len pokúsiť maximálne vžiť do jeho situácie 

a pri akceptovaní jeho sympatií a antipatií sa skúsiť predstaviť si, že daný 

človek môže byť šťastný aj keď nám by taký život nevyhovoval. Vždy však 

pôjde len o odhad pretože sa do kože iného jednoducho nevieme dostatočne 

vcítiť. Preto Hare dospel k názoru, že by sme pri takomto označení nemali 

používať slovo šťastný, ale radšej len spokojný.  
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Ďalším problémom utilitarizmu, ktorý Hare analyzuje, je prerozdeľovanie 

túžob. Poukazuje na to, že utilitaristi sa nevedia dohodnúť, či túžby rozdeľo-

vať všetkým rovnako, ale s neúplným uspokojením alebo maximalizovať túž-

by, ale len u určitého počtu ľudí. Tu proti sebe stojí „maximalizácia verzus 

rovnomerné rozdelenie“ ([6], 132), čiže zovšeobecniteľnosť verzus utilitaris-

tické idey. Hare sa snažil na tieto dva postoje nazerať spoločne a vo svojej 

morálnej teórii ich zlúčiť. Zistil však, že by to mohlo viesť k syntéze dvoch 

etických postojov, ktoré boli pokladané za protikladné. Išlo by o postoje utili-

taristov a Kanta, ktorý býva označovaný za antiutilitaristu. Ale Hare tvrdí, že 

ním nie je a vo svojich úvahách sa snaží vytvoriť také podmienky a systém 

morálky, v ktorom by mohol byť princíp zovšeobecniteľnosti akceptovaný aj 

utilitaristami aj Kantom. Podľa Harea totiž existujú isté dôležité formálne, 

logické vlastnosti morálnych pojmov, ktoré objasnil a umožnil tak ich pocho-

penie práve Immanuel Kant. Tieto vlastnosti poskytujú systém morálneho 

uvažovania, ktorého závery majú identický obsah ako istý druh utilitarizmu. 

A tento utilitarizmus, ako Hare tvrdí, sa skladá z dvoch častí – formálnej 

a materiálnej. Pritom formálny aspekt stačí len málo upraviť a dostane sa do 

tesnej blízkosti Kantovej filozofie. Hare, podľa Vasila Gluchmana tvrdí, že 

dokonca existuje veľmi blízky vzťah medzi Benthamovým „každého počítať 

za jedného, nikoho za viac ako jedného“ a Kantovým „konaj tak, aby maxima 

tvojej vôle mohla byť vždy všeobecným zákonom“ ([1]). Materiálny aspekt 

utilitarizmu zas znamená, že je potrebné študovať preferencie ľudí, ktorých sa 

naše konanie dotýka. Hare vo svojich úvahách polemizuje aj s otázkou, či by 

mal Kant na preferencie ľudí iný názor. V tomto smere sa však neuberá do 

hlbších úvah a jednoznačne konštatuje, že či už bol Kant zástancom aspoň 

jedného aspektu alebo nie, Hare je presvedčený, že utilitarizmus disponuje 

oboma - formálnym (úprava požiadavky, že morálne princípy sú vlastne uni-

verzálne) aj materiálnym (týkajúci sa ľudských preferencií, ktorý naše mysle-

nie spája s realitou). Hare tak spája vo svojom učení dve teórie: normatívnu 

etiku a metafyziku, ktoré hoci nie sú prepojené, fungujú spoločne.  

 

Záver 
Skúsenosti a hrôza zážitkov z druhej svetovej vojny Richarda Mervyna 

Harea natoľko poznačili, že zasvätil takmer celý svoj život morálnej filozofii 

a etickému správaniu spoločnosti. Počas svojho života sa snažil preskúmať 

rôzne morálne a etické situácie každodenného života spoločnosti, so snahou 

zadefinovať rôzne pojmy tak, aby ich vymedzením jasne ukázal, ako by sa 
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ľudia v jednotlivých situáciách mali správať a aké správanie naopak treba 

potláčať. Ako môžeme z Hareovho myslenia a uvažovania vidieť, bol výz-

namným zástancom tzv. dvojprúdového chápania utilitarizmu, na ktoré sa táto 

významná etická teória začala v druhej polovici minulého storočia členiť. Aj 

tento filozof do hĺbky skúmal jednotlivé spoločenské situácie a možnosť, ako 

skĺbiť morálne a spravodlivé konanie s dosiahnutím čo najväčšieho úžitku 

a naplnenia maxima preferencií. Prínos Richarda M. Harea do vnímania utili-

tarizmu v 20. storočí bol celkom iste veľmi veľký a aj tento filozof a etik svo-

jimi novými názormi vniesol do danej problematiky mnoho nových 

a významných pohľadov a podnetov, predovšetkým pri vyjasňovaní pojmov, 

ktoré utilitaristi dovtedy dostatočne jasne nevymedzili. Preto často dochádza-

lo k omylom, ktoré boli následne zdrojom mnohej kritiky vzťahujúcej sa na 

túto etickú teóriu. A tak na záver môžeme konštatovať, že Richard M. Hare 

celkom iste tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného utilitarizmu, ktorý pre svo-

je zameranie sa na preferencie človeka dostal prívlastok „preferenčný utilita-

rizmus“.  
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KORENE EKOLOGICKEJ KRÍZY                                          

V HLBINNEJ EKOLÓGII 
 
 

Stanislav Ďurek 
 

 

The paper focuses on characteristics of depth ecology which represents one of the 

views on the reasons, but also on the possibilities of the crisis solutions in a rela-

tion between man and nature. At the beginning, attention is given to the definition 

of deep ecology by Arne Naess which is the basis of depth ecology. The paper 

also discusses and criticizes how the notion of estrangement from nature is un-

derstood by depth ecology. The text is based on the thoughts of Erazim Kohák, 

Arne Naess and John Seed. 

 

Keywords: nature, depth ecology, deep ecology, estrangement, ecological crisis 

 

 

Od hlbokej k hlbinnej ekológii 

Termín hlboká ekológia
1
 použil prvýkrát nórsky filozof Arne Naess v roku 

1973
2
 v reakcii na rozširujúce sa chápanie ekológie v 70. rokoch 20. storočia 

a z neho plynúceho riešenia krízy vo vzťahu človeka a prírody.
3
 Zadefinova-

                                                 
1 Často sa v odbornej literatúre používajú pojmy hlbinná a hlboká ekológia. Ich diferencia 

je často nejasná, ich význam sa zamieňa, dokonca stotožňuje. Sám Erazim Kohák v kni-

he Zelená svatozář venuje tomuto problému značnú pozornosť, ba dokonca sa v nej pri-

znáva, že sám participoval svojím dielom na vzniknutých omyloch, nakoľko v diele Zá-

vody s časem pracuje v súvislosti s myšlienkami Arneho Naessa s označením hlbinná 

ekológia, čo je podľa neho chybný názov pre Naessovu filozofiu. (Bližšie [1], 120-122) 
2 Arne Naess, „The Shallow and the Deep, Long Range Ecological Movement“, Inquiry 16 

(Spring 1973) 
3 Nadnárodné koncerny začali v 70 rokoch propagovať ideológiu pokroku, ktorá bola zalo-

žená na stupňovaní spotreby v nádeji, že sa tým vyriešia problémy ohrozenia prírody zo 

strany priemyslu. Hlásali, že je potrebné zvyšovať výrobu, respektíve zisky, ktoré za-

bezpečia vylepšovanie technológii výroby. Získané financie sa tiež použijú na odstraňo-

vanie škôd. Touto filozofiou boli ovplyvnení aj mnohí ekológovia.  
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ním tohto pojmu dochádza k rozlíšeniu medzi hlbokou a plytkou
4
 ekológiou, 

medzi ekológiou, „ktorá sa zaujíma len o technicky šetrné výroby, 

a ekológiou, ktorá ide ku koreňom ekologickej krízy v ľudských postojoch, 

a to najmä v konzumnom zameraní európskej civilizácie“ ([1], 112)  

Naess charakterizuje plytkú ekológiu ako boj, kde je hlavným cieľom bo-

hatstvo vyspelých krajín, ktoré však nekumuluje na úkor živej prírody a ex-

ploatácie prírodných zdrojov. ([3], 48) Ak sa tak deje, treba negatívny dopad 

na životné prostredie zmierniť parciálnymi opatreniami technologického, či 

legislatívneho charakteru v rámci jestvujúcich inštitúcií. Charakteristickou 

črtou podobných opatrení je to, že sa nesú v mene neustáleho rastu životnej 

úrovne. Samotná príroda a jej rozmanitosť má v tomto prístupe pre človeka 

hodnotu zdroja. Postoj povrchovej ekológie má základ v antropocentrizme. 

Príroda a jej súčasti nemajú hodnotu o sebe, ale len hodnotu vo vzťahu k člo-

veku a jeho potrebám. ([5], 82) Jej ideou je idea šetrnej výroby. Zaoberá sa 

následkami ľudského konania, nie základným smerovaním, ktoré ho doviedlo 

do krízy. Hlboká ekológia ide naproti tomu do „hĺbky“ vzťahu človeka a prí-

rody. Korene ekologickej krízy hľadá a nachádza v ľudských postojoch 

a v konzumnom smerovaní západnej civilizácie. Za hlavný prínos myšlienok 

Naessa možno považovať jeho konštatovanie, že pri riešení ekologickej krízy 

si nevystačíme s dokonalejšou technikou, ako to tvrdí plytká ekológia.
5
 Je 

potrebná zásadná zmena postoja človeka k prírode, ale aj zmena samotnému 

chápania zmyslu jeho života. Prostredníctvom hlbokej ekológie sa pýta 

a snaží sa odpovedať na otázky typu: Čo je predpokladom panského postoja 

k prírode? Kde sú korene ekologickej krízy a kde hľadať riešenia? Je jediným 

riešením skromnejšie ľudstvo? Naess chcel vytvoriť ekologickú filozofiu 

„ktorá by šla ku koreňu veci a kládla otázky smerujúce k predstavám o zmys-

le života, ktoré nás, pôvodom obyvateľov Zeme, doviedli do postavenia jej 

dobyvateľov a ničiteľov. Šlo mu o ekologickú filozofiu, ktorá by šla až do 

hĺbky civilizačných postojov, ktoré vedú k ekologickému ohrozeniu – teda 

hlbokú ekológiu.“ ([1], 114)  

Čo možno považovať za charakteristický znak hlbokej ekológie? „Vše-

obecne je to jej zameranie na korene ekologického ničenia v ľudských posto-

                                                 
4 Tiež označovanou ako povrchnou alebo povrchovou. 
5 Napr.: zaťaženie prírody a jej následnú devastáciu nemá na svedomí len samotné pre-

vádzkovanie automobilov, ale vo veľkej miere ich výroba a demontáž. Ak spoločnosť 

prejde k výrobe elektromobilov, tento problém bude stále nevyriešený. 
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joch a v ľudskom jednaní.“ ([1], 115) Pýta sa na príčiny ekologickej krízy, 

ktorá je následkom drancovania prírody. Zároveň definuje človeka a jeho pos-

tavenie v celku prírody. Človek nie je v tomto chápaní ekológie nadradený 

živočíšny druh. Platí zásada absolútnej rovnosti všetkého živého. Život, pro-

sperita a rozmanitosť na Zemi majú svoju vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá 

na človeku. Pre človeka premýšľajúceho v intenciách hlbokej ekológie je bio-

centrický postoj, respektíve uznanie vlastnej hodnoty a rovnakého práva na 

život u všetkých častí prírody samozrejmým. Jednotlivé časti sú na rovnakej 

hodnotovej úrovni ako človek, majú určitý druh nezávislosti od neho a jeho 

hodnotenia. Túto vlastnosť nazýva Naess naturens egenverdi - vnútornou 

hodnotou prírody. ([3], 27) Ak je hodnota prírody a jej časti odvodzovaná od 

človeka, ide o zhubný antropocentrizmus, ktorý je základom panovačného 

a koristníckeho postoja. Antropocentrizmus je základným kameňom nielen 

ekologickej krízy, ale predstavuje aj útok na kvalitu ľudského života a jeho 

zmysel, ktorý z určitého hľadiska závisí na hlbokom uspokojení, ktoré čer-

páme z jednoty s ostatnými živými aj neživými formami prírody. Človek sa 

ignorovaním závislosti ľudstva na prírode dostal do krízy, ktorá je vo svojej 

podstate odcudzením sa človeka samému sebe. ([4], 48) Hlboká ekológia zdô-

razňuje dôležitosť hodnôt vo vzťahu k druhým a k prírode, plytká sa sústre-

ďuje na hodnoty životnej úrovne. Hlboká ekológia považuje za nevyhnutné 

pre udržanie života a jeho rozmanitosti to, čo je pre povrchovú neprijateľné: 

zníženie životnej úrovne ľudí v najbohatších krajinách. ([8], 122) 

Myslenie Arne Naessa sa postupne rozvíjalo. Ako uvádza Kohák, medzi 

Naessovým článkom Hlboká a plytká ekológia (1973) a článkom Stotožnenie 
ako zdroj hlbokých ekologických postojov (1985), dochádza k značnému po-

sunu od dôrazu na konanie v záujme života, k stotožneniu sa so všetkým ži-

vým. ([1], 116) Stotožnenie chápe Naess ako identifikáciu s časťami prírod-

ného celku, ktoré sú zároveň časťami nás. Nemôžeme bez nich existovať, 

preto ich nemôžeme ani ničiť. Kladie dôraz na prepojenosť všetkého živého 

vytvárajúceho jeden harmonický celok. Samotný človek, jeho ja, je časticou 

celku prírody, ktorú nemožno izolovať. Toto by si človek mal uvedomiť. Akt 

identifikácie zároveň považuje za vlastnú sebarealizáciu u človeka. „V rámci 

celku sú naša moc a postavenie veľmi chabé, napriek tomu ale postačujú 

k rozvíjaniu našich možností. Sme teda viac než naše ja a nie sme ani malé 

a bezmocné častice. Keď sa stotožníme s väčším celkom, znamená to, že sa 

na vytváraní a udržovaní tohto celku podieľame. Sme teda časťou jeho veľko-

sti. Odkrývajú sa nám nové dimenzie uspokojenia. Naše ja narastajú priamo 
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úmerne rozsahu a hĺbke identifikačného procesu.“ ([3], 249) Ak teda sledu-

jeme vývoj v myslení Naessa, v jeho ranných textoch sa prejavuje hlboko 

precítený postoj charakteristický pre všetkých praktických ekológov, pre kto-

rých nie je ekológia len teóriou, ale osobným presvedčením. Podstatou ich 

konania a správania sa voči prírode je ich úcta k nej, vylučujúca konzumný 

snobizmus a podobné prístupy. V ďalšej fáze tvorby hlbokej ekológie - eko-

logickej filozofie ide Naess v subjektivizácii
6
 ďalej. Od ochrany prírody po-

súva dôraz k sebarealizácii človeka prírodou. Dôležitou sa tu stáva otázka, čo 

znamená ono „seba“. Konáme vždy vo svojom záujme. Je však rozdiel, či za 

svoj záujem považujeme krátkodobý osobný zisk, alebo dlhodobé dobro cel-

ku života. V Naessovom chápaní sebarealizácie ide o sebarealizáciu všeobec-

ného Ja, nie kultiváciu osobného ega. Základom je pochopenie zásadnej sú-

vislosti seba s druhými, prírodou a s celým svetom. Ide o vedomie „širšieho 

seba“, otváranie sa druhým v súcite, sympatii a solidarite, prekonanie detské-

ho sebectva a rozširovanie schopnosti súcitenia. ([1], 118) Stotožnenie s prí-

rodou sa stáva prirodzeným výsledkom pochopenia a uvedomenia si miesta 

človeka vo svete. „Ľudská podstata je taká, že keď dosiahneme dostatočnú 

zrelosť po každej stránke, nemôžeme sa vyhnúť ‚stotožneniu sa‘ so všetkými 

živými bytosťami, krásnymi či škaredými, veľkými či malými, vnímajúcimi 

alebo nie.“ ([4], 27) 

Naessovi žiaci a nasledovníci
7
 posúvajú podstatu hlbokej ekológie výraz-

ne subjektivizujúcim smerom. V časoch, keď nórsky filozof definuje základy 

hlbokej ekológie, možno hovoriť o filozofickej ekológii hľadajúcej odpoveď 

na otázky: ako ľudia chápu zmysel svojho bytia vo svete, kde sú korene 

a možnosti riešenia ekologickej krízy. Napriek jeho neskoršiemu zameraniu 

na proces stotožnenia sa s prírodou (všeobecným Ja), nemožno hovoriť o eko-

logickej filozofii v zmysle v akom ju chápu jeho žiaci. „Zatiaľ čo Naessovo 

                                                 
6 Pod subjektivizáciou Erazim Kohák chápe takú stratégiu v ekologickej etike, ktorá hľadá 

príčiny ekologickej krízy v človeku a jeho konaní. V tomto duchu potom táto stratégia 

hľadá aj nápravu. Opakom subjektivizácie je objektivizácia, ktorá príčiny nehľadá a ne-

nachádza v subjekte, ale v sústave prírody a ľudstva v objektívnom zmysle, bez ohľadu 

na to, čo si ľudia prajú a čo nie. Niektoré fakty, ako napríklad zlo v podobe ničenia prí-

rody, považuje táto stratégia za prirodzený proces evolúcie. To, že je ohrozená samotná 

existencia ľudského rodu je prirodzené, nakoľko vymieranie druhov je sprievodným ja-

vom vývoja života na Zemi. Príkladom objektivizácie ako stratégie poznanej nutnosti 

môže byť hypotéza Gaia britského ekológa Jamesa Lovelocka. ([1], 110-111)  
7 Bill Devall, George Sessionse, David Rothenberg, či John Seed 
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pôvodné zameranie bolo riešením ekologickej krízy zmenou ľudských posto-

jov, teraz ide skôr o osobnú realizáciu stotožnením s mimoľudským bytím.“ 

([1], 116) Bill Devall a George Sessions pojem hlbokej ekológie posúvajú do 

roviny, v ktorej je citeľný posun od kritického postoja Naessa k citovej strán-

ke ľudského vzťahu k prírode, aj keď ešte v intenciách Naessovej neskoršej 

filozofie stotožnenia sa.
8
 V príručke Johna Seeda a kol. Myslieť ako hora je 

však odklon už výrazne romantický. Samotné stotožnenie sa s prírodou je 

chápané ako mystický stav, nie ako výsledok pochopenia zásadných súvislos-

tí človeka s ostatným svetom. Takto chápaná hlboká ekológia sa stáva ekoló-

giou, ktorú už možno nazvať hlbinnou.  

Hlbinná ekológia považuje ekologickú krízu za následok odcudzenia sa 

človeka svojej prirodzenej podstate a prirodzenému poriadku sveta, ktoré je 

sprievodným znakom umelo vytvoreného sveta. „Tak ako hlbinná psycholó-

gia považuje za koreň patológie odcudzenie nášho vedomého ja od predve-

domých a nevedomých hlbín nášho vedomia, tak hlbinná ekológia považuje 

za koreň našej ekopatológie naše odcudzenie od hlbín nášho prirodzeného 

sveta.“ ([1], 122) Život na Zemi vytvára celok - jednotu života, kde len dobro 

celku predstavuje skutočnú hodnotu. „Musíme pochopiť, že formy života ne-

tvoria pyramídu s našim druhom na jej vrchole, ale skôr kruh, kde všetko je 

prepojené so všetkým. Musíme si uvedomiť, že životné prostredie nie je ,tam 

vonku‘, a že keď otravujeme vzduch, alebo vodu alebo pôdu, otravujeme sa-

mých seba, pretože aj my sme pevne zakotvení v obrovských biologických 

cykloch.“ ([6], 19) Túto jednotu si „uvedomuje“ prirodzene každý člen živého 

spoločenstva, až na človeka, ktorý musí v sebe poznanie tejto prepojenosti 

znova prebudiť: „Poznanie, ktoré potrebujeme, je v nás zapustené a potrebu-

jeme ho prebudiť. V lone matky si naše embryonálne telá zrekapitulovali bu-

nečnú evolúciu na Zemi. Môžeme začať vnímať, ako sa cíti vo vnútri svojho 

tela obojživelník, plaz a nižší cicavec, pretože tieto nižšie štádiá nášho života 

sú doslova súčasťou ontogenetického vývoja nášho nervového systému.“ ([6], 

21) Hlbinná ekológia sa snaží znovuobjaviť spoločné vedomie, respektíve 

pravedomie všetkého bytia v prereflektívnej jednote. ([1], 123) Toto sa snaží 

uskutočniť prostredníctvom akýchsi meditačných cvičení, ktoré sú vo svojej 

podstate rituálnym spojením s celkom prírody. Nachádzame tu paralelu 

                                                 
8 Svoje myšlienky a chápanie hlbokej ekológie predkladajú títo autori v knihe Deep Ecolo-

gy: Living as if Nature Mattered (Layton, UT: Gibbs Smith, 1985), ktorá u nás vyšla 

v preklade Danuty Učníkovej s názvom Hlboká ekológia (Tulčík: Abies, 2000) 
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s kolektívnym nevedomím v Jungovej hlbinnej psychológii, ktoré je tak ako 

v prípade tohto spoločného podvedomia všetkého bytia základnou skutočnos-

ťou. Predstavitelia hlbinnej ekológie ponúkajú psychohygienickú prax. 

„,Myslieť ako hora je doslova príručka, celkom praktický návod ako vytvárať 

dielne, ktoré oslobodzujú od individuálneho reflektívneho sebavedomia a učia 

nie intelektuálnemu, ale skutočne citovému návratu k prapôvodnému ja, ktoré 

vlastne nie je ja, ale jednota všetkého života.“ ([1], 124) Text síce obsahuje 

úryvok z neskoršej Naessovej práce, postoj Seeda a jeho kolegov je však od-

lišný. Využívajú podstatu Naessovej hlbokej ekológie, svoje myšlienky však 

radikalizujú v určitom smere. Naess buduje myšlienkové konštrukty 

a poučky. Hlbinná ekológia svoj záujem orientuje na ľudské podvedomie, či 

potláčané predstavy. „Takéto ,hlbinné‘ ekologické myslenie predstavuje však 

len jednu výrazne vyhranenú časť hlbokej ekológie (vo všeobecnom zmysle 

filozofického rozboru koreňov v ľudskom konaní). Filozofická ekológia môže 

byť hlboká v plnom zmysle slova bez toho, aby bola v najmenšom ,hlbinná‘, 

teda vyžadovala prijatie určitých filozofických pojmov ako kolektívne neve-

domie, širšie ja, alebo átman a podobne.“ ([1], 121) Svojou podstatou sa však 

hlbinná ekológia stavia do opozície proti hlbokej ekológii. Teoretický popis 

kategóriami rozumu totiž nedokáže zabezpečiť opätovnú harmóniu so všet-

kým živým. A koniec koncov je to práve premýšľajúci rozum, ktorý je príči-

nou odtrhnutia sa človeka od prirodzenej jednoty života. „Keď človek myslí, 

vyčleňuje sa svojim myslením z tejto základnej jednoty všetkého života 

a stráca pre ňu pochopenie. (…) Reflexia, vedomé myslenie, kritický rozum 

nás vyčleňujú zo solidarity všetkého bytia a stavajú nás proti nemu. (…) Jed-

noducho preto, že kritickým rozumom, myslením sme sa odcudzili svojmu 

najvlastnejšiemu, spoločnému ja, tomu základnému Bytiu všetkých bytostí.“ 

([1], 123)  

Človek sa odcudzil vlastnému bytiu aktom reflexie, ktorou síce získal ur-

čitú slobodu, jej využívaním však postupne stratil vrodenú schopnosť chápať 

jeho prepojenosť so všetkým živým. Hlbinná ekológia stavia rozum, ktorý 

považuje za niečo individuálne, proti citom, ktoré sú prirodzenou výbavou 

všetkých živých organizmov v ich harmonickom vzťahu s prírodou. Riešenie 

vzniknutého odtrhnutia sa človeka od prírody vidí v návrate do nadčasovej 

citovej a pudovej hlbiny spoločnej celému životu. 
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Kritika odcudzenia v hlbinnej ekológii 
Hlbinná ekológia nachádza korene ekologickej krízy v reflexívnom mys-

lení, respektíve v rozume. Otázne však podľa Erazima Koháka je, či je to prá-

ve rozum, ktorý spôsobuje, že sa človek odcudzuje. Je príčinou samotný ro-

zum, alebo rozum v službách panovačnosti - rozum technický, rozum, pre 

ktorý vedenie znamená moc a možnosť ovládania druhých a samotnej príro-

dy? Sú ľudia panovační a koristnícki preto, že majú rozumové schopnosti, 

alebo preto, že tieto schopnosti zapredali chamtivosti a konzumnému spôsobu 

života? Nedošlo by k náprave vtedy, ak by sa sloboda človeka orientovala na 

využitie rozumového potenciálu v mene lásky, pokory a pochopenia? ([1], 

126) Hlbinná ekológia odmieta rozum. Nie je to však práve on, ktorý nám 

hovorí čo je správne a čo nie, čo podporuje život a čo ho ničí? Predstavitelia 

hlbinnej ekológie hovoria o prebudení citov. Nepatria však k základnej poci-

tovej výbave človeka tiež pocity ako nenávisť, sebectvo a podobne? Na po-

dobné otázky hlbinná ekológia neodpovedá. Jej vízia nápravy krízy je víziou 

návratu k prapôvodnej nevinnosti - pudovej prirodzenosti predreflexívneho 

nevedomia. Citom sa má prenechať zodpovednosť za rozhodovanie a sme-

rovanie človeka. Existuje však takáto možnosť návratu? Kohák odpovedá, že 

návrat možný nie je. „Odklon ľudstva od pudovej prirodzenosti nie je pre-

chodná úchylka od autentickej ľudskosti. Takí jednoducho sme - ani priro-

dzene zhubní, ani prirodzene blahodarní, len prirodzene slobodní – či pojmom 

Neila Everndena, prirodzení cudzinci, the natural aliens. Nemusíme byť 

zhubní. (...) Sme vyzvaní k prijatiu zodpovednosti za svoje rozhodnutia.“ ([2], 

119) Odklon človeka od ostatnej prírody spôsobený reflexiou nie je náhod-

ným javom, ale vlastným spôsobom bytia človeka. Toto odvrátenie od príro-

dy, ktorý romantika, respektíve hlbinná ekológia vníma ako odcudzenie, tak 

nemožno považovať za prvotnú príčinu spôsobujúcu neskoršie drancovanie 

prírody a vznik ekologickej krízy. Príčinou krízy sa stáva až nesprávne zaob-

chádzanie s nadobudnutou slobodou, ktorá je prirodzeným produktom ľud-

ského vývoja. Slobodou sa človek nestáva vyšším druhom, ani nezískava prá-

vo na vykorisťovanie ostatnej prírody. Je síce slobodný, zároveň však 

zodpovedný za svoje konanie. Tu nachádza Kohák korene krízy. Človek pri-

jíma slobodu, nie však zodpovednosť. Môže konať podľa svojho uváženia, 

zabúda však, že je zodpovedný za svoje konanie, ktoré môže negatívne pôso-

biť na prírodu na ktorej je existenčne závislý. Dnešná kríza tak podľa neho 

nie je spôsobená odcudzením sa človeka prírode v dôsledku reflexívneho 

myslenia ako to tvrdí hlbinná ekológia.  
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Ľudstvo je schopné žiť v harmónii s prírodou, túto harmóniu však neobja-

ví a nepochopí za pomoci návratu k spontaneite cítenia. Človek si práve vďa-

ka reflexívnemu mysleniu, ktoré hlbinná ekológia odmieta, začína uvedomo-

vať, že harmónia s prírodou a jej časťami je potrebná, nakoľko len ona zabez-

pečí nielen samotné prežitie človeka, ale ako tvrdia mnohí myslitelia, aj plno-

hodnotný a šťastný život.
9
 Ekologická kríza je následkom nahromadenia 

dôsledkov nezodpovedného konania človeka, nie schopnosti reflexie, ktorú 

prirodzeným vývojom nadobudol a ktorá ho určitým spôsobom vyčlenila 

z prírody. Je krízou z nezodpovednosti. „Zodpovednosť za následky svojho 

konania človeku pripadá v tú chvíľu, keď začne slobodne rozhodovať. Tým 

sa výrazne vyčleňuje z prírody. Jeho konanie už neriadi inštinkt či pud – 

a nezodpovedajú za následky jeho konania. Zodpovedá človek, ktorý rozho-

duje.“ ([2], 150) Jeho samotné prežitie, ale aj prežitie ostatných častí prírody, 

ktoré svojím nezodpovedným prístupom ohrozuje, záleží na jeho ochote zod-

povednosť prijať.  

Človek je vo svojej podstate stále rovnaký. Nikdy nebol príliš zodpovedný 

za činy, ktoré mal možnosť uskutočniť vďaka svojej prirodzene nadobudnutej 

schopnosti konať nezávisle od poriadku prírody. Podmienky jeho existencie 

ako živočíšneho druhu sa však v poslednej dobe zmenili natoľko, že svoju 

zodpovednosť nemôže naďalej ignorovať. Príroda do určitého času dokázala 

znášať škody, ktoré na nej páchal, nakoľko jeho životný štandard, stav popu-

lácie, schopnosť a potreba využívať zdroje energie boli pre ňu znesiteľné. 

Dnes je však aj ona bezmocná. Jediným riešením ekologickej krízy je prijatie 

zodpovednosti zo strany človeka a takého spôsobu života, ktorý by odvrátil 

                                                 
9Ako príklad možno uviesť myšlienky Jozefa Šmajsa, podľa ktorého príroda prirodzene 

pôsobí na vývoj jedinca. Dnes však dochádza, stratou kontaktu s ňou a preferovaním 

konzumného štýlu života, k vzniku neurotických porúch a nenávratnej deformácie ľud-

skosti. Človek po prvýkrát počas svojej existencie trpí akútnym nedostatkom podnetov 

zo strany prírody. „No keďže prvý krát tu nejde o nedostatok evolučne mladých symbo-

lických podnetov zo sféry kultúry, ktoré rozvíjajú predovšetkým sivú kôru mozgovú, ale 

o chudobné podnetové pole zážitkov, skúseností a telesných vplyvov z pôvodnej kultúry 

(prírody - pozn. S.Ď.), ktoré dokážu podporovať formovanie štruktúry celej psychiky, 

ocitáme sa v neznámej situácii. Zdá sa, že tieto zážitky, skúsenosti a vplyvy, očakávané 

konzervatívnym programom ľudskej ontogenézy, ktoré kultúra nemôže nahradiť, spolu-

rozhodujú o normálnej emocionálnej štruktúre osobnosti, o jej štandardnom zmyslovom 

vnímaní, o životnej orientácii a hodnotách.“ ([7], 126) Človeka a jeho hodnoty tak, pod-

ľa Šmajsa, neformuje len rodina, škola a spoločnosť, ale aj príroda. 
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ohrozenie jeho prežitia, ale aj prežitia prírody v podobe, v akej ju poznáme 

dnes. To sa dá uskutočniť len s vedomím úsilím o trvale udržateľný život.  
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ČLOVEK AKO „ZOÓN POLITIKON“ 

 

 

Veronika Adamová 
 

 

What is a man? This question is very interesting. Aristotle was confident, that 

man is by nature a political animal. The man has intellect and speech, thanks to 

them knows terms as good, law or justice. These terms predetermine him for life 

in a society. The ultimate aim of life is blessedness. The blessedness can we find 

only with life in the state. The state is by Aristotle a natural society. The life in the 

state is a good life, because only the state can create the best conditions for life in 

the society. 

 

Keywords : Aristotle, man as a political animal, good life, virtue, blessedness, 

society, state, justice, natural law 

 

 

Pokiaľ chceme svoju pozornosť venovať Aristotelovej filozofii a jeho po-

znatkom týkajúcich sa človeka, nedá nám nespomenúť otázku, na ktorú sa 

ľudstvo snaží odpovedať už dlhé stáročia: „Čo je človek?“. Táto otázka je 

zaujímavá predovšetkým z dvoch hľadísk, po prvé: človek sa pýta na seba 

samého, pýta sa na svoju podstatu, svoj záujem obracia do vnútra svojho „ja“. 

Po druhé: pri hľadaní odpovedi musí istým spôsobom prekročiť seba samého, 

musí sa odosobniť od primárnej vedomosti o sebe samom, aby sa mohol do-

stať za hranice toho, čo mu je už známe. Najskôr musíme pochopiť svoje 

vnútro, duchovný rozmer svojej osobnosti, odpovedať si teda na otázku kto 

v skutočnosti sme, a potom sa na tento problém pozrieť z pohľadu spoločnos-

ti, do ktorej sme situovaní a pochopiť pozíciu, ktorú v nej zohrávame.  

Ako ďalšia v poradí sa nám vynára otázka, na čo konkrétne sa pýtame, 

keď sa pýtame na podstatu človeka. Človek je predmetom záujmu mnohých 

vied. Napríklad, medicína skúma človeka ako bytosť biologickú, sociológia 

ako bytosť spoločenskú, kulturológia analyzuje človeka ako súčasť určitej 

kultúry, ale žiadna z týchto špeciálnych vied nepostihuje ľudskú bytosť ako 

celok, pretože sa zameriava len na určitý aspekt, len na jeho konkrétnu časť. 

Totiž: „Pod podstatou človeka filozoficky rozumieme najvšeobecnejšie a naj-
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základnejšie vymedzenie človeka.“ ([2], 117) Pýtať sa na podstatu človeka 

znamená, pýtať sa na neho ako na celok. Skúmať človeka v jeho celostnosti, 

nie len vo vzťahu k sebe samému, ale aj vo vzťahu k svetu a k iným, pýtať sa 

na jeho pôvod, zmysel bytia a smerovania. Coreth definuje podstatu ako: „ ... 

to, skrz čo niečo je tým, čím je.“ ([1], 128) Vo filozofii sa termín ľudskej 

podstaty veľmi často stotožňuje s pojmom ľudskej prirodzenosti. „Je to teda 

niečo, vďaka čomu sme ľuďmi, čo nás robí ľuďmi, čo máme všetci ako ľudia 

spoločné. Je to niečo veľmi podstatné, typicky ľudské, univerzálne, vnútorné, 

hlbinné.“ ([8], 22) Najčastejšie vymedzenie človeka, ktoré môžeme v rámci 

dejín európskeho myslenia nájsť je, že človek sa chápe ako bytosť, ktorá má 

telo a dušu. „Táto dualistická koncepcia s rôznymi modifikáciami bola domi-

nantná v staroveku, stredoveku, ale aj novoveku.“ ([2], 118) A nachádzame ju 

aj u Aristotela.  

 

Človek ako jednota tela a duše 

Vychádzajúc z Aristotelovho učenia o podstate, ktoré je obsiahnuté vo Fy-

zike i Metafyzike, môžeme tvrdiť, že každé prírodné teleso, ktoré má v sebe 

život je zložené z látky a formy, pričom k jeho prirodzenosti patrí aj účel 

a cieľ jeho vzniku. Aristoteles tvrdí, že: „duša je prvou skutočnosťou prírod-

ného tela, ktoré má v možnosti život.“ ([7], 51) Duša je teda podľa neho for-

mou tela, duša vdychuje telu život, oduševňuje a tvaruje ho. Telo je potom 

látkou, ktorá nadobúda určitú špecifickú formu práve vďaka duši. Duša je 

princípom života v tele, je princípom, ktorý hýbe telom a účelom tela. Aristo-

teles píše : „Duša je príčinou a počiatkom živého tela. Pretože to má niekoľ-

koraký význam je treba poznamenať, že duša je rovnako príčinou ... Lebo 

duša je predovšetkým zdrojom pohybu, za druhé účelom a za tretie tiež príči-

nou ako podstata oduševnených telies. Lebo u všetkého je podstata príčinou 

bytia, bytím živých bytostí, potom je život, a príčinou a jeho počiatkom je 

duša.“ ([7], 59) Pokiaľ ide o vzťah medzi telom a dušou je práve taký, aký je 

vzťah medzi látkou a formou. Tak ako forma nemôže byť bez látky, tak ne-

môže byť živé telo bez duše. Aristoteles tvrdí : „ ... duša nie je síce bez tela, 

ale ani nie je nejakým telesom. Pretože nie je telesom, ale je niečím telu, 

a preto je v tele, a to v tele určitom.“ ([7], 55) Na inom mieste píše: „Keby 

oko bolo živou bytosťou, jeho dušou by bol zrak, lebo len ten je podstatou 

oka, ako ju postihujeme rečou. Oko je látkou zraku, ak ten zanikne, nie je to 

už oko...“ ([7], 52) Vidíme, že podľa Aristotela je medzi telom a dušou úzke 

prepojenie, ba dokonca určitá závislosť, čím prekonáva dualizmus tela a duše, 
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ktorý presadzoval Platón. Pre Platóna bola duša ontologickým princípom, 

princípom pohybu všetkého diania. Duša patrí do sveta ideí a telo do sveta 

javov, preto jej zostúpenie do tela prezentuje Platón ako určitú degradáciu, 

telo je pre dušu väznením, po smrti sa od neho oddeľuje a navracia sa do sve-

ta ideí. Pre Aristotela je duša všetkým, čo je. Dušu majú podľa Aristotela teda 

všetky živé bytosti, a preto je potrebné preskúmať, akú dušu majú rastliny, ži-

vočíchy a človek. Aristoteles rozlišuje tri zložky duše: vyživovanie, vnímanie 

a myslenie. Vyživovaciu zložku duše majú všetky živé bytosti, rastliny, živo-

číchy aj človek : „je to prvá a najvšeobecnejšia mohutnosť duše, prostredníc-

tvom ktorej sa všetkým bytostiam dostáva život. Jej činnosť sa prejavuje plo-

dením a vyživovaním.“ ([7], 58) Cieľom tejto zložky duše je plodiť bytosti 

svojho druhu. Podľa Aristotela je to najprirodzenejšia činnosť všetkých ži-

vých bytostí, a teda aj človeka. Niektoré živé bytosti majú okrem vyživovacej 

zložky aj vnímavosť. Vnímavosť Aristoteles stotožňuje s pociťovaním. Tieto 

dve zložky duše majú podľa neho iba živočíchy a človek. „Bytosť, ktorá vní-

ma či pociťuje ... má aj cit pre to, čo je príjemné a nepríjemné, tam, kde tento 

cit je, je i žiadostivosť, pretože tá je snažením sa o to, čo je príjemné.“ ([7], 

56) Žiadostivosť majú teda aj živočíchy, pretože majú jeden jediný zmysel, 

a to práve hmat a hmat definoval Aristoteles ako schopnosť pociťovať potra-

vu „ lebo všetky živočíchy sa živia tým, čo je suché a mokré, teplé a studené, 

a to sa pociťuje hmatom.“ ([7], 56) Zo všetkých živých bytostí je podľa Aris-

totela najmenej takých, ktoré majú schopnosť myslenia. Aristoteles nás upo-

zorňuje na to, že myslieť neznamená to isté, čo vnímať, pretože „vnem prí-

slušného predmetu je vždy pravdivý a je možný u všetkých živočíchov, ale 

myslenie môže byť aj nesprávne a vyskytuje sa len u tých bytostí, ktoré majú 

rozum.“ ([7], 90) Duša človeka je podľa neho najzložitejšia, lebo obsahuje 

v sebe všetky zložky. Je schopná vyživovania, prijímania potravy, rozmnožo-

vania, je schopná vnímania a v neposlednom rade ako jediná je schopná mys-

lieť, práve preto, že má rozum. „Rozumom nazývam to, čím duša myslí a sú-

di.“ ([7], 94), píše vo svojej práci Aristoteles. Človek je teda podľa Aristotela 

rozumný živočích. Ľudia sa od ostatných živočíchov odlišujú tým, že boli 

obdarení rozumom, pretože „v protiklade k ostatným živočíchom je človeku 

vlastné, že on jediný má zmysel pre dobro a zlo, pre právo a bezprávie a pre 

podobné veci.“ ([4], 29) Ďalej Aristoteles píše, že človek je jediný tvor, ktorý 

má reč a práve vďaka nej môže uplatňovať také zmysly, akými sú zmysel pre 

dobro, či zmysel pre právo, spravodlivosť. Rozum je teda niečo, čo patrí 

k prirodzenosti, k podstate človeka. Existovať v súlade s prirodzenosťou, po-
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tom slovami Aristotela znamená, existovať v harmónii s podstatou a príčinou 

danej veci, lebo príroda podľa neho nerobí nič bezúčelne, „ale vždy jedno pre 

jedno, totiž každý jednotlivý nástroj nadobudne najväčšiu dokonalosť, ak ne-

slúži mnohým úkonom, ale len jednému jedinému.“ ([4], 26)  

 

Človek ako politický živočích 
Aristoteles definoval človeka ako bytosť spoločenskú a bytosť štátotvor-

nú. V Etike Nikomachovej píše : „človek je svojou prirodzenosťou určený pre 

život v spoločnosti.“ ([5], 28) a v Politike dodáva : „človek je od prírody štá-

totvorná bytosť, ten kto na základe svojej prirodzenosti a nie len náhodou žije 

mimo štátu, je alebo menejcenný, alebo aj mocnejší ako človek.“ ([4], 28) 

Takýto sklon k životu v spoločnosti patrí k jeho ľudskej prirodzenosti a Aris-

toteles ho zdôvodňuje akýmsi pudom, ktorý je vlastný všetkým ľuďom od 

prírody. Táto jeho prirodzená túžba po spoločnosti iných ľudí, snaha o spolu-

nažívanie je teda v súlade s jeho konečným cieľom, pretože podľa Aristotela 

sa všetko deje kvôli niečomu. Všetko má svoju príčinu a účel, všetko k niečo-

mu smeruje. A tento účel je podľa Aristotela daný prírodou a je už v zárodku 

veci samotnej. Prirodzenosť, s ktorou sa človek rodí na svet, určuje aj jeho 

postavenie v spoločnosti. „Niektoré bytosti sa hneď od narodenia rozdeľujú 

tak, že jedny sú určené na to, aby boli ovládané, a druhé na to, aby vládli.“ 

([4], 33) Žiaden človek nechce ale žiť osamelo. „Je teda nevyhnutné, aby sa 

ponajprv spájali tí jednotlivci, ktorí nemôžu jeden bez druhého jestvovať, na-

príklad muž a žena na plodenie ...“ ([4], 26) K takémuto druhu spoločenského 

zväzku sú vedení prirodzeným pudom, ktorý je ale vlastný každej živej bytos-

ti, máme ho teda spoločný s rastlinami aj živočíchmi. Jeho príčinou je vegeta-

tívna zložka duše, ktorej činnosť sa prejavuje práve plodením a jej účelom je 

zanechať po sebe bytosť rovnakého druhu. V takýchto prípadoch vzniká rodi-

na, ktorú Aristoteles definuje ako: „prirodzené spoločenstvo pre každodenné 

spolunažívanie.“ ([4], 27) Dokonalá domácnosť sa podľa Aristotela skladá 

z otrokov a slobodných ľudí. „Človek, ktorý podľa svojej prirodzenosti nepat-

rí sebe, ale inému, je od prirodzenosti otrokom.“ ([4], 32) Otrok je len hovo-

riaci nástroj a je súčasťou majetku pána. Medzi pánom a otrokom je presne 

taký istý vzťah ako medzi dušou a telom, lebo „jedno podľa svojej prirodze-

nosti vládne, druhé je ovládané.“ ([4], 33) Podobný vzťah je aj medzi mužom 

a ženou. Žena je síce slobodná, ale je podriadená mužovi, pretože podľa Aris-

totela nie je schopná rozhodovať, „vzťah mužského pohlavia k ženskému je 

od prírody taký, že jedno je lepšie, druhé je horšie a jedno vládne, druhé je 
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ovládané.“ ([4], 34) Všetko, čo odporuje prirodzenosti alebo je nejakým spô-

sobom proti prirodzenosti považuje Aristoteles za zlé, postupne dochádza 

k záveru, že „jedni ľudia sú od prirodzenosti slobodnými, druhí otrokmi a že 

pre otrokov je užitočné i spravodlivé, aby slúžili... a rovnako je pre telo priro-

dzené a užitočné, ak mu vládne duša.“ ([4], 34) Ale ľudia nebývajú spolu len 

pre plodenie detí, týmto sa podľa Aristotela značne odlišujeme od iných živo-

číchov. Ľudia majú celý komplex ďalších potrieb, ktoré je nevyhnutné nepre-

tržite napĺňať, a preto vstupujú do vyšších zväzkov, rodiny sa spájajú do obcí. 

Obec je: „Prvé spoločenstvo, ktoré tvoria viaceré rodiny a ktoré nejestvuje len 

pre okamžitú potrebu.“ ([4], 27) Spájaním viacerých obcí vznikol štát, štát je 

dokonalým spoločenstvom a „hoci vznikol na zachovanie života, trvá na do-

konalý život. Preto má každý štát svoj prirodzený pôvod...“ ([4], 28) Svojou 

prirodzenosťou je dokonca štát pôvodnejší ako jednotlivec, lebo ak nie je ce-

lok, nie sú ani jeho časti. „Celok totiž musí byť pôvodnejší ako jeho časť. Ak 

zrušíme celok, nebude už ani noha, ani ruka, iba podľa mena, ako keď niekto 

hovorí o ruke z kameňa ako o ruke...“ ([4], 29) Rodina, obec aj štát sú podľa 

Aristotela prirodzené útvary, a preto je aj život človeka v takýchto spoločnos-

tiach prirodzeným životom, navyše štát je konečným cieľom týchto spoločen-

stiev a „konečný cieľ je práve prirodzený stav, totiž stav, v akom je každá 

jednotlivá vec na konci svojho vývoja, nazývame prirodzenosťou každej jed-

notlivej veci.“ ([4], 28) Štát je teda podľa Aristotela prirodzeným spoločen-

stvom, je konečným cieľom všetkých spoločenstiev a bezpochyby je dokona-

lým spoločenstvom, v ktorom sa ľudia realizujú, v ktorom napĺňajú svoje 

predstavy a priania, a teda žijú podľa svojej prirodzenosti, čo znamená, že 

smerujú ku konečnému cieľu, k svojmu prirodzenému stavu. Život v štáte 

považuje Aristoteles za život dobrý, pretože práve štát dokáže vytvoriť naj-

lepšie podmienky pre spolužitie. „Obec (polis) predstavuje pre Aristotela 

(podobne ako pre Platóna) najlepšie spoločenské usporiadanie, lebo zaisťuje 

dobrý život pre svojich občanov.“ ([6], 80) Tu sa pred nami vynára nejedna 

otázka. V čom spočíva dobrý život? A čo je vlastne dobro? Každé ľudské 

konanie, všetko, čo robíme alebo myslíme, robíme vždy s určitým zámerom 

alebo s nejakým konkrétnym cieľom. „Zdá sa, že každé umenie a každé ve-

decké skúmanie, práve tak ako aj všetko konanie a rozhodovanie smerujú 

k nejakému dobru, preto je správna definícia, že dobro je to, k čomu všetko 

smeruje.“ ([5], 19) Pre chorého človeka bude iste dobrom liek, pre staviteľa 

domu to bude materiál, z ktorého dom stavia, pre kupujúceho takýmto dob-

rom budú peniaze, lebo bez nich by si nič nekúpil. Píšeme zámerne „takým-
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to“, pretože ako sa zdá, nie je dobro ako dobro. Všetky tieto dobrá majú spo-

ločný jeden znak, a síce sú len prostriedkom k dosiahnutiu určitého cieľa, sú 

len užitočnými nástrojmi. Totiž, cieľom chorého je zdravie, cieľom staviteľa 

je postaviť dom a pre kupujúceho je to predmet kúpy. „Je teda jasné, že sa 

o dobrách hovorí v dvojakom zmysle: jednak sa hovorí o dobrách o sebe 

a jednak o dobrách ako prostriedkoch k nim.“ ([5], 25) Také dobro, ktoré si 

nevolí človek kvôli nejakému ďalšiemu dobru, je podľa Aristotela dobrom 

samo osebe, je to dobrom najvyšším, dokonalým a z hľadiska cieľa aj dobrom 

konečným.  

 

Najvyšším dobrom je blaženosť 
Za najvyššie dobro považuje Aristoteles blaženosť. Blaženosť je koneč-

ným cieľom človeka, lebo „ak jestvuje jeden jediný konečný cieľ, je to hľa-

dané dobro, ak ich je viacej , tak je to najdokonalejší z nich. .“ ([5], 28) Zdá 

sa teda, že konečným cieľom akéhokoľvek úsilia je najvyššie dobro. Ako toto 

dobro rozpoznať? Aristoteles vo svojej Etike Nikomachovej tvrdí, že za naj-

dokonalejšie označujeme také dobro, ktoré si volíme samo pre seba a nie je 

teda prostriedkom k dosiahnutiu nejakého ďalšieho dobra, a práve takýmto 

dobrom sa mu javí blaženosť. Okrem toho dodáva, že „dokonalé dobro si sa-

mo sebe stačí.“ ([5], 28) Blaženosť je teda podľa neho sebestačná a dokonalá, 

je tým najvyšším, najkrajším a najpríjemnejším dobrom. Aby sme ale lepšie 

porozumeli tomu, čomu Aristoteles hovorí blaženosť, je nevyhnutné preskú-

mať jej podstatu. Podstata blaženosti totiž podľa neho spočíva v činnosti. Ži-

vot, ktorý žijeme je určitá činnosť. Aristoteles rozlišuje tri zložky duše: vege-

tatívnu, žiadostivú a rozumovú a podľa toho stanovuje aj tri druhy života: 

vegetatívny, zmyslový a činný. „ Činný život teda prislúcha len človeku, pre-

tože jedine človek je bytosť, ktorá je obdarená rozumom. Bytosť, „ ktorá jed-

nak poslúcha rozumné dôvody, jednak sama má rozum a myslí.“ ([5], 29) Za 

najvyššie dobrá považuje Aristoteles duševné dobrá, ale zároveň dodáva, že 

k blaženosti sú potrebné aj telesné a vonkajšie dobrá a to najmä šťastie, nie je 

totiž možné : „aby krásne konal ten, kto nemá na to nevyhnutné prostriedky.“ 

([5], 33) Blaženosť nesmie narážať na žiadne prekážky, a teda: „aj telo musí 

byť zdravé a musí sa mu dostávať potravy a ostatnej starostlivosti.“ ([5], 257) 

Blaženosť je teda určitá činnosť duše a podľa Aristotela je a môže byť spo-

ločná všetkým ľuďom, keďže „človek má od prírody rozumovú schopnosť 

a morálku...“ ([4], 30) avšak dodáva, že ju nemôžu dosiahnuť len tí, „čo sú od 

prírody neprípustní cnosti.“ ([5], 34) To znamená, že o blaženosť sa môžu 
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usilovať len cnostní ľudia, a toto úsilie im je dané ich prirodzenosťou, dobre 

a cnostne konať budú len tí, ktorí sa tak narodili, lebo „nijakú vec nemožno 

navyknúť na správanie, ktoré by bolo proti jej prirodzenosti.“ ([5], 42) Blaže-

nosť sa podľa neho získava učením, cvikom a predovšetkým cnosťou. „Aris-

toteles je presvedčený, že každý slobodný človek sa narodí s možnosťou stať 

sa morálne dobrým a prakticky múdrym.“ ([6], 74) To, či človek bude alebo 

nebude konať dobro, záleží teda podľa Aristotela od činnosti jeho duše, res-

pektíve od jej rozumovej zložky a mravnej dokonalosti, inými slovami od 

našej prirodzenosti. 

Aristoteles navyše hovorí o dvoch formách najvyššej blaženosti, jedna sú-

visí so štátom a druhá s poznaním. K prvej forme blaženosti sa môže slobod-

ný a cnostný človek dopracovať len v spoločnosti iných ľudí, teda životom 

v štáte, lebo najvyššie dobro jednotlivca je stotožňované s najvyšším dobrom 

štátu. Predsa má ale štát prednosť pred jednotlivcom. Individuálne dobro ni-

kdy nedosiahneme, pokiaľ nebudeme brať ohľad na spoločenstvo, v ktorom 

žijeme. „Potešujúce je, keď ho jednotlivec dosiahne pre seba, no krajšie 

a vznešenejšie je, keď sa národ a štát dostanú tak ďaleko.“ ([5], 20) Keďže 

hovoríme o človeku ako o bytosti, ktorá má od narodenia zmysel pre spolo-

čenský život, je nevyhnutné, aby sme teda svoju pozornosť obrátili na vzťah 

človeka k iným ľuďom a vzťah človeka k štátu. Lebo: „Zdatná činnosť vedie 

k zdatnému životu vtedy, ak prihliada k druhému človeku.“ ([6], 80) Aristote-

les je presvedčený, že každý človek potrebuje priateľov, bez nich by nebol ani 

blažený, a teda ani šťastný. V Etike Nikomachovej píše, že v každom spolo-

čenstve je prítomné určité právo, ale aj priateľstvo. „Grécky termín filia má 

oveľa širší význam ako slovenský ekvivalent priateľstvo – znamená príveti-

vosť, lásku, radosť, a keby sme ho chceli priblížiť súčasným jazykom, mohli 

by sme pridať slovo solidarita.“ ([6], 81) Priateľstvo je teda tam, kde je cnosť, 

priazeň a dobro. Lebo iba človek, ktorý druhému praje dobro, môže byť sku-

točným priateľom. „Ľudia, ktorí prajú dobro priateľom pre ich osobu, sú tými 

pravými priateľmi...“ ([5], 193) Priatelia si navzájom pomáhajú, podporujú 

sa, povzbudzujú, sú si užitoční a takisto aj príjemní. Priateľstvo môže vznik-

núť jednak medzi dobrými ľuďmi, jednak medzi dobrým a zlým človekom, 

ale aj medzi zlými ľuďmi. Ak však hovoríme o skutočnom, či dokonalom 

priateľstve, hovoríme o priateľstve medzi dobrými, pretože tí sú si rovní 

v cnosti. „ ... priateľstvo sa totiž nazýva aj rovnosťou...“ ([5], 197) Rovnosť 

spočíva v tom, že si jeden druhému prajú to isté. Avšak dokonalými priateľmi 

sa môžu stať aj nerovní ľudia, pretože sa prostredníctvom priateľstva dokážu 
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vyrovnať. „ ... lepší musí dostať viac lásky než dávať a užitočnejší tiež a kaž-

dý z ostatných rovnakým spôsobom, lebo keď sa láska k druhému riadi podľa 

jeho hodnoty, vzniká v istom zmysle rovnosť, ktorá je podstatným znakom 

priateľstva.“ ([5], 200) Pôvod priateľstva je v samotnom človeku a vyplýva 

zo vzťahu človeka k sebe samému, pričom meradlom je cnostný človek. Cha-

rakter takéhoto človeka je stály, cnostný človek sa zhoduje sám so sebou, robí 

dobro, pretože znakom cnostného človeka je robiť dobro a „ ... robí to pre 

rozumovú časť, ktorá je podľa všetkého vlastným Ja človeka.“ ([5], 221) 

Dobrý človek má rád sám seba, „a ako sa človek správa k sebe, tak sa správa 

aj k priateľovi.“ ([5], 236) Takýchto priateľstiev však nebýva veľa, ale o to sú 

vzácnejšie, pretože spejú ku konečnému cieľu, teda k blaženosti. K blaženosti 

smerujú cnostní ľudia, ktorí vedú dobrý život a spolu s ostatnými nažívajú 

v priateľskom vzťahu. Takýto dobrý život možno viesť podľa Aristotela len 

v rámci štátu a keďže spočíva v cnostných činnostiach, môžu ho viesť len 

slobodní občania. „Účasť na blaženosti však otrokovi nikto nedá, iba ak mu 

dá aj možnosť samostatne žiť.“ ([5], 251). Aristoteles za občana považuje len 

toho, kto má účasť na správe vecí verejných a treba dodať, že takúto funkciu 

môže podľa neho vykonávať len slobodný a rozumný muž. Cieľom a účelom 

štátu je blaženosť človeka. Znamená to, že predpokladom cnostného štátu 

budú cnostní občania. „Človek je tvor, ktorý má zmysel pre spravodlivosť 

a dokáže ho uplatniť predovšetkým vďaka daru rozumnej reči.“ ([6], 81) 

Spravodlivosť a právo sú pojmy, ktoré patria spoločenstvu. Podľa Aristotela 

je spravodlivosť dokonalá cnosť, pretože sa vzťahuje na druhého. „Spravodli-

vosť jediná ukrýva všetku cnosť v sebe.“ ([5], 116) Spravodlivý človek koná 

spravodlivo, pretože tak konať chce, správa sa tak nie len voči sebe, ale aj 

voči ostatným spoluobčanom, a to po celý život. Z tohto pohľadu je spravod-

livosť „dobrom druhého“ a vedie k blaženosti. Aristoteles vo svojej Etike Ni-
komachovej hovorí o celej a čiastočnej spravodlivosti. Celá spravodlivosť je 

dokonalá cnosť. „Čiastočná spravodlivosť obsahuje dva momenty: zabraňo-

vanie a opravovanie konkrétnych nespravodlivostí.“ ([6], 80) Spravodlivosť 

je podľa Aristotela spojená s právom, naopak nespravodlivosť je zameraná na 

bezprávie a znamená nadbytok alebo nedostatok práva. Právo definuje ako 

úctu k zákonom a k občianskej rovnosti. Zákony sú spravodlivé a ich cieľom 

je dobro celého spoločenstva, preto žiť podľa zákonov, znamená žiť dobre 

a smerovať tak k blaženosti. A žiť podľa zákonov možno len v spoločnosti, 

v štáte. Človek ako jediný tvor disponuje rečou, a to ho predurčuje k tomu, že 

sa vie vyjadriť. Len človek vie povedať, čo považuje za dobré, či zlé, spra-
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vodlivé alebo nespravodlivé. Pretože: „ Reč slúži na to, aby naznačovala, čo 

je užitočné a čo škodlivé, a tak aj čo je spravodlivé a čo nespravodlivé. Totiž 

v protiklade k ostatným živočíchom je človeku vlastné, že on jediný má zmy-

sel pre dobro a zlo, pre právo a bezprávie a pre podobné veci, spoločenstvo 

v týchto veciach vytvára rodinu a štát.“ ([4], 29)  

Druhou formou blaženosti, ktorá súvisí viac s poznaním ako so životom 

v štáte, sa zaoberal Aristoteles v Etike Nikomachovej a v Etike Eudémovej. 

Poukazuje na to, že existujú tri druhy života. Najviac ľudí si podľa neho volí 

najjednoduchší život, ktorý spočíva „v zmyselnej rozkoši.“ ([5], 23) Druhý 

spôsob, je život zameraný na vykonávanie štátnych funkcií: „Vzdelanci a ľu-

dia prakticky činní si volia česť, lebo tá je zrejme cieľom politického života.“ 

([5], 23) Treťou formou života je život filozofický, ten je podľa Aristotela 

lepší ako ktorýkoľvek iný, lebo: „ ... filozofia svojou čistotou a trvalosťou 

poskytuje obdivuhodné slasti, a že život tých, čo vedia, je právom príjemnejší 

než tých, ktorí iba hľadajú k tomu cestu.“ ([5], 252) Aristoteles pri týchto 

úvahách rozlišuje praktickú a teoretickú činnosť človeka. Praktická činnosť 

súvisí s úlohami verejného života a je teda zameraná na nejaký vonkajší cieľ, 

z toho dôvodu nemôže byť najdokonalejšou. Naopak: „ ... činnosť rozumu, 

pretože je teoretizujúca vyniká nad ne vnútornou hodnotou a nesmeruje už 

k nijakému vonkajšiemu cieľu, lebo má svoju vlastnú slasť - táto stupňuje 

činnosť – a ak sa aj sebestačnosť, voľný čas a neúnavnosť, pokiaľ sú u člove-

ka možné, i všetko ostatné, čo sa počíta k blaženosti, objavujú v tejto činnosti, 

tak z toho vyplýva, že táto činnosť predstavuje dokonalú blaženosť.“ ([5], 

253) Teoretická činnosť je duševná činnosť spočívajúca v rozume, v jej naj-

dokonalejšej forme a teda je najblaženejšia. Keďže takúto činnosť vykonáva-

jú len filozofi, aj ich život bude „v najvyššej miere blažený“. ([5], 258)  

 

Aristoteles bol teda presvedčený, že človek je svojou prirodzenosťou spo-

ločenská, štátotvorná bytosť. A to predovšetkým preto, že na rozdiel od ostat-

ných živočíchov má rozum a reč, vďaka ktorým operuje takými pojmami ako 

dobro, či spravodlivosť a tie ho predurčujú pre život v spoločnosti, pre život 

v polis. Táto jeho téza pretrvala mnoho rokov, do dnes sa človek považuje za 

bytosť, ktorá nedokáže žiť mimo spoločnosti, ktorá nedokáže žiť sama, preto-

že by tak jednoducho neprežila. Potrebuje vstupovať do rôznych sociálnych, 

politických, či ekonomických vzťahov, aby naplnila svoju existenciu. Potre-

buje sa realizovať, a to je možné len v spoločnosti.  
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V dejinách sociálnej filozofie sa však objavil aj úplne protichodný názor 

na prirodzenosť človeka. Thomas Hobbes považuje túto Aristotelovu tézu za 

mylnú. Podľa neho nie sme svojou prirodzenosťou ani sociálne, ani spoločen-

ské bytosti. Nemôžeme byť spoločenské bytosti práve preto, že máme rozum 

a reč. Hobbes tvrdil, že človek sa nerodí ako spoločenská bytosť, ale sa ňou 

postupne stáva. Musí sa naučiť ňou byť, spoločnosť si človek musí umelo 

vytvoriť. 
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BOD OMEGA – BOH PIERRA TEILHARDA                

DE CHARDIN 
 
 

Radovan Garaj 
 

 

The paper talks about the Omega point, one of the most important notions in the 

work of the French philosopher, theologist and scientist – Pierre Teilhard de 

Chardin. By the Omega point Teilhard means God, who is the final goal and peak 

of the whole spiritual evolution of the mankind.  
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Bod Omega – Boh evolúcie 

S myšlienkou evolúcie, premeny vesmíru, najmä živých organizmov 

a ľudských spoločností, sa môžeme stretnúť v básnickej forme už u Plotína 

(Enneady, III. 7.11) a predstava „vývoja Ducha“ dominuje najmä v Heglovej 

filozofii dejín. V oblasti prírodných vied je myšlienka geologickej a biologic-

kej evolúcie rozpracovaná napríklad u Lamarcka (1809) ale najmä u Charlesa 

Darwina v jeho slávnom diele O pôvode druhov (1859). Filozoficky ju spra-

coval Henri Bergson v práci Tvorivý vývoj (1907), kde poukázal na to, že vý-

voj nemôže znamenať iba rozvíjanie už daného, ale zahrňuje i vznikanie no-

vého, teda tvorenie. Darwin aj Bergson mali na Chardinove myslenie značný 

vplyv, ale jeho pohľad bol zároveň určovaný vlastnými skúsenosťami geoló-

ga a paleontológa na jednej strane, a hlbokou vierou a skúsenosťami mystika 

na strane druhej. V úsilí postihnúť fenomén evolúcie v jej komplexnosti, tzn. 

v jej vesmírnom rozmere sa Teilhard zároveň zamýšľal nad tým, čo je jej cie-

ľom, resp. zmyslom. Týmto cieľom celého evolučného procesu je podľa neho 

bod Omega, ktorým chápe zároveň Boha. Predmetom príspevku je stručne 

pojednať práve o Chardinovom chápaní bodu Omega (v kontexte vesmírnej 
evolúcie), ktorý je jedným z najdôležitejších pojmov jeho filozofickej kon-

cepcie.  

Podľa Chardina smeruje duchovná evolúcia ľudstva a vesmíru k svojmu 

zavŕšeniu, má teda svoj finálny cieľ a zmysel. „Hľadať pokračovanie nášho 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lamarck
http://cs.wikipedia.org/wiki/1809
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
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bytia a noosféry v smere neosobného je teda omyl. Vesmírna budúcnosť mô-

že byť len hyper-personálna – v bode Omega.“
1
 ([5], 216) Termínom noosfé-

ra rozumie Teilhard myšlienkový, resp. duchovný „obal Zeme“, ktorý je vý-

sledkom procesu noogenézy, ako vyššieho evolučného štádia, kedy sa objavu-

je človek so svojím reflexívnym vedomím.
 
Vesmír konverguje, zbieha sa, 

teilhardovsky povedané, navíja sa do seba/na seba. Vesmír má svoju finalitu, 

smeruje ku svojmu konečnému cieľu, do bodu, v ktorom všetko vrcholí 

a ktorý je zároveň „garantom“ a zmyslom celej evolúcie.
 
Týmto absolútnym 

cieľom celej evolúcie je „bod Omega“, ktorý Chardin nazýva aj „Centrum 

centier“. Bod Omega je podľa neho personálny stred konvergencie, zabezpe-

čujúci rovnováhu a stabilitu celého procesu noogenézy, a teda evolúciu noos-

féry. „V bode Omega sa podľa definície sčíta a zhromažďuje výkvet a celok 

všetkého vedomia, ktoré noogenéza postupne na Zemi uvoľnila.“ ([5], 217) 

Teilhard sa však pýta, čo v nás je tým „výkvetom“? Čo je v živote každého 

človeka to najcennejšie? Prípadne, ktoré ľudské dielo je najhodnotnejšie? 

O čo sa máme usilovať? Kam smerujeme? Tieto a podobné otázky sú hlboko 

existenciálne, týkajú sa každého človeka, celého ľudstva a sú preto zároveň 

i univerzálne. Na tento univerzálny rozmer, presahujúci čisto existencialistic-

ký rámec Teilhardovej koncepcie, upozorňuje napríklad aj E. Rideau, keď 

píše: „(...) Teilhardova antropológia si zaslúži názov existenciálna, pretože 

(...) zavádza problém údelu a neprehliada sprostredkovanie osobného dovŕše-

nia, ani drámu rozhodnutia, ktoré rozhoduje o hodnote jeho bytia. Teilhardov 

názor na človeka však presahuje obmedzený existencializmus tým, že človeka 

zaraďuje do kozmického pohybu, do všeobecných dejín a volá ho k dokonalé-

mu zjednoteniu sveta v jednomyseľnosti osôb: pokroky jednotlivca v „exis-

tencii“ veľmi úzko spolupôsobia pri globálnom dovršovaní dejín, osoba dosa-

huje úspech, len keď sa premieta do služby blížneho a keď sa pripojuje k po-

hybu duchovnej energie, ktorou je láska.“ ([4], 254) Rovnako univerzálny 

rozmer má aj Teilhardova odpoveď, ktorú môžeme v istom zmysle chápať aj 

ako akýsi návod, ako správne žiť, resp. o čo sa primárne máme v živote usi-

lovať. „Ale čo je i pre život vôbec to hlavné zo všetkých ľudských diel? To, 

že každý z nás v sebe buduje úplne pôvodný stred, v ktorom sa vesmír odráža 

jedinečným a nenapodobiteľným spôsobom – práve svoje ja, svoju osobu.“ 

([5], 217)
 V 

duchu Teilhardovho myslenia nás možno už ani neprekvapí, že 

tou najväčšou hodnotou v živote človeka nie sú vynálezy, kultúra, myšlien-

                                                 
1 Citácie použité v texte, z prác v českom jazyku preložil do slovenčiny autor príspevku. 



Radovan Garaj 

53 

kové či umelecké dedičstvo, ale jeho „Ja“, „Ego“, duch, „hyper-osoba.“
2 

Všetky uvedené termíny ako „Ja“, „Ego“, „hyper-osoba“, „vyššie ja“, „super-

vedomie“, „nadvedomie“ alebo len jednoducho „osoba“ (ako sa Teilhard čas-

to vyjadruje), odkazujú na rovnakú skutočnosť najhlbšieho zjednotenia pro-

stredníctvom personalizácie. Tým sa akcentuje „osobný“ fundament každého 

človeka, ktorý noogenézou postupne smeruje od reflexie cez hyper-reflexiu 

a nakoniec sa i završuje ako nadčlovek v noosfére ako „predstupni“ pred fi-

nálnym zjednotením s bodom Omega.  

V Chardinovej evolučnej koncepcii je veľmi dôležitý pojem personalizá-

cia. To, čo personalizáciou človeka a ľudstva Teilhard chápe, môžme zhrnúť 

nasledovne: Duchovný „osud“ alebo svoju duchovnú „budúcnosť“ si každý 

človek vytvára sám, svojím myslením, cítením, predstavami, túžbami a kona-

ním. „Personalizácia, to je to vnútorné prehlbovanie vedomia (...), ktorým 

sme (...) charakterizovali individuálny osud každého jedinca, ktorý prekročil 

prah reflexie a stal sa plne sám sebou.“ ([5] 216). Teilhard ale zároveň akcen-

tuje duchovnú prepojenosť jednotlivca s celkom, teda s celým ľudstvom. 

Z toho potom vyplýva, že proces personalizácie sa nevzťahuje iba na indivi-

duálny duchovný vývoj jedinca, nemôžeme ho abstrahovať od ľudstva ako 

celku, nakoľko je medzi nimi vzájomná väzba. Chardin vo svojom diele zdô-

razňoval koreláciu medzi duchovným vývojom človeka a duchovným vývo-

jom ľudstva. Každý jednotlivec, musí podľa neho smerovať, duchovne kon-

vergovať a zjednocovať sa spolu s ostatnými prostredníctvom lásky. „Cieľom 

nás samotných a vrcholom originality nie je individualita, ale osoba. A k tej 

môžeme v danej vývojovej štruktúre sveta dospieť len spájaním. Bez syntézy 

nie je ducha (...) Po vzore bodu Omega, ktorý ho priťahuje, sa indivíduum 

stáva osobou len tak, že sa univerzalizuje.“ ([5], 219)
 
Podľa Teilharda je teda 

tým najcennejším v živote človeka rozvíjanie, zdokonaľovanie svojej najhlb-

šej podstaty, svojho duchovného „Ja“, svojho pôvodného stredu. Absolútnym 

zmyslom, cieľom každého človeka je dosiahnuť vnútorným sústreďovaním 

a zjednocovaním duchovný „vrchol“, akýsi nadľudský stav vedomia, ktorý 

vyjadrujú pojmy „nadvedomie“ alebo „supervedomie“. Každý jednotlivec má 

teda podľa neho dosiahnuť absolútnu hranicu a vrchol svojich možností v už 

                                                 
2 Termín „hyper-osoba“ používa Teilhard na zvýraznenie človeka, ktorý v rámci nooge-

nézy dosiahol úroveň hyper-reflexie, resp. hyper-personalizácie. Je to teda „najvyššie“ 

možné duchovné štádium, aké môže človek dosiahnuť pred zjednotením s bodom           

Omega. 
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spomínanom duchovnom obale Zeme, v noosfére. Dosiahnutím maxima svo-

jich možností sa stáva duchovne vyššou formou bytia – „nadčlovekom“. Do-

siahnutie nášho „vyššieho ja“ (supervedomia), si môžeme predstaviť ako naše 

vedomé úsilie (na úrovni vedomia – obvod kružnice), ktoré má svojou evolú-

ciou smerovať smerom dovnútra, do svojho stredu, svojej najhlbšej podstaty 

(stred kružnice). Analogicky sa i celé ľudstvo dosiahnutím vrcholu svojej du-

chovnej evolúcie (noogenézy) stáva „nadľudstvom“ v strede – v noosfére. To 

ale podľa Chardina nie je konečným cieľom, ale skôr nevyhnutným predstup-

ňom na evolučnej ceste. Finálnym cieľom je Bod Omega, ktorý Chardin chá-

pe ako vrchol, pól evolúcie, ako univerzálny Stred, v ktorom sa zbiehajú, 

konvergujú všetky „stredy“ – duchovné „Ja“ ľudí. Bod Omega je podľa neho 

akési zvrchované Vedomie, s ktorým sa zjednocuje „duchovne dozreté ľud-

stvo“ – nadľudstvo. Vzájomný vzťah noosféry a bodu Omega si podobne mô-

žeme predstaviť ako množinu prvkov, ktorá je vo vzťahu k bodu Omega jeho 

podmnožinou. Z dôrazu, ktorý Teilhard kládol na personalizáciu však vyplý-

va, že hyperpersonalizované „prvky“ – (nad)ľudia si aj po zjednotení s bodom 

Omega zachovávajú svoje „nadvedomé sebauvedomenie“. Každý (nad)človek 

si uchováva svoju duchovnú osobnosť, svoje hlbšie, vnútorné „Ja“, „Supere-

go“, v mystickej tradícii nazývané tiež „vyššie ja“. „Ak má byť Omega sku-

točne Omegou, musí najmä zhromažďovať samotné ohniská nášho vedomia, 

ktoré sú hlbšie než to, čo z nich vyžaruje (...) Ako sa zrnká vedomia stretávajú 

po líniách svojich stredov, nestrácajú obrysy a nesplývajú, ale naopak zdôraz-

ňujú hĺbku (...) svojich ego. Čím viac sa všetky spoločne stávajú tým druhým, 

tým viac zostávajú sami sebou.“ ([5], 217-218) Táto skutočnosť zachovania 

nášho pôvodného stredu (nad)ľudí, však podľa neho nevyhnutne vyžaduje 

personálny charakter bodu Omega. Bod Omega je pre Chardina Boh, ktorý 

nie je akýmsi neosobným vedomím, abstraktným ideálom, silou či schopen-

hauerovskou slepou vôľou, kde sa všetko stratí a zanikne. Teilhardov bod 

Omega je osobný, živý, konkrétny Boh, ktorý nás k sebe láskyplne „priťahu-

je“, a v ktorom sa všetci zjednocujeme, pričom si ale uvedomujeme sami se-

ba, alebo lepšie povedané, sme si supervedomí či nadvedomí sami seba. Na 

osobný charakter Chardinovho bodu Omega – Boha, poukazuje napríklad aj 

Z. Plašienková slovami: „Len od živého, osobného Boha môžeme totiž oča-

kávať toľko lásky, tepla a žiary, ktorá dovoľuje i človeku plne ho milovať, 

rozvinúť najvnútornejšie potencie srdca, ba zmyslu tejto lásky aj porozumieť. 

Svet má svoje Srdce, je to Srdce osobného Boha, Boha so svojou tvárou Kris-

ta.“ ([3], 82)  
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Chardin v úsilí charakterizovať bod Omega, vymedzuje jeho štyri funda-

mentálne vlastnosti. Sú to: „svojbytnosť“, „skutočnosť“, „nezvratnosť“ 

a „transcendentnosť“. 
 

Svojbytnosť v zmysle už spomenutej autonómnosti a nezávislosti Centra 

všetkých centier, resp. Stredu všetkých stredov. Jeho svojbytnosť sa prejavuje 

jeho nezávislosťou od času, môžeme povedať že je „večné teraz“, i od prie-

storu v zmysle nezávislosti od hmotného rozkladu, tzn. entropie. 

Skutočnosť bodu Omega vyplýva z jeho nevyhnutnosti „byť prítomný“ 

v evolúcii ako prvotný iniciátor – „Prvý Hýbateľ“ a zároveň udržiavateľ jed-

noty mysliacich „častíc“ vo vesmíre. Bod Omega je tu zároveň pôsobiacou 

príčinou evolúcie v zmysle priťahovania a zjednocovania mysliacich prvkov, 

smerom odpredu (ab ante). To znamená, že z aspektu „vesmírneho času“ 

(v lineárnom ponímaní) je to z budúcnosti. „Aktuálna a skutočná noosféra 

musí mať aktuálny a skutočný stred. Ak má byť Omega zvrchovane príťažli-

vý, musí byť i zvrchovane prítomný (...) nestačí povedať, že sa vynára upros-

tred vzostupu jednotlivých vedomí; musíme dodať, že sa z tejto genézy záro-

veň už tiež vynoril.“ ([5], 223-224) 

Nezvratnosť bodu Omega súvisí s jeho svojbytnosťou, autonómnosťou 

a nezávislosťou na evolúcii duchovných bytostí. Bod Omega ako Prvý Hýba-

teľ a pôsobiaca príčina, nakoľko je nezávislý od svojich „obsahov bytia“, kto-

ré sa duchovne vyvíjajú, nemôže podliehať evolučným zmenám či už progre-

sívnym (sústreďovanie a zjednocovanie) alebo regresívnym (rozpad a návrat 

do rozptýleného stavu v hmote). „K čomu je dobré objaviť ohnisko, ku kto-

rému mieri evolúcia, keď sa toto ohnisko raz môže a musí rozpadnúť? Ak má 

Omega vyhovieť hraničným požiadavkám nášho jednania, nesmie byť závislé 

na úpadku síl, z ktorých je evolúcia utkaná.“ ([5], 224) 

Posledným atribútom Bodu Omega je podľa Chardina transcendentnosť, 
ktorá súvisí s jeho nezvratnosťou. Bod Omega, ktorý je vyvrcholením syntézy 

celej duchovnej evolúcie je však podľa Teilharda ďaleko viac ako „iba“           

vrchol spirituálneho vývoja. Tento atribút bodu Omega si môžeme predstaviť 

na horeuvedenej geometrickej analógii, kde duchovne zjednotené ľudstvo 

v noosfére je „podmnožinou“ k bodu Omega, ktorý môžeme chápať ako mno-

žinu. Teilhard upozorňuje, že bod Omega „z tejto vývojovej stránky nám uka-

zuje iba polovicu seba samého. Ako posledný člen radu stojí už tiež mimo 

rad.“ ([5], 224) Bod Omega teda nie je totožný s duchovným zavŕšením ves-

míru, sveta a ľudstva, netvorí s ním jednotu v zmysle identickosti. Bod Ome-

ga zjednocuje, završuje evolúciu, ale zároveň ju presahuje – transcenduje. Na 
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„priepastný“ rozdiel medzi bodom Omega na jednej strane a duchovne zjed-

notením ľudstvom v noosfére na druhej strane, resp. na jeho transcenden-

tnosť, poukázal aj znalec Chardinovho diela E. Rideau: „Finálna jednomyseľ-

nosť vedomých bytostí je iba predbežnou podmienkou ich prechodu k Bohu 

a zostáva v nekonečnej vzdialenosti od jeho Transcendencie (...) pohyb dejín 

tak dospieva k absolútnu „prvého stupňa“ (ak sa dá tak povedať), skôr 

k „hranici“ než k cieľu. Človek musí pripustiť svoju neschopnosť participo-

vať na Božom tajomstve, pokiaľ mu to On dobrovoľne nedaruje.“ ([4], 120) 

Duchovne zjednotené ľudstvo v noosfére tak môžeme považovať iba za rela-

tívny vrchol evolučného procesu, iba za akýsi „medzistupeň“, ktorý svoje 

finálne dovŕšenie dosiahne iba v bode Omega, ako absolútnom Vrchole celej 

evolúcie vesmíru a ľudstva. 

Treba ale zdôrazniť, že bod Omega je zároveň imanentný, nakoľko je 

v kontexte evolúcie už prítomný, čo koreluje s jeho prvým atribútom. To zna-

mená, že zároveň pôsobí akoby zvnútra. Keďže podľa Chardina proces perso-

nalizácie bezprostredne súvisí s evolúciou, resp. na evolúciu sa môžme „poze-

rať“ len cez prizmu personalizácie, môžeme povedať, že bod Omega je na 

jednej strane transcendentnou podmienkou a na druhej strane zároveň ima-

nentným cieľom celej duchovnej evolúcie vesmíru a ľudstva. „Zoskupenie, 

v ktorom súčasne a bez zmiešania vrcholí personalizácia celku i persona-

lizácia všetkých prvkov pôsobením zvrchovane autonómneho ohniska spoje-

nia (...) Len tomuto ústrednému a nevyhnutne autonómnemu ohnisku budeme 

hovoriť bod Omega.“ ([5], 218) 

V závere sa pozastavím nad úvahou, či je Teilhardova koncepcia panteis-

tická, za akú sa často označuje, alebo panenteistická. Hoci je bod Omega vo 

vesmíre prítomný, resp. vesmír v sebe obsahuje (aj s duchovným vývojom 

ľudstva, jeho zjednotením v noosfére atď.), zároveň ho transcenduje, to zna-

mená, ako sa domnievam, nemôže ísť o panteizmus. Inak povedané, bod 

Omega nie je totožný, resp. identický s vesmírom/svetom, hoci ten by dosia-

hol svoj najvyšší možný evolučný stupeň. Keďže podľa Chardina v evolúcii 

vesmíru ide predovšetkým o duchovnú evolúciu ľudstva, napriek dosiahnutia 

„vrcholu“ v noosfére, je to stále vrchol relatívny a teda subsumovaný abso-

lútnemu Vrcholu – bodu Omega. To znamená, že bod Omega nie je totožný 

s najvyšším evolučným stupňom ľudstva, a ani po ich zjednotení, čo je 

z aspektu (nad)ľudstva absolútny vrchol, nie je bod Omega „rovný“ so svojim 

„obsahom.“ Preto si myslím, že Chardinova koncepcia je panenteistická, resp. 

svet/vesmír ako celok je v bode Omega obsiahnutý, ale bod Omega, ktorý je 
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vo všetkom, svet/vesmír zároveň presahuje.
3
 Vo svojom príspevku som sa 

snažil o priblíženie Chardinovho chápania bodu Omega, ako finálneho cieľa 

a zmyslu duchovnej evolúcie človeka a ľudstva. Na evolučnej ceste človeka 

a ľudstva, napriek mnohým úskaliam, nám tak Pierre Teilhard de Chardin 

ponúka optimistickú perspektívu a naplnenie našej najhlbšej túžby, ktorá je 

tak typická pre človeka, túžby po nesmrteľnosti a večnosti. 
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3 Ako poukazuje vo svojej knihe napríklad aj Z. Plašienková: „Množstvo kritických výhrad 

by mohlo odpadnúť, keby mnohí kritici akceptovali aspoň to, čo o panenteizme hovorí 

napríklad Karl Rahner. Tento kresťanský teológ jasne deklaruje, že panenteizmus je taká 

forma panteizmu, ktorej hlavným cieľom nie je chápať Boha a svet ako navzájom iden-

tické skutočnosti, ale v ktorom sa akcent kladie na chápanie sveta ako celku v Bohu. 

Domnievam sa, že v Teilhardovom prípade môžeme doložiť, že pan-en-teizmus je nie-

len formou panteizmu, ale aj teizmu, teda výrazom, ktorý interpretačne presahuje aj tra-

dičný teizmus aj panteizmus. Výraz pan-en-teizmus môžeme chápať vo význame „všet-

ko-v-Bohu“. Tým je jasne povedané, že všetko nie je totožné s Bohom, ako to vyplýva 

z panteizmu, ale všetko je v ňom. Súčasne by sme mohli povedať, že je to aj teo-en-

panteizmus, kde Boh je vo všetkom, ale nie je totožný so všetkým“. ([3], 77-78) 
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VO SVETLE SÚČASNÉHO POZNANIA 
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As the title indicates, this paper deals primarily with classic schools of Indian 

philosophy. It attempts to introduce some basic issues, regarding the philosophy 

in Indian environment in the viewpoint of contemporary postcolonial methodolo-

gical approach. The aim of this paper is to concentrate on main philosophical 

schools in this environment and shortly introduce some basic information regar-

ding this topic. Author of this article is trying to describe philosophical base of 

chosen problem and focuses special attention on philosophical conception in the-

se schools.  

 

Keywords: Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva-mimamsa, Vedanta  

 

 

Napriek tomu, že filozofia ako celok nedisponuje jednotným korpusom 

teoreticko-metodologických prístupov, v súčasnom ponímaní sa chápe ako 

etablovaná vedecká disciplína. Filozofia ako exaktná spoločenko-humánna 

vedná disciplína odvíja korene svojho zrodu od kultúrnych procesov vznika-

júcich na počiatku európskeho novoveku. Spoločenské zmeny zasiahli väčši-

nu oblastí ľudského snaženia, filozofiu nevynímajúc. Transformačné procesy, 

ktoré poznačili vedeckú obec na starom kontinente, mali neblahý vplyv na 

spôsob, akým začali filozofi analyzovať a interpretovať skúmané javy. 

Vzhľadom k tomu, že pôvodným cieľom „matky vied“ bolo prenikanie do 

podstaty javov a bola chápaná ako vedomá snaha človeka o poznanie mož-

ností uskutočňovať svoj vlastný život, je až zarážajúce, akú podobu nabrala 

v súčasnosti. Jednou z oblastí, ktorá sa stala dôkazom filozofického parochia-

lizmu, a do ktorej filozofická veda prispela neprimeraným spôsobom, zasia-

hol aj výskum mimoeurópskych kultúrnych a myšlienkových tradícií. V čase 

koloniálnej okupácie tzv. zaostalého sveta sa stala popri iných vedných dis-

ciplínach nástrojom na legitimizáciu moci. Koloniálne mocnosti sa prostred-

http://en.wikipedia.org/wiki/Nyaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaisheshika
http://en.wikipedia.org/wiki/Samkhya
http://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Yoga
http://en.wikipedia.org/wiki/Purva_Mimamsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Vedanta
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níctvom svojej vojenskej a ekonomickej prevahy postupom času zmocnili 

takmer každého, viac či menej hospodársky atraktívneho miesta na zemi. Na 

dokonanie vytúženého stavu podrobenia však okrem ovládnutia „tela“ bolo 

treba ovládnuť aj myseľ. Tohto neľahkého cieľu sa vcelku úspešne zhostila 

humanitne a spoločensky zameraná vedecká obec, na čele s novovznikajúcou 

komparatívnou religionistikou, kultúrnou antropológiou, orientalistikou a fi-

lozofiou. Nárast záujmu o takzvané orientálne kultúry tak súvisí práve s roz-

machom a imperiálnou expanziou európskych mocností v 17. a 18. storočí. 

([7], 44). Na margo tejto skutočnosti sa v súčasnosti v rámci akademického 

výskumu mimoeurópskych kultúrnych tradícií kladie dôraz na postkoloniálny 

pristúp, ktorý v roku 1978 odštartoval E. Said so svojou dnes už klasickou 

prácou Orientalism: Western Conceptions of the East. V tejto práci E. Said, 

pôvodom Libanončan, kriticky zhodnotil doterajšie prístupy aplikované pri 

poznávaní kultúry Ázie a Afriky, pričom jednotlivých autorov obvinil z vy-

tvárania stereotypov, prostredníctvom ktorých pristupovali k výskumu, popi-

su a interpretácii iných než európskych kultúrnych tradícií. Podľa Saida eu-

rópskych vedcov v skutočnosti nezaujímal východ svojou príbuznosťou či 

spriaznenosťou, ale bol pre nich len spôsobom ako legitimizovať prostriedky 

politickej a ekonomickej kolonizácie. Nadviazal tým na Foucaltovu tézu, že 

poznanie je nástrojom moci a ovládania. Naďalej je podľa neho Orient síce 

svojou podstatou autentický, avšak vo videní európskej a americkej civilizá-

cie bol často účelovo nesprávne vykladaný, čo sa odzrkadlilo v esencializácii 

orientálnych kultúr a v implementovaní západnej náboženskej a filozofickej 

terminológie do tohto prostredia. Pre mnohých sa orient na jednej strane stal 

miestom, kde dominujú primitívne predvedecké prístupy a na strane druhej 

miestom spirituálnej a mystickej výstrednosti. Trend, ktorý zahájil E. Said 

mal ďalekosiahle dôsledky aj pre výskum Indie, jej histórie a kultúrno-nábo-

ženského pozadia. Vo filozofických rozboroch a traktátoch indických myš-

lienkových tradícií sa zvyklo so železnou pravidelnosťou zdôrazňovať nie-

koľko hlavných nedostatkov, respektíve rozdielov medzi indickým a európ-

skym spôsobom uvažovania:  

 

1) Objavujú sa výhrady voči tomu, že indické myšlienkové smery sú svojou 

povahou intuitívne, prípadne mystické a neobsahujú princípy logicko-racio-

nálnej argumentácie. Tento predpoklad vychádza z dvoch základných premís. 

Po prvé, že náboženstvo a mystika sú vo všeobecnosti svojou podstatou ira-
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cionálne. Po druhé, že východné kultúry na rozdiel od západných ďaleko viac 

charakterizuje „nerozumnosť“, nelogickosť a spiritualita.  

a) Názor podľa ktorého nie je možné skúmať fenomén mystiky racionál-

nym spôsobom vychádza z predpokladu, že v jadre mysticko-náboženského 

učenia absentujú základné logické princípy. Koncept zdôrazňujúci, že mysti-

ka a celkovo náboženstvo majú iracionálne smerovanie je mýtus, ktorý je tre-

ba buď značne poopraviť alebo úplne vymazať. Vyhlásenia mystika sú pova-

žované za iracionálne, predovšetkým predstaviteľmi filozofie či teológie, nie 

však samotnými mystikmi. Tí často krát prízvukujú, že ich jazyk je jazykom 

podobenstiev a obrazov. Dôvodom, prečo niektoré prehlásenia mystikov ne-

možno chápať v doslovnom význame tkvie v špecifickosti náboženského  

jazyka ako jazyka usilujúceho sa uchopiť protikladnosť reality. Obrazy 

a symboly mystiky majú svoju kognitívnu hodnotu napriek tomu, že pôsobia 

nelogicky a navzájom si zdanlivo odporujú. Nemožno ich totižto chápať 

v doslovnom význame, pretože sa snažia zachytiť jeden zo základných prin-

cípov existencie, ktorý sa prejavuje práve svojou ambivalentnosťou. Preto sú 

to spravidla analógie, na ktoré nemožno vztiahnuť princípy logickej argumen-

tácie. Prekladanie symbolickej reči do konkrétnych, presne zadefinovaných 

termínov je metodologicky nezmyselná operácia. Z toho vyplýva, že aplikácia 

logických zákonitostí na mystiku je tak neopodstatnený a neadekvátny prí-

stup. Je to podobné ako snažiť sa napasovať štvorcový útvar do kruhového 

pôdorysu. Tieto skutočnosti boli známe mnohým velikánom gréckeho staro-

veku, ktorých bez problémov možno označiť ako mystikov i ako filozofov. 

Filozofia nebola chápaná len ako logická analýza princípov, o ktoré sa opiera 

konanie a myslenie, ale ako poznávanie všeobecných princípov bytia. Zákoni-

tosti existencie sa v súlade s vtedajším spôsobom konštrukcie komunikačných 

textov skladali pomocou plastickej siete obrazov. Obraz tak treba chápať ako 

abstraktnú plochu, v ktorej jednotlivé body medzi sebou majú taký pomer, 

respektíve vzťah ako objekty, na ktoré odkazujú v trojrozmernom priestore. 

Symbolický obraz tak neodkazuje priamo a bezprostredne na realitu, ale uka-

zuje preneseným spôsobom na to, aký svet môže byť, respektíve je v imaginá-

cii subjektu. Štrukturalisticky povedané nejde o to aké sú konkrétne prvky 

jednotlivých zoskupení, ale aké sú ich vzájomné prepojenia a vzťahy. Ich cie-

ľom nie je verne reprodukovať konkrétnu situáciu v čase a priestore, ale na-

črtnúť potenciálnu možnosť organizácie situácie. Preto podkladom obrazu nie 

je konkrétna idea z reálneho sveta, ale funguje skôr ako premostenie medzi 
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svetom známym a neznámym. Kto sa oboznamuje takýmto prostriedkom 

s okolitou realitou, získava prevahu nad lineárnosťou myslenia a obmedze-

nosťou vlastných kategórií poznávania. Preklopiť takúto prepletenú sieť obra-

zov do lineárneho riadku riadiaceho sa logickou postupnosťou končí spravid-

la neúspechom. Vzťahy, ktoré umožňuje plastický obraz konštruovať, sa pre-

kódovaním redukujú na jednosmerný proces, a tým sa mení jeho sémantický 

skelet. Lineárny zápis je tak evidentne ochudobnený o rozmer obrazu, a tým 

pádom je jeho informačná hodnota pochopiteľne nižšia. Navyše je zrejmé, že 

pokiaľ medzi sebou porovnáme symbolický a lineárny záznam, rozdiel medzi 

nimi bude v dipazóne smerov, s ktorými sú schopné pracovať. Linearita 

umožňuje na podklade logických princípov len posun z bodu „a“ do bodu „b“ 

atď. Zatiaľ čo obrazový model umožňuje rozpoznať komplexnosť javov 

a ďaleko prirodzenejšie sa pohybovať viacerými smermi.  

b) Mystika ako termín a jav, ktorý primárne sprevádza náboženský život 

v kontexte kresťanskej, prípadne žido-kresťanskej tradície, bol v rámci kom-

paratívnych štúdií aplikovaný aj na iné kultúrne proveniencie než je tá kres-

ťanská. Táto aplikácia vychádzala z predpokladu, podľa ktorého exituje istý 

univerzálny a esenciálny princíp. Ten je možné identifikovať vo všetkých ná-

božensko-kultúrnych oblastiach sveta bez ohľadu na ich časovú a priestorovú 

odľahlosť. Pre túto koncepciu sa zaužíval starší termín pereniálna filozofia, 

ktorý v roku 1945 spopularizoval A. Huxley svojou publikáciou nazvanou 

The Perennial Philosophy. V aplikácii na indické prostredie sa univerzálna 

filozofa objavuje v prácach S. Vivekandnu či S. Radhakrišnana. Ako odpo-

veď na koncepciu univerzálnej a jednotnej idey, vznikli štúdie spochybňujúce 

koncept jednotného základu mystickej skúsenosti. Medzi hlavných predstavi-

teľov tejto argumentačne línie sa počítajú T. Katz, či R. C. Zaehner. T. Katz 

sa snaží vo svojej práci zdôrazniť, že filozofi, ktorí zastávajú koncepciu jed-

noty, zlyhávajú pri svojich vysvetleniach, keďže akákoľvek mystika je feno-

mén previazaný so socio-kultúrnym prostredím, z ktorého pochádza. ([4], 

253) Problematike existencie mystiky v indickom náboženskom prostredí 

z postkoloniálneho náhľadu sa venuje R. King. V knihách Orientalism and 

Religion a Indian Philosophy sa zamýšľa nad históriou fenoménu mystiky 

v európskej kultúrnej tradícii a spôsobom aplikácie tohto termínu do prostre-

dia tzv. ďalekého orientu. Podľa jeho názoru sa učenie ďalekého východu 

v minulosti označovalo ako mystické, hlavne za účelom zdôraznenia toho, že 

v hinduizme a buddhizme absentuje racionalita. Tým pádom bola indická 
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filozofia pokladaná za neracionálnu a vylúčená z filozofickej diskusie pre 

svoju špekulatívnu povahu. Za základnú črtu indickej filozofie bolo poklada-

né jej smerovanie k mystickosti, a tak nedosahovala úroveň západných filozo-

fických systémov, ktoré túto úroveň poznávania prekonali v čase osvieten-

stva. Preto je podľa neho takýto prístup problematický a nereflektuje skutoč-

nú povahu vecí. Navyše je potrebné zdôrazniť, že v momente, keď označíme 

predstaviteľov indickej náboženskej tradície za mystikov, dopúšťame sa tým 

nekorektného metodologického postupu, tak charakteristického pre staršie 

filozofické štúdie. 

 

2) Implementujú kategórie ako „posvätno“ alebo sú zahalené v symbolickej 

reči. Svojou podstatou predstavujú skôr teologické systémy ako filozofické.  

Táto argumentačná línia má svoje korene v osvieteneckom období európ-

skej civilizácie a je založená na oddelení filozofie od náboženstva. Ako je 

všeobecné známe, k tomuto predelu došlo z dôvodu narastania scientizmu 

a anti-klerikálnych nálad. Indická kultúra však prešla svojím vlastným vývo-

jom, a preto podobné rozlíšenie nemá v rámci jej vnútornej existencie žiadne 

opodstatnenie. V skutočnosti v indickom prostredí nikdy nedošlo k priamemu 

rozdeleniu medzi tým, čo je racionálno-vedecké a posvätno-náboženské An-

tagonizmus medzi sekulárne ladeným filozofickým prúdom a symbolicko-

mystickými predstaviteľmi náboženskej obce tu nemal priestor. I keď je mož-

né, že tendencie takéhoto typu sa tu objavili v rôznych podobách, nikdy nena-

brali taký istý a ani len podobný smer ako v európskom priestore. Tento fakt 

treba brať na zreteľ a nepokúšať sa implementovať dichotomický model, ra-

cionálne verzus posvätné, do prostredia, v ktorom pre neho neexistuje prie-

stor. Ak si bádateľ praje porozumieť vnútornej štruktúre a komplexnosti skú-

maného fenoménu, je mimoriadne potrebné, aby vedel rozlíšiť pojmové ka-

tegórie „svojho“ sveta od pojmov „cudzieho“ sveta, ku ktorému pristupuje. 

Empirický prístup sa zdá byť ďaleko efektívnejším, keďže kladie väčší dôraz 

na imanentný aspekt skúmaného problému, na rozdiel od tradičných štúdií 

snažiacich sa o univerzálnu typológiu, ktorej výsledkom je deformácia auten-

tickosti.  

Ak budem filozofiu chápať v naznačených intenciách, ako schopnosť 

a potrebu človeka poznávať skryté i viditeľné zákonitosti sveta. Je možno 

identifikovať počiatok filozofického myslenia v prostredí indického subkon-

tinentu už v starovekom období. Spočiatku boli idei a náhľady o existencii 



Vybrané problémy indickej filozofie... 

64 

bytia, predávané výhradne ústnym podaním. Toto obdobie sa v odbornej reli-

gionistickej a kultúrno-antropologickej literatúre, zaoberajúcej sa problemati-

kou indickej kultúry a náboženstva označuje ako védske, prípadne védsko-

bráhmanske. Spomínané označenie pochádza z názvu starovekých indických 

spisov, véd. História védskej múdrosti siaha do počiatkov indoárijskeho osíd-

lenia na území dnešnej Indie a Pakistanu. Sprvu boli znalosti starých ršiov 

tradované výhradne ústnym podaním, čo pravdepodobne súvisí s tým, že sys-

tém písomných znakov v tejto kultúre spočiatku zohrával len praktickú úlohu. 

Zatiaľ čo náboženské a filozofické idei mali posvätnú povahu, ktorá nemala 

byť sprofanovaná písomným záznamom. Podľa iných názorov „za snahou 

o výhradne ústneho tradovania védskej slovesnosti a neskoršie i iných san-

skritských diel bola snaha príslušníkov kňazského stavu brahmanov 

o udržanie monopolu na realizáciu obetí.“ ([12], 14) Pri určovaní obdobia, 

kedy došlo k spísaniu védskej slovesnosti panuje medzi odborníkmi nejed-

notný názor, pričom vznik najstarších časti védskej spisby sa v odbornej ve-

deckej literatúre kladie do obdobia okolo roku 1800 pred Kristom. Proces 

textového ukotvenia znamenal zásadný vplyv na ďalší rozvoj indickej kultúry 

a filozofie.  

V neskoršom období, ktoré je problematické presne historicky ukotviť, 

priviedla potreba exaktného definovania niektorých bazálnych názorov 

a predstáv o fungovaní človeka a sveta, k vzniku filozofických škôl (sanskrit-

sky daršana). Tie bývajú označované ako klasické. Skoršie koncepcie, kto-

rých základ tvorili predovšetkým symbolicko-mystické obrazy zakompono-

vané či už do teogonického systému, alebo spracované vo forme presných 

rituálnych postupov a praktík, čiastočne ustupujú do úzadia. Filozofické kon-

cepcie, ktoré nahradili staršie náuky, sa obracajú k svojim predchodcom 

s rešpektom, ktorý je však sprevádzaný kritikou vybraných metodologických 

spôsobov argumentácie. Vzniká systém filozofických škôl, ktoré pri prvom 

pohľade pôsobia nezávisle, akoby medzi nimi nebolo priame prepojenie. Pri 

hlbšom skúmaní však uvidíme vzájomnú prepojenosť. Jednotlivé školy po-

jednávajú o čiastkových aspektoch reality, ktoré vzájomné prepájajú do kom-

plikovaných vzťahov a štruktúr. Spomedzi mnohých filozofických škôl 

ústredné postavenie zaujalo hlavných šesť: Gautamov njájový systém, Ka-

nandov vaišéšikový systém, Kapilov sámkhjový systém, Patandžaliho jóga, 

Džaiminho púrva-mímámsá a Bádarájanova védánta. V indickej tradícii sa 

pre tieto školy zaužíval názov daršana, čo v preklade znamená videnie, res-

pektíve vedenie. Každá z týchto škôl obsahuje okrem teoretického rozpraco-
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vania aj aspekt vnútorného pochopenia, dosiahnutého skrze priame ponorenie 

sa do sledovaného javu, čiže dršti. Odtiaľ pochádza ich sanskritské označenie, 

daršana. Ich teoretický vzťah k védam je až na niekoľko rozdielov totožný, čo 

znamená, že uznávajú ich autoritu v teoretickej rovine. V praktickej rovine už 

to však také jednoznačné nie je, čo je evidentné pri interpretácii rôznych véd-

skych textov z pohľadu týchto škôl. Jednotliví predstavitelia klasických filo-

zofických škôl sa odvolávajú na autoritu véd ako zdroju posvätného zjavenia, 

avšak na potvrdenie správnosti svojich názorov používajú značne diskutabil-

né metódy. Takisto terminológia, ktorú používajú, a ktorá pochádza z védskej 

spisby je často krát vysvetľovaná tendenčne a účelovo tak, aby pasovala do 

pripravenej filozofickej koncepcie.  

Stručný prehľad vlastného učenia týchto filozofických smerov začneme 

u škôl zvaných njája a vaišešika. Tradične bývajú tieto systémy spájané do 

párov, čo zodpovedá vzájomnej príbuznosti poznania, ktoré prezentujú. Filo-

zofický systém njája predstavuje analytickú koncepciu, založenú na logickej 

argumentácii spojenej s odôvodňovaním. Rozoznáva štyri spôsoby poznáva-

nia: „1) poznanie priame, ku ktorému patrí zmyslové poznanie a tiež vníma-

nie jógické, čiže nadzmyslové priame poznanie intuíciou tj. vnútorným vhľa-

dom 2) úsudok 3) analógiu 4) svedectvo, vrátane svedectva véd, t.j. zjavenia.“ 

([11], 62). Autorstvo školy njája sa pripisuje autorovi menom Akšapada Gó-

tama, ktorý žil pravdepodobne na prelome letopočtu.  

 Systém vaišešika taktiež vychádza z védskej písomnosti a uznáva autoritu 

véd, popritom sa však snaží pracovať s ďalšími pojmami, ktoré definuje ako 

objektívne reality. Tieto skutočnosti podliehajú zákonu dharmy, ktorý určuje 

ich prejav a formu. Základnými skutočnosťami sú: „1) kategória substancie 

(dravja) 2) kategória kvality (guna) 3) kategória činu (karman) 4) kategória 

všeobecnosti alebo skupiny (sámánja) 5) kategória jedinečnosti alebo zvláš-

tnosti (višeša) 6) kategória vnútornej existencie (samavája) 7) kategória negá-

cie alebo neexistencie (abháva).“ ([8], 577). V neskoršom období vývoja toh-

to smeru, bola k uvedeným kategóriám pridaná bytosť boha. Vznik tohto 

výkladu sveta sa datuje do tretieho až štvrtého storočia nášho letopočtu.  

Filozofický systém sámkhja, ktorého autorom je legendárny autor Kapila 

(okolo roku 500 pred našim letopočtom), rozvíja dualistický pohľad na svet. 

To znamená, že rozlišuje prvok príčiny puruša a prvok účinku prakrti. Podľa 

tejto koncepcie je účinok latentne prítomný už vo svojej príčine, čo znamená, 

že všetko existuje skôr než sa prejaví v materiálnej podobe a tým pádom prí-

čina i účinok sú tej istej povahy. Je to prechod z potencie neprejaveného do 
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aktuálnosti prejaveného, čím sú si tieto dva stavy navzájom podobné ale 

predsa len odlišné. Podľa učenia filozofie sámkhji, zložka prakrti je zložená 

z troch kvalít, gún, ktoré sa nazývajú sattva (jas, čistota), radžas (pohyb, dy-

namika) a tamas (tmavosť, nepohyblivosť). V prípade, že sú tieto guny vo 

vzájomnej rovnováhe, hovoríme o neprejavenosti, ale akonáhle sa dajú do 

pohybu a mení sa ich rovnovážny pomer, vzniká všetko v prejavenom svete. 

Všetko bytie sveta je zložené práve z týchto gún, pričom v každej jednotlivine 

prevažuje jedna z týchto kvalít. Ich vzájomným pohybom sa vysvetľuje všet-

ky zmeny vo svete. Prakrti v sebe obsahuje všetky možnosti, ktoré sa prejavu-

jú skrze hierarchickú štruktúru. Celý systém obsahuje 23 zložiek, ktoré sa 

nazývajú tattvy. „Na počiatku je príčina celého sveta, zvaná mahát, ktorej 

vnútornou súčasťou je inteligencia (buddhi), vedomie ja (ahmakára), mysle-

nie (manas), desať zmyslových orgánov (indrijáni), päť jemných látok (tan-

mátráni) a päť veľkých prvkov (máhabhútáni). To dáva dokopy s dvoma 

hlavnými prvkami purušou a prakrti, kanonické číslo 25.“ ([2], 358) 

Ďalším systémom je Patandžaliho jóga. Popri tom, že jóga sa rozvíjala ako 

istý typ praxe, bolo nutné tento postup zastrešiť aj teoretickým základom. 

Postupným vývojom dochádza k detailnému filozofickému rozpracovaniu 

tohto systému a jóga sa stáva súčasťou tradičných indických filozofických 

systémov. Spočiatku vychádzali teoreticko-filozofické názory jógy zo sam-

khjového systému, z toho dôvodu sa niekde uvádzajú tieto dve školy, aj ako 

jedna. Čím sa odlišuje od spomínanej teórie samkhji, je postava osobného 

boha Íšvaru. Za kodifikátora a kompilátora tejto náuky je všeobecne považo-

vaný Patandžali (druhé až tretie storočie nášho letopočtu), ktorý cieľ jógy 

zadefinoval ako zastavenie zmien mysle. Táto často citovaná sentencia z úvo-

du Patandžaliho jógasutry znie „jóga čitta vrtti niródha“. K tomuto cieľu ve-

dia osemdielna cesta, aštánga. Tento názov sa taktiež zvykne používať ako 

alternatívny názov pre jógový systém. Osemdielna metóda sa vnútorne rozde-

ľuje do troch skupín. Prvej skupine odpovedá etická príprava jednotlivca: 

jama (zákazy, zdržanlivosť) a nijama (príkazy, pravidlá). V druhej oblasti sa 

adept sústreďuje na prácu s vlastným telom a pránickym obalom tela: ásany 

(pozície), pránajáma (regulácia dychu) pratjáhára (vtiahnutie zmyslov). V tre-

tej oblasti ide o prácu s vlastnou mysľou: pozornosť (dhárana), meditácia 

(dhjána) a koncentrácia (samádhi). ([1], 55)  

Púrva-mímámsá je smer, ktorý uznáva reálnu existenciu sveta a indivi-

duálnych duševných bytostí, ktoré sa do tohto sveta rodia. Svojim spôsobom 

nadväzuje na védske texty a rozvíja ich rituálnu podobu, zatiaľ čo metafyzic-
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ké špekulácie ustupujú do úzadia. Rozvíja starú koncepciu, podľa ktorej exis-

tuje na princípe analógie previazanosť, medzi rituálnym konaním a fungova-

ním sveta. Čo sa stane na úrovni rituálu, analogicky to isté prebehne aj na 

makro úrovni. Z pohľadu tejto myšlienky, je možné ovplyvniť priebeh uda-

lostí na základe správne vykonaných rituálnych postupov a zvolených slov-

ných formulácii. 

Filozofia védánty si vzhľadom na svoju teoretickú prepracovanosť a vplyv 

na ostatné školy a smery indickej filozofie zaslúži najväčšiu pozornosť. Vlast-

ný význam slova védánta sa dáva do súvislosti s tým, že táto škola dokončuje 

alebo završuje védske poznanie, tj. anta koniec, védánta koniec véd. Z pohľa-

du indických filozofov išlo o konečné spečatenie védskej múdrosti a konečný 

výklad védskych textov. Vnútorne sa tento smer zvykne deliť do troch samo-

statných prúdov, ktoré sa líšia svojím učením a prístupom k skúmaniu člove-

ka a prostredia, ktoré ho obklopuje.  

Po prvé je to advaita-védánta, čiže nedualistické učenie konca véd. Za naj-

významnejšieho predstaviteľa tohto smeru je nepochybne považovaný Šanka-

ra (pravdepodobne žil okolo ôsmeho až deviateho storočia nášho letopočtu) . 

Ten je i v súčasnosti, mnohými vnímaný ako najväčší filozof, aký kedy žil 

v tomto prostredí. Šankara sa vracia k autorite upanišád a snaží sa prostred-

níctvom nich, skonštruovať ucelený filozofický systém. Jeho úsilie smerovalo 

k uchopeniu posvätných upanišád jednotným interpretačným spôsobom, čím 

sa dostal do situácie, pri ktorej musel skĺbiť množstvo rôznorodých ideových 

a myšlienkových názorov. Základom jeho filozofie sa stala idea nedvojnosti 

medzi átmanom a brahmom. Brahma chápal ako jedinú existujúcu realitu 

a átman, individuálnu duchovnú bytosť, je totožná s touto realitou. Brahma je 

podľa neho esencia prestupujúca všetko, stále a všade a z tohto dôvodu je ne-

mysliteľné, aby mohol mať akýkoľvek prívlastok či konkrétnejšiu charakte-

ristiku. Skutočnosť brahma, tak možno vyjadriť len v intenciách toho čo nie 

je, lebo čokoľvek by sme povedali, že brahma je, by nebola pravda. Názory 

na existenciu brahmu ako univerzálneho princípu bytia, je zhrnutá v známej 

upanišadovej sentencii neti, neti (ani to, ani to). Napriek tomu, najlepším 

možným vyjadrením toho čo je brahma, je saččidánanda. Ide o slovné spoje-

nie poskladané zo slov sat, čit a ánanda. „Sat vo význame skutočnosti, ako 

toho čo nie je neskutočné. Čit ako vedomie, vo význame, že nie je nevedomé 

a ánanda ako blaženosť, čo znamená, že je bez utrpenia.“ ([9], 534) V preja-

venom svete sa však môže jednotlivcom, ktorých myseľ nie je prebudená, 

javiť v mnohých podobách, a preto mu dávajú rôzne mená a vlastnosti. 
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Brahma ako jediná podstata sveta, žije sám zo seba a je nestvorený, tým pá-

dom je aj nekonečný vo svojej existencii. Vo svete sa brahma prejavuje ako 

mája, zdanie či klam. Len dokonale prebudené vedomie, átman, dokáže túto 

iluzórnosť prehliadnuť a poznať skutočnosť brahma. Existuje tak dvojité po-

znanie, nižšie, ktoré je zamotané do siete vonkajších prejavov a vyššie smeru-

júce dovnútra človeka, k átmanovi, ktorý je totožný s brahma. Átman je podľa 

advaita-védánty esenciou človeka, jedinou skutočnosťou prostredníctvom 

ktorej môže jednotlivec nadobudnúť poznanie pravdy. Na átmana sa vzťahuje 

nedvojnosť a je riadiacim elementom celého systém, vďaka nemu existuje 

človek ako celok. V prípade, že sa človek stotožňuje s nejakou svojou časťou, 

či už v podobe hrubohmotného tela, emocionálnych prejavov alebo myšlien-

kových foriem, žije v nevedomosti, pretože jedinou časťou na ktorú je po-

trebné sa zamerať, je átman.  

Druhou podobou védánty je višišta-advaita (kvalifikovaná dualita). Za jej 

hlavného predstaviteľa sa pokladá Rámánudža, ktorý žil na prelome 11. a 12. 

storočia. Tento smer takisto vychádza z myšlienkového prostredia upanišád 

a to v tom zmysle, že ich vykladá v teistických intenciách. To znamená, že 

brahma je osobným bohom a pánom stvoreného sveta (Íšvara). Brahma ako 

osobný boh postupným delením, prípadne zhusťovaním, vytvára manifesto-

vaný svet. Ľudia aj napriek tomu, že predstavujú akýsi atribút tohto božieho 

princípu, majú vlastnú nezávislú existenciu. Boh je tak prítomný v každej 

bytosti, v jej srdci a údelom človeka je túto skutočnosť poznať. Rámánudža 

kládol dôraz na vzťah duše človeka a osobného boha a aj napriek tomu, že 

individuálna duša ma trvalú existenciu nie je svojou podstatou identická s bo-

hom. Individuálna duša a hmota tak tvoria len akýsi obal pre brahmu, bez 

neho by nebolo možné aby existovali. Z tohto dôvodu, sa dá hovoriť o tomto 

smere ako o kvalifikovanej dualite, čo znamená, že pripúšťa istý typ dua-

lizmu. Duša je podľa višišta-advaity poznávajúcim činiteľom človeka a pripú-

tanosť k telu, ktoré podlieha zmenám a rozkladu, jej bráni aby sa povzniesla 

k svojmu stvoriteľovi. Individuálna duša má svoju esenciálnu hodnotu, ktorá 

sa nemení v procese znovuzrodenia a navliekania si nových obalov vo forme 

hrubohmotných tiel. Duša pri každom svojom narodení je determinovaná 

predchádzajúcimi činmi, ktoré určujú kvalitu života s príslušnými okolnos-

ťami, ktoré ju budú sprevádzať. Duše sa tak delia do dvoch kategórii. Jedny, 

ktoré túžia po slasti a pôžitku, tie blúdia v kruhu utrpenia a druhé, ktorých 

cieľom je dosiahnuť oslobodenie a viac sa už nenarodiť. Pokiaľ jednotlivec 

nedosiahne túto hranicu, je odsúdený k tomu, aby sa neustále znovu a znovu 
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rodil, bral na seba hmotnú podobu a riešil problémy tohto sveta. Jednotlivec, 

ktorý spojí poznanie s vrúcnou láskou, toho táto cesta dovedie ku konečnému 

oslobodeniu z pút vlastnej nevedomosti a zaslepenosti. Mystické spojenie 

s najvyšším princípom, možno najlepšie dosiahnuť práve cestou lásky a odda-

nosti k osobnej reprezentácii boha. V kontexte vývoja náboženských smerov 

na indickom subkontinente, zohral tento filozofický prúd dôležitú úlohu a mal 

zásadný vplyv na vznik mnohých sektárskych hnutí, ktoré si za svoj cieľ urči-

li práve oddanosť a lásku k božej osobe.  

Treťou podobou védánty je dvaita. Pri tejto koncepcii sa vychádza z toho, 

že už v upanišádach sa nachádza učenie o dvojnosti. Zakladateľ tejto školy 

Madhva, žil na prelome 12. a 13. storočia. Dualizmus tohto učenia spočíva 

v niekoľkých hlavných bodoch. Za najdôležitejšie sa pokladá to, že popri 

božskej nekonečnej existencii uznáva aj existenciu hmotného princípu, ktorý 

stojí v opozícii voči božskému princípu. Ďalej pracuje s dualitou individuál-

nej duše a hmoty a s dualitou božského princípu a individuálnej duševnej by-

tosti. Aby bol tento dualizmus dotiahnutý do svojej konečnej podoby, zdôraz-

ňuje sa dualita medzi jednotlivými dušami a dualita medzi rôznymi formami 

hmoty. Všetko v tomto svete tak funguje na princípe dvojnosti a opozície. 

Svet je zložený z troch individuálnych kategórii, boha, duše a hmoty. Všetky 

tri majú svoju pravdivú existenciu, avšak s tým rozdielom, že boh má v tomto 

systéme jedinečné postavenie a vďaka nemu môžu ostatné zložky sveta exis-

tovať. Podľa učenia Madhvu, nemožno akúkoľvek časť sveta redukovať na 

ilúziu alebo prejav boha.  

 

Literatúra: 
[1] BONDY, E.: Indická filozofie. Praha: Vokno, 1991. 

[2] FRAUWALLNER, E.: Geschichte der Indischen Philosophie. I.Band. Sal-

zburg: Otto Müller, 1953 

[3] HUXLEY, A.: The Perennial Philosophy. London: Chatto & Windus 1947.  

[4] KATZ, S.T. Ethics and Mysticism in Eastern mystical Tradition. In: Rel. Stu-

dies 28, 1992. 253-267. 

[5] KING, R.: Indian Philosophy. Edinburg: University Press 1999.  

[6] KING, R.: Orientalism and Religion. London: Routledge 1999.  

[7] MACFIE, A.L.: Orientalism. London: Pearson Education 2002.  

[8] MÜLLER, M.: The Six Systems of Indian Philosophy, New York: Longmans, 

Green, And Co, 1899. 

[9] RÁDHAKRIŠNAN, S.: Indická filozofie II. Praha: ČSAV, 1962. 



Vybrané problémy indickej filozofie... 

70 

[10] SAID, E.: Orientalism: Western Conceptions of the East. New York: Pan-

theon 1978. 

[11] WERNER, K.: Náboženské tradice Asie. Brno: Masarykova Univerzita, 

2002. 

[12] ZBAVITEL, D.: Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: Arca 
JíMfa, 1996. 

 

Mgr. Ivan Souček 

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF 

Hodžova 1 

949 74 Nitra 

soucek.ivan@gmail.com 

mailto:soucek.ivan@gmail.com


 

71 

 

ÚDAJE O AUTOROCH 
 

 

 

Silvia Fačkovcová, Mgr., 

doktorandka na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, študovala odbor Filozofia 

na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, diplomovú prácu napísala na tému Od-
cudzenie a sloboda u Karla Marxa a Ericha Fromma. Pracuje na dizertačnej 

práci Utilitarizmus v modernej a postmodernej dobe. Orientuje sa na etiku 

a filozofiu 19. a 20. storočia. 

 

Anna Mravcová, PhDr., 

doktorandka na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, študovala odbor Politoló-

gia na Katedre Politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, diplomovú 

prácu napísala na tému Voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie. Pracuje na 

dizertačnej práci Utilitarizmus ako filozofický fundament v moderných sociál-

no-politických koncepciách. Zaoberá sa problém utilitarizmu od jeho počiat-

kov až po  prejavy v súčasných filozofických smeroch a na súčasnej politickej 

scéne, orientuje sa na sociálnu a politickú filozofiu. 

 

Stanislav Ďurek, Mgr., 

doktorand na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, študoval učiteľský odbor 

Estetika – Náuka o spoločnosti na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie 

a Katedre filozofie FF UKF v Nitre, diplomovú prácu napísal na tému Po-

stmoderné aspekty nu jazzu (Interpretácia tvorby Jaga Jazzist). Témou jeho 

dizertačnej práce sú Filozoficko-estetické aspekty environmentu v súčasnej 
ekofilozofii.  

Orientuje sa na ekofilozofiu a  ekologickú etiku. 

 

Veronika Adamová, Mgr., 

doktorandka na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, študovala učiteľský odbor 

Nemecký jazyk – Náuka o spoločnosti na Katedre filozofie FF UKF v Nitre,  

diplomovú prácu napísala na tému Filozofické východiská ústavných princí-
pov. Pracuje na dizertačnej práci Pojem človeka vo filozofii T. Hobbesa. 

Orientuje sa na sociálnu filozofiu a filozofickú antropológiu. 

 



Údaje o autoroch 

72 

Radovan Garaj, Mgr., 

doktorand na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, študo-

val odbor Filozofia na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave, 

diplomovú prácu písal na tému Problém evolúcie v diele Teilharda de Char-
din. Pracuje na dizertačnej práci Podstata morálky a duchovného vývoja člo-

veka z hľadiska mystiky staroegyptského náboženstva. 
Orientuje sa na skúmanie vzťahu etiky a mystiky starovekého Egypta, na 

problémy smrti a nesmrteľnosti v staroegyptskom náboženstve a duchovný 

vývoj človeka. 

 

Ivan Souček, Mgr., 

doktorand na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, študo-

val na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre , diplomovú prá-

cu napísal na tému Symbolika zakomponovaná do hieratických textov religióz-
nych systémov – na príklade symboliky stromov. Pracuje na dizertačnej práci 

Problematika etiky a mystiky v rigvéde a najstarších upanišadach.  

Zaoberá sa problémami hermeneutiky náboženstva, náboženskej mystiky, 

symbolickej antropológie, ľudovej religiozity a náboženskou ikonografiou 

 



 

73 

PHILOSOPHICA 9 
kolektív autorov 

 
Vydavateľ:    Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

Autori:    Silvia Fačkovcová, Anna Mravcová, Stanislav Ďurek, 

Veronika Adamová, Radovan Garaj, Ivan Souček 

 

Redakčná rada: Doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. 

Doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. 

Mgr. Klement  Mitterpach, PhD. 

Mgr. Martin Vašek, PhD. 

 

Editor:     Mgr. Andrea Javorská, PhD. 

Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

 

Zodpovedný redaktor: 
Mgr. Andrea Javorská, PhD. 

 

Vydanie:    prvé 

 

Rok vydania:  2012 

 

Náklad:     120 ks 

 

Rozsah:    73 strán 

 

Tlač:     PhDr. Milan Štefanko – IRIS, Bratislava 

 

ISBN 978-80-558-0041-7 

EAN 9788055800417 

 

 

 
 


