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Naj�astejšie si h�adám miesto celkom vzadu. Som za 
chrbtami všetkých cestujúcich a za vlastným chrbtom 
mám stenu autobusu. Aké – také súkromie, s vlastnými 
myšlienkami – neby� rušená.  
Iné je sedie� uprostred rady sedadiel. Po�úva� 
rozhovory o ... všeli�om... a o politike... a tak. Ob�as 
odpoveda� na otázku, sledova� pristupujúcich, 
staršiemu hádam i miesto uvolni�. Sedie� medzi 
ostatnými cestujúcimi – „vtiahnutá do deja“. 
Nieko�kokrát som sedela celkom vpredu – pred 
ve�kým predným sklom. Nútilo ma to pozorne sledova� 
cestu, zákruty a pohyby šoféra. Len tam som si plne 
uvedomila rýchlos�, ktorou sa pohybujeme a to, aká 
malá náhoda by sta�ila, aby...  
 

Cesta autobusom je sú�as�ou o nie�o dlhšej cesty. Takej – 
celoživotnej. Aj po�as nej treba by� „vpredu“ – uvedomova� si 
jej smerovanie, zákruty a po�íta� s ne�akanými „náhodami“, 
ktoré ju môžu kedyko�vek ovplyvni�. Aj zásadne. Ale zárove� 
by� aj medzi ostatnými „spolucestujúcimi“. Po�úva�, odpoveda�, 
vedie� sa posunú�, uvo�ni� miesto. No a popri tom ma� i svoje 
„vzadu“. Vedie� by� sám so sebou a by� sám sebou. Ma� svoje 
vlastné myšlienky, aj ke� možno v�aka nim sa nenájde žiadne 
miesto „v rade“.  
 

                                                                                                              
                                                                                                   Š�astnú cestu 
                                                                                                                        želá 
                                                                                                                                    Hana. 
   

                                      P.S. „ ... a B�h je slepý �idi� sedící u volatntu...“ ( J. Nohavica ) 
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�o je svet ?  Kontrast prirodzeného a vedeckého sveta 
                                                     
                                                        ( Edmund Husserl ) 
 

Jarmila Luká�ová
 

 
Fenomenológia sa utvárala v dobe silného vplyvu 
pozitivizmu, v období úsilia o zvede�tenie prírodných a 
duchovných vied. Husserlova fenomenológia bola 
jednou z reakcií na obmedzovanie duchovných vied a 
filozofie na pozitivistický popis faktov.        

Husserl vidí vo vede krízu. Ako však môžeme 
pri takomto rozvoji vied hovori� o kríze? Ako mohlo 
dôjs� ku kríze vied, ktorá je zárove� krízou európskeho 
�udstva ? Ke� Husserl hovorí o kríze, nemyslí však 
krízu exaktnosti vied; kríza sa týka straty životného 
významu vied pre �udstvo, pre konkrétny �udský život. 
Vedy sa stali vedami o faktoch a vytvárajú ideálny svet 
�istej teórie, abstrahujúc od každého subjektívna.  
Moderný �lovek žije v tomto svete faktov a idealít, 
ktorý je iný od sveta jeho každodenného života, ktorý 
prežíva. V tomto vzdia�ovaní sa vedeckého 
objektívneho sveta od prirodzeného subjektívneho, vidí 
Husserl krízu. 

 

Husserl sa pýta po zrode a prí�inách, ktoré viedli k 
takémuto vývoju duchovnej Európy. Rodisko duchovnej 
Európy nachádza u starých Grékov, kde sa rodí nový 
postoj k obklopujúcemu svetu. V zrode gréckej filozofie 
vidí prafenomén duchovnej Európy. Filozofia ako 
jediná veda sa postupne rozvíjala do stále nových 
špeciálnych vied, ktoré sa dostávali do kontrastu s 
po�nohospodárstvom, �i remeslami existujúcimi už v 
predvedeckom svete. 
Vedecká aktivita  neprodukuje reálno, ale ideálno, ktoré 
má by� bezpodmiene�nou pravdou. Starogrécky �lovek 
sa v prirodzenom postoji naivného  života vo svete 
radikálne obrátil a urobil svet témou svojho skúmania. 
No aj jednotlivci, ktorí uskuto�nili takýto obrat, majú 
stále svoje prirodzené záujmy, stále žijú v prirodzenom  
predvedeckom svete, z ktorého vychádzajú a �erpajú. 
Už v Grécku sa �loveka zmoc�uje váše� po poznaní 
sveta odvráteného 

 
 
od praktických záujmov. „�lovek sa stáva 
nezú�astneným divákom sveta, stáva sa filozofom...“  
( [ 1 ], s.349 ) 

Husserl na�rtáva historickú motiváciu, ktorá 
uviedla do chodu premenu �udskej existencie a 
zú�astnila sa na vzniku nového duchovného útvaru, 
Európy. 

Za�iatkom novoveku dochádza  k dôležitej 
premene úlohy univerzálnej filozofie. Dochádza k 
prestavbe antického dedi�stva euklidovskej geometrie, 
gréckej matematiky a prírodovedy a vytý�eniu nových 
úloh, ktoré boli antike cudzie. V novoveku dochádza k 
rozvoju matematiky a geometrie. Už u Galileiho za�ína 
“ podvrhnutie “ idealizovanej prírody, matematicky 
skonštruovaného sveta idealít, miesto predvedeckej 
názornej prírody. Geometrii idealít predchádzalo 
praktické zememera�stvo, ktoré nemalo o idealitách ani 
potuchy, no ktoré bolo pre geometriu základom zmyslu. 
Galilei abstrahuje od každého subjektu ako osoby 
personálneho života. U Galileiho sa objavuje idea 
prírody ako reálne uzavretý svet telies a tým sa svet 
za�ína štiepi� na dva svety: prírodu a duchovný svet.    
Z takéhoto chápania sveta je už len krok k Descartovmu  

 

 
 
dualizmu a rozvoju dvoch tendencií, objektívnemu 
racionalizmu a transcendentalizmu. Racionalizmus je 
charakteristický pre filozofiu novoveku od renesancie a 
práve v tomto racionalizme vidí Husserl za�iatok krízy. 
Pod�a Husserla, naivitou tohto racionalizmu je 
objektivizmus. Charakteristické pre objektivizmus  je, 
že sa pohybuje na pôde sveta  a pýta sa po jeho 
objektívnej  pravde, �o je svet osebe. Táto úloha pripadá 
rozumu. Pri neustálom zameraní na vokajší svet, teda 
pri objektivistickom zameraní, dochádza však k tomu, 
že každé duchovno je poznávané na základe poznania 
prírody. Husserl hovorí o tzv. jednostrannom 
objektivizme, ktorý považuje za samozrejmé, že 
subjektívno musí by� vyradené a jedine prírodovedecká 
metóda je objektívnym ur�ovate�om. 

Vo vede sa zabudlo na názorný svet nášho 
životného prostredia a na subjektivitu, na pracujúci 
subjekt sám, ktorý vytvára túto vedu. Východisko z tejto 
krízy vidí vo vyriešení rozporu medzi vedami a 
duchovedami. „ Duchoveda je veda o �udskej 
subjektivite, vo vz�ahu jej vedomia k svetu, ako  sa  
jej javí a ako ju v jej aktivite a pasivite motivuje.“ 
([1],s.316) 
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Je to teda veda o okolitom svete tak, ako sa nám javí a 
platí pre nás. Východisko rozporu medzi vedou a 
prirodzeným svetom vidí Husserl vo vybudovaní novej 
duchovedy, transcendentálnej fenomenológie, ktorá 
dokáže uchopi� psychi�no vo svojbytnosti a 
prirodzenom založení vo svete. Transcendentálna 
fenomenológia má vychádza� z vedomia, �istého 
vedomia, v ktorom všetky veci vystupujú ako 
fenomény, ktoré nás privedú k veciam samým ešte 
spo�ahlivejšie ako ich doterajší objektivistický popis. 
�isté vedomie sa pre Husserla stalo pôdou absolútnej 
evidencie, vykonávate�om jeho platností. „ Duch tu nie 
je v prírode, ale príroda sa posúva do sféry ducha “ ( 
[1],s. 363 ). U Husserla môžeme teda hovori� o „ 
zahrnutí “ sveta do vedomia. Toto „zahrnutie “ však nie 
je reálne, ale intencionálne. Vz�ah vedomia k predmetu 
nie je vz�ahom  dvoch vonkajších nezávislých 
skuto�ností, lebo vedomie je vedomím predmetu a 
neexistuje predmet, ktorý nie je „predmetom pre.“ Preto 
Lyotard konštatuje:  „Preto niet odpovede na otázku, �i 
sa vo filozofii má vychádza� z predmetu ( realizmus), 
alebo z Ja (idealizmus)“ ( [2] ,s. 44 ). 

Vedomie sa nám potom javí ako akýsi k�ú� 
jednoty týchto dvoch svetov, sveta prirodzeného a 
vedeckého. Vo vedomí máme svet prítomný tak, ako sa 
nám pôvodne javí a zárove� je vedomie pôdou pre 
vznik vedy. Veda ako výkon �udského ducha je možná  

 

len na pôde tohoto pôvodne daného sveta. 
Ako sme už na�rtli, vedecký svet je svetom idealít, 

ktorý stráca pre nás zmysel. Avšak aj tento vedecký svet 
vychádza z predvedeckého sveta, z názorného, zo 
skúsenosti prístupného sveta, v ktorom sa odohráva náš 
praktický život. Tento prirodzený svet zostáva 
nezmenený, aj ke� vytvárame geometrický svet, �i iný 
svet idealít. Náš konkrétny život prebieha v tomto 
predvedeckom svete, ktorý nám je bezprostredne daný 
ako skuto�ný. V predvedeckej skúsenosti je nám svet 
daný subjektívno - relatívne. Subjektívne rozdiely nie sú 
však dôvodom, aby sme sa  domnievali, že je tu viac 
svetov, „ ... my máme v spolo�nom živote, spolo�ný, 
pre nás existujúci a platný svet...“ ( [3],s.130 ). Svet 
vedy však zakrýva predvedecký prirodzený svet , 
spôsobuje, že vlastný zmysel metód, vzorcov a teórie 
zostáva nepochopite�ný. No aj napriek vzniku vedy 
pokra�uje spôsob bytia v predvedeckom svete, pretože 
�udia nemajú ustavi�ne vedecké záujmy. Husserl tým 
nechce vylú�i� vedecký svet, pretože ten je stále 
sú�as�ou nášho života.  

Preto si Husserl musí postavi� otázku, ako má  
by� tento predvedecký svet skúmaný, ke� „ objektívna 
“ vedeckos� má by� vyradená. Husserlovi ide o „ 
objektivitu“ , ktorá je odlišná od „ objektivity “ našich 
vied. Ako dospie� k tejto objektivite ? 

Prvým metodickým krokom je epoché od  

 
 

všetkých vied. Nemyslí sa tým abstrahovanie od 
objektívnych vied, akoby v našom živote nebola žiadna 
veda, ale ide o zdržovanie sa akejko�vek spoluú�asti na 
poznatkoch objektívnych vied a všetkých objektívnych 
teoretických záujmov. Epoché sa vz�ahuje aj na všetky 
naše záujmy a akúko�vek kritiku. Naša epoché nás 
odlú�ila aj od akéhoko�vek prirodzeného života vo 
svete a jeho svetských záujmov. „ Je nám znemožnený 
akýko�vek teoretický záujem uprený na poznanie sveta , 
aj akýko�vek praktický záujem...“ ( [ 1 ],s. 198 ). Pri 
epoché sa stávame „ nezainteresovaným “ divákom. „ 
Empirické ja  je „ zainteresované “ na svete ,na základe 
toho, ja konštituuje fenomenologický postoj rozpoltené 
ja , ktorým sa vytvára „ nezainteresovaný“ divák, 
fenomenologické ja.“( [2],s. 30 ). Pri epoché sa 
vraciame k subjektivite, ako  má subjektivita svet.  

Avšak takáto epoché, ktorou sme sa zbavili 
všetkých objektívnych vied ako platností, nasta�í. Preto 
zavádza transcendentálnu redukciu, ako sféru �istých 
skúsenostných aktov vedomia. „Redukova� znamená v 
podstate transformova� každý údaj na náprotivok, 
fenomén,...“ ( [2 ],s. 33 ). Fenomenologická redukcia 
má redukova� súcno tak, ako sa nám javí, ako sa nám  

 

 
 

súcno dáva. V redukcii sa nám ukazuje „ vec sama “. 
Husserlovi nejde o špekuláciu �o sú veci, ale ako sa 
ukazujú. Husserl bol predsved�ený, že ke� sa budeme  
zaobera� vecami v ich fenomenálnej danosti, objavíme 
zákonitosti, ktoré nás privedú k veciam samým. 

Každý �lovek má svoje skúsenosti a 
perspektívy. Každý však vie, že žije s druhými �u�mi a 
vie, že sú aj oni zameraní na tie isté skúsenostné veci, 
ktoré v syntéze dostávajú zmysel „ javu nie�oho“. 
Prekra�ujúc od subjektu k subjektu vytvárajú 
univerzálnu syntézu, ktorou sa formuje predmetné 
univerzum, ktoré je nám dané také ako je. Aj ke� 
Husserl hovorí o intersubjektívnej zhode platností, 
nevylu�uje možnos� intersubjektívnych nezhôd, no 
vzájomným dialógom a kritikou, predsa dochádza 
k dohode. 

Husserl teda vychádza z rozpoltenosti sveta, z 
myšlienky, že veda sa pohybuje v uzavretej sfére 
vlastného výkladu, a tak sa vzdia�uje od svojho 
východiska. Husserlovi však nejde o zrušenie vedy, len 
sa musí na chví�u od vedy vzdiali�, aby sa k nej mohol 
znovu prinavráti� a vráti� jej platnos�. Snaží sa o 
objasnenie vz�ahu vedy a prirodzeného sveta, pretože  
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vo svete symbolov a vzorcov, 
ktoré realitu len zastupujú, 
strácame preh�ad, �o je a �o nie je 
danému javu vlastné a �o mu bolo 
len dané. Fenomenológia má by� 
eidetickou vedou, no možno ju 
chápa� hlavne ako metódu, ktorá 
by sa mala sta� sú�as�ou každej 
vedy. 

Aj napriek tomu však 
môžeme konštatova�, že Husserl 
upozornil na mnohé problémy ako 
je vz�ah vedy a prirodzeného 
sveta, problém subjektivity a 
prišiel s tézou „ spä� k veciam 
samým “. Všetky tieto problémy sa 
�alej rozpracovávali nie len vo 
fenomenológii, ale ovplyvnili aj 
existencializmus a iné vedné 
disciplíny.      
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RUSSELLOVE JEDNOTLIVINY             1.�as�           
A WITGENSTEINOVE PREDMETY 
  
 

Lenka �upková 
 

 
„ ...úlohou filozofie je za�a� nie�ím takým 

jednoduchým, �o ani nestojí za re�, a zakon�i� 
nie�ím paradoxným, �omu nikto neuverí.“ 

Russell 
 

 
Problematikou jednotlivín sa Bertrand Russell zaoberal už vo 

svojej úvahe z roku 1911 O vz�ahoch všeobecnín a jednotlivín (On the 
Relations of Universals and Particulars) a myšlienky, ktoré v nej rozvíjal, 
neskôr rozpracoval, rozšíril a upravil vo filozofii logického atomizmu 
(1918). 
     Russell v spomínanej úvahe pokladá rozlíšenie všeobecnín a jednotlivín 
na dve triedy za základný dualizmus a stanovuje nasledujúce protiklady 
medzi  všeobecninami a jednotlivinami: 
a)     protiklad medzi vnemom a pojmom, 
b)  protiklad medzi entitami, ktoré existujú v �ase a entitami, ktoré                          
        v �ase neexistujú, 
c)     protiklad medzi substantívami a slovesami, 
d)   protiklad medzi entitami, ktoré môžu by� v danom �ase na jednom 
mieste, ale nie na viac ako jednom mieste, a entitami, ktoré nemôžu by� 
nikdy alebo môžu by� v jednom �ase na rôznych miestach.1 
     Prvým rozdielom je rozdiel medzi vnemom, teda objektom aktu 
vnímania a pojmom, teda objektom aktu  usudzovania. Ak pripustíme 
existenciu takéhoto rozdielu, budú vnemy patri� medzi jednotliviny 
a pojmy medzi všeobecniny. Tento rozdiel je ale príliš 
psychologický, prostredníctvom definícií vnemov a pojmov sa nedá zisti�, 
ako sa a �i sa vôbec odlišujú, pretože sú vždy rela�nými �lenmi rozli�ných 
relácií (vnímania a usudzovania) a tak Russell h�adá iný rozdiel. 
     Druhý protiklad už stanovuje mimopsychologický rozdiel, pri�om 
existova� v �ase je chápané následovne. „...entita x „existuje v �ase“, 
jestliže p�edpokládame, že x samo není momentem nebo �ástí �asu a že 
n�jaký takový výrok jako „x je p�ed y nebo sou�asn� s y nebo po y“ je pre 
x pravdivý. (Nesmíme p�edpokládat, že p�ed, sou�asne a po se navzájem 
vylu�ují. Jestliže x trvá, pak tomu tak nebude.)“2 

Totižto predmetR 
usudzovania, je vzh�adom na �as bezvýznamný, to o �om premýš�am je 
�ahostajné k dobe usudzovania, zatia� �o predmetR vnímania je v tom istom 
�ase ako akt vnímania, sú�asný je aj predmetR vnímania aj vnímanie toho 
predmetuR. Vnem teda existuje v �ase (existuje v zmysle vyjadrenom 
v citácií) na rozdiel od pojmu, ktorý svoje ukotvenie v �ase nemá. 
Problémy ale nezmizli, pretože niekto môže trva� na tom že pojmy existujú 
v �ase, rovnako ako iný môže tvrdi�, že vnemy v �ase neexistujú, �o je 
�ažké vyvráti�. Druhý protiklad (existova�, neexistova� v �ase) nabáda ešte  
na rozdiel s oh�adom na priestor a na základe tohoto rozdielu Russell 
roz�lenil entity: 
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a) „na ty, které nejsou na žádnem míst�, 
b) na ty, které jsou na jednom míst� v jednom �ase, ale nikdy ne více než v jednom, 
c) na ty, které se nacházejí najednou na mnoha místech.“3  

 Toto delenie tvorí jadro štvrtého protikladu a je vysvetlené cez príklady. Tak v priestore nikdy neexistuje relácia na 
jednom mieste, ale nie na viac ako jednom existujú naše telá, zatia� �o všeobecné vlastnosti, napr. bieloba je na 
každom mieste, kde je nejaká biela vec. Na základe tohoto delenia je konkrétna biela škvrna jednotlivinou práve 
preto, že sú�asne nemôže by� na dvoch miestach a bieloba všeobecninou, lebo sa vyskytuje všade, kde sú biele veci. 
Vy�le�uje tu teda protiklad medzi „...entitami, které mohou být v daném �ase na jednom míst�, ale nikoli na více 
než na jednom míst�, a entitami, které nemohou být nikdy nebo mohou být v jednom �ase na r	znych místech.“4 

Zárove� Russell upozor�uje, že takáto formulácia by sa nemala vz�ahova� na myšlienky, aj ke� pripúš�a, že 
existuje vz�ah medzi myšlienkami a nejakou �as�ou hlavy �loveka, ktorý medzi myšlienkami a vecami v priestore 
neexistuje. V tomto zmysle je lepšie definíciu jednotlivín upravi� a jednotliviny definova� „...jako entitu, která 
v jednom �ase nem	že být na více než na jednom míst� nebo p�íslušet více než jednomu místu, a obecninu jako 
entitu, ktorá nem	že být nebo p�íslušet n�jakému místu nebo muže být �i p�íslušet najednou mnoha míst	m.“5   

     Na doplnenie týchto psychologických a metafyzických rozdielov uvádza ešte dva logické rozdiely, a to rozdiel 
medzi reláciami a entitami, ktoré reláciami nie sú a rozdiel medzi substantívami a slovesami. 
     Entity, ktoré nie sú reláciami nazýva ne-relácie a patria tu okrem jednotlivín aj všeobecniny, pojednávajúce 
o vz�ahu jednotlivín k všeobecninám, pre tieto všeobecniny používa termín predikáty, ale konkrétne má na mysli 
jednoargumentové predikáty, vlastnosti. Rozdiel medzi objektami ozna�enými slovesami a objektami ozna�enými 
substantívami dáva do súvisu s analýzou komplexov. Slovesom (= objektom ozna�eným slovesom) Russell nazýva 
schopnos� spojova� termíny do komplexov. Napr. „A miluje B“ je komplex, kde miluje spojuje A a B .Pod�a po�tu 
termínov, ktoré spájajú binárne, terciárne apod. pripúš�a aj existenciu komplexov, skladajúcich sa z jedného termínu 
a slovesa a takéto slovesá je potom možné nazva� predikátmi. Pre naše h�adanie rozdielu medzi Russellovými 
jednotlivinami a Wittgensteinovými  predmetmi nie je ani tak dôležitá Russellova uvaha o tom �i predikáty sú �i nie 
sú slovesami ani �i existuje nejaký jednoduchý vz�ah predikácie ako to, že jednotliviny  považuje na tomto základe 
za entity, „...které mohou být subjekty nebo �leny relací, ale nemohou být predikáty nebo relacemi.“6 Všeobecnina 
je takto bu� predikátom alebo reláciou. 
     Jednotliviny  teda pod�a Russella „...vcházejí v komlexy jenom jako subjekty predikát	 nebo jako �leny relací, 
a jestliže pat�í do sv�ta, vn�mž máme zkušenost, pak existujú v �ase a nemohou v jedné dob� zaujímat více než 
jedno místo v prostoru, do n�hož pat�í“7 

     V roku 1955 pripojil Russell k textu poznámku, v ktorej uviedol, že argumentácia v prospech existencie 
jednotlivín sa mu už nezdá by� správna a teória, ktorá existenciu jednotlivín popiera sa mu zdá rovnako prijate�ná 
ako  teória opa�ná. 
     V druhej prednáške z Filozofie logického atomizmu sa k analýze  pojmu jednotlivina vrátil a rozpracoval ju. Tu je 
aj vyjadrený zna�ný rozdiel medzi Russelovými jednotlivinami a Wittgensteinovými predmetmi, pretože zatia� �o 
predmetyW sú jednoduché, nedelite�né a najmä ve�né, jednotlivinyR sú do�asné.
  

                                                                                                                                              (pokra�ovanie) 
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V tejto práci sa budeme 
zaobera� pojmom 
sloboda, ako k nemu 
pristupoval francúzsky 
existencialista Jean-Paul 
Sartre. Budeme sa 
pozera� na slobodu 
z poh�adu toho ako sa 
vz�ahuje k �loveku ako 
subjektívnej existencii, 
singularite. Ke�že na 
slobodu sa nedá pozera� 
izolovane, musíme sa 
pozastavi� pri nieko�kých 
pojmoch Sartrovej 
fenomenologickej 
ontológie, pretože tieto 
majú pre objasnenie 
pojmu slobody k�ú�ový 
charakter. Budeme sa 
pohybova� v ontologickej   
a antropologickej rovine, 
etickej roviny sa 
dotkneme okrajovo len  
tam, kde to bude 
nevyhnutné pre  hlbšie 
objasnenie.  

 Pri štúdiu Sartrovej 
filozofie slobody by sa 
malo vychádza� hlavne 
z jeho diela  „Bytie 
a ni�ota“ (L´ Étre et le 
Néant, 1943). Ke�že sme 
sa ale k tomuto dielu ako 
primárnej literatúre 
nedostali, budeme 
vychádza� zo sekundárnej 
literatúry �eských 
a slovenských autorov ( 
zoznam na konci tejto 
práce) a tiež zo Sartrovej 
„prednášky“ 
„Existencializmus je 
Humanizmus“ (L´ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existencialism est un 

Humanisme, 1946), ktorá 
je síce spopularizovanou 
formou vyložené 
existencialistické  
u�enie, no pre lepšie 
objasnenie niektorých 
momentov je potrebná. 
Zárove� v tejto Sartrovej 
práci nachádzame istý 
„posun“ (aj �o sa týka 
pojmu sloboda) v jeho 
myslení, ktorý nás  bude 
zaujíma�.   Za nevyhnutné 
považujem aj pozornenie, 
že táto práca sa nezaoberá 
otázkou, �i je Sartrova 
filozofia, vulgárne 
povedané „zlá“ alebo 
„dobrá“, alebo �i má 
hodnotu z h�adiska dejín 
filozofie; �i nám je 
inšpiráciou k mysleniu 
istým spôsobom; �i je ešte 
aktuálna pre našu dobu. 
Týmito otázkami sa 
možno budeme zaobera� 
v iných prácach 
súvisiacich s francúzskym 
existencializmom.  
 
Sloboda a bytie pre 
seba 
 

Sartre rozlišuje 
vedomie (bytie pre seba) 
a ne-vedomie (bytie 
o sebe). Vedomie je vždy 
najprv vedomím seba 
(vedomím vedomia). 
Mimo toho je aj vedomím 
nie�oho mimo m�a, t.j. 
vecí (bytia o sebe). My sa 
budeme hlavne zaobera� 
bytím pre seba (per se),  

 
 

 
existenciou, bytím 
�loveka. Tieto výrazy sú 
synonymami, no každý sa 
používa v inej rovine 
uvažovania. Ke� Sartre 
hovorí o existencii, má na 
mysli bytie ako �asové, 
�asovú dimenziu bytia 
�loveka. Uvažuje o ich 
vz�ahu k slobode.  
     Najvä�šou chybou by 
bolo poveda�, že sloboda 
je základom bytia pre 
seba ( �loveka, 
existencie).  Bytie pre 
seba je vedomím bez 
základu, „existuje vždy 
v odstupe od seba ako 
prítomnos� pri sebe a nie 
ako bytie, ktoré je tým 
�ím je“ ([2], s. 34) Bytie 
�loveka (ako bytie pre 
seba) je slobodou a okrem 
toho je ni�ím. Chápanie 
ni�oho sa tu odvíja od 
Heideggerovho chápania 
termínu ni�ota. Sartre 
však ni�otu poníma 
odlišne, �o mu Heidegger 
neskôr vy�ítal. „Ni�ota sa 
chápe ako to, �o vyp
�a 
priestor medzi subjektom 
(�lovek, bytie pre seba) 
a objektom; medzi 
�lovekom a svetom stojí 
ni�ota.“ ([6], s. 292) 
Ni�ota zap
�a akúsi 
„trhlinu“. Bytie pre seba 
nie je tým �ím je, je 
spo�iatku ni�ím 
a slobodou, je 
budúcnostné, nie je ni�ím 
ur�ené. Je projektom do 
budúcna a je slobodným 
projektom. V bytí pre 
seba ide o to slobodne sa 
rozvrhnú�. Existova� 
a tým sa ur�i�. Vytvori� si 
svoju podstatu. Tu sa 
dostávame k výroku, 
ktorý najevidentnejšie 
ukazuje, o �o 
v existencializme ide. Nie  
 
 

 
vychádza� z ur�ení 
esencie �loveka, ale 
existovaním si esenciu 
vytvori�. Sloboda nie je 
základom, sloboda bytia 
pre seba je jeho vlastným 
bytím. Sloboda nie je ani 
predikátom pridaným 
k bytiu. Bytie nie je 
slobodné, bytie „je“ 
sloboda! Medzi týmito 
dvoma pojmami je 
ontologický vz�ah 
totožnosti.  

 Tým , že kalkulujeme 
s existenciou ako 
vedomím (bytím pre seba) 
sme oslobodení od 
determinizmu aj od 
predmetného sveta. 
Sloboda sa vynára za 
hranicami predmetného 
sveta . V tejto stati sa 
�asto vyskytuje pojem 
bytie. Pri rozpracovaní 
tejto práce mi bolo 
poradené tento pojem 
objasni� pre lepšie 
pochopenie študentmi. 
Osobne si myslím, že 
znalosti z predmetu 
„Ontológia a jej vývoj“ 
Vám k pochopeniu pojmu 
bytia budú posta�ujúce.  
Je �as za�a� sa slobodne 
utvára�. Smreková hovorí, 
že u Sartra nemá ís� 
o skúmanie podstaty 
slobody – pretože sloboda 
je fundamentom všetkých 
podstát. Myslíme si, že na 
základe predošlého túto 
myšlienku nie je potrebné 
rozvádza�. Na tomto 
stupni ju treba chápa�. 
Toto znamená, že bez 
Sartrovej 
fenomenologickej 
ontológie (silne 
inšpirovanej Husserlom 
a Heideggerom) môžeme 
o jeho slobode poveda�  
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málo. Pojem sloboda je 
spätý „s jeho novým 
projektem v�domí jako 
negativního, absolutn� 
slobodního, 
transcendujícího, které 
jako bytí pro sebe je 
odd�leno od bytí v�cí 
a nem	že být nijak 
determinováno“.([1], s. 
105) 

Antropologické 
a ontologické momenty sú 
u Sartra ako vidíme späté. 
V bytí �loveka ide teda 
o slobodné utváranie sa. 
„�lovek nie je ni� iné, iba 
to, �o zo seba urobí.“ ([4], 
s. 19)  Je to moje 
utváranie sa, ide hlavne 
o m�a, som subjektivita.  
 
Vo�ba, 
zodpovednos�, 
situácia... 
 

Vo�ba, zodpovednos�, 
situácia úzko súvisia 
s pojmom slobody.  
Vo�ba – medzi existenciu 
( bytie pre seba ) 
a slobodu sme umiestnili 
znak totožnosti. V rámci 
�alšieho výkladu budeme 
vysvet�ova� a obhajova�, 
pre�o je možné prida� 
ešte jedno znamienko 
totožnosti a za� pojem 
vo�ba. 

Sloboda nám dáva 
možnos� voli�. Nie. 
Sloboda nás núti voli�. Je 
to aj preto, že „niet 
�udskej prirodzenosti, 
lebo niet Boha, ktorý by 
ju stvoril“.( [4], s. 19) 
Ateizmus teda nezostáva 
len v etickej rovine. 
Vo�ba je ultimátna. 
Volím aj ke� nevolím. 
(„Ak si nevyberiem, 
vyberiem si aj tak“([4], s. 
51). Zvolil som si totiž  

 
 
 
 

nevoli�. Vo�bou sa 
rozvrhujem. Pojmom 
ni�oty sme sa zbavili 
determinizmu, závislosti 
bytia pre seba na bytí 
o sebe. Vo�ba teda 
zostáva v rovine 
subjektivity. Tým že 
volím, dostávam sa 
k tomu, že i problematiku 
pravdy a hodnôt 
vz�ahujem k sebe do 
roviny svojho 
subjektívna. Nemám 
objektívny korelát. 
Správnos� �i 
opodstatnenos�  vyvstáva 
až po zvolení si 
a vykonaní �inu. Kto mi 
má právo poveda�, �i to 
bolo správne alebo nie? 
Nestojím pred tvárou 
„zošediveného starca“ 
prebývajúceho medzi 
oblá�ikmi a jeho desatoro 
pre m�a nemá význam tak 
isto, ako na etikete 
napísané zloženie 
nejakého výrobku 
v plechovke.  

 Mohlo by sa zda�, že 
takto pojatá vo�ba 
a sloboda ma nevyhnutný 
koniec v anarchii. Sartre 
však podobne ako Camus 
(v „�loveku 
revoltujúcom“) našiel 
Damoklov me�, ktorý nad 
nás zavesil. Znie celkom 
paradoxne (pre m�a 
dokonca nepresved�ivo - 
pozn.) že nad 
subjektívnou vo�bou sa 
ako vztý�ený prst vznáša 
záchranca – 
intersubjektivita (hlbšie sa 
s �ou budeme zaobera� 
neskôr v trochu inom 
zmysle) 
Ako teda „náš záchranca“ 
vyzerá? Sartre:„...ke� 
hovoríme,  
že �lovek si volí, 
rozumieme tým, že každý  
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z nás si volí, ale 
chceme tým poveda� aj 
to, že voliac, �lovek si 
volí všetkých �udí.“ ([4], 
s. 21) �alej Sartre hovorí, 
že zlo si nevyvolíme, 
rozhodnutie a hodnota 
vždy implikuje dobro. Ak 
vždy ide o dobro, 
z nasledujúcej citácie 
neúprosne vyvstáva 
paradox : „Vždy si 
vyberáme dobro a ni� 
nemôže by� pre nás 
dobré, ak to nie je dobré 
pre všetkých.“ ([4], s.21) 
Sartre tu, povedané �esky 
„pokulhává“. Moment 
vše�udskosti ako 
zvláštneho druhu 
subjektivizmu u Sartra 
(ale i u Camusa) si 
vysvetlime �asom vzniku 
týchto myšlienok. 
Povojnová doba totiž po 
takýchto hodnotách priam 
volá a my, deti mieru, to 
zrejme nepochopíme, 
kým �osi podobné 
nezažijeme. Teda aj 
v hrudi ateistu môže 
prebýva� �lovek. 
Nihilizmus však stoná. Je 
to kaz, no doba zrejme 
determinovala aj 
nedeterminovaného 
subjektivistu Sartra. Iné 
„ospravedlnenie“ 
nenachádzame.  

 Vytrhnime sa 
však pazúrom etiky 
a axiológie, po�me 
spä� k vo�be. Na �u 
nadväzujú pojmy 
situácia, zodpovednos�. 
„Niet inej slobody, ako 
slobody v situácii“, cituje 
Smreková Sartra 
a upozor�uje na fakt, že 
práve situáciu kritici 
využívali ako argument  

 

proti slobode �loveka. 
Vraj práve veci tla�ia na 
našu slobodu – v situácii 
však unikáme danému.  

Autori kritík zrejme 
zabudli na to, že 
objektívny svet vecí je 
smetisko, ktoré ke� 
nevnímam, nepotrebujem, 
tak nie je. Až ke� príde 
moja vo�ba, vyberám si 
zo smetiska veci 
a vytváram defilé 
prostriedkov a cie�ov. 
Všetky danosti sa dajú 
poprie�. Ur�enosti nemajú 
zmysel, kým ich v rámci 
budúcnostného projektu 
nepotvrdím. (pojmy 
robotník, Francúz 
v prednáške 
Existencializmus je 
humanizmus). Danos� ma 
neur�í, nepôsobí ani ako 
zábrana, kým si ju takto 
nezvolím. Som 
jednoducho pánom 
situácie a som vyzbrojený 
slobodou existencie, 
vo�bou. Ako pán situácie 
mám však pred sebou 
vždy dve cesty: 
autentickú a neautentickú 
vo�bu (t.j. autentickú 
a neautentickú 
existenciu).  

 Autenticita znamená 
reflektova� sa ako 
odsúdený k slobode, 

by� zodpovedným, 
„ ako vedomie 
by�  
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nepochybným pôvodcom, nepopierate�ným autorom 
nejakej udalosti alebo veci“ ([2], s. 42). Volím 
s vedomím toho, že �oko�vek som zvolil, som 
pripravený nies� za to zodpovednos�. „Ke� existencia 
zobrazuje zbabelca, hovorí, že tento zbabelec je za svoju 
zbabelos� sám zodpovedný“ ([4], s.42). Tým, že som 
zodpovedný dávam situácii úplnú závislos� na mne. 
V akte totálnej zodpovednosti za naše �iny prichádza 
krá�ovná existenciálnych pocitov (prítomná, mimo 
iných aj u Kierkegaarda a Heideggera), úzkos�. Úzkos� 
prichádza ako konzekvencia konania na slobodu 
odsúdenexistencie, zodpovednej za všetko, �o môže 
prís�, �o sa môže sta�. Oporné body tu nenachádzame. 
�o ke� zlyhám? Sklá�am hlavu pred sebou samým? Je 
mi úzko – mám akýsi „strach v sebe a pred samým 
sebou“ ako tým, kto zlyhal a to ešte pred �inom.  
Úzkos� pramení z našej slobody, implikuje 
neprevodite�nos� našich �inov na druhých. V práci 
Existencializmus je  humanizmus dostáva úzkos� do 
daru k subjektívnej dimenzii ešte dimenziu 
intersubjektívnu. „�lovek je úzkos�“, hovorí Sartre 
„�lovek, ktorý sa angažuje a ktorý si je vedomí, že je 
nielen tým, kým si volil by�, ale i zákonodarcom 
voliacim v tom istom �ase ako seba celé �love�enstvo“. 
([4], s. 22) Intersubjektivita je pre „neskoršieho Sartra“, 
zdá sa, fundamentálna a posun od subjektivizmu 
k intersubjektivizmu má viacero podôb.  
 
Od slobody k  „slobode“ 
 
 Sartre vo svojich dielach nezostal pri jednom ustrnutom 
náh�ade na problém slobody. Prejdime od a) za�iatku 
k b) posunu.  

Len stru�ne. Sloboda bola traktovaná ako bytostná 
povaha �udskej reality, to, že �o nám prináleží od 
momentu nášho zrodenia, absurdná sloboda.  
Posunom nazývame to, že Sartre rozlišuje medzi 
slobodou, ako spôsobom bytia �udskej reality a 
„praktickou slobodou“. V niektorých pasážach 
prednášky Existencializmus je humanizmus 
nachádzame myšlienky o slobode, ktorá chce presadi� 
samú seba; alebo: „tieto ciele implikujú abstraktnú vô�u 
k slobode, lenže tá sa presadzuje v konkrétnom. Chceme 
slobodu pre slobodu a v každej konkrétnej situácii“. 
([4], s. 57) Sartrovi akoby už nesta�ilo bytostné 
založenie slobody, potrebuje aj inú slobodu, menej 
ontologickú, viac antropologickú, slobodu jednotlivca 
vo svojom bežnom živote.  
V prvej �asti „Ciest k slobode“, nazvanej „Vek rozumu“ 
nachádzame presne takúto slobodu. H�adá ju Mathieu, 
profesor filozofie. Celý svoj život vedie v zmysle 
„hesla“ by� slobodný. Až jeho druhovia mu ukážu, aký 
v skuto�nosti je: „Takto ma vidia oni, Daniel, Marcelle,  
 
 

Brunet, Jacques : ako �loveka, ktorý chce by� 
slobodný“. Zis�uje, že to �o chcel by� – by� slobodný – 
sa nedá uskuto�ni�. �alšie podrobnosti o deji nie sú 
z nášho h�adiska dôležité. Je to len malý príklad na 
posun v náh�ade na slobodu. 
 
Existencia a poh�ad druhého 
 
 „Pro-sebe-jsoucí pobyt dluží zjišt�ní svého bytí-o-sob� 
svému Bytí-pro-druhé.“ ([3],s.123) 
 
    Jedna z mnohých dôležitých tém týkajúcich sa 
Sartrovej filozofie �i ontológie slobody je otázka 
druhého. Kto je tento druhý, �o je za�? (ve�mi zlá 
otázka, z poh�adu fenomenológie i existencializmu – 
správne sa pýtame „ako je tento druhý?“ – pozn.). Je 
zaujímavé, že práve tu môžeme použi� Heideggerovo 
„kladenie sa v otázke“ a v súvislosti s predošlou 
otázkou sa zárove� môžeme opýta� – kto som ja ako ten 
druhý? 

Ve�mi zaujímavo znie už zaradenie druhého do 
subjekt-objektového vz�ahu. Druhý je totiž, tak isto ako 
ja subjektivitou, bytím pre seba. Ke� krá�am v noci sám 
ulicou, po�ujem pred sebou približujúce sa kroky, 
tuším, že o nieko�ko sekúnd vystúpi z tmy predo m�a 
objekt, �osi �o je úplne „oproti“ mne. Aký zdesený asi 
zostanem, ke� z tmy naozaj niekto vystúpi – ale je 
subjektom, dokonca ma, podobne ako ja jeho, vníma 
ako objekt. Len v�aka tomu, že som vnímaný, ako 
objekt, viem o sebe, ako o subjekte, dospievam 
k sebauvedomeniu. 

Akt, ktorý je pod�a Jankeho „bezprost�ední 
a zakládající vazbou existujícího Já k cizímu – Já 
(Fremd – Ich) je pohled“ ([3],s.119). Nie je to 
poznávajúci poh�ad. Je to skôr prežívanie poh�adu. 
V tomto poh�ade, v sebe ved�a bytia pre seba 
nachádzam aj bytie pre druhého, ktoré „predchádza 
a zakladá bytie s druhým“. ([2],s.44) – teda 
intersubjektivitu, ke�že druhý je subjektom tak ako ja. 
Smreková hovorí o dvoch podstatných významoch 
existencie druhého:„...predovšetkým, druhý je 
podmienkou môjho vedomia o sebe a po �alšie, druhý 
stavia limity mojej slobode“ ([2],s.45) Na jednej strane 
sa o sebe prostredníctvom druhého dozvedám aký som, 
lebo som bez podstaty a nemám nad sebou ani Boha, 
ktorý by mi to mohol poveda�. Som stále zastieraný 
možnos�ou transcendova� seba samého, by� k sebe 
nepravdivý. H�adám „...úto�išt� ve falešných obrazech 
sebe sama“, a takto neustále prekra�ujem svoje bytie 
o sebe. „Tato pohodlná situace se rázem m�ní, objeví-li 
se ten druhý“ ([3],s.121). Druhý ma teda vytrháva od 
nepravdivosti. Po tomto úkone nastupuje pocit hanby 
pred tvárou druhého. „Hanba, ktorú prežívam pod  
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vplyvom poh�adu druhého na moje telo, je pochopením 
m�a ako podstaty, teda ako atribútu prináležiaceho 
môjmu bytiu ako bytiu pre druhého“. ([2],s.46). Druhý 
mi dáva podstatu. Táto mi „naš�astie“ uniká a „ako taká 
je nepoznate�ná“ ([2],s.46). V podstate sa touto 
darovanou podstatou iba intenzívnejšie seba-
spoznávam.  

Na druhej strane, druhý nie je len príjemným 
priate�om na návšteve. Na jednej strane nám pomáha 
k sebauvedomeniu, no zostávame pre�ho 
permanentným objektom, predmetom medzi mnohými 
vecami, stáva sa z nás v poh�ade druhého bytie o sebe. 
�o je však hlavné, s druhým na nás do�ahla �ažoba 
determinácii. Ur�eniu podstaty sme unikli, ke�že je 
nepoznate�ná. V intenciách môjho sveta však druhý 
„kazí �o môže“. Môj skvelý krok budúcnostného 
projektu  je brzdený polenami determinácií, ktoré mi 
druhí hádže pod nohy. Dokonca som sa potkol, �ím som 
uvo�nil pevné zovretie vo�by v mojich rukách. 
V momente som mal v rukách za hrs� lepkavých 
determinácií. V týchto intenciách „...nie som viac 
pánom situácie“ ([2],s.46). Delím sa s druhým 
o univerzum; je tu; Sartre hovorí, že „mi ukradol svet“. 
Okradol ma o�ho tým, že ohrani�il môj svet, a �o je 
hlavné, moju slobodu. (pozri aj [3], s.126-127 – 
problém odcizení). Pod�a Smrekovej pri analýze vz�ahu 
ja-druhý sú dôležité tieto momenty. Najprv, že druhý je 
tu pre moje sebauvedomenie, „...pre pochopenie toho 
�ím som potrebujem druhého“. ([2],s.47) Druhý 
moment sme tu zatia� ešte nespomenuli a to je povaha 
vz�ahov medzi subjektivitami, ktorá je založená už v ich 
bytostnej štruktúre, a tou je konflikt.  

 Pod�a Sartra je konflikt vyvodený ako „...podstatná 
charakteristika bytia pre druhého“. ([2], s.47) Osobne si 
myslíme, že s konfliktom to bude podobne ako so 
slobodou a bytím pre seba. Janke tomuto konfliktu 
pridáva predikát „substanciálny“, odvíjajúc túto 
myšlienku z myšlienky o Sartrovej „revolucionalizácii 
teórie intersubjektivity“.  
 
Záver:  

 
Práca je síce málo analytická ale pokúsila sa 

objasni� nieko�ko momentov súvisiacich so Sartrovou 
filozofiou slobody a hlavne s pojmom slobody. 
Nespomenuté zostali napríklad pojmy ako neúprimnos�, 
angažovanos� �i fakticita. Ešte raz je však potrebné 
zdôrazni� aj �ažkosti pri rozpracovávaní tém pri 
nedostatku primárnej literatúry z dôvodu mojej 
neznalosti francúzskeho jazyka. Týmto by som rád 
apeloval na slovenských prekladate�ov. Umožnite 
prosím aj slovenskej študentskej obci �íta� Sartrovo 
dielo „Bytie a ni�ota“ v našom materinskom jazyku. 
Mnohí Vám budeme v�a�ní. 
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K filozofii nádeje 
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V tejto práci by som rada priblížila dielo Gabriela 
Marcela „K filozofii nádeje“. Ke�že je obsahovo dos� 
rozsiahle, budem sa venova� jeho prvej �asti s názvom : 
„Postavenie ontologického tajomstva a ako sa k nemu 
priblíži�“. 
Túto prácu Gabriel Marcel za�ína charakteristikou 
moderného �loveka, teda �loveka dnešných dní. Tohoto 
�loveka chápe ako jedinca, ktorý len prežíva jeden de� 
za druhým (ako by povedal Martin Heidegger, 
obstaráva), celý život sa usiluje dosiahnu� nie�o, no nad 
tým absolútne najzákladnejším neuvažuje, zabúda na to. 
Moderný �lovek dnes nepoci�uje potrebu bytia. Celý 
život len „bezducho“ plní isté funkcie, stotož�uje sa 
s nimi, a práve tieto funkcie posúvajú ontologický cit 
akosi do pozadia. �lovek uprednost�uje nie�o, �o mu 
nie je ani z�aleka tak prirodzené ako samotné bytie. 
Život takéhoto �loveka je teda plný funkcií, nie je tu 
miesto pre nie�o vyššie, hodnotné, pretože celé žitie sa 
obmedzuje len na plnenie jednej funkcie alebo úlohy za 
druhou. Takýto život nemôže prináša� ni� vzácne, 
perspektívne, je teda akýsi prázdny s množstvom  
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problémov, �o následne ústí do beznádeje. Práve 
v takomto svete, ktorý sa to�í len okolo množstva 
funkcií, slabne potreba bytia, osobnos� sa tu rozpadá. 
Avšak �o spôsobuje potlá�anie tejto ontologickej 
potreby? Nie je to ni�, len vlastný, násilný akt, teda ja 
sám som ten, kto túto potrebu bytia potlá�a. Pre�o to ale 
robím? Možno je to len podvedomé, nemám �as 
zamýš�a� sa nad potrebou bytia, pretože som 
zaneprázdnený množstvom funkcií, ktoré musím plni�, 
a to ma núti nechtiac v sebe tento pud potlá�a�. Potom 
tu opä� ostáva len �lovek ako oby�ajný zhluk funkcií, �i 
príkazov, ktoré musí plni�, akýsi stroj, ktorý raz 
funguje, inokedy nie. A na �o je odsúdený takýto 
nefunk�ný stroj, ak nie na zánik? Ke�že ni� netrvá 
ve�ne, aj plnenie mojich funkcií sa raz skon�í. Ke� 
moje funkcie za�nú zlyháva�, nie som schopný �alej 
vykonáva� to, �o sa odo m�a o�akáva, som akoby 
vyradený z prevádzky. Koniec mojej funk�nosti je 
zárove� koncom môjho života, nastáva smr�. Avšak 
moje bytie môže pretrváva� aj na�alej. Ako je to 
možné? Túto problematiku Marcel vysvet�uje 
skuto�nos�ou, že môj život, ktorý žijem, môžem 
poci�ova� ako neadekvátny tomu, �o v sebe nosím, �ím 
vo svojej podstate vlastne som. Denne plním svoje 
životné funkcie, �i povinnosti, snažím sa s nimi 
stotožni�, no kdesi vnútri neustále cítim, že to nie je 
ono, že mi predsa v tomto živote ešte �osi chýba. Teda 
môj život je jedna vec a moje bytie vec druhá. Nemusia 
sa vôbec kry�, �i zapada� do seba, aj ke� sa to zdá by� 
zrejmé. Na �o je mi teda akási ontologická potreba, na 
�o potrebujem by�, ke� aj tak nakoniec príde smr�? 
Nemôžem len plni� všetky svoje funkcie a nezaobera� 
sa potrebou bytia? Teda zdá sa, že práve smr� ma núti 
popiera� ju, nevenova� jej pozornos�. Ak je ale smr� 
výzvou k popreniu bytia, tak by sa mohlo celé moje 
myslenie blíži� k jednému bodu, k možnosti 
samovraždy. Medzi ontologickou potrebou a prípadnou 
samovraždou sa nachádza akýsi medzistupe� – 
zúfalstvo.  
�o je to zúfalstvo? Kedy �lovek zúfa? Za zúfalstvo 

možno ozna�i� stav, kedy �lovek nevidí východisko 
z nejakej situácie, je bezradný, poci�uje istú beznádej. 
Ako medzistupe� som ho ozna�ila preto, lebo je to stav, 
ke� �lovek nepoci�uje ontologickú potrebu, ale ešte ju 
ani nepopiera myšlienkami na samovraždu ako 
východisko z tejto situácie. Ke� zúfam, nazdávam sa, 
že nemám žiadnu nádej. Nádej, aby nie�o bolo tak ako 
chcem, aby som sa dostal zo situácie, nad ktorou zúfam. 
Ak mám nádej, znamená to, že verím, že všetko v sebe 
obsahuje istý princíp, ktorý je v zhode so mnou, 
s mojimi záujmami. Teda verím, že nie som sám kto  

 

 
 
 

chce, aby sa dané udalosti vyvíjali tak alebo onak.  
Napríklad: moja blízka osoba �ažko ochorie. Je to vážne 
a ni� nenasved�uje tomu, že sa jej stav zlepší. Ja však 
dúfam, �iže mám nádej, že sa uzdraví. To znamená, že  
verím, že je tu nie�o, �o si taktiež želá jej uzdravenie. 
Verím, že sa sama realita nebude stava� negatívne alebo 
�ahostajne k nie�omu, �o je všeobecne dobré. Teda 
dúfam, že nie som sám, kto si želá toto uzdravenie. Ak 
mám nádej, ak v nie�o skuto�ne dúfam, nemohli by ma 
v tomto prípade odradi� ani konštatovania ako: pod�a 
štatistík, pod�a skúseností je pravdepodobné, že sa 
doty�ná osoba už neuzdraví. Ale ke�že ja dúfam v jej 
uzdravenie, moja odpove� by znela : napriek 
štatistikám, napriek skúsenostiam ja viem, že realita je 
so mnou a tiež chce, aby sa moja blízka osoba uzdravila. 
Teda nie som jediný, kto to chce. Verím tomu, pretože 
nádej v sebe obsahuje akýsi vzostupný princíp, ktorý ju 
povznáša nad všetko empirické. Aj ke� doterajšie 
štatistiky merania ukázali výsledok tohoto javu ako 
negatívny, ja predsa verím, predsa mám nádej, že sa 
stane to, �o chcem aby sa stalo. Sama nádej vylu�uje 
takéto negatívne úvahy, preto tu nemožno argumentova� 
konštatovaním ako : pod�a štatistík at�. Pretože žiaden 
argument založený na empirickom nebude taký silný, 
ako silná je moja nádej.  
Možno poveda�, že celý náš život kolíše medzi nádejou 
a zúfalstvom. Na jednej strane zúfam nad nejakou 
situáciou, no na strane druhej vždy je tu istá nádej, 
nie�o, v �o môžem dúfa�.  
V istých situáciách možno nádej chápa� ako túžbu odetú 
do ilúzií, ktoré skres�ujú skuto�nos�, realitu pred ktorou 
zatvárame o�i. Hovorím si – mám nádej. Avšak to, �o 
mám je len nejaká  mnou vytvorená ilúzia, po ktorej 
túžim. Napríklad : stretnem zaujímavú osobu, nie�ím 
ma zaujme, chcel by som k nej ma� bližšie. Preto si 
nahováram, že máme nie�o spolo�né, nie�o, �o by nás 
mohlo spája�. Je to teda moja nádej ako túžba po tom, 
aby sme mali tie isté záujmy alebo nie�o, �o by nás 
akosi zbližovalo. Vytvoril som si nejakú ilúziu, po 
ktorej teraz túžim. No sú to len moje predstavy o tom, 
že som skuto�ne našiel nie�o spolo�né pre nás oboch. 
Avšak pred realitou, teda že tomu tak nie je, zatváram 
o�i, utekám pred �ou, nechcem ju vidie�. 
�alší problém, ktorému sa Gabriel Marcel v tejto 

�asti venuje, je problém vernosti. Pojem vernos� je 
každému z nás jasný, avšak tento autor ho podáva 
v trochu inej rovine. Vernos� vysvet�uje ako uznanie 
nie�oho trvalého, teda nie�oho, �o je. Vždy sa vz�ahuje 
k prítomnosti, k tomu �o je alebo má by� v nás. Ak som 
verný nie�omu, znamená to, že toto nie�o neustále  
udržujem v trvaní, nosím to v sebe, obnovujem to, aby  
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sa to nestratilo. Avšak skuto�ne verný ostanem len 
tomu, �o má pre m�a význam, tomu, na �om mi záleží. 
Ak sa, napríklad, v novinách do�ítam o smrti pána XY, 
�o to bude pre m�a znamena�? Ur�ite iba oby�ajný 
oznam, na ktorý po pre�ítaní zabudnem. Doty�ného 
pána som totiž nepoznal a oznamy takéhoto druhu �ítam 
v novinách denne. Nanajvýš si uvedomím, že sa nemôže 
sta�, aby som tohoto pána niekedy stretol alebo sa s ním 
porozprával. Je tomu tak preto, lebo tento pán mi nebol 
daný ako prítomnos�, tá prítomnos�, ktorej ostávam 
verný. 
Inak to bude s osobou, ktorú som poci�oval ako 
prítomnú. Oznámenie o jej skonaní by sa mi ur�ite vrylo 
do pamäti na dlhý �as. Po smrti takejto osoby záleží iba 
na mne, ako v sebe túto prítomnos� uchovám, aby 
nepoklesla len na nejaký obraz, ktorý sa �asom vytratí, 
alebo bude m�tvy v mojich spomienkach aj na�alej ži�. 
Táto osoba nebola predo m�a iba postavená, ako 
v prípade pána XY. Ak mi je niekto daný ako prítomný, 
nie je len predo mnou, ale už vo mne, vzniká medzi 
nami istý vz�ah, ktorý u pána XY nebolo bada�. 
S takouto osobou sa stretávam, rozprávam, prežívam 
s �ou nie�o, má miesto v mojej mysli, preto sa snažím aj 
po jej smrti zachova� si ju v sebe ako prítomnú. Táto 
bytos� mi bola prítomná, teda otvorená. Ak mi je niekto 
otvorený, znamená to, že je tu so mnou, môžem sa mu 
zveri�. Z otvorenej osoby vyžaruje nie�o, �o mi je 
blízke. U iných �udí tento pocit ma� nemusím. Aj ten 
najpozornejší alebo najláskavejší �lovek na m�a môže 
pôsobi� uzavreto napriek tomu, že ma povedzme 
obdarúva hmotnou pozornos�ou. No predsa cítim, že mi 
ni� nedáva, nie je schopný urobi� vo svojom vnútri 
kúsok miesta aj pre m�a, neviem sa tomuto �loveku 
zdôveri�. Otvorená osoba je tá, ktorá je celou svojou 
bytos�ou so mnou, je tu vždy, ke� ju potrebujem, vie sa 
mi otvori�, som pre �u prítomnos�ou, kým pre osobu 
uzavretú som len akýmsi predmetom, jedným 
z mnohých. Takáto uzavretos� je zárove� odcudzením. 
Ak mi napríklad niekto rozpráva o neš�astí druhého 
�loveka, rozumiem �o mi hovorí a viem, že by bolo 
správne súciti� s takýmto osudom. Avšak napriek tomu, 
že si to uvedomujem, necítim ni�, pretože táto osoba je 
mi uzavretá, teda odcudzená,. Je pre m�a len niekým 
cudzím, niekým, koho som nikdy nepoci�oval ako 
prítomného, teda aj jeho utrpenie je pre m�a nie�ím 
podobným ako oznam v novinách o smrti pána XY. Ale 
utrpenie alebo smr� �loveka, ktorý mi je prítomný, teda  
otvorený, �lovek, ktorému som sa vždy zveril, vždy bol 
so mnou, a teraz tu nie je, bude pre m�a znamena� 
ove�a viac ako len vyškrtnutie zo zoznamu. Odrazu 
nepoci�ujem jeho prítomnos�, na ktorú som bol 
zvyknutý, cítim, že mi nie�o, vlastne niekto chýba.    

 
 
 
Pre�o sú mi niektoré osoby otvorené a iné uzavreté?  
Pre�o s tými prvými viem vytvori� nejaký vz�ah, no 
s druhými nie? Uzavretú osobu budem stále vníma� ako 
nie�ím zavalenú, teda niekým a síce sebou. Pri stretnutí 
s otvorenou osobou cítim akýsi pokoj a porozumenie, 
ktoré z nej vyžarujú. Je tu nie�o pozitívne, �o mi 
imponuje. Takúto osobu môžem teda právom poci�ova� 
ako optimisticky naladenú, veselú. Naopak, uzavretá 
osoba na m�a pôsobí skôr nepokojne, ustráchane. �oho 
sa ale takýto �lovek obáva? Smrti? Ak áno, pre�o sa jej 
nebojí tak isto aj osoba otvorená? Obidve sú predsa 
�udským tvorom, sú to �udia. Avšak rozdiel je práve 
v ich vnútri. Uzavretá osoba si uvedomuje svoje 
smerovanie ako smerovanie nie k smrti, ale skrze smr�. 
Možno sa takejto osobe zdá vyjadrenie k smrti menej 
nebezpe�né ako skrze smr�. Ve� ak smerujem k smrti, 
dostanem sa iba k nej a nie až do nej. No ak moje 
smerovanie pokra�uje skrze smr�, znamená to, že 
musím do nej aj vojs�, nielen osta� kdesi pri nej. Ak si 
teda uzavretá osoba vysvet�uje smr� takýmto spôsobom, 
je pochopite�né, že následne upadá do pesimizmu. Ten 
môže by� však ve�mi nebezpe�ný, pretože by mohol 
v krajnom prípade vies� až k samovražde, teda 
k popretiu holej existencie. Otvorená bytos� je dobre 
chránená pred takýmto popretím, nebojí sa smrti, svojho 
smerovania. Je chránená pred samovraždou, lebo vie, že 
nepatrí sama sebe, ale sú tu i �alšie otvorené osoby, 
teda jej prítomné. Naopak, myslenie uzavretej osoby nie 
je ani z�aleka také pozitívne. Uzavretý �lovek 
nepoci�uje inú osobu ako prítomnú, nemá tu nikoho, kto 
by existoval pre neho, zdá sa, že všetci sú mu 
odcudzení. Myslí si, že je tu sám, následkom �oho 
upadá do zúfalstva, strachu a nakoniec možno 
i k popretiu svojej existencie. Ve� na�o by mal takýto 
�lovek ži�? Cíti sa ako by bol na svete sám, nemá tu 
takpovediac spriaznenú dušu, je vnútorne prázdny, 
nepotrebný, nemá pre koho ži�. Práve preto, že otvorená 
bytos� nie je takto vnútorne prázdna, je chránená pred 
možnos�ou samovraždy, popretím vlastnej existencie. 
Vie, že nepatrí sama sebe, cíti, že sú tu aj iné bytosti, 
otvorené, z �oho pramení chu� do života.  
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Ná�rt Teilhardovej 
evolúcie  

Ján Jariabka  
 
 

 
 
Teilhard de Chardin sa pokúsil vytvori� obraz 

evolúcie vesmíru, ktorý nám nie je cudzí, ale je 
predovšetkým „mojim vesmírom“. Urobil tak z potreby 
zladi� dovtedajšie poznatky nielen z oblasti prírodných 
vied, ale aj teológie a filozofie. Podujal sa h�ada� 
„božský prvok“ nie odtrhnutý od fyzického sveta, od 
všadeprítomnej hmoty, ktorá nás obklopuje, ale cez �u 
a prostredníctvom nej. �lovek nemôže pozna� nebo, ale 
len svet v ktorom je, v ktorom žije, pohybuje sa a koná. 
�lovek pod�a Teilharda potrebuje nie�omu veri�, 

v nie�o dúfa�. Keby ni� také nebolo, nebolo by ani 
pohnútky k �inu. �o by �loveka prinútilo by� lepším? 

Takouto istotou je pod�a Teilharda Ktema eis aei – 
nepominute�né dielo, predbežne mu vyhra�me pojem 
jednota, absolútno, �i totalita, ku ktorej sa dopracujeme 
cez stále prebiehajúcu evolúciu. Absolútno, ku ktorému 
smerujeme je neochvejná istota. Táto cesta smeruje 
vždy k cie�u. Nemôžeme ju zastavi� ani zmeni� smer. 
To je prvý postulát Teilhardovej evolúcie. Totalita, �i 
absolútno musí by� vždy všetko zah��ajúcim celkom. Je 
to jednota. Všetko musíme pochopi� z celku. Pri 
skúmaní musíme vystúpi� nad úrove� jednotlivých vecí, 
uvidie� celok v jeho zložitosti, vo vzájomných vz�ahoch 
a v mnohosti. Je to primát celku, druhý postulát. 

No však základným a najdôležitejším postulátom je 
primát vedomia. Teilhard na otázku: „�o je plným 
bytím?“ odpovedá: „Plným bytím, je bytie vedomé, 
preto aj vyššie vedomie je lepšie než vedomie nižšie.“ 
Vychádzajúc z tejto tézy a opierajúc sa 
o predchádzajúce postuláty, môžeme poveda�, že 
dosiahnutie cie�a je dosiahnutie vyššej úrovne vedomia. 

Pri poh�ade na svet vidíme pod�a Teilharda 
mnohos�. Každé súcno sa dá rozklada� na zložky 
patriace k nižšiemu poriadku než je ona sama. Len jedna 
substancia sa vymyká tomuto zákonu redukcie, je to 
duša. Práve duch spôsobuje, že hmota prerastá do 
vedomia. Ide o obojstranný vz�ah, pretože duša  
potrebuje hmotu ako materiál, ako predmet svojho 
pôsobenia. Vedomie je potom to, �o oživuje hmotu, 
dáva jej život. Svet „mnohých“ vecí sa vyvíja. Nastúpil 
cestu evolúcie. 

 

 
 
Pod�a Teilharda svet mnohosti sa zjednocuje. 

Postupne prechádza z vä�šej mnohosti k menšej cez 
geosféru, biosféru až k noosfére, teda bodu tzv. 
hominizácie, príchodu �loveka, až tak, že �ím je 
psychický život vyšší, �ím je duchovnejšia duša, tým 
zložitejšia a diferencovanejšia je hmota. Hovoríme 
o kompenza�nom zákone. Evolúciu vesmíru potom 
vidíme ako pyramídu, ihlan smerujúci stále vyššie až 
k prvému a zárove� poslednému bodu. 
Teilhardovskému bodu Omega.  

Evolúciu �i jednotiace stvorite�ské pôsobenie 
dovo�uje sama povaha vecí. Veci pod�a Teilharda 
vystupujú ako neuzatvorené, neukon�ené, stále na 
pomyselnej ceste vývoja. Podobne ako �lovek sám. 

Otázkou však zostáva, �o spôsobuje  evolúciu, 
pohyb smerom vyššie? A dokedy je možný neustály 
vývoj? 

Pri odpovediach na tieto otázky však bude lepšie 
opusti� �isto filozofický aspekt a pozrie� sa na 
Teilharda a jeho evolúciu z h�adiska náboženského. 
U Teilharda vystupujú tieto aspekty ako nerozlu�ne 
spojené, pretože jeho teória evolúcie nebola len nejakou 
�istou filozofiou, ale istým podložením viery, preto aj 
bod Omega spája s Kristom. Kristus ako Omega stojí na 
vrchole pomyselnej pyramídy stvorenia, lebo všetky 
prvky vesmíru sú hierarchicky usporiadané pod�a 
stup�a ich bytia, t.j. vedomia. Kristus však neviedol 
duše k pospolitosti, súhrnu, kolektivizmu, ale ide tu o 
„neustále vypínanie sa nahor“ o neustály vývin 
vedomia, stále vyššie a bližšie ku Kristovi, ku 
gigantickej jednote. Pôsobenie Krista ako Omegy je 
imanentné aj transcendentné zárove. Kristus na nás 
pôsobí fyzicky, pretože je v nás, a je hybnou silou celej 
evolúcie. Je to prí�ažlivos� bodu Omega a prvý impulz, 
ktorý popohnal hmotu k jednote, inak by sme zostali 
v stave nekone�nej mnohosti. 

Ak sme na za�iatku povedali, že dosiahnutie cie�a je 
dosiahnutie vyššej úrovne vedomia, potom kone�ný bod 
evolúcie je spojený nie s nejakým „nadvedomím“, ale 
paradoxne pôjde o obrátenie vedomia. Je to akýsi návrat 
mysliacej bytosti – vedomia spä� k Bohu cez Krista, 
preto sa skuto�ná evolúcia neudeje vo veciach, ale 
v �udských dušiach. 
                            
 LITERATÚRA: 
 
[1] TEILHARD de CHARDIN, P.: Môj vesmír. In: 
Revue svetovej literatúry, �.5,6, 1986.     
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Zopár postmoderných inšpirácií vo 
filozofickej antropológii 

 

Štefan Zuštin 
 
 
Nasledujúci �lánok by mal nastoli� otázku legitímnosti 
postmoderného poh�adu  na spolo�nos� a to, �i je 
a v akej miere je oprávnené hovori� o kultúrnej pluralite 
ako východisku alebo �i je stav plurality pozitívnym 
javom. 
 
Disenz verzus konsenz 
 

Týmito dvoma pojmami by sme mohli redukova� 
konflikt postmoderny a moderny, vyhrani�i� bojové 
pole súperov. Dôvod pre�o vôbec prís� s týmto �asto 
pertraktovaným problémom, ktorým sa v dos� ve�kej 
miere vyživuje práve strana postmoderny zastúpená 
svojou tendenciou k disenzu, aspo� u autorov prác 
vytý�iacich si definovanie postmoderny? Pre filozofa 
postmoderny je charakteristická radikálna pluralita, 
ktorá sa pretavená do obrazu �udského spolo�enstva 
stáva ni�ím nehatenou heterogenitou prejavov svojich 
�lenov. 

Vrá�me sa ale k vyššie uvedenému sporu. Z �oho 
vzišiel? Prísne vzaté, je to nevyriešený spor z �ias 
„ve�kých filozofií“, z obdobia viery v rozum, ktorý, 
privo�ajúc k svojim úspechom v novoveku, sa dožaduje 
hlavného chodu –všeuchopite�ného systému, ktorý treba 
vo svete odhali�. Je pozoruhodné, že napriek faktu, že 
filozofia a všetky na myslení sa zakladajúce formy 
�udskej aktivity, sú dynamizované práve 
pochybnos�ami. Inými slovami :kritika dosiahnutého je 
hnacím motorom k novým objavom. Ak niekedy bola 
táto skeptická formulka potla�ovaná, zvykneme hovori� 
o petrifikácii, stagnácii, období temna, dogmatizme 
a pod. Teda napriek vedomiu v plodnos� skepticizmu 
a hocijakých relativizujúcich snáh, ktoré sa kriticky 
odmietajú ako deštruktívne elementy, si ani moderná 
doba po páde novovekej hegemónie rozumu neudržala 
odstup od snahy obk�ukou dosiahnu� zjednotenie 
heterogénneho systému. Moderna tak isto odsudzovala 
predimenzované sebavedomie novovekého rozumu 
o vytvorenie obrazu sveta, ako dnes postmoderna vníma 
„harmoniza�né“ snahy moderny o nadvládu jedného 
princípu nad rozmanitými – a to zvýraz�ujem pojmom 
„inými“ – prejavmi hocijakého subjektu.  Subjektom  
rozumieme napríklad neredukovate�né, existen�né  
indivíduum (Kierkegaard) ako i subjekt kultúry. 

 

 
Porozumeniu pojmu subjekt nám dopomáhajú 

nemeckí idealisti, hlavne Fichte a Schelling, ktorí vo 
svojich dialektikách využívajú protiklad na spoznanie  
zdroja protikladu. Fichteho Ja sa spoznáva už v antitéze, 
kde sa Ja stretá so svojím pro�ajškom ne-Ja a je ním 
obmedzené. Schelling v Systéme transcendentálnej 
filozofie hovorí, že Ja (vedomie) je determinované 
nielen svojou vlastnou �innos�ou, ale i (tak isto 
chápanými) inými. V podobnom zmysle by sme mohli 
nájs� motívy u Hegla, pod�a ktorého vedomie 
uspokojivo dosiahne sebauvedomenie len v inom 
sebauvedomení, �o by sa sná� dalo vysvetli� spôsobom, 
že �lovek –sebauvedomujúca sa bytos� – sa poznáva 
v spolo�nosti a dejinách. 

Aby sme sa príliš dlho nezdržiavali pri subjekte 
ako takom, sta�í ak si uvedomíme, že identita sa utvára 
v interakcii s nie�ím iným. Mohli by sme poveda�, že 
�ím je ono iné odlišnejšie, tým jasnejšie si uvedomím 
svoj obraz, svoju identitu. So zjem�ovaním rastra 
diferencií si môžem tým viac, podrobnejšie, s vä�šou 
presnos�ou uvedomi� svoju osobu. Uvidím ostrejšie 
detaily, ktorými sa od blízko iného odlišujem, aj ke� 
prehliadnem tú �as� svojej osoby, ktorá sa s blízko 
iným, napr. priate�om so spolo�nými záujmami, prelína. 
Na uvedomenie si tejto �asti je potrebný odraz od 
takéhoto povrchu, ktorý ho reflektuje a nie pohltí. Na to 
potrebujem �loveka, ktorého subjektívne pokladám za 
iného, zvláštneho až �udného. 

Otázke identity – potreby jej zachovania �i 
strácania sa musíme venova� inde a to aj v súvislosti 
s problematizovaním jej podstaty vôbec. �i nie�o ako 
identita v zmysle podstaty osoby, jej skuto�nej tváre, 
nie�oho nemenného jestvuje. �i to nie je len mocenské 
vtlá�anie typizovaných masiek individualitám, násilie 
skrz pojmy, alebo �i netreba hovori� skôr o identite 
v prechode a to z dôvodu neuchopite�nosti podstaty po 
fenoméne u Kanta, Husserla (Lyotarda, Foucaulta, 
Nietzscheho). 
Pre�o by sa vlastne mala zachováva� identita ako 
špecifickos� môjho ja, ktoré by tak bolo sú�as�ou  
celosvetovej heterogenity subjektov? Len preto, aby 
sme dodržali postmodernú revoltu proti celku? �o tu 
vlastne znamená revolta proti celku? Celok znamená 
zastrešenie rôznorodého spájacím momentom, ktorým je  
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konsenzus, �iže dohodnuté stanovisko, ktoré sa bude rešpektova�, ktoré sa 
prijme za svoje, hoci pôvodne moje nebolo. Konsenzus je teda totalitou, 
ví�azstvom jednej subjektivity nad ostatnými, je to centrizmus, je to 
vyhlásené riešenie, ktoré postráda spravodlivého ducha po�ítajúceho  
(pod�a postmoderného merítka) s právoplatným existovaním iného. 
Konsenzus je zúfalým riešením, arogantnos�ou, �ahostajnos�ou, 
nespravodlivos�ou. Je poplatným jednému z množstva možností, kritérií. 
Konsenzus je pravdou a pravda je v postmoderne podstatne devalvovaná 
cez vô�u k moci, hovorí sa o režime pravdy, o pragmatizme pravdy 
�ohoko�vek, �o zví�azí v stretnutiach (Rorty).  Kým konsenzus smeruje ku 
konvergencii, disenzus diverguje, vzdia�uje sa od možnosti kone�ného 
riešenia. Pravda, konsenzus, �iže pristúpenie k jednotiacej, vysvet�ujúcej 
idey je nemožné z dôvodu nielen �udskej historickej nevyspelosti, ale ako 
sa zdá, práve kvôli nezlú�ite�nosti, nesúmerate�nosti kritérií. 

Na svetlo vychádza znovu obnovený problém zdôvodnenia, 
legitimizácie, ku ktorej sa vyjadruje tak skeptik Pyrhón ako 
postmodernista Lyotard. Na jednej strane je nepreklenute�ná priepas� 
medzi kognitívnym, etickým a politickým diskurzom, na druhej strane je 
tak logickým ako praktickým problémom dokáza� dôkaz. Helénsky 
skeptik na tomto mieste upadá do nekone�ného regresu, sú�asný teoretik 
pravdy K.Lehrer vylu�uje vetu, ktorá by bola absolútne platná, pravdivá. 
„Všeobecná teória bude úplná len vtedy, ke� uvedie podmienky, za 
ktorých bude pravdivá. Vtedy však musí reflektova� na seba. Priama alebo 
nepriama reflexia však žia�, vedie k známemu paradoxu.“ [(13), str. 28]  

Podobné „pravidlá“ platia i v exaktnej matematike : Godelova veta 
o neúplnosti z roku 1931, ktorá hovorí o neschopnosti vytvori� úplný 
a bezrozporný �íselný systém, matematický model vlastnými 
prostriedkami dokazujúco svoju bezrospornos� a platia i vo všeobecnej 
fyzike, „o ktorej sa tvrdí, že je základom všetkých redukcií, je ešte vždy 
rozdelená najmenej na dve hlavné oblasti, makrosvet, opísaný 
Einsteinovou teóriou relativity a kvantový svet, ktorý sám ešte nie je úplne 
zjednotený.“ ([4]Fayeraband) Svojimi konštrukciami, teóriami, ktoré 
buduje „nenapravite�ný“ rozum, si vytvárame ilúziu pravdy, nie skuto�ný 
obraz. 

Konsenzus je teda slovami Lyotarda nie legitímnym nájdením 
univerzálneho riešenia, kone�ného cie�a, ale je to iba ur�itý stav diskusie.  
„Ide tu o hru, nie o osud.“ [(3), str. 71] ako jeho protiklad rovnajúci sa 
neistote, nie univerzálne h�adisko. Namiesto h�adania konsenzu Lyotard 
navrhuje dodržiavanie spravodlivosti ako zachovania �istoty každej 
jazykovej hry, vyhnú� sa vzájomnej kontaminácii. 

Využijúc Wittgensteina je tu na mieste poveda�, že stret svetov, je 
stretom jazykových hier. Predstava hraníc jazyka ako hraníc sveta 
subjektu nie je vzdialená ani jazykovedcom, ktorých názor o spojení 
jazyka so svetom cez subjekt chápeme ako (romantickú) obsahovú 
koncepciu. Medzi jazykovedcom W.Humboldtom na jednej strane 
a filozofom I.Kantom na druhej strane vidím istú príbuznos� a nachádzam 
súvislosti cez myšlienku o apriórnom vybavení subjektu. Ke�že každý 
jazyk reprezentuje osobitné chápanie reality, z �oho im vyplynula téza  
o vzájomnej nepreložite�nosti jazykov. To, ako je úzko prepojený svet 
jazyka s objektívnym svetom, �o môžeme využi� i na demonštráciu 
špecifickosti vnímania – determinovaného jazykovými štruktúrami (alebo 
naopak?), teda nepriamo kultúrou, tradíciou, sa dá vysvetli� na typickom 
príklade vnímania, poznania, rozoznávania farieb v závislosti od svojej 
kultúrnej danosti. 

Eskimáci rozoznávajú 8 odtie�ov 
bielej, africké kmene 50 gaštanovej, 
Mauri vyše 100 �ervenej (Quark 3/01 
str.38). 
 
Uvedenie kultúry a indivídua 
do pomeru 
 

Práca etnológa spo�íva, okrem 
iného, na spoznávaní takto chápaného 
odlišného vnímania sveta a rôznych 
kultúr. Ich úlohou je nachádza� iné, 
popisova� iné svojim jazykom, 
zbiera� a tým konfrontova� 
rozmanitos�. Rozmanitos� 
zhromaždeného materiálu by nás 
nemala necha� filozoficky chladnými. 
Jednak preto, že problematizuje 
(ne)poznanie, (ne)preložite�nos�, 
(ne)porovnate�nos� kultúr, jednak 
preto, že si cez �u, rozdielnos� kultúr 
–nie však povrchné odlišnosti, ktoré 
sa �asto zdajú blízkymi pre 
privlastnenie �i skôr prispôsobenie si 
ich významov na vlastný obraz, 
popretie radikálnej inakosti 
nedostatkom empatie, 
dezinterpretáciou – znamená 
relativizova� moje ja, zdecimova� 
svoje vlastné sebavedomie. 
Rozdielnosti nie sú v mali�kostiach, 
ale v základných principiálnych 
veciach, ako chápanie, poh�ad 
z istého východiska na kategórie 
osoby, �asu, chovania, prírody, 
spolo�nosti. 
Napríklad F.Novosád  navrhol vidie� 
rozdiely pod�a toho, �i sa dajú 
umiestni� na os pokrok – zaostávanie. 
Takto rozlíšil rozdiely medzi ideálmi 
života, ponímaním ekonomickej 
racionality, rozdielne etiky práce 
a potom tie, �o sa nedajú chápa� ako 
pokrokové, resp. zaostávajúce 
prejavy: rozdiely v spôsobe 
sebaponímania, vnímania �asu 
a priestoru, vz�ahu medzi mužom 
a ženou, vnímaní hodnoty veku. 
�ažko možno dospie� k rozhodnutiu 
o miere odlišnosti, no tak ako ju 
netreba podce�ova�, neslobodno ju 
ani prehliadnu�. Súmerate�nosti �i 
nesúmerate�nosti sa budeme venova�   
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pri na�rtnutí spôsobov 
komunikácie v poslednej 
kapitole. Sila kultúry viaza�, 
podmie�ova�, determinova� 
jedinca je skuto�ná, k jej 
pôsobeniu sa vz�ahujú 
disciplíny ako etnológia, 
sociológia a ostatné uvažujúce 
o otázkach �loveka. Vplyv 
kultúry na �loveka sa snažia 
vysvet�ova� z rôznych aspektov, 
v rôznej intenzite viazanosti – 
od rigidnosti po úplné 
popieranie. 

Na túto väzbu sa dá 
h�adie� aj ako na problém 
identity: identity privracajúcej sa 
k tradícii alebo naopak, potreba 
stanovenia si samostatného 
výrazu, akoby autonómneho 
definovania sa, nájdenie si 
autonómneho priestoru 
v pretlakoch konvencií. Kultúru 
možno vysvetli� pod�a 
niektorých ako komplex 
interpreta�ných praktík, ako 
spôsob života, spôsob myslenia, 
ako subjekt, ktorý pretlá�a, 
zvýraz�uje základné rozhodnutia 
o cie�och a hodnotách konania, 
predstavi� ich ako vzor. 
C.Geertz, spolu s M.Weberom 
sa domnieva, že �lovek je zviera 
zavesené do pavu�iny 
významov, ktorú si samo 
upriadlo. Pod�a neho, kultúru 
netreba h�ada� v nevidite�ných 
štruktúrach existujúcich v mysli, 
ani v súboroch konkrétnych 
vzorcov správania, ale 
v symbolických systémoch. 
Prostredníctvom symbolov 
pôsobia kultúrne vzorce ako 
riadiace mechanizmy, plány, 
návody, pravidlá, inštitúcie 
(programy) pre riadenie 
správania. Dávajú sociálnej 
a psychologickej realite význam, 
objektívnu konceptuálnu formu. 
Bez nich by bola skúsenos� 
beztvará. Bez nich by bolo 
správanie chaosom ú�elu sa 
mí�ajúcich �inov,  

 
 

nepochopite�ných, neschopných nies� komunika�ný, pragmatický aspekt. Bez 
nej by bol �lovek vyradený zo spolo�nosti, bez nej by nebol chápaný, bol by 
nefunk�ný.  
To, že registrujeme mnohorakos� kultúr, nás privádza k úvahám: 

1- možno hovori� o pokroku ? 
2- možno poznáva� kultúry z h�adiska ich vyspelosti ? 
3- možno porovnáva� kultúry? Nie sú nesúmerate�né ? Lebo z toho 

plynie problém pochopenia iného (komunikácia, ochota, tolerancia) 
uvedomujúc si fenomenologickú povahu symbolov – ovládaných 
významov v rámci kultúry, �o robí kultúru prístupnú iba tým, ktorí ju 
zdie�ajú. 

C.Lévi-Strauss upozor�uje, že i uznanie rozmanitosti kultúr môže by� iba 
predstierané, ak by sme mali vychádza� z dôležitejšieho faktu, „falošného 
evolucionizmu“. Falošný evolucionizmus totiž pokladá rozmanitos� kultúr iba 
za rozdielnos� v stupni vývoja k rovnakému cie�u: „�udstvo isto speje 
k jednote a totožnosti, avšak táto jednota a totožnos� sa môžu uskuto��ova� iba 
postupne, pri�om rozmanitos� kultúr ilustruje okamihy procesu...“ [(2), str. 18] 
Z toho nám vychádza, že falošný evolucionizmus môže hovori� iba o falošnej 
rozmanitosti. Ke�že Lévi-Strauss spochyb�uje sociálny evolucionizmus, musí 
nanovo vysvetli� pojem pokroku. 
Dobrým príkladom, ktorý nám odhalí 
nedostatky tradi�ného chápania 
pokroku, je poukázanie na to, že len 
v nedávnej dobe objavené národy 
v Tasmánii a Patagónii, niektoré 
austrálske a amazonské kmene 
vyrábajú alebo donedávna vyrábali 
nástroje z tesaného kame�a. Nesmie 
nás to, ako sa stáva, zvies� k tomu, 
aby sme na tieto  kmene pozerali ako 
na príkladný zjav z doby kamennej. 
Medzi paleolitickými spolo�nos�ami 
a niektorými domorodými 
spolo�nos�ami existuje jedna 
podobnos�: používali nástroje 
z tesaného kame�a.  Tento fakt 
musíme bra� iba ako fenomén 
a neupadnú� do nesprávnych 
zjednodušujúcich redukcií, analógií 
stotož�ujúcich sú�asnos� v niektorom 
pre nás zabudnutom kúte Zeme 
s predkami �udstva v dobe paleolitu. 
Nesprávne analógie preto, lebo nie je 
správne hovori� o nevyspelých 
národoch, národoch bez histórie. A redukcie preto, lebo v porovnávaní 
nemožno vychádza� z jedného spolo�ného (kamenné nástroje) a uplatni� túto 
podobnos� i v iných oblastiach, o ktorých nemáme dostatok informácií, ktoré 
opomíname: jazyk, spolo�enská organizácia, náboženstvo a vôbec duchovné 
rozmery týchto kultúr. Je vôbec problematické hovori�, ktorá jej podoba je 
vyspelejšia, jednak preto, že sa za celú dobu vývoja jedine�ne uspôsobila pre 
konkrétnu skupinu, jednak preto, že uspokojivo plní svoju funkciu, �ím sa 
kultúry stávajú rovnocenné, resp. otázka o miere hodnotnosti stratila zmysel 
[(1), str.94], pretože aj kvôli tomu, že hoci pokrok je iba napredovaním, pritom  
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môžeme pripusti� i to, že sféry 
�udského života sa vyvíjajú i jedna 
na úkor druhej. Druhá vec je, že 
hoci pokrok môže by� 
napredovaním, ale nemusí 
vylu�ova� myšlienku, že sa práve 
spôsob životného  
štýlu , ktorý hodnotíme ako vyspelý  
ocitne v slepej uli�ke 
a z dlhodobejšieho h�adiska bude 
ma� len cenu trpkej skúsenosti – 
vedomie o nesprávnosti prijatého 
smeru. I 2.svetová vojna bola pod�a  
nás omylom, a predsa ju vyvolalo 
civilizované spolo�enstvo na 
„vyššej“ úrovni ako amazonskí 
indiáni. 
Je dos� nepredstavite�né tvrdenie, 
že sa s „izolovanými“ 
spolo�enstvami ni� nedialo. 
Môžeme oponova�, že práve kvôli 
izolovanosti sa im nedostalo 
podnetov, výdobytkov z ostatného 
sveta. Proti tomu je ale námietka 
o kongeniálnosti. Kultúra 
nestretávajúca sa s inými, musela 
napredova� iným smerom, k iným  
cie�om, s inými prioritami, iným 
tempom v rôznych odvetviach, 
svojimi vlastnými výdobytkami, 
svojím vlastným pokrokom, ale 
pokrokom s významom patriacim 
práve onej kultúre. Práve preto 
Lévi-Strauss rozlišuje stacionárnu 
a kumulatívnu históriu. V tom 
spo�íva originálnos� kultúr. Do 
našej pozornosti sa však dostane len 
špi�ka �adovca, ktorý považujeme 
za hodný pomenovania 
výdobytok, vynález, ktorý 
prispel k „vše�udskému 
bohatstvu“ ako papier, pušný 
prach, porcelán od �í�anov, 
sklo, oce� od Indov, písmo od 
Feni�anov. Na kultúry sa 
nemožno pozera� pod�a toho, 
ako prispeli k civilizácii, lebo 
pojmu svetovej civilizácie 
pridávame už nejakú hodnotu. 
Hodnoti� kultúrny prínos je 
za�ažené tým, že ide 
o príspevok civilizácií s ur�itou 
hodnotou. Najlepšie  
 
 

 
 
 
vysvetlenie by bolo, ak si 
predstavíme, že interferencia vzniká 
iba v prípadoch, ke� majú vlny  
rovnaké parametre. Západná 
civilizácia sa stala merítkom, pod�a 
ktorého sa posudzujú ostatné 
civilizácie – ich úrove�, hodnotu 
získa pod�a toho, nako�ko je jej 
podobná, �o konkrétne znamená, 
nako�ko dokáže spolo�nos� 
zabezpe�i� svojim �lenom pohodlný 
život spojený s množstvom 
spotrebovate�nej energie. 
Ak chceme by� filozoficky 
dôslední, nemôžeme sa uspokoji� 
s prehliadnutím relatívnosti, ktorá 
stojí na tom, že celý svet sa stane 
iným, ke� zmeníme kritérium 
hodnotenia, ke� sa postavíme na 
miesto iného vnímate�a, ke� sa 
pozrieme cez inú prizmu hodnôt 
z mnohých. 

Svety sa nám preto zdajú 
primitívnejšie a zaostalejšie ako ten 
náš, lebo sú nám vzdialenejšie 
svojou inakos�ou, svojim 
hodnotovým komplexom. Existujú 
veci, ktoré iné kultúry dosiahli 
v divergentnom vývoji od západnej 
civilizácie v porovnaní s �ou lepšie. 
Tzv. prírodné národy majú vä�ší 
zmysel pre ekológiu, pre 
prispôsobenie sa prírode (nie 
prispôsobením prírody). Len 
v poslednej dobe priznávame ur�itú 
hodnotu ich zmyslu pre harmóniu, 
súžitie s prírodným svetom (s 
minimálnym odpadom  

 
 
 

a maximálnym využitím zdrojov, 
skromnými pomermi, s ktorými sa 
uspokoja pre život), kvôli 
deštruktívnemu napredovaniu  našej 
civilizácie už s prejavenými 
následkami. Západ môže by� 
korunovaný za vládcu strojov, ktoré 
mu umožnia osíd�ova� vesmír, ale 
to neznamená, že tým sú vyriešené 
i existen�né problémy �loveka a to 
vôbec neznamená, že by tieto 
výdobytky mali by� akýmsi 
protipólom negatívnych ��t – 
nezastavite�nej chamtivosti 
ekonomiky kapitalizmu, straty 
autonómnosti v postindustriálnej  
spolo�nosti, straty ovládania svojich 
produktov.Oproti tomu, pod�a Lévi-
Straussa, �ína vypracovala životný 
štýl, ktorý dokázal obmedzi� 
psychologické dôsledky 
demografickej nerovnováhy; islam 
sformuloval pred   trinástimi 
storo�iami teóriu solidarity foriem 
života technického, ekonomického, 
sociálneho, duchovného; domorodí 
Austrál�ania sú vyspelí v porovnaní 
s ostatnými v usporiadaní rodinného 
života a s harmonizáciou vz�ahov 
medzi rodinou a sociálnou 
skupinou; a tak �alej (pozri [2 
(str.34-37)]).  

Môžeme sa zamyslie� i  nad 
stavom jednotlivých civilizácií 
v dávnej minulosti, kedy boli 
spolo�nosti schopné prekvapivých 
výsledkov i z dnešného stavu. Aj 
ke� sa môžeme pri mnohých len 

dohadova� o ich prvom 
pôvode �i pravom význame, 
predsa je tu taká možnos�, že 
existovali relatívne na 
vysokom stupni vyvinuté 
technológie elektrotechnické 
– galvanický �lánok 
objavený pri Bagdade, 
žiarovky v starom Egypte; 
optické – nález zvä�šovacej 
šošovky z krištá�u; chirurgia 
– lie�enie sivého zákalu,  
poškodenia svalu, trepanácia 
lebky v Mezopotámii; 
astronomické znalosti. 
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Niekedy je �ažko rozozna� 

mágiu od rozvinutej technológie, 
pretože sú vo svojej podstate tým 
istým, ibaže „technika“ �i 
technológia je z nášho poh�adu 
moderná, kým mágia je �ou 
prekonaná. V oboch prípadoch však 
ide v podstate o to, že sa skúmaním 
prírody, h�adaním poznania, ktoré 
aj tu znamená moc, získa moc 
�loveka zasahova�  do prírody. Po 
spoznaní prí�in nasleduje možnos� 
želané javy vyvoláva�. Táto 
„intelektuálna zvedavos� západného 
faustovského �loveka“ [5] je  
prízna�ná tak v mágii - v túžbe 
ovláda� svet, fyzis a v jej 
ezoterickom momente, ako v 
technike.   

 Zatia� vidiac, že tradi�né 
predstavy o pokroku a o vyspelosti  
sú nefunk�né, nevysvet�ujúce, ale 
zato totalizujúce a príliš úzkoprso 
klasifikujúce, treba nám potvrdi� 
možnos� skuto�nej rozmanitosti, 
ktorá má svoj význam, hodnotu, 
právo na existenciu. 
Neodsudzovanie jednej druhou, 
potvrdi� práve postmodernými 
východiskami plurality a hodnoty 
inakosti.  
 
Význam zachovania 
rozmanitosti kultúr 
 
je z viacerých dôvodov želate�ný. 
Udržiavanie pravej rozmanitosti, 
hoci je to spojené s �alšími 
otázkami prenikania, 
kontaminovania, interakcie medzi 
svetmi ( �i spravodlivé, �i nie, �i 
prirodzené, �i nie) nás nabáda, aby 
sme uvažovali o komunikácii medzi 
kultúrami : 
a.) ako alternatívy: „Dokonca 

i dnes, po troch storo�iach 
diskusií ... �i sú (divosi) 
urodzení, zvierací alebo dokonca 
ako ja a my, �i uvažujú ako my, 
�i sú pohrúžení v pomätenom 
mysticizme alebo sú vlastníkmi 
vyšších foriem pravdy, ktoré 
sme my v svojej hrabivosti  

 
 
 

 
stratili, �i sú ich 
zvyky od kanibalizmu 
po matriliniu 
oby�ajnými 
alternatívami – ani 
lepšími, ani horšími 
ako naše vlastné, 
alebo surovými 
predchodcami tých 
našich zvykov, ktoré 
vyšli z módy, alebo je 
to proste náhodná 
exotika, ktorú je 
zábavné zbiera�, �i sú 
spútaní a my slobodní 
alebo naopak... 
“[(11),str.381] 
 b.) jestvovanie iného vo�i mne 
v podobe stretnutia, 
pre antropológiu je iné, v rámci 
�udského, prame� k rozšíreniu, 
upresneniu v induktívnom snažení 
vykryštalizova� podstatu �loveka do 
�o naj�írejšej podoby, s využitím �o 
najbohatšieho, najrôznorodejšieho 
materiálu. Otvoreným ostáva ale to, 
�i je možné, �i teoreticky hrozí 
úplné zamalgamovanie plurality 
identít, jazykových hier, 
paradigiem, kultúr, svetov, �i to nie 
je strach pred fatamorgánou, �i je 
vôbec možný systém bez výnimiek. 
Výnimky, ktoré vo svojej 
nepatrnosti po nieko�kých 
operáciách, cykloch – tak ako vo 
všetkých dynamických systémoch – 
vyrastú do rozmerov 
makroskopických, do rozmerov 
vstupných parametrov, ktoré reálne 
ovplyv�ujú chod, obraz, štruktúru, 
budúcnos�. Pretože v skuto�nosti 
nejestvuje stav jednoty bez 
rozmanitosti a rozmanitosti bez 
jednoty, na �o mnohí upozor�ujú. 
Pod�a Lyotarda je však jednota iba 
retrospektívne si uvedomenou 
konštrukciou. Možno je problém 
prvotnosti jednoty vo�i mnohosti 
problémom (odvodite�ným 
z rozporu) medzi Aristotelom 
a Platónom o status podstaty. 
Univerzalizácia, ktorá sa 
v sú�asnosti �oraz otvorenejšie  
 
 
 

považuje za faktickú, hádam �asto 
len preto, že si uvedomujeme jej 
dôsledky, je zárove� hnacím 
motorom postmoderného 
antitotalizmu, ktorá je vôbec 
motiváciou i takýchto úvah, je  
sprevádzaná procesom deštrukcie 
tradi�ných hodnôt a kultúr, a teda 
v istom zmysle plodenia mnohosti 
opozícií. Úsilie o rozmanitos� je 
chápané ako tvorivý impulz. Svet 
rôznych kultúr by mal v ideálnom 
prípade vyústi� do plodného 
synkretizmu, synergie – pozitívnej 
koexistencie, kooperácie z vlastnej 
vo�by (F.Novosád, Sailer - 
Sailerová). Na druhej strane, Pauer 
[9] vy�íta stavu pluralizmu to, že 
môže za narušenie zmyslu pre 
príslušnos�, náležitos�, identitu. 
Spolo�nos�, ktorá stráca identitu 
založenú na kultúrnej špecifickosti, 
obracia sa k niektorému z iných 
princípov, z ktorých odvodila svoju 
identitu (etnicita, náboženstvo, 
rasa). Národná identita sa profiluje 
v kontakte a vzájomnom pôsobení 
s inými národmi. fakt, že sa 
oslabujú, nemusí by� z dlhodobého 
h�adiska katastrofou, ale 
z krátkodobej perspektívy vedie 
k tomu, že jednotlivci sa cítia by� 
vykorenení a dezorientovaní 
v realite. Jednotlivec sa �oraz 
vä�šmi izoluje a stáva sa neistý vo 
svojej identite, potom má sklon 
poci�ova� ako ohrozenie všetko, �o  
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je iné (von Wright [5]). 
a.) Hodnotu inakosti ako úžitku zo zachovania rozmanitosti, slobody v jedine�nosti prejavu  nachádzame 

v mnohých oblastiach, spolo�enského pokroku (J.S.Mill), v politickej ekonómii, evolu�nej biológii, umení, 
antropológii, vedeckom  skúmaní. Fayerabend „objas�uje vývin poznania vzájomnou kritikou nezlu�ite�ných 
teórií vzh�adom na jestvujúce fakty. Vytváranie alternatívnych teórií chráni vedu pred strnulos�ou, umož�uje 
alternatívne experimenty, ako aj rôznu interpretáciu rovnakých experimentálnych výsledkov.“[(1),str.91] 

b.) Prospech z inakosti môže by� i (len) v radikálnej podobe – v konflikte medzi subjektami, nosite�mi pravdy.          
Nielen u Hegla dochádza k vývoju z podnetu protikladnosti tézy a antitézy, ale už Kant zvolal na v�aku prírode 
za nezhody a neznášanlivos� vo svojom diele Idea k všeobecným dejinám v  svetoob�ianskom  zmysle.    
                                  

Spolupráca kultúr, komunikácia, vplývanie, spôsoby koexistencie 
 

Ak sme dospeli k stavu, ke� máme na pamäti kritiku univerzalizmu v akejko�vek podobe zo strany sú�asnej 
filozofie, otázkou je, do akej miery toto postmoderné popieranie zasahuje   
a.)  do možnosti komunikácie, 
b.)  utváranie identity – �i v podobe národnej, ale aj individuálnej, teda identity subjektu vôbec, 
c.)  nespochybnite�nú rozmanitos� na jednej strane spolu s radikalizovaním sa v svojej nesúmerate�nosti(?) a na        

druhej strane faktické jestvovanie vývoja, dejín ako výsledku zmien a neustálej zmeny subjektu v interakcii 
s prostredím. 
Ako sa možno postavi� z tejto pozície k predstave o subjekte ako osobnosti, ktorú charakterizuje jednak osobitné 

ja, jednak všeobecné ja (Gehlen); akú hodnotu má dialóg, ke� tým, že vytvára konsenzus, stav novej kvality, ni�í, 
univerzalizuje pôvodne diferencované východiská; zachráni nás pred kolapsom z nesúmerate�nosti povaha rozumu 
– transverzálnos� (Welsch)? 
Je možné porozumie� inému, kvôli mnohovýznamovosti a subjektívnosti vnímania sveta iného ako sveta symbolov 
a ostane napokon ešte nejaké iné? 

Je humanistické skôr vytváranie násilných konsenzov alebo nevzdorovanie divergentnému smerovaniu svetov, 
koexistovanie mimo dohody, v disenze?  Alebo je humanistické vytváranie dohôd nadsubjektových zmlúv 
(konvergentné smerovanie), h�adaním vzájomných spolo�ných prvkov, na ktoré sa postaví dôraz, �o však 
predznamenáva zbrusovanie vyhrotených rozporov, jedine�ností, špecifík, ich univerzalizovanie, a tým rozvracanie 
východiska, vidiaceho najvä�šie bohatstvo pre každého v neredukovate�nej rozmanitosti? 

�o znamená pre ja pochopenie iného? Návodom je filozofia dialógu  E. Lévinasa, pre ktorého znamená asi to, 
že ja musí odhliadnu� od seba, zbavi� sa svojho egoizmu, vyjs� nad seba. Že je to aspo� teoreticky možné nám 
dokazuje fakt zmeny identity subjektu. Hoci je �lovek zakorenený vo svojej kultúre, má svoju prizmu, zato má 
schopnos� inovácie, dokáže sa vyvýši� ponad pomery a podmienky.  

Pre�o sme sa pokúsili o spojenie nie�oho z postmoderny s antropológiou, aké tu má oprávnenie? Videli sme 
podobnos�, spolo�né východiská so štrukturálnou antropológiou v tom, že obe prenasledujú centrizmy 
(etnocentrizmus, univerzalizmus, homogenita). Potom je to i tým, že postmoderný (Lyotardov)spôsob filozofovania 
spo�íva v zvýznamnení �istoty každej hry a v rešpektovaní nesúmerate�nosti hier. 

Spor univerzalizmu a partikularizmu, ktorý je v centre nášho záujmu, je asi nemožné vyrieši� vylu�ovacou 
metódou bu�-alebo. Obdobne je to s kategóriami všeobecného a individuálneho. Všeobecné – tu v zmysle kultúry 
nemôžeme jednotlivca púta� absolútne, nejde o úplnú determináciu, ale hádam len o „základnú situovanos�“, keby 
nebolo pôsobenie prvku a celku recipro�né, nebolo by samozrejmé hovori� ani o podnete zmeny „odspodu“ a celok 
ako systém by sa menil z iných dôvodov. Kultúra a nosite� kultúry by boli dve nezávislé entity a kultúrny vývoj ako 
i dejiny národa by nezáležali od jej �lenov. �lovek, ktorý by nedokázal transcendova� podmienky, predpoklady 
kultúry, sociálno-biologického sveta, nebol by ani spôsobilý tieto podmienky upravova�. V osobe �loveka sa stretajú 
oba aspekty. Pod�a Portmana možno u osoby vy�leni� osobnostné ja a všeobecné ja. Osobnostná excentricita, ako 
hovorí, nepatrí okoliu (spolo�nosti), ale prvok všeobecné ja je spolo�né s inými a to úmerne od miery všeobecnosti, 
ja zdie�a spolo�né formy konania, tvorby, cítenia v kultúre. 
Nemožno sa asi pohybova� medzi pólm, že celok, ktorý sa fakticky, o�ividne vyvíja, je vedome niekam smerujúci, 
je pod kontrolou �astí; ako i druhý pól, že sa zmieta v chaose a indeterminácii. Podobne nemôže tvrdi�, že subjekt je 
ovládaný transcendovaným subjektom: �as� je úplne odvodená od celku (jej správanie) a neplatí ani to, že nie je 
celkom  podmienená. Motív straty subjektu �i identity sa v týchto intenciách stáva bezpredmetným. Obdobné 
riešenie – zoh�ad�ova� viac úrovní – sa nachádza aj pri kategóriách abstraktného a konkrétneho pri akejko�vek  
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interpretácii (umeleckej, kultúrnej). 

Pristúpime k úvahám o „stratégiách vyrovnávania sa s inakos�ou“ (F.Novosád [8]), k bodom koexistencie, 
možnostiam komunikácie v horizonte zacho(vá)vania si identity, potvrdzovaniu rozmanitosti, „spolupráce medzi 
kultúrami“, �i k v základe skeptickému variantu o nesúmerate�nosti. V rozbore nazna�ených pokra�ovaní vždy 
prihliadame nako�ko sa východiskové pozície po ich rozvití vzdialia od stanov pluralizmu, hodnotnosti �i až 
rovnosti. F.Novosád prišiel v �lánku Stretávanie sa kultúr alebo vyrovnávanie sa s inakos�ou s doloženými štyrmi 
spôsobmi, stratégiami vyrovnávania sa s inakos�ou: kooptácia (integrácia, anexia, kolonizácia), oddelenie 
(kastovníctvo, apartheid), eliminácia (prevalcovanie, vyhubenie),synergia (pozitívna koexistencia). Prvé tri spája 
predpoklad, že ozajstnou kultúrou je len tá moja vlastná, resp. pri kooptácii platí vytvorenie kolektívnej identity, 
naj�astejšie sa zmenšuje význam národnej špecifickosti. Hlavne eliminácia je typ, v ktorom sa kryštalizuje kultúrny 
egoizmus, narcizmus, absentovanie vedomia o cene inakosti. Vyrovnanie sa s inakos�ou je otvorene násilné – uzna� 
inému ur�ité právo možno až potom, �o sa zbaví svojej inakosti, akceptova�, tolerova� (v negatívnom zmysle) 
možno subjekt až ke� sa stane mne podobným.  „...spolo�ná hra, z ktorej plynie všetok pokrok, má ma� za dôsledok 
vo viacmenej krátkej odobe homogenizáciu zdrojov každého hrá�a“.[(2), str.57]  
Nazdávame sa , že pri vyrovnávaní sa s inakos�ou je zakaždým prítomné násilie (postoj, ktorý sa u F.Novosáda 
nenachádza), pretože vyrovnávanie sa s inakos�ou je vynútenie prekonania svojej inakosti alebo inakosti druhého 
tým, že pristúpime na nie�o (nám alebo druhému) cudzie – na spolo�nú hru. Spolo�ná hra má oba aspekty: je 
predpokladom pokroku, ale je homogenizátorom zdrojov, ako na to poukazuje Lévi-Strauss. 

Alebo pochopiac po skúsenostiach s divokými �udskými kme�mi, že poznanie a komunikácia je založená na 
spolo�ných základoch, že dialóg je cesta dosahovania kompromisov a konsenzov, zmysluplná komunikácia 
predpokladá poznanie sveta druhého – preloženie, interpretáciu symbolov iného pre m�a, do mojich symbolov – �ím 
sa ale inakos� v pravom zmysle stráca: „ke� sa mi podarí im porozumie�, ich zvláštnos� je pre�.“ [(11),str.386]  

Potom i predstava synergie u F.Novosáda a synergickej tolerancie u Sailera - Sailerovej, ktorá má pozitívnu 
hodnotu, ktorá tým, že „kultúrny pokrok je funkciou nejakej koalície medzi kultúrami“ [(1),str.57] tým, že sa 
stanoví dajaký integrujúci cie� pre koalíciu, nadobúda tento zväzok novú kvalitu a v zmysle Lyotardovej kritiky 
konsenzu je tu pokrok, koalícia, dosiahnuté ví�azstvo novej moci. 

Na jednej strane je tu zmienka, že skuto�né prispenie kultúr spo�íva v ich diferen�nom odstupe (Lévi-Strauss), 
nesúmerate�nosti paradigiem, kultúr, hodnotových systémov a subjektívnych skúseností (Wittgenstein, Lyotard, 
Kuhn), na druhej strane je fakt zmeny, ktorá vyplýva z kontaktu, interakcie, komunikácie, prispôsobivosti 
k prostrediu (schopnosti ústupkov, kompromisov, nefetišizovanie svojej identity (Foucault)) ako biologický, 
sociologický predpoklad prežitia vôbec. 

„Mnohos� a heterogénnos� nutne plodí konflikty. Ako sa ním správa�, aby toto chovanie bolo spravodlivé?“ 
[(3)str.44] To je otázka, ktorú rozoberá aj Lyotard v Postmodernej situácii a v Le Différend (Rozep�e). Aj ke� je 
riešenie ve�mi otvorené, je to už �asto opakované heslo: hra� a necha� hra� alebo neredukova� jedno na druhé. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zachová sa zárove� konflikt aj  inakos�? 
 
Ke�že sme v tom, že jedno bez druhého nebýva, a že 
v tom sa skrýva bohatstvo, ide nám o uchovanie oboch 
týchto aspektov. Napriek tomu vo svete, ktorý využíva 
konflikt na pokrok, ktorý dynamiku systému �erpá 
z rôznorodosti, je stály kolobeh: striedanie javu 
stagnácie a dynamiky; východiska rozmanitostí 
a návratu ku komplexnosti. Liek na zachovanie 
konfliktu aj inakosti spo�íva v striedavom rozširovaní 
koalície, bu� vnútorným rozrôznením (napr. vytvorenie 
skupín vládnucich a ovládaných vo vnútri koalície) 
alebo prijatím nových partnerov... protichodné rozdiely 
sa postupne zmenšujú, a tak dookola. Diverzifikácia sa 
objaví v inej rovine, aby sa udržal nerovnovážny stav, 
na ktorom závisí tak biologické ako kultúrne prežitie.  
Nechávam nedopracovanú polemiku o nesúmerate�nosti  
ako modu odlišnosti, ktorí sa završuje v postoji  
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radikálneho nekontaktného pluralizmu, 
v protiklade k modu odlišnosti prekonávanej 
stanovením spolo�ného predmetu záujmu ako 
jedinej cesty praktického využitia 
a zhodnotenia takto chápanej odlišnosti 
v intenciách napr. postoja autorov Tolerancie 
verzus intolerancie – Sailer, Sailerová.                                                             
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ALEBO JE REÁLNE REÁLNE NÁJS� 

REÁLNE V NEREÁLNOM ? 

Ján Hrkút 
 
 
Nasledujúce pokusy o analýzu situácie tu a teraz mapujú 

nieko�ko aspektov skuto�nosti a nenárokujú si by� 
komplexnou diagnózou. Pohybujú sa v oblasti cultura, ktorú 
chápem ako výslednicu snahy a konania �loveka ako takého, 
a ktorá je takisto priestorom slobody a zodpovednosti pre 
osobu.   
  
Ekonomická podmienenos� života žitého tu a 
teraz  
 
Jedna taká diskrétna otázka na úvod: kedy ste naposledy 
mysleli na peniaze? Je to naozaj diskrétna otázka pre �udí, 
ktorí ve�kou mierou participujú na sociálnom živote sú�asnej 
spolo�nosti a jej kultúry; možno niekedy nebola, ale teraz 
ur�ite je, pretože peniaze do ve�kej miery determinujú to, 
s �ím prichádzame do kontaktu (od potravy, cez umenie až 
po �udí, ktorých stretávame). To znamená, že peniaze 
výrazne prekra�ujú svoju pôvodnú funkciu transak�ného 
prostriedku a prostriedku na vyjadrenie hodnôt a pomerov 
medzi nimi. Stal sa z nich materiálny (fyzický) i semiotický 
determinant osoby, jej možností a �o nie je zanedbate�né – 
peniaze sa stali determinantom identifikácie indivídua inými 
i sebaidentifikácie.2 
Ako bude neskôr poukázané, kapitalistické usporiadanie 
ekonomických vz�ahov spolo�nosti vyžaduje od jednotlivcov 
neustálu snahu o výrobu �alších a �alších materiálnych 
statkov, �o v kone�nom dôsledku núti jednotlivcov túži� za 
stále novými peniazmi, resp. ich použitím za stále novými 
materiálnymi statkami. 
 
Neexistuje súkromie 
 
Po skon�ení studenej vojny sa vynorili niektorý agenti 
bývalých tajných služieb, ktorý podali svedectvo 
o obrovských informa�ných únikoch (z jednej i druhej  
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strany) z takých odvetví ako sú zbrojárske technológie, 
finan�níctvo ... 
Táto špionáž sa netýkala iba ve�kých krajín (ako sú 
USA a bývalý Sovietsky zväz), ale aj takých štátov ako 
sú bývalé �eskoslovensko. V SSR pracovalo v 80. 
rokoch 40 000 agentov ŠTB. To znamená: 5 miliónov 
(celkový po�et obyvate�ov) mínus 1 – 1,5 milióna 
spolo�ensky neaktívnych �udí (neplnoletý, trvalo chorý 
v ústavoch, dôchodcovia v domovoch dôchodcov 
a pod.) znamená 3,5 až 4 milióny �udí, ktorí sa môžu 
sta� predmetom záujmu tajnej služby. V praxi to teda 
vyzeralo tak, že 88-100 �udí bolo na starosti jedného 
agenta. A to je, myslím, priestor na dos� podrobné 
sledovanie. Otázka je, �o tých 40 000 �udí robí teraz. 
Avšak omnoho zaujímavejšie a aktuálnejšie je, pod�a 
m�a, �i sú�asná tajná služba nedisponuje podobnou 
sie�ou agentov. Bolo by naivné myslie� si, že nie. To by 
však znamenalo, že v okruhu približne 100 �udí okolo 
každého z nás, krúži �lovek, minimálne finan�ne (a 
možno aj inými výhoda) hodnotený za to, že v prípade 
potreby poskytne o nás svojmu nadriadenému 
informácie. Ur�ité útržkovité dôkazy o tom sa objavujú, 
len treba by� pre ne vnímavý. Totiž, o skuto�nej 
aktuálnej práci tajných služieb sa nemáme šancu 
dozvedie�. Ale história 20. storo�ia  potvrdzuje, že nech 
bol štátny systém akýko�vek, tajné služby takto 
fungovali stále. A ur�ite nemusím zdôraz�ova�, ako 
môžu moderné technológie tento vstup do súkromia 
u�ah�i�.  
Alebo si myslíte, že si niektorí štát dovolí neodpo�úva� 
medzinárodné telefónne hovory ? Austrálskym zväzom 
nedávno otriasol škandál o medzinárodnej výmene 
informácií tajných služieb. Už nie je tajomstvom, že 
v USA sa kontroluje 95% hospodárskej korešpondencie. 
Oficiálne sa to zakrýva akýmsi vyh�adávacím 
programom po heslách ako názvy drog, zbraní 
a terorizmom, ale kto zaru�í, že to nejde omnoho �alej. 
Ke� nie je problém pre hackerov dosta� sa ku 
kódovaným informáciám na internete, myslíte, že je to 
problémom pre organizovanú, dobre dotovanú (možno 
aj štátom) skupinu ? Alebo má niekto z Vás 100% 
istotu, že mu nikto nemôže odpo�úva� telefón, 
prehliada� e-mailovú schránku? 
Prednedávnom vo Francúzsku INTERPOL našiel 
h�adaného teroristu na základe kreditnej karty, pomocou 
ktorej si vyberal peniaze v bankomate. A v tejto sfére už 
platí akési bankové tajomstvo. 
Internet, kreditné karty, komunikácia cez nejaké 
médium, elektronické orienta�né systémy v autách 
a a vlastne každá sie�ová komunikácia je nesmierne 
�ahko kontrolovate�ná. 
�o tým chcem vlastne poveda�? Že niekedy raz sa môže 
ktoko�vek a za �oko�vek sta� pre štát (alebo silnú  
 

záujmovú skupinu, ktorá štát ovláda) nebezpe�ným 
a budú proti nemu použité všetky možné (aj nemožné) 
prostriedky. A chcem tým ešte poveda�, že súkromie nie 
je už taká samozrejmá vec ako sa možno na prvý 
poh�ad zdá. 
Ur�ite, existuje súkromie, avšak len v ur�itých sférach, 
o ktorých ešte bude re� neskôr.  

 
Pokus o ná�rt niektorých aspektov 
ekonomicko-politického usporiadania 
v sú�asnosti3 

 
V analýze sociálno-politickej situácie za�nem od (nielen 
pre krajiny tzv. východného bloku) prelomových 
udalostí z roku 1989. Krajiny sa prerozdelili do nových 
zoskupení4: 

 
1. “vyspelé”, hospodársky silné krajiny západnej                   

Európy a severnej Ameriky 
2.   skupina krajín z bývalého sovietskeho mocenského 
      bloku ašpirujúca na pri�lenenie do       

nadnárodných    organizácií (NATO, EÚ) 
 
Špecifickos� posledne menovanej skupiny spo�íva 
v tom, že sú to krajiny zna�ne kultúrno-hospodársky 
rozvinuté s ustálenými pravidlami štruktúr vnútro - 
spolo�enských vz�ahov. 
Skupinu “vyspelých” krajín charakterizuje jednotný 
hospodársko–politický a výrobno-sociálny systém, 
v ktorom je proklamovaná názorová sloboda výrazne 
obmedzovaná jej väzbami na záujmy ekonomických 
skupín arogantne presadzujúcich si svoje ciele. Táto 
sloboda je teda iba ilúziou. Politická moc v skuto�nosti 
funguje ako výrobný prostriedok, o ktorý bojujú 
záujmové skupiny pod hlavi�kou “demokracia” a 
“záujem o ob�ana”. Tieto krajiny sa snažia hospodársky 
kolonizova� krajiny z bývalej východnej sféry vplyvu 
prostredníctvom politických a ekonomických 
prostriedkov (normy EÚ a NATO, colné únie, 
dampingové ceny...), ktoré sú zárove� podmienkami 
vstupu do istých spolo�enstiev. Cez tieto ekonomické 
podmienky vstupu si zárove� “vyspelé” krajiny riešia 
svoje vlastné hospodárske problémy (prebytky, 
nadprodukcia, nevyužitý potenciál ve�kých 
zbrojárskych a iných koncernov).5 
V tejto súvislosti je možné namieta� ur�itým pozitívnym 
vplyvom, aj finan�ných injekcií do spolo�ných 
projektov, napr. Phare a �alších. Sumy, ktorými sa 
dotujú takéto projekty, sú vzh�adom k vyššie uvedeným 
skuto�nostiam takmer zanedbate�né. A asi mám malú 
predstavivos�, ale ja si naozaj neviem predstavi� bohatú 
západnú krajinu, ktorá by nalievala kapitál len tak, bez  
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snahy zúro�i� ho. Tým by vlastne devalvovala jeho hodnotu. 
�o sa týka kultúrnej6 situácie: takisto je priamo závislá od finan�ných 
zdrojov, možno dokonca hovori� až o finan�nej cenzúre. Napriek tomu, 
táto oblas� je najvä�ším priestorom slobody a plurality názorov. Masový 
charakter niektorých druhov umenia (napr. film) sa zneužíva na 
propagandu politického a ideového systému, takisto sa zneužíva na skrytú 
reklamu. Prevláda konzumný spôsob recepcie umenia v mnohých sférach 
(poézia ako bezcenné zhudobnené texty, grafika v podobe rôznych 
bilboardov a plagátov, už spomínaný film ... at�.). Priestor pre kultúrne 
vyžitie je determinovaný spolo�enskou, politickou a sociálnou situáciou. 

 
Demokracia – “takmer” najlepšia forma vlády   
Nasledujúcou úvahou nechcem vyhlási� lepší systém, len poukáza� na ten, 
ktorý sa prijíma (ako sa mi zdá) �asto až príliš nekriticky. 
Slobodné vo�by, ktoré sa prezentujú ako základ demokratického zriadenia, 
sú tiež ve�mi polemickou záležitos�ou. V akom zmysle ? Frederic Skiner 
má taký výrok: “Šanca jednotlivca ovplyvni� výsledok volieb je menšia, 
než pravdepodobnos�, že ho cestou do volebnej miestnosti zrazí auto”7. 
A k tomu ešte pristupujú také fenomény ako manipulácia voli�ov, 
mediálny tlak, špinavá predvolebná kampa� ... at�. 
Pre porovnanie demokratického a iného politického zriadenia nám poslúži 
nasledujúca analýza: “Diktatúra nenecháva nikoho na pochybách, na �o 
�loveka využíva a zneužíva; demokracia to isté zaha�uje do krásnych re�í. 
V diktatúre je každý kontrolovaný a strážený, že si nemôže to alebo ono 
dovoli�. Demokratické štáty kontrolujú jedinca rovnako, iba to oficiálne 
nepriznávajú ... Systematické ohlupovanie ob�anov je, ke� sú 
informovaný o športe, neodolate�ne zaujímavom živote filmových hviezd, 
rodinnom živote vládnucich vrstiev; okrem toho podrobné správy 
o zlo�inoch a najrôznejších scestnostiach vsugerúvajú predstavu o tom, 
aký je svet za prahom ich dverí zlý ... Nevedomos�, bezmocnos� a tupos� 
sú základné piliere spolo�nosti.”8 

�o v podstate demokratický systém vlády je ? Rozšírenie možnosti 
rozhodova�, kto bude ma� v rukách moc nad všetkým, na všetkých �udí, �i 
majú na to rozum, schopnosti ... alebo nie. Bohužia�, zdá sa, že týchto �udí 
nie je menej ako polovica. A samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto to 
pohotovo využije (Hitler bol zvolený v demokratických vo�bách !). 
Dá sa namieta�, že 50 rokov bez diktátora v podmienkach západných 
demokracií je dostato�nou zárukou toho, že je to najlepší možný systém. 
Osobne som si nie celkom istý, �i dnes nemáme diktátora. Pretože 
diktátora nerobí diktátorom rétorika a fúziky pod nosom, ale to, že 
svojvo�ne presadzuje svoju vô�u ako štátne záujmy. 
“Obchodné firmy, obzvláš� nadnárodné spolo�nosti môžu získa� zna�nú 
ekonomickú moc a možnos� ovplyv�ova� politiku doma, ale aj kdeko�vek 
inde. Najvä�šie nadnárodné spolo�nosti dnes majú rozpo�ty presahujúce 
rozpo�ty nieko�kých štátov.”9 

Pod�a názoru niektorých ekonomických expertov za nieko�ko rokov 
ovládnu tri stovky podnikov tri štvrtiny súkromného hospodárskeho trhu 
západného sveta. 
 
Reklama a masmédiá – existuje ešte realita ? 
 
Na prvý poh�ad možno hlúpa otázka . Ale pre�o potom postmoderné  
 

 
diskurzy tak �asto sklo�ujú slová ako 
simulakrum, hyper-realita, 
cyberspace, simulovaná, resp. 
virtuálna realita ... at�. 
Na vysvetlenie si dovolím príbeh 
jedného pána, ktorý sa stal známym 
práve svojou teóriou simulácie. 
V predve�er vojny v Perzskom zálive 
(vojna sa za�ala 16. januára 1991) sa 
preslávil svojím tvrdením, že 
k žiadnej vojne dôjs� nemôže.10 
Avšak ešte slávnejším ho urobili 
tvrdenia, ktoré publikoval po 
skon�ení tejto vojny. Stále tvrdil, že 
sa vlastne žiadna vojna neodohrala. 
Bola to iba hyperreálna reprezentácia 
na našich televíznych obrazovkách.11 
Alebo má niekto z nás nejaký dôkaz 
o tej vojne okrem mediálnych správ ?  
Jean Baudrillard, tak sa totiž ten pán 
volá, chce poukáza� na to, akými 
zajatcami médií vlastne sme. Keby si 
majitelia masmediálnych spolo�ností 
nie�o takéto  vymysleli a uverej�ovali 
v médiách ako skuto�nos�, napadlo 
by nás pochybova� vôbec o reálnosti 
predkladaných udalostí ? A �o potom 
reálnos� menej globálnych  a menej 
nápadných správ, ktoré možno 
niekomu k nie�omu pomôžu ? 
Baudrillardovo upozornenie na cyber-
moc médií je nesmierne závažné. 
“Reálne”, pod�a Baudrillarda, “už 
neexistuje, pretože sa nedá odlíši� od 
svojich klasických významových 
kontrastov ako sú opis, výklad, obraz, 
zobrazenie ... V informa�nej 
spolo�nosti, ako je tá naša, kde sa 
skuto�nos� vytvára informáciou, je 
nielen stále �ažšie, ale aj nemožnejšie 
a nezmyselnejšie rozlišova� medzi 
realitou a simulovanou realitou. Obe 
sa navzájom afikujú a prestupujú, �o 
vedie k situácii univerzálnej 
simulácie. Inscenácie, 
znovuoživujúce fikcie reálneho, sú 
potom vrcholnými predstavami 
takejto simulácie.”12 

Baudrillardove teórie sa potvrdili na 
príklade rozruchu okolo filipínskeho 
kme�a Tasaday. O ochrane tohto 
kme�a pred prístupom etnológov 
rozhodla jedna etnologická rada  
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s odôvodnením, že etnológia má 
v sebe tendenciu k zni�eniu 
svojho predmetu. To bola 
simulácia prvého stup�a, pretože 
ke� bol kme� Tasaday od�atý 
vede, automaticky sa povýšil na 
etnologicky simula�ný model 
všetkých predetnologických 
domorodcov a etnológia tak 
neoprávnene rozšírila svoje 
poznanie na fázy vývoja 
usporiadania �udskej spolo�nosti 
spolo�nosti, o ktorých nemôže 
ni� vedie�. Zatia� ako sa ukazuje 
kme� Tasaday vôbec 
nepredstavoval nijakú 
nedotknutú domorodú kultúru, 
prípadne, že ju naozaj iba 
predstavoval. Oni boli možno 
skuto�ní simulátori, ktorí možno 
iba vypo�ítavo predstierali na 
vyšší pokyn a možno kvôli 
atraktivite pre etnologických 
turistov dobu kamennú. Skrutka 
simulácie je perfektná. 
A otá�aniu skrutky sa už nedá 
uniknú�. Príležitostne sa 
objavuje téza o dobe kamennej. 
Ale nech už je to akoko�vek, 
nedá sa to už rozlíši�. A práve 
toto, tvrdí Baudrillard, vytvára 
podstatu sveta simulácie.13 

Možno sa to niekomu zdá ako 
nie�o vzdialené, �o sa netýka 
konkrétne nás, ke� si doma 
ve�er pustíme televízor. Dva 
krátke filmy Petra Meluzína, 
o ktorých bude o chví�u re�, 
tvrdia pravý opak. 

Prvý s názvom Home video 1996 je záznamom z video-inštalácie, ktorá sa 
odohrávala v interiéri jednej oby�ajnej maringotky. Televízory, na ktorých 
bežali TV seriály, tu suplovali sklenenú výpl� okien a robili zo života vlastne 
fikciu. Hranice skuto�ného a plastického sa zna�ne znejasnili. Zabednenos� 
televízormi bola možno alúziou na stredovek, ke� sa tiež zabed�ovali okná na 
domoch, ktoré boli postihnuté morom. Avšak rozdiel je ur�ite v tom, že dnes si 
zabed�ujeme výh�ad na skuto�nos� úplne dobrovo�ne.14 

�alšia inštalácia Petra Meluzina Life after life z roku 1993 hovorí o skuto�nom 
prípade, ktorý sa stal vo francúzskom Roubaix. V tomto meste našli m�tveho 
muža sediaceho v kresle pred zapnutým televízorom. Bizarnos� situácie spo�íva 
v tom, že tento “divák” bol po smrti už takmer jeden rok!15 

A ešte jedna vec ma na sledovaní televízora fascinuje. Existuje pre to už aj 
pojem: zapping alebo nulové vedomie. Ide vlastne o autokreáciu televízneho 
materiálu, ktorý sledujeme. Neodmyslite�nou pomôckou tu je samozrejme 
dia�kové ovládanie, prípadne funkcia “obraz v obraze”. Prepínaním televíznych 
kanálov si vytvárame vlastnú televíznu koláž: zo správ na Dallas, na šport a cez 
nejaký dokumentárny film sa prepneme k celove�ernému filmu.  
Táto zdanlivá hojnos� možností uspokoji� svoje individuálne záujmy kon�í 
v situácii, ke� sa nikto nedíva na ni� – celé umenie potom spo�íva v prepínaní 
kanálov. 
Avšak mám dojem, že zdanlivá ponuka výberu akéhoko�vek masmédia je len 
hrou. Celá táto hra spo�íva v sériovej výrobe akéhosi poznania, ktoré je 
zdanlivo spontánne rozširované a sprístup�ované širokej verejnosti na 
internetových superdia�niciach, avšak v skuto�nosti je celá táto ponuka 
informácií priemyselne a premyslene riadená. 

 
Slovo na záver  
 Ako som už vyššie spomínal existujú sféry, kde táto manipulácia priamo 
nepôsobí. Sú to mikroštruktúry, svedomie jednotlivcov a ozajstné 
interpersonálne vz�ahy. Tieto sú vo ve�kej miere nedotknute�né 
a neovplyvnite�né. V praxi sa premietajú do priestorov intelektuálnej 
a estetickej kreativity a recepcie týchto výtvorov. A v neposlednej miere je tu 
ešte slobodná oblas� mravnej slobody, kde sa �lovek z h�bky seba rozhoduje pre 
dobro alebo zlo.   

Autor je študentom 5. ro�. filozofie  
a ukon�il štúdium katechetiky 

a estetiky

 

POZNÁMKY: 
 
1   Z lat. = Tu a Teraz 
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Volvox Globator1997, s. 19-65. 
3 V tejto �asti v aspektoch politickej, sociálnej a kultúrnej situácie 
vychádzam z výborne analyzujúcej práce Ivana Sitára “Subjekt 
a sú�asnos�” s.4, (zatia� nepublikovaná). 
4 Nespomínam Áziu a krajiny arabského sveta a “chudobné”, 
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a teraz” sú, pod�a môjho názoru, až druhotne podstatné. 
5  Asi najmarkantnejšie sa to prejavilo v závere�nej deklarácii summitu 
EÚ – dokumente Agenda 2000 ; ale aj v požiadavkách NATO na 
prezbrojenie armád vojenskou technikou používanou krajinami 
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7 Cit. z. KROŠLÁK, S.: Sociologické determinanty prvej 
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pro za�áte�níky. Brno, Ando Publishing 1996, s. 133. 
11   Porov ibid., s.134. 
12   WELSCH, W.: Naše postmoderní moderna. Praha, Zvon 1994, s.     
68. 
13   Porov ibid., s.181-182. 
14  Porov. recenziu na video-inštaláciu Petra Meluzina Home video 
1996 od ADAMOVE, J.: Žitý chaos alebo kapitolky o slovenskom 
experimentálnom filme. In: Almanach 98. Bratislava, Archa 1999, s.27. 
15   Porov ibid. 
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Kedysi som tvrdila : „�asom si budú musie� všetky tie pseudoumenia, �i ako ich nazva�, sami najíma� a plati� 

�udí, ktorí zastanú rolu publika a budú ochotní za výtvor, prednes �i oby�ajnú show tlieska�“. 
Dnes mi je jasné, že spomínaný �as už dávno nastal. Vä�šinový divák nie je ve�mi náro�ný, zhltne �oko�vek a za 
slušný (?) honorár sa nájdu jedinci, ktorí za prítomnosti neónového APLAUS spustia mechanický potlesk aj za 
tragických okolností. Jednoducho množstvo dnes zabíja kvalitu.  

Naš�astie (?) nie som sama, kto na svet h�adí cez tento typ optických implantátov. A tak sa medzi nadšencami 
hrnúcimi sa do umenia,  nájde vždy skupina nenásilne tvoriacich �udí. Ešte stále majú dostatok materiálu na 
zámerné kódovanie a silu ako tieto šifry predáva� �alej. Sú aktuálni, nad�asoví, originálni, nápadití.  
Dos� chvály.  

Nie jediným, ktorý do tejto „škatule“ nepochybne patrí, je David Cronenberg, režisér a herec kanadského 
pôvodu, autor kontroverzných snímok ako : Naked Lunch, The Brood, Crash a Videodrom. Nemám v úmysle 
oboznamova� vás s celou jeho „roztodivnou“ tvorbou. Prostredníctvom Cronenbergovho filmu „Existens“ by som 
rada poukázala na pootvorené dvere k jednej z �alších možných ciest pýtania sa. Pýtania sa, ktoré bytostne 
sprevádza �loveka celým jeho útrapným �ažením. Pýtania sa, ktoré s meniacou sa dobou nadobúda nové oblasti 
a rozmery prezencie. 

Filozofia a film. Film – najsledovanejší druh umeleckej tvorby, médium, ktorého silný vplyv uzná hádam 
každý. Je schopný širokým masám predostrie� otázky a možné odpovede, ktoré sa do cca 20. storo�ia ukrývali na 
stranách kníh �i vtla�ené ako stopa do rozli�ných hmotných foriem.  

„Existens“ ako filmové dielo spadá, dalo by sa poveda�, pod ur�itý „- izmus“ 90. rokov. Tento „- izmus“ je 
maximálne „ne – izmový“, nesie názov kyberpunk. Pôvodne znamenalo slovo kyberpunk odnož �i podlažie science 
– fiction. Ta ako hard sci – fi zamerané na všemožne sa vyvíjajúcu vedu objavuje nové planéty a formy inteligencie 
mimo Zeme, kyberpunk sa vnára do uli�iek našej mysle, objavuje nové dimenzie �udského vedomia, skúma bio / 
nanotechnológie a skrze vytvárania fungujúcej väzby �lovek – po�íta�, kyborgizáciou �i stvorením UI, sa snaží 
dosiahnu� métu Nietzscheho nad�loveka. Ak vravím vedomie – nie je možná drogová �i iná syntetická absencia. Ak 
vravím �lovek – je isté sociálno-politické zameranie a že sa nejedná o pritakanie sivým krokom mechanického 
systému, je zrejmé už len z prítomnosti slova punk. 

Kyberpunk ve�mi rýchlo pozdvihol sám seba z pozície literárneho subžánru na piedestál životného štýlu. 
Charakteristickým sa pre� stala akáko�vek posadnutos� elektronikou, vedou ako takou, psychológiou (nie však 
v typicky oklieštenom zmysle); cit pre všetko nové, neznáme, možné, nemožné, pre všeli�o s vô�ou budúceho; 
zmysel pre to �o sa vymyká; a samozrejme potreba tichej vzbury vo�i nevidite�nému guru spolo�enstva z vnútra 
jeho vlastnej schránky a s jeho vlastnými civiliza�nými / - zovanými „zbra�ami“.     
Tento životný štýl nenadobudol povahu silného ideového hnutia, ale za formu nejasne sa �rtajúcej subkultúry ho 
s k�udným svedomím môžeme ozna�i�. Rovnaký životný pocit spája mysle hackerov, rozli�ných po�íta�ových 
maniakov, „dobrodruhov“ z temných kútov ve�komesta a s vedecky, literárne, hudobne �i inak umelecky tvoriacim 
potenciálom. Akoby si v prítmí celostnej infraštruktúry priadli svoju vlastnú pavu�inu.  

Pýtanie sa v Cronenbergovom filmovom spracovaní nemá charakter konkrétnych otázok, konkrétnych 
odpovedí. Je vyjadrené skrze príbeh, jeho zápletky, konanie postáv. Každý spôsob zachytenia skuto�nosti má svoje 
vlastné vyjadrovacie prostriedky, vlastný kódovací jazyk. V tomto prípade, ako som už spomenula, ani jedna 
z postáv vo svojich replikách nevznáša jednozna�ný filozofický súd. Celý film je len na�rtnutím / zobrazením, 
akýmsi vlastníkom filozofického podtextu. Že sa nejedná o moju vlastnú konštrukciu, ale o zámer autora, je 
evidentné z použitia dvoch k�ú�ových slov – Existens a Transcendens ako názvov hier dokonalej virtuálnej úrovne. 
Celý film ako jedna ve�ká hra. Prostredníctvom neustáleho vstupu a výstupu z hry strácajú hlavné postavy, rovnako 
ako divák, preh�ad o tom, �o je ešte hra a �o skuto�nos�. Koniec (celkový zámer filmu) je pre mnohých absurdný, 
pre niektorých jednotlivcov vcelku prijate�ný - skuto�nos�, tak ako ju bežný �lovek poníma a chápe, nejestvuje. 
Divákovi je tak predložená skrytá pochybnos�, �i náš svet naozaj je a �i sa len netvári ako pravý. Kde je istota, 
pevný bod?  
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Cronenberg nám predkladá 

nielen otázku platnosti reality, 
v zmysle kolektívne utváranej 
skuto�nosti, problematiku 
virtuálnej reality – jej 
ontologickej platnosti a jej 
vplyvu na �udský život; ale aj 
základné otázky �udskej 
orientácie �i už vo fenoméne 
svet, v morálnej oblasti, alebo 
vo vz�ahu k vlastnej telesnosti, 
identite a slobode. 

Ako sa postavi� 
k virtuálnej realite? Aký jej da� 
status? Film predstavuje 
virtuálne hry ako vernú kópiu 
„našej“ skuto�nosti. Dokonalý 
obraz (?). Cronenberg nikdy 
nezabudne zrete�ne ohrani�i� 
jednotlivé svety / skuto�nosti. 
Každý z nich za�ína pripojením 
hracej konzoly k bioportu, 
mechanicky inštalovaného 
k �udskej chrbtici. Živá konzola 
(zidealizovaná biotechnológia) 
je nosite�om základných 
inštrukcií hry, charakterov 
postáv � hra sa môže za�a�. Je 
to ako zobudenie zo sna – �i 
bdelé snívanie? Som to ja – stále 
ja – stále ja? Postupne zistím, že 
mechanicky vykonávam 
rozhodnutia, ktoré bežne 
nerobím. Moje telo je schopné 
rýchlo a precízne pracova� pri 
bežiacom páse v továrni na 
žabie mäso, �i posklada� zbra� 
zo zvieracích kostí. Jednoducho 
„chytám“ základné stopy 
a charakter postavy, ktorá mi 
bola v hre ur�ená. Záleží len na 
mne (?) �i zví�azím.  

Virtuálna realita – má 
ontologický status? Ako to 
nazva�? Idealizmus verzus 
materializmus?  
Celá hra sa predsa odohráva 
v mojej mysli, nemá objektívnu 
platnos�. Ale ja dýcham, cítim 
vône, chute, môžem si �oko�vek 
ohmata�. �o potom „náš“ svet? 
Kto mi dá záruku, že naozaj 
existuje? Jediná záruka, ktorú tu  
 

teraz vidím je, že všetci do jedného sme pripojení na jedinej hracej konzole. 
Nechcem tu teraz vzýva� Berkeleyho. Len vyzna�ujem problémové 

oblasti �rtajúce sa na pozadí rozvíjajúcej sa technológie. Do akého zamotaného 
kruhu sa s technológiou opä� vrháme? Z kritiky metafyziky novovzniknutá 
ontológia M. Heideggera, existencialistické po�atie �loveka, Lévinasova z etiky 
vychádzajúca koncepcia – �o s tým? Ako to použi� vzh�adom na vychádzajúce 
slnko virtuálnych svetov? Rysuje sa �alší modus bytia? A �o existencialistický 
pojem autenticity? Som vo virtuálnom svete autentický? Ako teda konám? Som 
bytie pre seba, rozhodujem sa, sám som za svoje �iny zodpovedný. Dá sa 
v umelo vytvorenom svete hovori� o zodpovednosti za vykonané? Áno ur�ite. 
Ak vytvorím svet, v ktorom hrám sám seba, záleží od môjho prístupu, 
rozhodnutia a ponímania skutkov. Je však myslím každému jasné k akej 
relativizácii etických hodnôt dochádza len pri playstationových hrách. Odveké 
pravidlo „nezabiješ“ je tu primárne znegované.  
�alší pól otázky: aký vz�ah majú virtuálne skutky k objektívne uznanej realite? 
Povedzme -  vrátim sa spä�, zložím hraciu helmu. Majme na pamäti, že hra je 
po virtuálnej stránke dokonalá. Vrátil sa ten istý �lovek? To nás privádza 
k otázke identity. V „Existens“ hlavní hrdinovia prechádzajú svetmi. Každý 
svet si ich charakterovo prifarbuje. Spo�iatku zmeny reflektujú, rozprávajú sa 
o nich. Posledná hra, ktorá na chví�u budí dojem, že je po�iatkom celého 
re�azca, prináša so sebou chladné, automaticky konajúce postavy, majúce istotu 
o zmysle svojich �inov. Nazva� to stratou seba samého, vlastnej identity? Ale 
akej identity? Identity s �ím? Sta�í malá analógia a jednotlivé virtuálne svety sa 
zmenia na rozli�né etapy nášho života. �lovek sa mení. Potom �o je identita? 
Vedomá zhoda s tým ako a �o konám? Potom k žiadnej strate nedošlo, postavy 
vedeli �o robia.  

Mimochodom, ja a moje telo. „Pravé fyzis“ leží niekde na posteli 
v hotelovej izbe, konzola pripojená k bioportu. �o sa deje s mojim telom? 
Nepotrebuje doplni� energiu? J. Pato�kove referen�né centrum zem a naša 
telesnos� – realizácia cez telo, akési subjektívne telo (preto telesnos�) (v�aka 
�omu sa vo svete orientujem, rozumiem veciam) sa akosi transportovali, došlo 
k metamorfóze Pato�kovho sveta. Pato�ka v�aka telesnosti dokáže vníma� 
svoje objektívne telo, ale to sa teraz nachádza v hotelovej izbe �.XY. Pritom 
svoje telo naozaj stále mám.(Pre ilustráciu spome�me „Matrix“ – rovnaký 
príklad).  

Nechcem sa vyjadrova� k otázke slobody. Každý pozornejší �itate� si 
myslím ur�il jej smerovanie. Bolo by zavádzajúce nejako vymedzi� slobodu 
a pýta� sa �i je tomu tak i vo virtuálnom svete. Slobodné rozhodnutia v umelom 
svete sú rovnako slobodné ako mimo neho a naopak. Konflikt sloboda – 
predur�enos�? Momentálne zbyto�né. Mimochodom o �om inom ak nie 
o slobode, bola otázka kladená po autenticite?  

Vrátim sa k základným k�ú�om filmu. Názvy hier Existens 
a Transcendens hovoria sami za seba. Film za�ína zapojením Existens. 
Hrdinovia postupujú levelmi, plnia úlohy, snažia sa zisti� svoje postavenie 
a o �o ide. Rozpútava sa vojna Realistov, hnutia za pravú skuto�nos�, proti 
autorke Existens. Odveký súboj dvoch princípov, realizmu (materializmus) 
a idealizmu v trochu opa�nom a pozmenenom po�atí? Odboj Realistov však 
prebieha v rámci hry – rozvrat z vnútra systému sygnifikantný nielen pre 
kyberpunk, ale aktúlnu globálnu situáciu vôbec? Existens skon�í. Živé konzoly 
zmiznú a hrá�i snímajú z hláv virtuálne helmy, nie nepodobné dnešným. 
Dozvedáme sa, že išlo o slávnostnú prezentáciu nového typu hry menom 
Transcendens. Ale? � je to len �alší level. Transcendencia ako neustále 
�udské snaženie, presahovanie, h�adanie iného. 
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Vz�ahovanie sa k neznámemu, vstupovanie na novú pôdu. Transcendencia v zmysle evolúcie. Technika ako jej 
sú�as�. Virtuálna hra menom Transcendens. Posledné paralely : Heideggerovská existencia je transcendencia. 
Schopenhauerov svet je ako vô�a a predstava a T. McKenna hlása imagináciu ako základ bytia.  

�o doda�? Možno si myslíte, že mi „Existens“ poslúžil len ako pozadie na všetky tie „h
bavé myšlienky“. 
Pravdou však zostáva, že Cronenbergovo skromné dielko, rovnako ako plno iných filmov (Johny Mnemovic, 
Matrix, Nirvána...) a kyberpunková literatúra (N. Stephenson : Sníh, W. Gibson : Neuromancer...), otvárajú svet 
metafyzických entít, umelých inteligencií, Kyborgov a rozli�ných futurologických nielen sociálno – politických 
vízií.  
Poviete, že praoby�ajná fantázia?  
To tvrdili o J. Verneovi taktiež.                                                                                         Autorka  je študentkou 4. ro�.  

estetiky a filozofie
 
 

Hans – Peter Hempel : 
Heidegger a zen. Praha, Mladá 
fronta 2001.  

Henrieta Petrovi�ová  
  

Rozmanité vplyvy východných kultúr za�ali 
výraznejšie prenika� do sveta Západu v minulom 
storo�í, najmä po druhej svetovej vojne. Spo�iatku 
pôsobili ako podnetná sila v intelektuálnych 
a umeleckých kruhoch, neskôr sa stávali zaujímavými, 
ako „import“ s príchu�ou exotickosti a ezoterickosti, aj 
pre širšiu západnú verejnos�. Joga a medita�né cvi�enia 
sa stávajú sú�as�ou psychoterapie, vo filmoch sa 
napodob�ujú ázijské bojové umenia, otvárajú sa 
�ajovne...  
 Samotná postmoderna, hlásajúca pluralitu 
a rovnocennos� kultúr, prináša inšpiratívne a �astokrát 
nezvy�ajné kombinácie prvkov východných 
a západných kultúr. 

Prekvapujúco, ba až kuriózne, môže pôsobi� aj 
spájanie Heideggerovej filozofie so zenovým 
buddhizmom.  
Kniha Hansa – Petra Hempela Heidegger a zen sa 
akémuko�vek násilnému stotožneniu Heideggerovho 
myslenia so základnými myšlienkovými motívmi 
zenového buddhizmu úspešne vyhýba. Predstavuje skôr 
originálny  pokus Hempela vyrovna� sa 
s Heideggerovým myslením v kontexte, ktorý 
prekra�uje hranice západnej kultúry. Hempelovým 
cie�om nie je interpretova� Heideggerovu otázku po 
bytí ako základnú otázku zenu. Snaží sa poukáza� na 
spolo�né motívy dvoch zdanlivo nezrovnate�ných  
myšlienkových koncepcií, aby tak na ich podklade 
mohol ukáza�, že vývoj Heideggerovho myslenia má  
tendenciu tiahnu� k zenovému naladeniu, hoci 
Heidegger vychádza z celkom odlišnej tradície.  

 
 
 
 
 

 
Kniha je 

rozdelená na dve 
�asti a každá z nich 
má sedem kapitol. 
Prvá �as�, ktorú 
ur�ite ocenia 
za�ínajúci  
„heideggerovci“, 
predstavuje ve�mi 
podrobné 
a preh�adné 
pojednanie 
o Heideggerovej 
filozofii. Hempel 
�itate�ovi približuje myšlienkové cesty, ktoré Heidegger 
otvoril a sám sa pokúša h�ada� možnosti  
�alšej cesty. Pre Hempela je podstatné, aby jeho pokus 
�íta� Heideggerovo dielo v kontexte východných náuk, 
poskytol pre �itate�ov podnet k �alšiemu vyrovnaniu sa 
s Heideggerom,...„které by se vymanilo ze sou�asné 
mimo�ádne sterilní fáze.“ (s.19)  

Hempel hovorí explicitne o zene až v druhej �asti 
knihy. Motív cesty v Heideggerovom diele �íta ako tao. 
Heideggerove úvahy o magickej štvorici nebo – zem – 
boh – �lovek , v ktorej sa odohráva tajomná 
nedisponovate�ná udalos� bytia, sú podobné 
s predstavou tradície, z ktorej vychádza Lao-c´. Hempel 
netvrdí „...,že se sv�tový vztah, jak ho vyložil 
Heidegger, kryje s tím, o n�mž hovo�í Lao-c´. Pouze 
mám za to, že díky Heideggerovi je dnes bez pochyby 
možné dosp�t ke skute�n� vážnemu rozhovoru s Lao-c´, 
aniž bychom p�itom zapomínali, že Lao-c´ i Heidegger 
promlouvají z odlišných tradic.“ (s.186) Heideggerovo 
myslenie predstavuje Hempel v druhej �asti knihy ako 
postupné uvádzanie do umenia meditácie, ako cestu, 
ktorej cie�om je odovzdanie sa kozmickému zmyslu, 
ktorý �loveku umož�uje - ako Hempel hovorí - „novým 
spôsobom vidie� a novým spôsobom po�u�“. 
 
 

Autorka je študentkou 5. ro�.  
histórie a filozofie  
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Rybár Ján : Úvod do 
epistemológie Jeana Piageta. 
Bratislava, IRIS 1997 

 
Stanislava Fabová 

  
 

Jean Piaget je širokej verejnosti známy skôr ako 
psychológ, ale v tejto knihe sa s ním stretávame ako s 
„genetickým“ epistemológom, hoci seba ako 
psychológa ani v tejto rovine nezaprie. Autor knihy, 
vysokoškolský pedagóg Ján Rybár, nám ponúka 
možnos� vstúpi� do epistemologickej problematiky 
z poh�adu Jeana Piageta. V�aka autorovej 
„fundovanosti“ v danom odbore máme príležitos� 
oboznámi� sa nielen s Piagetovým prínosom, postojom 
v otázke poznania, ale nájs� v útlej knižo�ke aj 
porovnania s inými epistemologickými koncepciami.  
 Kniha je rozdelená do piatich kapitol a sám 
autor vo svojom úvode oboznamuje �itate�a s tým, �o 
ho v tejto knihe �aká. A �o to vlastne je? Informácie 
o formovaní Piagetovej koncepcie pre jej lepšie 
pochopenie, už spomínaná polemika Piageta s inými 
autormi sú�asných alebo historických koncepcií 
(empirizmus, platonizmus...), možnosti aplikácie 
Piagetových objavov (mechanizmov vývinu poznania) 
v oblasti dejín vedeckého myslenia a v neposlednej rade 
obzvláš� zaujímavé poznatky o formovaní myslenia 
u detí, pri�om „Piagetovou ambíciou bolo využi� 
skúmanie psychogenézy na pochopenie 
epistemologických problémov, predovšetkým problému, 
ako sa rodí nové poznanie.“ (s.9)    

 Z môjho poh�adu je najzaujímavejšou práve 
piata, posledná kapitola, v ktorej autor ponúka pre lepšie 
pochopenie formovania myslenia u detí príklady 
experimentov Jeana Piageta, ktoré aplikuje i na vlastné 
deti. Okrem toho sprevádzajú jednotlivé experimenty 
i nákresy (pokia� je mimo slovného výkladu vhodné 
i grafické znázornenie). Spolu s nákresmi a príkladmi 
ku každému štádiu intelektuálneho vývinu die�a�a majú 
pozitívnu úlohu v knihe aj autorove poznámky 
k prípadným nejasnostiam. Vrátim sa ešte 
k spomínaným štádiám intelektuálneho vývinu die�a�a. 
„Ak Piageta porovnávame s Freudom (ktorý sa vyjadril, 
že už prvé tri roky die�a�a sú ur�ujúce pre �alší život 
�loveka), u Piageta pre �alší intelektuálny vývin je 
rozhodujúcich prvých dvanás� rokov (pretože v tomto 
období sa u die�a�a vypracúvajú základné kognitívne 
nástroje, akýsi jeho intelektuálny software, ktorý sa už 
v �alšom živote nejako významne nemení).” (s.74) 
Piagetovské delenie zah��a dve ve�ké etapy – 
senzomotorickú a reprezenta�nú – pri�om reprezenta�ná 
etapa je ešte rozdelená na tri dominantné štádiá: 
predopera�né štádium, štádium konkrétnych operácií 
a štádium formálnych operácií.  
Ak sa teda chcete �o – to dozvedie� o jednotlivých 
štádiách, o prínose J. Piageta do epistemologickej 
problematiky, a pre�o ten dom�ek na obálke knihy má 
tak �udne nakreslený komín, odporú�am vám si túto 
útlu knižo�ku pre�íta�. Možno niekedy vlastné deti 
urobíte sú�as�ou experimentu, ktorý nájdete v tejto 
knihe a potvrdia sa vám Piagetove závery.  
 
     

Autorka je študentkou 4. ro�.  
histórie a filozofie 
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Vä�šinu života zostáva �lovek zmetený. 
H�adá  �o je mu  najbližšie, �o je mu vlastné. Chýba mu to, s �ím iní 
žijú v „spojení“ po celé tisícro�ia.            
Sta�í sa zastavi�. 
Kam a pre�o sa ponáh�a� ? Aby sme dohnali nie�o, �o bude neustále 
prítomné ? 
Zbyto�nos�. Zbyto�né. 
Jedna ve�ká zákruta v mysli �udí, ktorá sa zjavila v dobách archaických 
nevedno odkia� a zmenšuje svoj stupe� ostrosti /dnes je už prive�mi 
tupá/ úmerne s plynúcim �asom vyvíjajúcej sa civilizácie. 
Zvedavos�, ktorá ženie nielen západnú zemegu�u dia�nicou vpred, 
nemá medze. 
Zákruta – racio spôsobila neschopnos� / nemožnos� vráti� sa na živnú 
pôdu bytia, spôsobila nemožnos� zvrátenia civiliza�ného procesu, ktorý 
sa už deje. Spôsobila, že nie sme schopní prija� „Alétheia“. My sa k nej 
totiž budeme pachti� cestou „pokroku“, cestou, ktorá zastiera viac než 
dáva. Cestou, pri ktorej sa  vyžívame pohybom samotným, nie tým, �o 
pri �om zrieme. 
Je jasné, že raz sná� dosiahneme úrove�, o akej sa nám dnes ani 
nesníva. Ale nemali by sme si položi� otázku: Na �o? 
Neostaneme ako väzni pohybu, ktorých núti ís� �alej, pretože pre ve�kú 
slepotu pomaly prestaneme vníma� miesta, kde sa dá zastavi� a 
„vidie�“? 
Týmto chcem poveda�, že �udstvo rozvinulo dva spôsoby prístupu k 
daru života, dva spôsoby ako ži�. Každému z nás ide �i by malo ís� 
o pochopenie / nájdenie vlastnej cesty, osobného príbehu, poslania ak 
chcete, zmyslu života. Na podklade tradície, výchovy, vzdelania, hlavne 
však vlastných skúseností / poznania, si vytvárame horizont / klímu, v 
ktorej sa snažíme o svoju projekciu, podmienenú našou predstavou o 
všetkom vôkol i v nás. 
Vrátim sa  k zmieneným dvom spôsobom. 
Aj napriek osíd�ovaniu a ni�eniu nových a nových kútov Zeme, ešte 
stále žijú kultúry / prežívajú mémy, ktoré, ako by som to len nazvala, 
po�ujú hlasy zo samotných hlbín zeme / života. Sú v spojení s 
„najvyšším princípom“, ktorý sa po celé stáro�ia  „múdri �udia“ snažili 
zachyti�. A kvôli / V�aka �omu ? Otázky, ktoré prírodné národy 
nesužujú, oni ich žijú. 
Jazyk – jediný problém (?). Akoby sme si neboli vedomí, že okovy, 
ktoré jazyk poskytuje, zväzujú „oby�ajné“ emócie, nie to ešte nie�o, �o 
sa niektorí blázni snažia postihnú� pozitivistickým prístupom. To sa  
predsa pomenova� nedá.  Je iné ma� pre silu oslovenie a iné slovom 
vyjadri� �oho všetkého, ako a pre�o je schopná. 
Druhým spôsobom, z kontextu zrejmým, je veda. 
Dia�nica, ktorá sa pomocou jazyka a logických štruktúr snaží o 
postihnutie všetkého. Avšak  �ím dlhšie sa snaží, tým viac prichádza na 
to, že nie�o chýba. 
Že môže rozkúskova� svet a neobjaví to. 
Že môže pomocou abstrakcie, formalizácie vtesnáva� do štruktúr, 
vzorcov a nepomôže to. 
Prís� na algorytmus života ? 
Pre�o nie, ale povie mi ako ži� ? 
 
                                                                   nie to nejde 
                                                                   sná� len umenie 
                                                                   je schopné  
                                                                   nevyslovite�né 

                               vyslovi�                                                                                                                                  
                                                                                                           Lida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


