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ÚVODNÍK 
 

 
Sediac na jednej z �alších 

tohtoro�ných prednášok, padol mi zrak na 
papier mne najbližšie sediacej diev�iny, 
okraje ktorého sa pomaly zap��ali  
drobnými kresbami a rôzne navzájom 
prepletenými zhlukmi �iar. Ni� 
nezvy�ajné, ve� z �asu na �as si pri písaní 
�i telefonovaní mnohí takto krátia �as. 
Ke�že moja do�asná susedka si vôbec 
nerobila poznámky, na inak �istom 
papieri sa  nachádzali iba  rôzne �iary. Už 
tou prvou zlikvidovala nerozlíšenos� 
papiera, a tak už má zmysel poveda�, že 
nie�o je pod, nad �i na�avo 
od �iary a  po sprítomnení prvej �iary sa 
už tie �alšie nachádzali v jej malom 
papierovom, �iarou rozlíšenom svete.  
     �lovek sa do rozlíšeného sveta už 
narodil, myslí, hovorí a žije v tomto 
rozlíšenom svete a tak ako sa o �om nedá 
poveda�, že je pôvodcom �iary, ale že ju 
iba znovu sprítom�uje, tak už aj každý  
za�iatok jeho konania je  vlastne 
opakovaním. Za�ína stále znovu a znovu 
a znásobuje to, �o už bolo, �iary, slová, 
pohyby. Dúfam, že tomu, komu to  
pripomína tisícro�ia trvajúce úvahy o 
roztrieštení pôvodnej jednoty a o jednom 
a mnohom si ich domyslí sám, pretože 
v susedkinom malom svete 
pozostávajúcom iba z �iar sa už objavili 
nové indivídua - poznámky a vz�ah 
jedného a mnohého tak musí pre túto 
chví�u ustúpi� do úzadia... 
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ÚVOD 
 
 Problém, ktorým by som sa chcela vo svojej práci 
zaobera�, chce by� uvažovaním o modernej technike. Pre 
pochopenie �ím je moderná technika sa pokúsim vystihnú� 
rozdiel medzi technikou modernou a gréckym po�atím techniky. 
Na základe tohoto rozlíšenia chcem pochopi�, z �oho plynie 
problematickos� modernej techniky a �i je vôbec opodstatnená 
vo svete intenzívneho pokroku... S odvolaním sa na myšlienky 
Ericha Fromma sa pokúsim vystihnú� orientáciu �loveka 
v technickej spolo�nosti, ktorý uprednost�uje modus Ma� pred 
modom By�. Otázkou mi tiež bude ako vplývajú vymoženosti a 
elektronická kultúra (médiá, internet) na �loveka. Túto �as� by 
som chcela rozšíri� myšlienkami W. Welscha, M. McLuhena, P. 
Lévyho, kým a �ím je �lovek v tomto bezbariérovom svete 
„nekone�ných možností“. Ako nám tieto technické možnosti 
pomáhajú orientova� sa vo svete? A v akom svete sa v�aka nim 
vlastne nachádzame? Ako reflektujeme, a �i vôbec, toto nové 
prostredie? 
 V priebehu mojej prípravy pre túto prácu som sa stretla 
s mnohými a ve�mi rôznymi postojmi k danej problematike. 
V nasledujúcich úvahách preto spomínam tých autorov, ktorí 
svojimi myšlienkami vo mne zanechali najhlbšiu stopu, pri�om 
ich samotné dešifrovanie je pre m�a ve�mi opatrným pokusom o 
orientáciu v uvedenej téme. 
 
TECHNÉ A MODERNÁ TECHNIKA 
 
 Od po�iatku �udstva slúži �loveku technika. Je to 
spôsob, postup akým �lovek ovláda prírodu pre vlastné potreby. 
Vytvára si tak „umelé prostredie“, �o z neho robí kultúrnu 
bytos�. 
 V �ase svojho vzniku, pramenila z bezprostredného 
vz�ahu k prírodným podmienkam. Primitívny �lovek náhodou 
nachádzal vo svojom okolí predmety, ktoré použil ako nástroj, 
vedený svojou rukou.  

V druhom „industriálnom štádiu“, ([1], 17) sa už 
stretávame s nástupom stroja a sním spojenou automatizáciou. 
Zav�šením je postindustriálny vek, v ktorom dominujú 
informa�né techniky. 

Grécky pojem techné zah��a nielen prostriedky, ale aj 
schopnosti, postupy a ciele �udskej �innosti. Je nielen 
pomenovaním remeselného konania, ale aj umeleckých 
schopností. Ke�že konanie remeselníkov bolo návykom 
(Aristoteles) a umelecká �innos� napodob�ovaním (Platón),  
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techné nepredstavovala rozumenie (fronésis – ako schopnos� vyžadujúca 
praktický, zdravý rozum), ale u�ila ovládaniu zru�ností. Antický filozofi 
sa jej venovali len minimálne, pretože nepredstavovala �innos�, ktorá by 
viedla k pochopeniu a odhaleniu prí�in, pre�o sú veci také aké sú. Naopak 
grécka filozofia, ako láska k múdrosti, bola oddanie sa k �istému 
poznaniu, bez oh�adu na ú�inok  a zisk. 

Technika v industriálnom štádiu obsahovala schopnos� strojom, 
ako prostriedkom, nahradi� a znásobi� výkon �udskej pracovnej sily. 

Moderná technika sa stala zložitým systémom s vyspelými 
technológiami. Dominuje v nej úzka prepojenos� s vedeckým poznaním. 
Veda sa snaží postupne odha�ova� algoritmy prírodných procesov a dáva 
tak �loveku možnos� do nich nahliadnu�. Tým umož�uje zasiahnu� 
a pozmeni� jej poriadok a s �ou aj �loveka. Odhliadnuc od umelých 
silikónových tiel na uliciach, je schopná manipulova� s našimi 
genetickými kódmi. Moderné technológie už nie sú prostredníkom medzi 
�lovekom a prírodou ako to bolo skôr. Príroda už nie je našim 
prirodzeným prostredím. Nové, umelé prostredie je  1. „autonómne“ ([2], 
160) vo vz�ahu k hodnotám, ideám a štátu 2. nezrozumite�né – príklad: 
predmety našej dennej potreby ako sú plasty, sú abstraktné produkty 
vyrobené z chemických  spojení (plastická hmota, nylon a iné). 
Nesprostredkúvajú žiadne vedomie o svojom pôvode. Plasty vznikajú 
v anonymnom podniku. Naše okolie nás už takto nespojuje s tým, �o sme 
boli a ani s tým, �o sme. Každodenne sme odkázaní na obklopovanie sa 
predmetmi, ktorým �ím �alej tým menej rozumieme. „Stroje, prístroje, 
siete a spojenia sa stále viac vkladajú medzi m�a a svet, spojujú ma so 
svetom, ale zárove� ma od neho odde�ujú. Z toho plynie cudzos�, 
ireálnos�, nehmotnos� sveta, ktorý nás �asto �aží.“, ([3], 97). A tak teda 
„miesta“ zrozumite�ných súvislostí, sú �oraz viac nezrozumite�nejšie. 

 
�LOVEK A JEHO TECHNICKÉ VZ�AHY 
 

V�aka �udskej posadnutosti pokrokom je ve�mi zložité 
kontrolova� rozli�né vedecké aktivity. Nako�ko dnešná technika je vysoko 
špecializovaná, ani samotný vedec, technik, nie je schopný odhadnú� 
dôsledky svojho konania v globálnom merítku. Otázne je, kto je 
kompetentný kontroly? Narúšame harmóniu prírody. Kolíziu, ktorá tým 
vzniká, sa opä� snažíme zapláta� novými a lepšími technológiami. 
Nadbyto�ným hromadením vy�erpávame prírodné zdroje, ktoré 
v kone�nom dôsledku slúžia viac našej pohodlnosti, ako nevyhnutnosti. 
Kritériom nie je to, �o by sme mali urobi� (vo vz�ahu k zachovaniu 
prírody), ale to, �o dokážeme. �lovek je v roli maximalistu a spokojného 
spotrebite�a. Naše vz�ahy sa tak stávajú �isto technickými, ke� všetko 
viac-menej nazeráme v intenciách, ko�ko �oho je (po�ítam s tebou) a �o sa 
dá použi�. Žijeme tak na ceste k neobmedzenej produkcii a konzumu, 
ktorý sa prejavuje v našej orientácii na MA	. �lovek je to, �o má a ke�že 
nemôže ma� všetko, vždy mu nie�o chýba (kto ni� nemá ni� nie je). Pod�a 
Fromma je jedinou možnos�ou zmena charakterovej orientácie z MA	 na 
BY	. Sta� sa tak �lovekom, ktorý sa riadi svojím svedomím k sebe 
samému, k svojim blízkym a prírode.  
Vlastnícka orientácia je charakteristická pre západnú priemyselnú 
spolo�nos�, v ktorej je  dominantnou témou života „la�nos�“ po 
peniazoch, sláve a moci. Pojmami MA	 a BY	 rozumie Fromm dva 
základné spôsoby existencie � dva odlišné druhy existenciálnej štruktúry, 
pri�om ten, ktorý prevláda, ur�uje celok �udského myslenia, cítenia  

 
a konania. Bytím rozumie takým 
spôsob existencie, v ktorom ni� 
nemáme, po ni�om nebažíme a sme 
za jedno so svetom. V orientácii ma� 
je náš vz�ah privlast�ovací 
a majetnícky  všetko, aj ja sám, sa 
stávam majetkom.  
Mám svoje telo, meno, sociálny 
status, majetok, vedomosti, obraz 
o sebe a obraz, ktorý chceme, aby 
mali iní o nás. Fromm uvádza 
zaujímavý faktor, ktorý podporuje 
modus vlastnenia. Poukazuje na to, že 
v poslednej dobe je silná tendencia 
nahradzova� slovesá podstatnými 
menami. Podstatné meno je bežným 
ozna�ením veci, môžeme poveda� � 
mám veci � mám techniku ...at�., 
ale nemôžeme slovo ma� použi� vo 
vz�ahu mám nespavos�, mám 
problém. �innos� nemôžeme vyjadri� 
pomocou ma�, pretože v spojitosti 
s podstatným menom znamená 
nesprávne použitie jazyka. Procesy 
alebo �innosti nemožno vlastni�, 
možno ich len prežíva�. Mám 
problém, namiesto „trápim sa“, 
vyu�uje náš subjektívny prežitok 
a nahradzuje ho �ímsi �o vlastním.  
Mnohé jazyky pre pojem mám 
nepoznajú. V hebrejštine napríklad 
ma� musí by� vyjadrené formou jesh-
mi (je-mi). Fromm tvrdí, že moderný 
štýl sa vyzna�uje podvedomím 
odcudzením. Odcudzenie chápe ako 
chorobu moderného �loveka. S týmto 
pojmom sa stretávame už Hegela 
a Marxa (�lovek stráca sám seba je 
ni�ím, pretože ho ovládajú veci, ktoré 
sám vytvoril). V existen�nej 
orientácii na By� rozlišuje Fromm 
dve formy bytia. Jedna predstavuje 
živý, naozajstný vz�ah k svetu, je 
opakom vlastnenia. Druhá je opakom 
javu a týka sa pravej podstaty, pravej 
skuto�nosti, osoby �i veci. 
Podstatným znakom modu bytia je 
pojem procesu, aktivity a pohybu,  
ako podstatných prvkov bytia. 
Aktivitu chápe nie ako 
zaneprázdnenos�, ale ako tvorivé  
využívanie �udských síl, prejavovanie 
sa pod�a svojich možností – zaujíma� 
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sa, na�úva�, dáva�. Bytie je 
slovami nezdelite�né, týka sa 
zážitku a �udskej skúsenosti – 
vecí spravidla neopísate�ných. 
„Zdelite�né“ je len  
spoluprežívanie zážitku, a tak 
procesom živých a vzájomných 
vz�ahov možno prekona� 
bariéru oddelenosti Ja a Druhý. 
V rozhovore sa rozdiel medzi 
ma� a by� prejavuje obzvláš� 
rýchlo. Typické denné debaty 
medzi A a B predstavujú, že  
 každý sa stotož�uje so svojím 
vlastným stanoviskom. 
Neuvažuje pritom o zmene 
názoru, je dôležité ma� svoj 
vlastný názor a jeho strata 
znamená ochudobnenie, 
vybo�enie zo starých ko�ají.  

V mode  by� sa 
konverzácia stáva dialógom, kde 
sú reakcie spontánne a tvorivé. 
Sprevádza ho zabudnutie na 
svoju spolo�enskú pozíciu 
a znalosti, naše Ja nám nestojí 
v ceste a môžeme plne reagova� 
na druhú osobu – spoluvytvára� 
nové myšlienky, lebo na ni�om 
nelipneme.  
Sme zvyknutí spolieha� sa na to, 
�o máme, vieme. Nevyhnutne 
potrebujeme cíti� bezpe�ie, �i už 
v množstve pe�azí alebo 
v milovanej osobe... Každý nový 
krok a nabúranie stálej istoty 
udržiavanej technikou nás 
evokuje nebezpe�enstvo, 
možnos� neúspechu. 
Obdivujeme hrdinov, ktorí sa 
stali pre nás idolmi slobody 
(Buddha, Abrahám, Ježiš), ale 
my sami nie sme schopní kona� 
slobodne. Fromm chápe slobodu 
ako kvalitu našej osobnosti. 
Nájs� samého seba plus by� 
slobodným je nemožné, dokia� 
nie sme schopný kriticky 
myslie�. Schopnos� myslie� 
kriticky – v dnešnej dobe 
zabudnutá, je prístup k svetu 
porozumením a prijatím 
skuto�nosti. Aj �ahostajným 
prispôsobovaním sa technike  
 

 
 
a jej vymoženostiam, unikáme sami sebe a pokúšame sa ponori� do vä�šieho 
celku aj za cenu straty vlastnej svojbytnosti. Pri dnešnom rýchlom technickom 
napredovaní si �lovek ve�mi �ažko pripustí, že sa stáva otrokom svojich 
vlastných výtvorov. Zaujímavé je, že v dnešnom tzv. Informa�nom veku, ke� 
máme takmer neobmedzený prístup k informáciám, si nedokážeme vytvori� 
vlastný objektívny názor na dobu, v ktorej žijeme. Jedna vec je nie�o po�u� 
a �íta� – len o tom vedie� a druhá po�uté a �ítané si uvedomi� a zváži�. Preto 
nasledujúce riadky venujem vplyvu elektronickej kultúry na �loveka. Práve 
ona, pod�a môjho názoru vo ve�kej miere dopomáha našej informovanosti 
rovnako, ako dopomáha našej neschopnosti premýš�a�. 
 
 
VPLYV ELEKTRONICKEJ KULTÚRY NA �LOVEKA 
 
  
Elektronická kultúra využíva na svoju existenciu média. Takýmito médiami už 
v sú�asnosti nie je len televízor a rádio, ale aj �asopisy, internet, plagáty, 
virtuálna realita, telefónne karty, billboardy... Osobitos�ou elektronicko-
mediálneho sveta je, že je „nekone�ne rozsiahlym svetom  laterálnych pripojení  
a rozšírení, prekrížení a zosie�ovaní, bujnenia a transformácií.“, ([4], 3). 
Interaktivita tiež ponúka úplne nové možnosti komunikácie (virtuálne 
konferencie). 
 Spätné pôsobenie elektronického sveta na našu každodennos� 
poukazuje na ur�itú „derealizáciu nášho chápania skuto�nosti - virtualizácia.“, 
([4], 4). A zárove� na následnú „revalidizáciu neelektronických skúseností“, 
([4], 4). Vä�šia �as� našej populácie si de� �o de� usadá k novodobému oltáru - 
k televízii. Vä�šinou za ú�elom oddychu, relaxovania. Po�as svojho vo�ného 
�asu sa nechávame dobrovo�ne „röntgenova�“ mediálnou skuto�nos�ou. 
Podliehame tak neustálej hypnóze slov, obrazov a tónov, ktorých úlohou je 
presved�i� publikum, že na svete je všetko prekrásne a všetko zlé sa dá naopak 
�ahko napravi�. Tak sa postupne prenáša do nášho skuto�ného života ur�itá 
vzorovos�, ktorá má za následok, že takto manipulovate�nému recipientovi je 
ve�mi �ažko vytvori� si vlastný názor. Napokon ako som už vyššie uviedla, 
myslím si, že televízia, �i rozhlas spolu s nespo�ítate�ným množstvom 
bulvárov, sú úspešné pokusy ako zabráni� mysleniu. Nie kalkulujúcemu, ktoré 
naopak prostredníctvom reklamy, priamo podporujú. „Priemysel a reklama 
prinášajú do spolo�nosti, v podobe miliónov fotografií, titulkov a textov, 
vysnený obraz slobodného života, š�astia a harmónie.“, ([5], 62). Svet modernej 
reklamy je magickým prostredím, zostrojeným na udržanie ekonomiky. Neslúži 
teda na podporovanie �udského uvedomenia. Charakteristickým znakom 
reklamy je krása (reklamná krása degradovala, preto sa nedá myslie� v zmysle 
napr. antickej krásy) a iterácia. Iterácia je neustále sa opakovanie vzoru a 
obrazu. Reklamný umelec, ktorý je nútený neustále opakova� sklony tejto 
kultúry, namiesto toho aby ich reorganizoval, vlastne zlyháva vo svojej úlohe 
usmer�ova� nevedomé sklony vnímania. U prírodných národov bola neustála 
iterácia využívaná na dosiahnutie tranzu skupiny. Podobne je to aj s reklamou. 
Opakuje sa v nej schéma neustáleho vylepšenia a zlepšovania. Dá sa poveda�, 
že reklamou sú všetci jej recipienti nala�ovaní na ur�itú frekvenciu a nevedome 
sa prispôsobujú. Všetko nazna�uje, že elektronické médiá disponujú silou, ktorá 
spo�íva v „tvarovaní obsahu �udskej predstavivosti, a týmto špecifickým 
spôsobom ur�uje ich konanie a názory.“, ([6], 356). Niet divu, pre�o sa na 
uliciach stretávame s postavami, ktoré sú pozna�ené mediálnymi typmi. 
V rozhovoroch medzi �u�mi sa strieda množstvo rolí. V Gestalt terapii od F. 
Perlsa sa píše „...ke� hovoríme, vä�šinou hypnotizujeme samy seba, 
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vymýš�ame reklamy, aby sme presved�ili druhých alebo 
seba o vlastnej cene.“, ([7], 112). Tendencia �loveka 
vz�a�ova� sa od seba samého je evidentná napriek 
tomu, že ve�erné hypnotizovania televíziou  
nohami. To ako nás médiá v�ahujú a upútavajú svojim 
doslova vábením (...zavolajte hne� a získate jedine�nú 
šancu!!!) sa stáva ve�mi silným putom, aby si �udia 
mohli zachova�  
od celej tejto mašinérie zdravý  
odstup. Stávame sa totiž �oraz viac prispôsobivejšími a 
pohodlnejšími. 
 
alšou �rtou novej skuto�nosti je zmena 
priestoro-�asových vz�ahov. Dobývanie �asu a priestoru 
nesmierne pokro�ilo, práve v�aka elektronickým 
médiám. Správy sa teraz šíria z jedného konca zeme na 
druhý v reálnom �ase, Bardejev hovorí o �ase nulovom, 
„lebo sa celkom eliminuje odstup, ktorý kedysi delil od 
seba udalosti.“, ([8], 143). Rytmus života sa zrýchlil, 
jednotlivec nemá �as na pokoj, aby si premyslel, �o sa 
okolo neho deje. Zvýšilo sa tempo, ktoré nám moderná 
doba vnucuje, núti nás podrobi� sa. Napríklad rýchlos� 
striedania sa obrázkov vo filme, umož�uje vsunutie 
obrázku s coca-colou, ktoré si jedinec neuvedomí, ale 
podvedome ho vníma. Je pravda, že takéto manipulácie 
sú už vo vä�šine krajinách zakázané, ale je tiež pravda, 
že coca-cola aj týmto spôsobom dosiahla monopolné 
postavenie na svetovom trhu. 
 V prípade virtuálnej reality (interaktívne 
rukavice, virtuálna helma) sa okrem �asopriestorového, 
uskuto��uje ešte intenzívnejší posun. Virtuálna realita je 
zvláštny druh interaktívnej simulácie, v ktorej má 
�lovek telesný pocit, že je ponorený do situácie, ktorá je 
definovaná databázou. Týmto ponorením sa do 
simulovanej situácie, má v nej zú�astnený obraz samého 
seba. Na úrovni vnímania prebieha nie�o, �o sa 
ozna�uje ako zdvojené vnímanie. �lovek si je vedomí 
ur�itej cudzosti týchto mechanizmov, ktoré „m� nutí 
vid�t a cítit.“, ([3], 105). Fakt je, že predmet vnímania je 
posunutý a �astokrát nekone�ne vzdialený... 
 Doteraz som sa snažila poukáza� na negatívne 
vplyvy, ktoré na dnešného �loveka doliehajú. V tejto 
�asti by som chcela  uvies� niektoré pozitíva ako ich 
prezentujú autori: W. Welsch a M. McLuhan.  
 W. Welsch v už citovanej práci pripúš�a, že 
elektronické médiá ponúkajú zázra�né možnosti, ale nie 
všetky možnosti. V spolo�nosti pozoruje nové 
hodnotenie neelektronických foriem skúseností. 
Domnieva sa, že dnešná presýtenos� médiami, hluk, 
ktorý sa odvšadia� rozlieva a spomínaná rýchlos� 
nevyhnutne so sebou prináša potrebu pre �loveka po 
tichu... Vo vz�ahu k elektronickým hyperýchlostiam sa 
tak nanovo doce�ujú zotrva�nos�, namiesto 
premenlivosti stálos� a namiesto nestálosti spo�ahlivos�.  
 

 
„Myslím, že máme dostatok dôvodov obhajova� ticho  
proti neustálemu omra�ovaniu, opä� vyššie hodnoti�  
našu vlastnú imagináciu, ktorou nedisponujú iní a tiež 
nanovo doceni� naše starnúce a zranite�né telá, oproti 
perfektnosti syntetických tiel, ktoré nemajú vek.“, ([4], 
8). Pod�a Welscha sa takto stávame každodennými 
nomádmi, ktorí so samozrejmos�ou prechádzajú medzi 
rozli�nými formami skuto�nosti. 
 M. McLuhan poukázal na to, že ú�inky médií 
sa nedajú skúma� priamo, pretože sú podprahové. 
Uvádza, na základe výskumov, že všetky elektronické 
médiá ovplyv�ujú ako nové pozadie pravú hemisféru. 
Dominantnými rysmi pravej hemisféry sú simultánnos�, 
holistika a syntetika, a preto ju ozna�uje ako 
„akustickú“ (kvalitatívnu) stranu mozgu. Naopak �avá 
hemisféra je miestom linearity a následnosti, nazval ju 
„vizuálnou“ (kvantívnou) stranou mozgu (pozri tab. �. 
1). 

K dominancii �avej hemisféry dal podnet vznik 
abecedy, ktorá vytvorila vizuálne prostredie. Samotný 
proces písania slova vyžaduje dáva� písmená do 
správneho poradia, aby vytvorili slovo. Lineárne 
myslenie je typom �innosti �avej mozgovej hemisféry. 
Práve ona je sídlom matematického a vedeckého 
myslenia, ktoré majú v dnešnej dobe možnosti 
seriózneho zdokona�ovania sa. Dá sa konštatova�, že  
v technickej civilizácii sú nevyhnutné. V médiách vidí 
McLuhan posolstvo, v�aka ich schopnosti uvies� do 
�innosti dlhodobo utlá�anú pravú hemisféru. 
Dominancia pravej polovice mozgu bola normálna 
v orálnych spolo�nostiach. Dovolím si teraz malé 
odbo�enie. Chcem sa tu zmieni� o projekte, ktorý 
objavil, že jazyk Eskimákov, na Baffinovom ostrove, 
odráža „vysokú priestorovú úrove� orientácie pravej 
hemisféry.“, ([6], 352). Lingvisti ho ozna�ili ako 
najsyntetickejší jazyk, pri�om pre porovnanie McLuhen 
uvádza americkú angli�tinu ako najanalytickejší jazyk 
(�avá hemisféra). Pod�a týchto Eskimákov sú prírodné 
formy „skryté“, pokia� ich �lovek jednu za druhou 
neodhalí. Všetky slová sú viac formami „by�“, ktoré im 
však samo o sebe chýba. „Slová samé musia vyrasta� 
sami zo seba, musia vzniknú� prirodzene, zo 
skúseností.“, ([6], 353). Dalo by sa poveda�, že to, ako 
Eskimák hovorí, nie je pomenovaním vecí, ktoré už 
existujú. A tak vec o ktorej hovorí, je spolu s jazykom 
v stave zrodu. Všetko sa tak deje-vzniká na základe 
vlastnej, nesprostredkovanej skúsenosti. 
 Zaujímavé je, že médiá aktivizujúce našu pravú 
hemisféru existujú ako �udský technologický výtvor 
v�aka �innosti �avej hemisféry. Laicky si nemyslím, že 
sú posolstvom. Už len tým, že svojím obrazovým 
sprostredkovaním skuto�nosti, nám nemôžu nikdy 
poskytnú� prirodzenú skúsenos� o tom, �o nám 
predkladajú.
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ZÁVER 
 

Touto, dúfam nie príliš popisnou �as�ou, som chcela upozorni� na niektoré aspekty elektronickej kultúry. 
Myslím si, že aj médiá sú práve tým, �o nás na jednej strane stále niekam ženie (za úspechom, za novým autom 
z reklamy, do obchodu po sveter najnovšej jarnej kolekcie). Na druhej strane nám poskytujú pocit 
bezproblémovosti, aj drsnou ak�nos�ou s dobrým koncom ako v rozprávke. Dostávajú vä�šinu z nás tam, kde nás 
chcú ma�. �udia sú pre nich objekty �isto ekonomických záujmov. A tak sme sa opä� dostali k po�ítaniu, 
kalkulovaniu a plánovaniu, ktoré z nás robí všetko možné, len nie samostatné, premýš�ajúce tvory. Stratili sme 
súvislosti, sme ko�ovnými nomádmi a v kone�nom dôsledku vä�šinou aj tak nespokojný. Kladiem si teda otázku: je 
nejaké východisko z tejto našej pozície, ke� vä�šina z nás je iba povrchným bezmyšlienkovým konzumentom? �o 
robíme zle, ke� nás naše výtvory ovládajú? Technickým vynálezom pripisujeme absolútnu výnimo�nos�, tá nás 
pozdvihuje, civilizuje, u�ah�uje nám množstvo zložitých stránok života, ale vrhá nás pred ešte zložitejšie (atómová 
bomba, bezmyšlienkovos�). Ako má teda �lovek pristupova� k novým technickým pokrokom a by� si pritom istý, že 
to, �o mu u�ah�uje život (napr. komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu alebo internetu) si z neho neurobí 
otroka? Už len ve�mi �ažko si vieme predstavi�, že by sme sa mali vzda� ur�itých vymožeností, ktoré poskytuje 
moderná technika. Tendencia pohodlného prispôsobovania sa, h�adania neotrasite�ných istôt, masové uberanie sa 
jedným smerom sú všetko blokády na ceste za bdelým zamyslením a vytrhnutím sa z technickej nadvlády... 
 
Tabu�ka �. 1 
 
�avá hemisféra (pravá 
strana tela) 

Pravá hemisféra (�avá strana tela) 

Re�ová/Verbálna Priestorová/Hudobná 
Logická/Matematická Holistická 
Lineárna/Detailná Umelecká/Symbolická 
Sekven�ná Simultánna 
Riadená Emo�ná 
Intelektuálna Intuitívna/Kreatívna 
Dominantná Menšinová (Tichá) 
Svetská Duchovná 
Aktívna Receptívna 
Analytická Syntetická/Tvarová 
�ítanie, písanie, 
pomenovávanie 

Tvárové rozpoznávanie 

Sekven�né riadenie Simultánne chápanie 
Vnímanie 
významotvorného 
usporiadania 

Vnímanie abstraktných vzorcov 

Komplexné motorické 
sekvencie 

Poznávanie komplexných vzorcov 

Zdroj: McLuhan, M.: �lov�k, média a elektronická kultura. Brno 2000. 
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Problém slobody u J. P. Sartra 
 
Marek Vatra� 
 
         
      „Dlho som považoval pero za me�. Teraz poznám našu bezmocnos�. 
Kultúra ni� a nikoho nezachráni, neospravedl�uje. Je to však �udský 
výtvor: �lovek sa do nej premieta a poznáva sa v nej.“ 
                                                                                     / J. P. Sartre – Slová / 
 
 
      Nosným leitmotívom, ktorému sa v tejto práci budem venova�, je 
problém slobody u J. P. Sartra. Hne� na za�iatku uvádzam aj citát z jeho 
autobiografického diela Slová. �o mi ním chcel autor poveda�? Práve to, 
že som to ja, ktorý stretáva samého seba v jeho knihách a odrážam sa 
v nich, ako obraz v zrkadle.  
      Samotný J. P. Sartre je jedným z mála filozofov, ktorí svoju 
filozofickú terminológiu pretransformovali do beletristickej podoby a 
priblížili sa tak sociatívnosti práve tým �itate�om, ktorí sa dovtedy ešte 
nestretli s filozofiou ako takou. On sám sa vyjadril, že literatúra mu bola 
iba pred�ženou rukou filozofie. Základným podnetom pre vznik týchto diel 
nebolo ni� iné, ako problémová situácia �loveka existujúceho vo svete, do 
ktorého bol heideggerovsky povedané „vrhnutý“. �lovek je teda centrom 
jeho kníh. Mám tým na mysli �loveka, ktorý je v neustálej konfrontácii zo 
sebou samým, v kontraste s iným �lovekom a svetom ako takým. Jeho 
�alšie nosné motívy sa už odvíjajú od témy samotného problému, v ktorej 
majú svoj základ. Sú to napr. motívy ni�oty, strachu, odcudzenosti, 
samoty, nudy, nepochopenia, úzkosti, smrti ...  Iná� by sme ich mohli 
nazva� existenciálmi respektíve základnými fenoménmi vzniku základnej 
sartrovskej terminológie / filozofickej / a jeho umeleckej tvorby. Do 
umeleckej tvorby patria predovšetkým jeho romány, eseje, poviedky, 
novely, hry... Ide tu o tzv. estetiku vzdoru a nepokoja. Jej výrazová rovina 
na nás pôsobí nepokojne, temne až schizoídne.  
 
      Predobrazy Sartrovho �loveka  
 
      Teraz si položme otázku, kde máme za�a� h�ada� korene 
existencializmu v tých intenciách a paralelách, ktoré sú tak symptomatické 
pre samotného Sartra. Bude existencializmus taký starý ako samotná 
existencia, alebo aspo� ako �udské uvedomovanie si jej povahy? 
Retrospektívne sa vrá�me do antického Grécka, tam kde sa to vlastne 
všetko za�alo. V tejto súvislosti mi prichádza na myse� známa anekdota, 
ako sa raz kynik Diogenes zo Sinopy prechádzal vo dne po Aténach so 
zasvieteným lampášom v ruke. Ke� sa ho potom mnohí pýtali, �o alebo 
koho h�adá, odpovedal im, že h�adá �loveka. Po�me teda aj my, podobne 
ako Diogenes h�ada� �loveka, ke�že existencializmus bol vždy 
neodmyslite�ne spätý s antropologickou líniou. 
      Myslím tým teraz takého �loveka, v ktorom sa za�ínajú objavova� 
prízna�né �rty podobné Sartrovmu �loveku.  Kde h�ada� východiská 
sartrovského �loveka ak nie v �loveku samom?  Sartrove motívy sú 
problémová situácia �loveka, rozorvanos� �udského vnútra, úzkos�, 
ni�ota, nuda, odcudzenos�, strach, 

 
 
 
 Sartrove motívy sú problémová 
situácia �loveka, rozorvanos� 
�udského vnútra, úzkos�, ni�ota, 
nuda, odcudzenos�, strach, 
bezmocnos�, nepochopenie, 
schizoídna psychadélia... Sartre ich na 
rozdiel od svojich predchodcov a 
vrstovníkov rozoberá výsostne 
kardinálnym spôsobom. Aj on ide do 
h�bky �udskej duše, ale trochu inou 
cestou, akou išli tí ostatní. Hlavne 
postavy jeho diel sa priam brodia 
morálnym bahnom �udskej existencie. 
Ich osudy sa neraz odohrávajú na 
pozadí opozícií: dobra-zla, 
neslobody-slobody, duše-tela, vnútra-
povrchu....  Na osude týchto postáv 
nám autor odkrýva dve roviny 
�udského bytia, vedúce ich opä� iba 
k sebah�adaniu, sebauvedomovaniu a 
sebapochopeniu. Všeobecne 
spomínané postavy sú z kníh: Slová, 
Múr, Cesty k slobode, Muchy, Hnus... 
Ako som to už pred tým zdôraznil, 
autor tu o ni�om novom nevypovedá. 
Bolo by dobre, aby sme po pre�ítaní 
týchto kníh upreli náš poh�ad do 
svojho vnútra, na svoju vlastnú 
skúsenos�, ktorú sme mali ešte ove�a 
skôr, než sme Sartra do�ítali. Ke� sa 
pozornejšie zameriame na jednotlivé 
postavy Sartrových kníh, všimneme si 
ich permanentný vnútorný boj, 
nepokoj, vzdor, neistotu, neustále 
h�adanie rovnováhy... Konotuje to vo 
mne to, �o starí Gréci vedeli už 
dávno. Mám tým teraz na mysli 
apollónsko-dionýzovskú tradíciu. Sú 
to bohovia, ktorí steles�ujú dve 
stránky �udskej duše. Ich oblas� je 
v �loveku. Boj týchto dvoch 
prirodzeností je neustále prítomný aj 
v k�ú�ových postavách J.P. Sartra.  
      Apollón – syn najvyššieho boha 
Dia a jeho milenky Léty; boh svetla a 
slnka, ochranca života a poriadku, 
neomylný strelec a veštec. ([ 11], s.9) 
Jeho �alšími znakmi sú napr.: 
umiernenos�, vonkajšok, racionálnos�, 
presnos�, kozmos, nedelite�nos�... 
      Dionýsos – syn najvyššieho boha  
Dia a dcéry krá�a Kadma Semely,  
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boh vína a vinohradníctva, 
úrody a plodnosti. ([11],s. 114). 
Identifikovate�né vlastnosti 
tohto boha sú: opojenos�, 
vnútro, iracionálnos�, živelnos�, 
chaos, nevymedzenos�, 
nepravidelnos�, delite�nos�, 
rôznos�... Takmer všetky tieto 
charakteristické �rty môžeme 
pripísa� Sartrovým postavám. 
Na prvý poh�ad sa nám zdajú 
by� pokojné a vyrovnané. Ale 
ako sa to neskôr ukáže, ich 
vnútro bude úplným 
protikladom ich zov�ajšku. 
Duševne sú títo �udia 
nevyrovnaní, zmätení a 
roztrieštení. Všetky 
symptomatické vlastnosti 
daných postáv v nich anticipujú, 
akési sokratovské 
sebanachádzanie poznania 
samého seba. Toto všetko už 
pod�a môjho názoru predpovedá 
to, že hrdinovia jeho kníh sú na 
ceste k sebe samým. A by� na 
ceste k sebe samému ako 
�loveku, znamená by� na ceste 
k �u�om a svetu. Uve�me si tu 
k tomu aj ukážku zo Sartrovej 
trilógie Cesty k slobode. Ide o 
ukážku z jej prvého dielu, ktorý 
má názov Vek rozumu. Daniel, 
jedna z popredných postáv knihy 
o tom hovorí „...povedal si, 
neprestal by� vyrovnaný, ale 
u�ho to zostáva na povrchu. Vo 
vnútri je stále ten istý.“ ([ 8],s. 
86) Sartrovi podobná parketa 
motívu apllónsko-dionýzovskej 
tradície, je priam až markantne 
prízna�ná u nemeckého autora 
Hermanna Hesseho. Konkrétne 
mám na mysli knihu Stepný vlk. 
Hlavnou postavou je Harry 
Haller. Hesse o �om píše takto: 
„ Jeho Ideálom nie je obetova� 
sa, ale zachova� si vlastné ja! 
Netúži po svätosti ani po jej 
opaku. Slovom, pokúša sa  

 
 
 úkor vlastného ja“ / /2/ s.48 / ale „ aby to Stepný vlk dosiahol, alebo aby sa 
napokon predsa len odvážil sko�i� do vesmíru, musel by sa raz konfrontova� 
sám zo sebou, hlboko nazrie� do chaosu vo vlastnej duši a naplno si uvedomi� 
sám seba.“ ( [2], s.52) Na margo týchto postáv Sartre ešte dodáva, že sú 
„stvorené z dvoch �astí, ktoré nedržia spolu, jedna druhej nahá�a hrôzu.“ ( [4], 
s.53) Sartrovi hrdinovia podobný napríklad Danielovi sa snažia nájs� vnútornú 
harmóniu na základe vyváženia kladného a záporného. Chcú ustáli� ve�ne sa 
pohybujúcu hladinu svojich duší. Výrazovo charakteristická zložka postáv je 
temnos�, negatívnos� a chladnos�. No aj napriek tomu všetkému tu tieto 
negatíva svoj význam majú. Pretože aby �lovek mohol pochopi� a uvedomi� si, 
�o je to svetlo, musí prejs� najprv nocou. Samozrejme, že to, o �om so tu teraz 
hovoril, ešte nerobí zo Sartrovho �loveka kone�ný cie�. Je to iba jedna 
z mnohých ciest, ktorá mu môže ukáza� �alšiu cestu. V našom prípade ide o 
cestu k slobode. Je to dráha, akoby sme sa brodili a tápali už spomínaným 
morálnym bahnom �udskej existencie. V�ahuje nás do seba, do svojho vnútra a 
vždy hlbšie do po�udštenia. Vyma�uje nás z typicky sartrovského prostredia, 
okolo ktorého je vystavaný pevný múr. Niekedy sa naozaj neubránime 
konotatívnosti pesimizmu pri �ítaní Sartrových textov. Tento pesimistický pocit 
v sebe skrýva úzkos�, temno, �ažkos�, vyprahnutos�, prízemnos�... 
 
      Úzkos� 
 
      Teraz si vymedzíme pojem úzkosti, ako jeden zo základných existenciálov 
Sartrovej terminológie. Táto úzkos� nie je ni� iné ako moje vedomie. Vynára sa 
v mojom vedomí a núti ho, aby sa obracalo samo na seba. To znamená, že 
úzkos� mi už nie je neznáma. Neustále ma preniká a prúdi v mojom vedomí, 
pretože ni� neexistuje mimo nášho vedomia. Úzkos� ako „vedomé bytie“. Pri 
subjektívnom stave úzkosti si musíme uvedomi� ešte jednu zásadu, a to takú, že 
pocit úzkosti sa �asto spája s pocitom strachu. Medzi oboma existenciálmi je 
striktný rozdiel. Strach je vždy strachom pred nie�ím alebo z nie�oho. Naopak 
úzkos� nikdy nevzniká pred nie�ím, niekým, alebo z nie�oho konkrétneho. Na 
rozdiel od strachu, sa úzkos� chápe ove�a všeobecnejšie a �alekosiahlejšie. To 
znamená, akoby som sa mal bá� toho, že sa budem bá�. Mám strach zo strachu. 
Táto úzkos� ma vytrháva zo zdanlivej existencie vecí a �udí vo svete. Zárove� 
ma privádza k vedomiu rozhodovania, vo�by a angažovanosti, ale naopak ma 
dokáže aj vovádza� k neustálemu prežívaniu odcudzenosti do odvrhnutého 
„bytia o sebe“. Toto „bytie o sebe“ znamená existenciu akýchko�vek konkrétne 
existujúcich vecí vo svete. Ide tu o faktické bytie, ktoré jednoducho iba je. 
Nemá ni� spolo�né s vedomím, pretože v tomto prípade o vedomí ani nemožno 
hovori�. Pozornému �itate�ovi Sartrovho diela nemôže uniknú� istý fakt, a to 
taký, že postavy jeho kníh v existenciálnych situáciách prežívajú bytostný hnus 
z existujúcich vecí. Poci�ujú odpor hlavne k hmotným veciam, ktoré 
jednoducho povedané, iba sú. �loveku, ako subjektívnemu vedomiu, sa potom 
tieto objektívne existujúce veci za�ínajú odcudzova�. Sú pre neho ni�ím. Na 
základe prežívania vnútorného hnusu si potom sartrovský �lovek za�ína 
uvedomova� aj svoju vlastnú ni�otu. Merthieu, Sartrov typický hrdina 
románovej trilógie Cesty k slobode o tom hovorí „Ni�ota, pyšný a ponurý sen, 
že som ustavi�ne nie�o iné, než som.“ ([8], s. 288) Tento pocit „nie�oho iného“ 
v nás vyvoláva hnus a odcudzenos� k sebe samému. Symptomatickým 
príkladom na túto tému môže by� ukážka zo Sartrovho diela Hnus. 

usadi� medzi extrémami.  
Intenzívne možno ži� len na   
 

Už  samotný názov diela v nás anticipuje, že pôjde o nie�o neoby�ajné a 
neur�ité.
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Tak ako pri ostatných dielach tohto autora, som aj pri 
tejto knihe sk�zol až na úrove� vnútorného nonsensu. 
Jednoducho povedané, bol som zmätený z konania 
hlavnej postavy a jej konfrontácie s okolitým prostredím 
a svetom Hlavnou postavou je Roquentin, ktorého 
vnútro vypovedá „Hnus ma už neopustil a som 
presved�ený, že ma tak �ahko neopustí: ale už ním 
netrpím, nie je to už choroba alebo prechodný záchvat: 
som to ja!“ ([8], s.281) Na základe Sartrovho výkladu, 
ako sme si to už mohli všimnú�, sa úzkos� a ni�ota vo 
vedomí vzájomne dop��ajú. Konkrétny �lovek už 
nepoci�uje odpor iba ku konkrétne existujúcim veciam, 
ale taktiež aj k sebe samému. �lovek sa sám sebe stáva 
vecou. Povedané v koexistencii so sartrovskou 

terminológiou, �lovek tu predstavuje tzv. „bytie o sebe“. 
Na základe toho sa potom za�ína odcudzova� aj inému 
�loveku. �lovek sa �loveku stáva vecou. Proste iba je, a 
je iba do tej miery ako je napr.: kame�, skri�a, strom... 
Na margo toho opä� podávam ukážku zo Sartrovej 
poviedkovej knihy Ze�, kde hlavná postava z poviedky 
Hérostratos v liste píše: „Pedpokládám, že Vás bude 
zajímat, jaký je �lov�k, který lidi rád nemá. Nuže, 
prosím, jsem to já, a mám je rád tak málo, že za chvilku 
jich púl tuctu zabiju. Možná že se otážete: pro� jenom 
púl tuctu? No pece proto, že v mém  revolveru je jenom 
šest nábojú. Vám se to zdá hrozné, co? A nadto je to �in 
vyloženoe nepolitický, že? �íkam Vám však, že je 
nemohu mít rád. Docela dobe chápu, co poci�ujete. Ale 
to, co Vás k nim pitahuje, je mne na nich odporné.“ 

([10], s.53) Takže o akých �u�och som tu teraz 
vypovedal? Mal som tu na mysli konven�né typy �udí 
bez zmyslu, bez definície a bez podstaty. �udí, ktorí 
živoria svoj život zo d�a na de�. V tejto súvislosti 
možno použi� na upresnenie hesseovský pojem 
„detského �loveka“.  
Hesse tohto �loveka prirovnal k lístiu padajúcemu zo 
stromov, ktoré sa vznáša vo vzduchu a vietor si s ním 
robí �o chce. Teda �lovek ako nekontemplatívna 
ceremónia, ktorá iba zdanlivo existuje v o�iach iného 
�loveka.  
 
 
 
Ale aj napriek tomu je význam týchto negatív a 
protikladných ��t viac než istý. Lebo aj v�aka ním sa 
tak Sartrov �lovek stáva možnos�ou. A to ako sebe 
samému, tak iným �u�om a svetu vôbec. V �om potom 
vidím význam odcudzenosti zmietajúceho sa a 
topiaceho sa �loveka v zavrhnutom Tartare „bytia o 
sebe“? Je podnetom k �inu. Ve� predsa žiaden �lovek 
tu nie je predur�ený na to, aby predstavoval iba akési 
faktické bytie. �udia nie sú ur�ení k tomu, aby iba boli. 
A práve preto sú Sartrove postavy vrhnuté do tohto 
sveta, ktorý sa im zdá by� absurdný a nezmyselný. Jeho 
pravidlá a zákony sú im už od samotného za�iatku  
absolútne cudzie. Na podklade a pozadí tohoto sveta sú 
odsúdené k tomu, aby si sami ur�ovali ur�ité ciele a 
svoje vlastné hodnoty a utlmovali tak nimi v sebe ve�ne 
vzplanujúce faktické „bytie o sebe“. Toto ve�né 
utlmovanie a prekonávanie „bytia o sebe“ je 
prekonávaním vedúcim k samostatne ur�enému cie�u, 
ktorým je sloboda. �lovek vedomý si svojej slobody, je 
predur�ený k inému druhu bytia. K tzv. „bytiu pre 
seba“, ku ktorému sa neskôr vrátim. V súvislosti 
s naším predchádzajúcim výkladom, uvádzam 
k lepšiemu pochopeniu toho o �om som hovoril, svoj 
príklad. Predstavme si �loveka, ktorý má svoju vlastnú 
rodinu. Tento �lovek si môže za to, že sa jeho rodina 
za�ína pomaly rozpada�. Neustále sa tak nachádza 
nielen v existen�ných, ale aj v existenciálnych 
situáciách. Toto všetko sa pre neho stáva podnetom 
k �inu, ktorý by mal smerova� k záchrane jeho rodiny. 
Podstatné je pre neho to, že si tieto situácie za�ína 
uvedomova�. Vo svojom vedomí sa tak prenáša do 
predstavy š�astnej budúcnosti svojej rodiny, ako ur�itej 
možnosti, a stadeto sa znovu vracia do svojho trýznivo 
sebazni�ujúceho existen�ného a existenciálneho 
rozpoloženia. Tento myšlienkovo vedomý proces mu 
ukazuje jeho bezpredmetnú situáciu a podnecuje ho 
k ur�itému �inu, ktorý má zachráni� jeho rodinu. 
V rámci tohto príkladu by som chcel zdôrazni� ešte aj 
to, že samotné rozhodovanie tu ešte nezohráva 
rozhodujúcu úlohu. Píšem to takto preto, lebo dôležité je 
vedie� sa vcíti� do ur�itých situácií. Podmienky 
vnútorného vci�ovania a vžívania sa do  
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situácií sú jedným zo základných fenoménov vytvárania si svojich vlastných hodnôt.   „Cit sa utvára �inmi, ktoré 
konáme.“ ( [7], s. 33) Sú výsledkom iba mojej vo�by. Vždy rozhodujem iba sám za seba a iba z môjho vlastného 
presved�enia. To všetko sa deje na podklade slobody, ktorá je základným fenoménom sartrovho existencializmu 
vôbec. Iba na jej základe môžem zdôvod�ova� mnou zvolené hodnoty. Ja sám si ich volím a postupne z nich 
staviam svoj vlastný hodnotový rebrí�ek, pretože „Nijaká všeobecná morálka nám neukáže, �o máme robi�. Niet 
znamenia vo svete. Katolíci odpovedia: Ale znamenia sú. Pripus�me. V každom prípade ja sám rozhodnem o ich 
zmysle.“ ([7],s. 34) Pre�o nám to Sartre takto hovorí? Pretože sme odsúdení k slobode a vždy si máme možnos� 
vybra�.  
Teraz sa opä� vrá�me k pojmu „bytie pre seba“, ktorý tu už variujem pomerne dos� �asto, aj ke� len implicitne.  
Vrá�me sa znovu ku knihám a ich jednotlivým postavám. Pred tým ešte zdôraz�ujem, že ja sám som si evidentne 
vedomý významovej roviny pojmu „bytia pre seba“.  
Hovorí to tu tak aj preto, lebo „bytie pre seba“ má vždy vä�šiu cenu pre konkrétne existujúceho �loveka vo svete, 
ako pre postavy z kníh, do ktorých je tento pojem iba situa�ne prevedený. „Jediné skuto�né, �o vo mne ostáva, je 
existencia, ktorá cíti, že existuje.“ ([8], s. 282), vypovedá vnútorný pochod postavy Roquentina z knihy Hnus. Nad 
touto citáciou existenciou „bytia pre seba“ sa neustále vznáša akýsi „Májin závoj“, ktorý ho pred nami skrýva. Jeho 
povrch tvorí zdanlivá a holá existencia „bytia o sebe“. Záleží iba na nás, aby sme pod neho vedeli nazrie�. Iná�, 
heideggerovský povedané, má nám ís� o „h�adanie bytia“ a „odha�ovanie bytia“. A toto všetko sa neodohráva nikde 
inde ako vo vedomí samom. Týmto výkladom si Sartre pripravil pôdu pre východiskový bod svojej filozofie, kde 
existencia predchádza esenciu. To znamená, že najprv som, existujem a až potom sa vymedzujem ako �lovek. 
Existencia je sloboda a naopak, ktorá sa musí v každom okamihu sama realizova� na základe slobodnej vo�by. 
Existencia nikdy nemôže by� iba nehybným a �alej nerozvíjajúcim sa stavom. Je mojím aktom, projektom, 
rozvrhom, ontotvornou funkciou... Iba na jej základe si budem po celý svoj život neustále obhajova� môj titul 
�loveka. Táto obhajoba spo�íva v permanentnom prekonávaní seba. Musím pred sebou neustále napredova� a 
vytvára� tak zo seba stále nový a nový po�iatok. Pretože pod�a Sartrovho výkladu má by� �lovek sám sebe prí�inou, 
ktorá ho môže privies� až k takému následku, aby sa stal Bohom Paralelne zo Sartrom to vedel aj H. Hesse, ke� píše 
„V našom vnútri sa však musíme obnovova� každý de�, lebo inak z nás nebude ni�.“ ([1], s. 95) Podobný obraz 
možno bada� aj v jeho �alšej knihe.  
Uvádzam tu preto vnútorný monológ hlavnej postavy, ktorý znie: „Nieko�kokrát som vyjadril svoju mienku, že 
každý národ, ba ja každý jednotlivec musí za�a� od seba, a nie sa da� ukolísa� falošnými politickými otázkami viny, 
musí skúma�, nako�ko on sám so svojimi chybami, nevšímavos�ou, zlozvykmi nesie vinu na vojne a na všetkých 
biedach sveta, to je jediná cesta, ako sa možno vyhneme budúcej vojne.“ ([2], s. 107) a ešte dodáva dôležitú 
výpove�, „Hodinu rozmýš�a�, na chví�u vstúpi� do seba a položi� si otázku, aký je môj vlastný podiel viny na 
neporiadku a zlobe sveta – vidíš to nechce nik!“ ([2], s. 107) Sartrov �lovek tak spadá do takej úlohy, že za�ína 
neustále spochyb�ova� to, �o už bolo. To zna�í, že „...našou povinnos�ou je robi� všetko, �o sa nám zdá správne, 
by� zodpovedný len sebe samému a ustavi�ne pochybova� o všetkom �o si myslíme my a ostatní.“ ([3], s.123) 
Povedané v koexistencií s filozofiou F. Nietzscheho, ide mu o „prehodnotenie všetkých hodnôt“. Je to vždy dejúci 
sa proces. Pozastavme sa preto ešte pre mene F. Nietzscheho.  Nietzsche presadzoval na rozdiel od svojho 
predchodcu A. Schopenhauera ove�a radikálnejší optimizmus vo svojej filozofickej terminológii. Podobne ako u 
Sartra, sa v centre jeho pozornosti nachádza tak isto �lovek, držiaci svoj osud pevne vo svojich rukách, lebo iba 
jedmu prislúcha božskos�. Výrazová rovina Nietzscheho diel na nás pôsobí skoro rovnakým dojmom ako tá 
Sartrova, o ktorej som sa tu už zmienil Nietzschoho filozofické odkazy v paralelách zo Sartrovymi vo mne konotujú 
tieto výrazové kategórie: pátos, neur�itos�, pesimistickos�, ambivalentnos�, temnos�...  
V tvorbe oboch myslite�ov je zjavne badate�né aj akési optimistické vyznenie a práve ono je pre nich oboch 
obzvláš� symptomatické. Nemá tu teraz na mysli konven�né a klišovité chápanie optimizmu ako takého. V ich 
knihách je tento pojem utajený a zahalený. Akoby sa ja nad ním vznáša už spomínaný „Májin závoj“. A preto Sartre 
v eseji Existencializmu je humanizmus na svoju obhajobu píše „..., že ho nemožno poklada� za filozofiu kvietizmu, 
lebo definuje �loveka prostredníctvom �inu, ani za pesimistický obraz �loveka, lebo niet optimistickejšej doktríny, 
ke�že osud �loveka je v �om samom.“  
([7], s. 43) 
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Sloboda 
 
      V�aka existencializmu ako optimistickej doktríne sa 
J.P. Sartre dodnes nazýva aj „najvä�ším myslite�om 
�udskej slobody“. Bol to on, ktorý povýšil slobodu 
�loveka na najvyšší piedestál �udskej existencie. Už 
v úvode mojej práce som uviedol otázku, kde h�ada� 
sartrovského �loveka, ak nie v �loveku samom. Na 
tomto mieste si teda položme našu �alšiu k�ú�ovú 
otázku. Kde h�ada� slobodu �loveka, ak nie v �loveku 
samotnom a jeho slobode.  Sartrovmu pojmu slobody 
rozumiem asi tak, že ide o ontologickú slobodu, ktorá 
má svoje miesto v srdci �loveka. Je v jeho vnútri a je 
�ou neustále naplnený. By� slobodný, by� tu v tom 
zmysle, že sa neustále vytváram, presahujem a volím 
samého seba. Týmto všetkým iba potvrdzujem svoju 
slobodu. Vz�ahuje sa tak vždy ku mne, k povahe 
relatívnosti sveta, do ktorého som bol „vrhnutý“. 
V tomto prípade považujem za ad absurdum klás� si 
otázku, �o keby som bol len  
predsa neslobodný. Nemôžem presta� by� slobodný, 
lebo pod�a Sartrovho výkladu som „odsúdený na 
slobodu“. Iba tak môžeme slobodu chápa� ako jediný 
spôsob �udskej existencie. Niet spirituálnych síl a 
determinizmov, obmedzujúcich moju slobodu, pretože 
ona je zakotvená v mojom vnútri. Ja sám som svoja 
sloboda. Mnohí by mi tu mohli oponova� jednou 
námietkou, v�aka ktorej som aj ja sám sk�zol na úrove� 
vnútorného polemizovania zo samotným Sartrom. Ide o 
to, že aj napriek sartrovským tézam o slobode, sme 
permanentne obmedzovaní a determinovaní ur�itými 
vplyvmi a potrebami �loveka. Aké obmedzujúce a 
determinujúce faktory nám teraz na mysli? Sú to napr.: 
naše narodenie, sociálne skupiny, biologicko-živo�íšne 
potreby �loveka, rodina, životné prostredie... 
Heideggerovský povedané, v našom „pobyte“ tohto 
sveta, sem vždy niekde, alebo niekam „vrhnutý“. A 
preto tieto kvázy determinanty nesmú zohráva� v našom 
živote žiadnu kardinálnu úlohu. Oni samy o sebe predsa 
ni� neznamenajú. Ve� ich významy im ešte nie sú 
vopred dané. Sme to opä� mi, ktorí im prisudzujeme 
ur�itý význam a zmysel na základe toho, že vz�ahom 
k sebe máme by� stále novým a novým po�iatkom. 
Napríklad, predstavme si nejakého konkrétneho 
�loveka, ktorý sa narodil do bohatej rodiny. Tento 
�lovek je krásny, š�astný a už od detstva má všetkého 
nadosta�. Ale záleží iba od neho, nako�ko si bude 
vedomý svojej slobody a ako sa na jej základe urobí a 
vyprojektuje. On sám si vyberie to, �i sa stane pyšným 
alebo skromným, dobrým alebo zlým, spravodlivým 
alebo falošným... Váha zodpovednosti bude položená 
vždy iba na �om. J.P. Sartre pretransformoval  
 

ontologickú problematiku slobody najexplicitnejšie do 
románovej trilógie Cesty k slobode a do dramatickej hry 
Muchy. Sartrov Mathieu z románu cesty k slobode, „Bol 
sám uprostred obludného ml�ania, slobodný a sám, bez 
pomoci a bez ospravedlnenia, odsúdený rozhodova� sa 
bez možnosti odvolania, odsúdený na ustavi�nú 
slobodu.“ ([8], s. 221) To, že je �lovek slobodný, je 
tajomstvom, ktoré pred ním ukrývajú boh Jupiter a krá� 
Aigisthos, ako môžeme usúdi� zo Sartrovej hry Muchy. 
Orestes, ako hlavná postava tejto hry, vie o svojej 
demonštratívnej slobode. A pochopil ju správne, ke� si 
uvedomil, že jej význam spo�íva na projekte a vo�be. 
Uvádzam tu aj krátku ukážku z tejto hry. 
Jupiter:                Orestes ví, že je svobodný. 
Aigisthos  /živ�/: Ví, že je svobodný. Nesta�í tedy dát 
mu okovy. Svobodný �lov�k ve                             
                             m�ste je jako prašivá ovce ve stáde. 
Nakazí celé mé království a                   
                             zni�í celé mé dílo. Všemohouci bože, 
pro� váhaš a nezdrtíš ho bleskem? Pauza        
Jupiter /unavene se hrbí/: Aigisthe, bohové mají ješte 
jedno tajemství... 
Aigisthos: Co mi chceš pov�det? 
Jupiter: Když jednou svoboda v duši �lov�ka propukne, 
bohové proti takovému �lov�ku nic nezmohou. To je už 
lidksá záležitost: záleží na ostatních lidech – jenom na 
nich – jestli ho nechají b�žet nebo ho zardousí. ([9], s. 
64) 
      Myslím si, že táto ukážka je explicitne evidentná. 
Sloboda je nám vnútená už od nášho narodenia. Sme 
predur�ení na slobodu, lebo je to proste danos�. Sme 
slobodní vždy a vo všetkom. Máme iba jedinú 
neslobodu, a to tá, že nemôžeme presta� by� slobodný. 
Ako som to už povedal, o našu slobodu máme neustále 
usilova� sebavo�bou. Spolu s osudom držíme v rukách 
aj našu slobodu, lebo �lovek sám je jeho sloboda.  
Sartrov �lovek je totálne slobodný, pretože sa nestvoril 
sám a jednako je na �u odsúdený. J. P. Sartre rozohráva 
vo svojich knihách rôzne partie existenciálnych situácií. 
Myslím tam také situácie, ke� hlavné postavy jeho kníh 
zrazu popadne a zárove� privalí celá ta �ažkos�, 
vprahnutos� a nezmyselnos� tohto sveta. O jednej 
z takýchto postáv Sartre hovorí, „Ke� poh�dal sám 
sebou, mal dojem, že sa odpútava od seba, že sa vznáša 
ako abstraktný sudca nad ne�istým hmýrením, a potom 
ho to odrazu pochytilo, v�ahovalo zdola, chytal sa na 
lep vlastného vnútra.“ 
([8], s. 75) Dopad týchto situácií dokáže by� taký silný, 
že priam nútia �loveka zostúpi� do skrytých komnát 
svojho bytia. Sartrovský �lovek tam potom cíti svoju 
existenciu a slobodu. Heidegger by povedal, na�úva tam 
svojmu bytiu. Jeho sloboda ho potom núti voli�.  
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Vo�ba Sartrovho �loveka 
 
      Tento �lovek je zrazu opustený a preto sa musí pre 
danú vo�bu rozhodnú� predovšetkým on sám. Niet Boha 
v týchto situáciách, ktorý by mu ukázal cestu, po ktorej 
má krá�a�. Niet nadprirodzených, a ani magicko-
spirituálnych síl, rozhodujúcich za neho, lebo on sám 
prisudzuje zmysel svojej vo�be. Pod�a Sartrovho 
výkladu neexistuje situácia, v ktorej by si �lovek 
nemohol vybra�. Nezabúdajme na to, že je slobodný a 
preto nemôže by� neslobodný. V každej situácii sa náš 
morálny subjekt musí rozhodnú� bu�, alebo. 
Samozrejme, že tu hovorím iba o �isto existenciálnych 
situáciách.  
      A �o s �lovekom, ktorý si nevyberie a prehlási, že je 
neslobodný? Takýto �lovek si už dávno vybral, ale 
vybral si svoju neslobodu. Aj v takejto situácii je iba 
sebaprojektom a sebavo�bou svojej neslobody. Touto 
vo�bou k neslobode svojuslobodu iba potvrdil. Je 
evidentné, že tento svet tu už bol dávno pred naším 
„vrhnutím“. Pred nami tu už bolo aj množstvo nami 
nestvorených vecí, s ktorými sa mi sami musíme 
prostredníctvom našej vo�by vyrovnáva� a 
konfrontova�. Musíme ich �archu prija� na seba a 
svojou vo�bou k nim zauja� ur�itý postoj. Ako si veci 
zvolíme, tak budú pôsobi� vo vz�ahu k nám. A je 
nepodstatné �i už ide o našu rodinu, sociálne prostredie, 
priate�ov, naše narodenie... My samy dávame zmysel a 
význam našej vo�be. Netreba zabúda� ani na to, že 
neustále si musíme by� stále novým po�iatkom. Náš 
subjekt predsa nie je zo sebou nikdy totožný. Jedna 
vo�ba teda nesta�í, lebo iba permanentnou vo�bou 
volíme slobodného �loveka. Celý náš výklad o vo�be sa 
teraz odrazí v dvoch vetách, vyrieknutých Mathieuom a 
Jacquesom v románe Vek rozumu. „Možno sa nedá inak. 
Možno je nevyhnutné voli�; neby� ni�ím alebo hra� to, 
�o sme“ ([8],s. 115), povedal Mathieu a �alšia postava 
k tomu ešte dodáva to, že „�lovek musí ma� odvahu 
kona� tak ako každý, aby sme neboli ako nikto.“ ([8], 
s.95) 
      Každou slobodnou vo�bou si tak vytvárame vždy 
nové a nové hodnoty, pretože oni nám nikdy nie sú 
vopred dané. Tieto morálne hodnoty si ustanovujeme 
samy za seba. Pretože iba na základe mnou zvolených 
hodnôt si môžem budova� aj svoju autentickos�. Musia 
to by� iba moje hodnoty, lebo ke� za�nem prebera� 
cudzie hodnoty, v tom prípade za�ínam upada� do 
neautentickosti. Milan Kundera, sa vo svojom 
existencialistickom románe Žert s touto otázkou 
vysporiadáva asi takto: „Kdo ví, Možná, „ ekl jsem. 
„Prostý a jasný. Ale co je to prostý a jasný? Je to 
všechno v tom, aby byl �lov�k takový, jaký je, nestyd�l 
se chtít to, co chce, a toužit po tom, po �em touží. Lidé  
 

bývají otroky pedpisú. N�kdo jim ekl, že mají být 
takoví a takoví, a oni se snaží takovými být a do smrti 
se sami o sob� nedov�dí, kdo byli a kdo jsou. Nejsou  
pak nikým a ni�ím, jednají podvojne, nejasn�, zmaten�. 
�lov�k pedevším musí mít odvahu být sám sebou.“ 
([3], s. 184) 
      Limitovaný a relatívny život Sartrovho �loveka je 
neustále obnovujúci sa proces smerujúci k jeho 
kone�nosti, k smrti, lebo „�lovek sa tvorí, najprv nie je 
celkom hotový, tvorí sa, voliac si vlastnú morálku, a 
tlak okolností je taký silný, že si nemôže jednu 
nevybra�.“ ([7], s 54) Ako som to už povedal, nemôžem 
si zvoli� iba raz a vybra� si tak jeden morálny zákon, 
lebo by som sa totálne ukon�il. Ve� potom by bolo 
absurdné hovori� o Sartrovej ontológii slobody. 
Najvyššia dokonalos� �loveka spo�íva predsa v jeho 
neukon�enosti a v mnohých cestách smerujúcich k nej. 
Práve v tomto tkvie aj nevy�erpate�nos� morálnych 
zákonov a hodnôt. Akáko�vek vo�ba je vždy vo�bou 
k nejakému �inu a angažovanosti �loveka existujúceho 
vo svete. Ortie� nad svojou zvolenou vo�bou a �inom 
som vyniesol ja sám. Zárove� som sa stal jej autorom, 
tvorcom a pôvodcom. Za túto, mnou zvolenú vo�bu, 
som sa ja sám pred sebou zaviazal. To znamená, že za 
�u nesiem totálnu zodpovednos�, lebo „našou 
povinnos�ou je robi� všetko, �o sa nám zdá správne, by� 
zodpovedný len sebe samému a ustavi�ne pochybova� o 
všetkom, �o si myslíme my a ostatní.“ ([8], s. 123) 
 
 Zodpovednos� 
 
      �o to znamená „by� zodpovedný len sebe samému? 
No práve to, že ak som zodpovedný správne sám za 
seba, tak potom som správne zodpovedný za celý svet a 
naopak. Okamih každej vo�by je spätý zo 
zodpovednos�ou �loveka a sveta. Autentická existencia 
sa stáva následkom pre �loveka v situácii. Podmie�uje 
vo�bu, ktorá sa potom odrazí v jeho �ine. Vo�ba, �in a 
zodpovednos� sú potom prí�inou tejto autentickej 
existencie. Svojou zodpovednos�ou sa preto 
nezaväzujem len sebe samému, ale zárove� aj celému 
svetu. Tvoriac samého seba, tvorím celý svet, ktorý 
potom tvorí nás všetkých.  
      Dnes si mnohí �udia neuvedomujú to, že existencia 
je výsadou �loveka. Prítomnos� �loveka je pod�a Sartra 
vytváraná budúcnos�ou. Z poh�adu dnešného �loveka sa 
tento výrok dezinterpretuje, v opa�nom zmysle jeho 
pôvodného znenia. A to tak, že prítomnos�ou sa vytvára 
budúcnos�. �lovek dnes presahuje svoj po�iatok, už nie 
v zmysle existenciálnom, ale �isto existen�nom. �iže 
uprednost�uje materiálne hodnoty, pred subjektívnymi. 
Markantnejší je dnes pre neho megalomanský povrch, 
ako jeho subjektívne vnútro. Toto považujem za totálnu  

 
 

cesty filozofie 11 
 



 
 
 

�lovek vo filozofii 20. storo�ia ) 
  
 
dezorientáciu a dezilúziu �loveka, 
ktorý iba vyslovene prežíva svoju 
zdanlivú a holú existenciu v tomto 
svete. Je to bezoh�adnos�, 
bezcitnos� a absolútna ignorácia 
nielen vo�i sebe samému, ale 
k celému svetu vôbec. Moju 
výpove�, tu teraz môžem explicitne 
právom prirovna� k postave 
Roquentina, ktorý je zhnusený 
všetkými, „...ktorý si to 
neuvedomujú, svojou triedou, 
meštiactvom. Všetkými, ktorí jedia, 
spia, jedia, spia... existujú ako 
strom, ako kaluž vody, ako lavi�ka 
v parku, dbajú na spolo�enskú 
hierarchiu, tvoria „nádhernú 
meštiacku obec...“ ([8], s. 283) 
Existencia takýchto typov �udí je 
neautentická a prázdna. Žijú 
neosobne, bezhlavo a sezónne. 
Uviazli tak, v permanentne 
opakujúcom sa stave m�tveho bodu, 
ktorý neustále �aká na svoju 
modifikáciu.Ale aj napriek tomu, 
existencialista tvrdí, že zbabelec sa 
stáva zbabelcom, že hrdina sa stáva 
hrdinom. Záleží teda na totálnej 
angažovanosti.“ ([7], s. 43) 
      Vidíme teda, že pod�a Sartrovej 
doktríny je každý sám sebe 
možnos�ou. V�aka nej potom môže  
 
 

 
vplýva� na skuto�nos�, a zárove� ju 
aj pretvára�. Toto všetko sa deje na 
základe slobodnej vo�by samého 
seba, ktorou sa zárove� vytváram a 
bezprostredne �ou dokon�ujem 
dielo samého seba. Ono je 
neodmyslite�ne späté s otázkami 
ni�oty, zodpovednosti, 
angažovanosti... Ako som to už raz 
zdôraznil, po celý život si musím 
neustále obhajova� svoj titul 
�loveka. V našej kone�nosti, 
relatívnosti a limite by sa tak potom 
mala odrazi� celá existenciálna 
morálka a terminologická ontológia 
J. P. Sartra, dejúca sa vždy iba na 
podklade slovného spojenia „by� 
slobodný“. Cesta k takto �udsky 
chápanej slobode, podmie�uje cestu 
k �loveku, pretože iba „�lovek je 
budúcnos�ou �loveka“ ([5], s. 80), 
napísal francúzsky básnik F. Ponge.  
 
Záver 
 
V �om vidím základný fenomén 
Sartrovho existencializmu? No 
práve v tom, že nám nepodáva 
vopred stanovené a verifikované 
eticko-morálne zákony a pravidlá, 
pod�a ktorých sa musíme riadi�. �o 
by nám Sartre povedal ako prvé?  
 
 

 
Mohol by nám da� iba jednu 
odpove�: „Ste slobodný, vyberte si, 
nájdite si vlastnú cestu.“ ([7], s. 34) 
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Chápanie jednotlivín v logickom 
atomizme Russella a 
Wittgensteina 
 
Lenka �upková 
 
  
Osoba, ktorá sa zaplietla do filozofických problémov sa 
podobá �loveku v miestnosti, ktorý sa chce dosta� von, 
no nevie ako. Skúša to oknom, ale to je ve�mi vysoko. 
Skúša to komínom, ale ten je ve�mi úzky. Sta�ilo by však 
len, keby sa poobzeral okolo a videl by, že dvere boli po 
celý �as otvorené.    Ludwig Wittgenstein 
 

 Jedným z primárnych postulátov, s ktorými sa 
vo filozofii bertranda Russella a Ludwiga wittgensteina 
stretávame, je že jazyk a svet majú tú istú logickú 
formu, teda, že medzi jazykom a svetom existuje 
štruktúrna podobnos�. Smerovanie od entít, ktoré sú 
v jazyku, k entitám reality, má za následok to, že ich 
logický atomizmus je ovplyvnený stavbou jazyka. 
 K osvet�ovaniu reality skrz jazyk využívali 
metódu analýzy a logické atómy sú prezentované ako 
posledné zvyšky tejto analýzy. Zatia� �o však pre 
Russella boli logickými atómami, tak jednotliviny, ako 
aj vlastnosti a vz�ahy, Wittgenstein by zrejme vz�ahy 
a vlastnosti za logické formy nepovažoval. Rozdielny 
názor zastávali aj na povahu jednotlivín. Russell sa 
pokúsil uchopi� jednotliviny jednak cez ich definovanie  
vzh�adom na fakty a jednak prostredníctvom 
komparácie a univerzáliami, povahu Wittgensteinových 
predmetov zase utvárajú v prvom rade ich vnútorné 
vlastnosti, ktoré sa však iba ukazujú, ale nedajú sa 
artikulova� v jazyku, a tak sa nevyhnutnou podmienkou 
poznania predmetov stáva poznanie možností ich 
výskytu v stavoch vecí. ([11], 2.0123a) Neskorý 
Wittgenstein sformuloval aj to, �o jeho predmety 
s Russellovými jednotlivinami spája: „Sókrates (v 
Theaitetovi): „ Pokud se totiž neklamu, tak jsem od 
n�kterých lidí slyšel: pro ony praprvky – mohu-li se 
takto vyjádit-, z kterých jsme složeni my i všechno, co 
je o sob� a pro sebe, je prý možno jenom ozna�it 
jménem, jiné ur�ení tu prý není možné, ani to, že to je, 
ani to, že to není...“ T�mito preprvky byly i Russellovy 
individuals a moje pedm�ty.“ ([8] §46) 
 
Jednotliviny a predmety 
 
Jednotlivinyr  sú spolu so vz�ahmi obsiahnuté vo 
faktoch ako argumenty týchto vz�ahov.  
 
 

Po�et argumentov vo fakte tak závisí od arity vz�ahu. 
Ke� Russell definuje jednotliviny ako argumenty 
vz�ahov v atomárnych faktoch, stanovuje tak kritérium, 
na základe ktorého je možné rozhodnú�, �o je a �o nie je 
jednotlivinour. Po priemietnutí do jazykovej roviny sú 
atomárne fakty vyjadrené atomárnymi výrokmi, vz�ahy 
a vlastnosti predikátmi (pri�om dvoj a viac argumentové 
predikáty nazýva Russell slovesami) a jednotliviny sú 
zastúpené vlastnými menami. 
 Russell ani Wittgenstein sa nezaoberajú 
otázkou, aké jednotliviny sa v skuto�nom svete 
nachádzajú, pretože to je pod�a nich pre logika 
nezaujímavá otázka, ak ke� Malcolm uvádza, že 
Wittgenstein v neskoršom období pokladal tento svoj 
názor za absurdný. ([3], 94) 
 Existenciu jednotlivín vyvodzoval Russell 
z existencie hmoty, ktorá je predpokladom pre vieru 
v existenciu nezávislého vonkajšieho svete, aj ke� 
poznamenáva, že táto viera je inštinktívna a nedospieva 
sa k nej dokazovaním. Na základe nej však prichádza 
k tomu, že existujú fyzické predmety, ktoré sú potom 
zdrojom zmyslových údajov. 
 K základným charakteristikám jednotlivínr 

patrí, že pretrvávajú krátko a existencia jednej nezávisí 
od inej jednotliviny. Ke�že trvajú krátko, má zmysel 
o nich poveda�, že existujú v �ase a takisto, že existujú  
v priestore a to iba na jednom mieste v danom �ase. 
Toto je aj jeden z dištinktívnych znakov, ktorým sa líšia 
od všeobecnín. Všeobecniny sa na základe 
�asopriestorového kritéria ešte navzájom odlišujú tým, 
že zatia�, �o vz�ahy nie sú umiestnené na žiadnom 
mieste, vlastnosti sa v rovnakom �ase nachádzajú na 
viacerých miestach (Russell to chápal tak, že �ervená 
farba sa nachádza všade tam, kde je nejaká �ervená 
vec). 
 Všetky jednotlivinyr  sú základom vnemov 
a nie sú to pojmy. Okrem objektov aktu vnímania, 
pod�a niektorých Rissellových formulácií patria medzi 
jednotlivinyr aj samotné vnemy (vnem chápe ako 
skúsenos� bezprostredného uvedomenia si jednotlivín) 
a dokonca sa za jednotliviny dajú považova� aj 
zmyslové údaje (veci bezprostredne poznávané vo 
vnímaní), ktoré by potom vystupovali ako akési pravé 
jednotlivinyr  . V o Filozofii logického atomizmu sú už 
ale jednotliviny chápané len ako základy vnemov, nie 
vnemy samotné. Delenie na entity vyjadrené pojmami 
a na objekty vnímania, úzko súvisí s už spomenutým 
rozlíšením entít na tie, ktoré existujú v �ase a na tie, 
ktoré sú od �asu nezávislé. Tak ako vnímanie prebieha 
v �ase, tak aj jednotlivinyr ako objekty tohto vnímania 
existujú v �ase, zatia� �o entity vyjadrené pojmami 
a spadajúce pod univerzálie sú vo�i �asu indiferentné. 
Inak je to s Wittgensteinovými predmetmi,  
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ktoré sú na rozdiel od do�asných jednotlivínr  ve�né a pevné. Ony tvoria 
substanciu sveta a sú definované ako jednoduché, nevyhnutne jestvujúce 
entity, ktoré sa dajú ozna�i� menami. Tie isté predmetyw jestvujú vo 
všetkých možných svetoch a predstavujú tak najjednoduchšie �asti, 
z ktorých sú vytvorené stavy vecí. Až súhrn týchto stavov vecí vytvára 
každý možný svet, nie súhrn predmetov, a tak „Sv�t je celkem faktu 
a nikoli v�cí.“ ([11], 1.1) 
 Stavy vecí sú tie najjednoduchšie spojenia predmetovw (také 
spojenia, ktorých sú�as�ou je nieko�ko jednoduchších spojení, nimi nie 
sú), ale predmetyw a stavy vecí patria do rozli�ných druhov entít, sú teda 
prvkami rozdielnych kategórii. Stavy vecí sú zložené a premenlivé entity 
a nie všetky stavy vecí tvoria svet (ke�že nie všetky sú faktmi), zatia� �o 
predmetyw sú vo všetkých svetoch tie isté. Stavy vecí nemožno 
pomenova�, iba opísa�. 
 Ako predmetyw tak aj jednotlivinyr sú sú�as�ami atomárnych 
faktov. Russell za atomárny fakt pokladal aj fakt vyjadrený výrokom, 
v ktorom sa konštatuje, že nejaká jednotlivinar má nejakú vlastnos� 
a chápe to ako unárny vz�ah. Wittgenstein naproti tomu hovorí len 
o vz�ahoch medzi predmetmiw (pri�om vz�ahy sú ur�ené vnútornými 
vlastnos�ami) a kvality pripisuje až komplexom, ktoré sú zložené 
z viacerých predmetovw. 
 
Problematika vlastných mien 
 
 Vlastné mená sú jediné slová, ktoré môžu zastupova� 
jednotliviny, �o je nazna�ené aj vo Wittgensteinom citovanej pasáži 
Sokrata. Pomenova� sa pod�a Wittgensteina dajú iba predmety, stavy vecí 
opisujeme.  
 Do kategórie vlastných mien pod�a Russella nepatria všetky 
výrazy, ktoré sa z h�adiska gramatiky za vlastné pokladajú. Rozlišova� 
treba medzi úplnými symbolmi, ktoré majú význam sami osebe, bez 
potreby kontextu a neúplnými symbolmi, ktoré majú význam sami osebe, 
bez potreby kontextu a neúplnými symbolmi, ktoré sa definujú iba 
v kontextoch (definition in use). 
 Jediné úplné symboly sú výrazy, ktoré nazýva pravými, teda 
logickými vlastnými menami. „Jediné slová, ktoré sa požívajú ako mená 
v logickom zmysle, sú výrazy ako „toto“ a „tamto“.“ ([4], 60) Výraz 
„toto“ teda vystupuje ako indivíduová konštanta a mal by by� úplným 
symbolom. Takto však nastáva rozpor medzi tvrdením, pod�a ktorého 
úplné symboly kontext nepotrebujú a medzi použitím ukazovacieho 
zámena „toto“, ako príkladu na úplný symbol, pretože „toto“ kontext 
vyžaduje. Russell priznáva, že zámená sú mnohozna�né a „len zo 
závislosti a okolností poznávame, aké jednotlivosti zastupujú.“ ([6], 59) 
 Tento rozpor �alej nevysvetlil, každopádne ale tvrdí, že 
rozumenie výroku, v ktorom sa meno zastupujúce jednotlivinur nachádza, 
predpokladá oboznámenos� s danou jednotlivinou. Na základe tejto 
oboznámenosti potom poznáme jednotlivinu aj napriek tomu, že 
nepoznáme všetky vz�ahy, do ktorých by mohla vstupova�.  
 
 Poznanie jednotlivínr a poznanie predmetov 

  

 Predmetyw majú vonkajšie a vnútorné vlastnosti a môžu existova� 
v rôznych zoskupeniach. Pre  ich poznanie je dôležité pozna� ich  
 

vlastnosti, lebo tie sa v rôznych 
stavoch vecí nemenia. Takouto 
podstatnou vnútornou vlastnos�ou je 
napríklad to, že sú vždy zložkou 
nejakého stavu vecí, teda nie je 
myslite�ný taký možný svet, v ktorom 
by nebol predmetw spojený. Vnútorné 
vlastnosti podmie�ujú možnosti 
výskytu jedného predmetuw 
v spojeniach s inými predmetmiw. 
„Existenci takových  vnitních 
vlastností a vztahu nelze však tvrdi� 
v�tami, nýbrž tato existence se  
ukazuje ve v�tách, které  reprezentují 
ony stavy v�cí a pojednávají o on�ch 
pedm�tech.“ ([11], 4. 122d) 
Poznávanie teda treba zamera� na 
stavy vecí, cez ktoré sa vnútorné 
vlastnosti vyjavia. 
 Možnos� výskytu v stavoch 
vecí je forma predmetuw.  Túto formu 
tvoria vnútorné vlastnosti a rovnakú 
formu môžu ma� aj viaceré 
predmetyw, pri�om sa však nemusia 
vyskytova� v tých istých stavoch 
vecí. V každom možnom svete môže 
ma� predmetw iné vonkajšie 
vlastnosti. Nie je možné pozna� 
všetky vonkajšie vlastnosti, v každom 
možnom svete a Wittgenstein nepíše, 
�i je možné pozna� všetky vnútorné 
vlastnosti predmetuw a tým jeho 
povahu. 
 Chápanie poznania 
jednotlivín Russellom, súvisí s jeho 
rozlišovaním poznania 
z bezprostrednej skúsenosti 
a poznania z popisu. Poznanie 
jednotlivínr je poznaním, ktoré sa týka 
aj poznania z bezprostrednej 
skúsenosti, pretože máme 
bezprostrednú skúsenos� 
o zmyslových údajoch a prí�inami 
zmyslových údajov sú fyzické 
predmety, ako aj poznaním z opisu, 
pretože tieto zmyslové údaje 
sprostredkúvajú poznanie fyzického 
predmetu a to tak, že vec pomocou 
zmyslových údajov opisujeme. 
Fyzické predmety teda nie sú 
poznávané priamo, lebo nemáme  
o nich bezprostrednú skúsenos� 
(sprosterdkovanie sa realizuje cez  
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zmyslové údaje). Pre poznanie 
jednotlivinyr je nevyhnutná 
oboznámenos� s danou 
jednotlivinou. Ako už bolo 
povedané nie všetky vlastné 
mená sú vlastnými menami 
v logickom zmysle, použitie 
niektorých nezastupuje 
jednotlivinur ale deskripciu. Tak 
vlastné meno „Sokrates“ je 
deskripciou, ktorá zastupuje 
nejaký popis Sokrata, ke�že nie 
je možné, aby sme boli 
bezprostredne oboznámení so 
zmyslovými údajmi, ktorých je 
prí�inou. Aj táto deskripcia je 
však zložená z nejakých výrazov 
zastupujúcich jednotlivinyr 
a všeobecniny (napr. „grécky 
filozof“), s ktorými máme 
bezprostrednú skúsenos� a tak 
zabezpe�uje kontakt jazyka 
a sveta. Pod�a Russella musíme 
slovám „ktoré používame 
priklada� nejaký význam, ak len 
naša re� má ma� nejaký zmysel 
a neby� len hlukom; a význam, 
ktorý prikladáme svojím slovám, 
musí by� nie�o, o �om máme 
bezprostrednú skúsenos�.“ ([6], 
36) Ani samotný Sokrates nie je 
jednotlivinou, ale systémom 
tried a sérií. Existujú teda 
jednotlivinyr, ktoré poznáme iba 
z opisu a jednotlivinyr,  ktoré 
síce poznáme z opisu, ale v�aka 
existencii bezprostrednej 
skúsenosti so zmyslovými 
údajmi, ktoré spôsobujú. 
 
Záver  
 
Pod�a Russella a Wittgensteina 
možno každú vetu analyzova�, 
retože ak nie je jednoduchá, je 
pravdivostnou funkciou 
jednoduchých viet, a anlýzou 
dospie� na úrove� týchto 
elementárnych viet. Elementárne 
vety sú rôznymi kombináciami 
mien a mená sú slová, ktoré 
v jazyku zastupujú jednotliviny 
a predmety. 

  
Vo Wittgensteinovej koncepcii tvoria ptredmety substanciu sveta, ako také sú 
pevné, ve�né, jednoduché a jestvujú nevyhnutne. Prislúchajú im vonkajšie 
vlastnosti, ktoré závisia od konkrétnej situácie v danom možnom svete 
a vnútorné vlastnosti, ktoré má predmetw vo všetkých možných svetoch, 
a ktoré ur�ujú jeho formu. Poznanie predmetuw predpokladá poznanie jeho 
vnútorných vlastností a tieto vnútorné vlastnosti sa vyjavujú prostredníctvom 
stavov vecí, pretože od nich závisí, v akých stavoch vecí sa predmetw 
nachádza. 
 Russell chápe jednotliviny ako argumenty vz�ahov v atomárnych 
faktoch. Sú to entity, ktoré existujú v jednom �ase iba na jednom mieste a tvoria 
základ vnemov. Poznanie jednotlivínr sprostredkúvajú zmyslové dáta, nejde 
teda o priame poznanie.  
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�as a dejinnos� u Augustína 
 
�uboslava Hrešková 
 
 

�AS U AURÉLIA AUGUSTÍNA 
 
Posun od chápania �asu ako nie�oho objektivistického k psychologickému prístupu je badate�ný už u 

Aristotela, ale vyvrcholí až v stredoveku, kedy nám svoju koncepciu �asu založenú na rozpínavosti duše �loveka, 
predstavil vrcholný predstavite� patristiky Aurélius Augustinus.  Koncepcii �asu venoval celú XI. knihu svojho diela 

Vyznania.  
Pod�a jeho názoru �as vznikol spolu so 

stvorením sveta. “Na za�iatku stvoril Boh nebo i 
zem. Ako si však mohol stvori� nebo i zem a akým 
nástrojom si vytvoril také ve�kolepé dielo?”(/3/, 
319). Boh stvoril všetko ve�ným Slovom, a ke� 
všetko tak teda aj �as.  
 Božia vô�a bola impulzom k stvoreniu, 
pretože “...je pred stvorením, a ni� by nemohlo by� 
stvorené, keby nepredchádzala vô�a Stvorite�a”(/3/, 
324). Božia vô�a patrí k Božej podstate, a je rovnako 
ako ona tiež ve�ná. Ve�nos� je základným rysom 
Boha, ve�nos� je totožná z Bohom. “Proto se bytí, 
jež je chápano jako totožné s Bohem a v��nost 
navzájem zrcadlov� ur�ují: protože (jedin�) B�h jest, 
je v��n� nebo v��ný, protože B�h m�že být myšlen 
jako V��ný, jest neboli je bytím”(/4/, 36). Ve�nos� je 
substancia Boha a to znamená, že nemá v sebe ni� 
premenlivého, tu nie je ni� minulé, akoby to už 

nebolo, ni� budúce, ako by to ešte nebolo. Tu nie je ni� iné, iba Je. Táto ve�nos�, ktorá vylu�uje �as a zmenu nás 
povolala a z ve�nosti vyšlo Slovo. “Ó Slovo ped �asy, skrze než byly u�in�ny �asy, Slovo, které volá �asné a �iní je 
v��nými”(/4/, 38). �as ve�mi úzko súvisí s ve�nos�ou, akoby bol jej odrazom. A predsa ve�nos� nemôžeme mera� 
�asom, lebo “...ona je stále prítomná a nijaký �as nie je celý prítomný”(/3/, 325). 

�as neexistoval pred stvorením sveta, a preto Augustín tvrdí, že nie je možné sa pýta� na to, �o robil Boh 
pred stvorením, teda “vtedy” ke� ešte svet nebol. �as vznikol až so stvorením sveta, a ke�že pred tým neexistoval, 
tak nemohlo existova� ani slovo “vtedy”. Boh predchádzal všetky �asy svojou prítomnou ve�nos�ou. Všetky jeho 
roky sú ako jeden de�, ktorý je vždy dneškom a nikdy neustupuje zajtrajšiemu, ani nenasleduje po v�erajšom. Zatia� 
�o nám roky ubiehajú, Božie roky stoja a nikdy sa nepominú.  
 Augustín si uvedomuje, že je ve�mi zložité vysvetli� �o je �as. Hovorí: “Keby sa ma nik na to nepýtal, 
vedel by som to. Ke� to mám však niekomu vysvetli�, vtedy to už neviem”(/3/, 327). Augustín sa nevzdáva a predsa 
sa pokúša vysvetli� �o je �as prostredníctvom iných �asov. “Nebolo by minulého �asu, keby sa ni� nemí�alo, nebolo 
by budúceho �asu, keby ni� neprichádzalo, nebolo by prítomného �asu, keby ni� netrvalo”(/3/, 327). Zárove� si 
položil otázku: “Ako však môžu by� tie dva �asy, minulý a budúci, ke� minulý už nie je a budúci ešte nie je?”(/3/, 
327). Keby minulý a budúci �as neexistoval, všetko by bolo prítomnos�ou, ktorá by prechádzala do ve�nosti. 
Prítomný �as musí prechádza� do minulého, aby mohol existova� ako �as. Iná� by bol iba ve�nos�ou. Dôvod 
existencie prítomného �asu je v tom, že nebude. �as musí smerova� k svojmu nebytiu preto, aby sme ho nemohli 
nazva� ve�nos�ou. 
 V súvislosti s minulým a budúcim �asom nie je možné hovori� o tom, �i sú to krátke alebo dlhé �asy, lebo 
to nevyplýva z ich existencie. Minulý �as už bol a budúci �as ešte nie. Ani prítomný �as nemôže by� dlhým, pretože 
prítomnos� je len okamihom. Pre�o je prítomnos� len okamihom? Augustín tento jav vysvet�uje takto: “Prítomným 
�asom sa teda môže nazva� len ten, ktorý sa už nedá deli� na nijaké �iasto�ky. Tento okamih letí však tak 
bleskurýchle z budúcnosti do minulosti, že netrvá ani chví�u. Keby trval, musel by sa rozdeli� na minulý a budúci. 
Prítomný �as nemá nijakého trvania”(/3/, 329). Minulý a budúci �as existujú v našej mysli, ale ako �as prítomný.  
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�lovek sa na minulos� rozpamätáva v�aka pamäti a spomienky vidí ako prítomnos�. O budúcich veciach �lovek 
rozmýš�a v prítomnosti, ale jeho �iny budú ešte len nasledova�. Augustín o tých, ktorí vidia budúce veci hovorí toto: 
“Ke� teda niekto hovorí, že vidí budúce veci, nevidí to, �o ešte nie je, t. j. budúce veci, ale vidí azda len ich prí�iny 
alebo znaky, ktoré už jestvujú. Preto tým, ktorí ich vidia, nie sú už budúce, ale prítomné a z nich vlastne len duch 
predpovedá budúce”(/3/, 332). Na objasnenie toho �o sme pred chví�ou povedali Augustín uvádza takýto príklad: 
“Ke� vidím ranné zore, predpovedám východ slnka. �o vidím, je prítomné, �o predpovedám, je budúce, nie slnko je 
budúce, lebo to už jestvuje, ale len jeho východ je budúci”(/3 /, 332). 
 Augustín považuje za zlozvyk rozprávanie o trojakom �ase - prítomnom, minulom, budúcom. Správnejšie 
by sa malo hovori�, že existujú tri �asy a to prítomný vzh�adom na minulos�, prítomný vzh�adom na prítomnos� a 
prítomný vzh�adom na budúcnos�. Tieto tri �asy vidí Augustín vo svojej duši, pri�om prítomné vzh�adom na 
minulos� je v duši pamä�ou, prítomné vzh�adom na prítomnos� je nazeraním a prítomnos� vzh�adom na budúcnos� 
je o�akávaním. 

Je ve�mi problematické mera� �as, lebo “...prichádza z toho, �o ešte nejestvuje prechádza tým, �o nemá 
trvania, odchádza do toho �o nejestvuje”(/3/, 334). Z toho vyplýva, že �as je možné mera� kým plynie a nie vtedy, 
ke� už uplynul, lebo nie je možné mera� to �o už nejestvuje. Augustín, podobne ako sme to videli u Platóna, sa riadi 
pri meraní �asu astronomickými poznatkami. Hviezdy a nebeské telesá považuje tiež za meradlá �asu, ale 
nestotož�uje sa s názorom, “...že �as nie je ni� iného ako pohyb Slnka, Mesiaca a hviezd”(/3/, 336). Zamyslel sa aj 
nad tým, “...�i sám pohyb je d�om, alebo je d�om �as, v ktorom sa pohyb vykoná, a �i oboje sú�asne”(/3/, 336). 
Dospel k názoru, že ani jedna možnos� nie je správna. Pevne však zastáva názor, že �as nie je pohybom telies, lebo 
“...hoci sa teleso niekedy pohybuje, niekedy zas stojí, predsa meriame nielen pohyb, ale aj jeho státie a hovoríme, že 
teleso práve tak dlho stálo, ako sa pohybovalo, alebo dva razy tak dlho, tri razy at�.”(/3/, 338). O d�žke pohybu 
alebo o d�žke státia, môžeme hovori� len na základe porovnávania. Pohyb môžeme mera� len vtedy, ak poznáme 
jeho po�iatok i koniec. 
 Ako a �ím môžeme mera� �as? Augustín nás upozor�uje na to, aby sme meranie �asu nestotož�ovali s 
meraním dojmu, ktorý v nás zanechali veci. Jediným spo�ahlivým meradlom �asu je duch, ktorý v sebe obsahuje tri 
aspekty: o�akávanie, pozorovanie a spomínanie. “Duch o�akáva, pozoruje a spomína si tak, aby o�akávanie prešlo 
pozorovaním na spomínanie. Kto teda poprie, že budúce ešte nejestvuje? A v duchu je predsa o�akávanie budúceho! 
Kto poprie, že prítomný �as nemá trvania, lebo sa mí�a v okamihu? A predsa trvá pozorovanie, ktorým budúce 
prechádza do minulosti! Nie ten �as, ktorý ešte nejestvuje, je dlhý budúci �as, ale dlhý budúci �as je vlastne dlhé 
o�akávanie budúceho a dlhý minulý �as je dlhá spomienka na minulos�”(/3/, 342 - 343). 
 Pozorovanie spôsobuje, že z budúceho sa stáva minulé a celé o�akávanie prechádza do pamäti. Aplikujúc 
tento prechod na �udský život ide, o prechod z pozemského do nadzemského sveta, kde nás o�akáva Boh Tvorca 
všetkého.  

Po preskúmaní Augustínovej koncepcie �asu, máme dojem, akoby Boh ako bytie v pravom slova zmysle a 
�udia ako stvorené bytie stáli vo�i sebe v protikladnom vz�ahu. Na základe uvedeného by sa nám mohlo zda�, že 
existuje neprekonate�ná priepas� medzi bez�asovým bytím (Bohom) a bytím vymedzeným �asom (�udia). Ale nie je 
tomu tak. Boh nám ponúkol pevný most na prekonanie tejto priepasti. Tým mostom je Ježiš Kristus, v�aka ktorému 
sa priblížime k Bohu a budeme ma� ú�as� na jeho ve�nosti. Položme si však otázky: Ako môže �lovek, podliehajúci 
�asu, �alej ži� vo ve�nosti? Obsahuje v sebe nie�o ve�né? Augustín hovorí, že �lovek je zložený z tela a duše. Telo 
�loveka, ktoré Boh pri stvorení vymodeloval z hliny, je smrte�né. Toto telo nebolo smrte�né hne� od za�iatku 
stvorenia, ale stalo sa smrte�ným až po spáchaní prvého hriechu. Boh potrestal �loveka tým, že jeho telo zbavil 
nesmrte�nosti, teda smrte�nos� je Božím trestom za prvý, dedi�ný hriech. Duša �loveka je nesmrte�ná. Je 
nesmrte�ná preto, lebo �lovek dostal dušu, “... nevydanú z vody a zeme ako duše iných tiel, ale stvorenú Božím 
Duchom”(/2/, 394). Ke�že duša je nesmrte�ná, tak bude ži� aj vtedy, ke� telo zomrie. V�aka duši môže �lovek 
podliehajúci �asu ži� �alej vo ve�nosti. �lovek sa o ve�nos� musí usilova� už za pozemského života. Akým 
spôsobom je možné dosiahnu� ve�ný život? Každý �lovek môže získa� ve�ný život len vtedy, ke� bude milova� 
Boha, svojich blížnych a ke� bude kona� dobro. Pod pojmom “kona� dobro” sú myslené dobré skutky a príkladný 
život v súlade s božou vô�ou. �loveku tak zaru�ia ve�ný život v nebeskom krá�ovstve. Láska k Bohu a k blížnym 
(kres�anská láska) je ohnivkom medzi �asovos�ou a ve�nos�ou �loveka. 
 Zoznámili sme sa s koncepciami �asu u Platóna, Aristotela a Augustína, ale ešte sme ich navzájom 
neporovnali. Presved�ili sme sa o tom, že Platón a Aristoteles nám ponúkli kozmologické chápanie �asu. Augustín 
prepracoval koncepciu �asu z psychologického h�adiska. Karel Floss tvrdí, že ná�rt psychologického chápania �asu 
je badate�ný už u Aristotela, ktorý hovorí, že k existencii �asu je potrebný nielen pohyb ale aj duša. Aj ke� je duša  
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potrebná pre �as, predsa Aristoteles venuje vä�šiu 
pozornos� pohybu. Psychologické h�adisko �asu 
rozpracoval až Augustín, ktorý chápe �as ako 
rozpínavos� duše. 
 Podobne ako u Aristotela aj u Augustína je �as 
mierou pohybu, ale v inom význame. U Aristotela ide o 
fyzikálne meranie. Pre Augustína je �as �innos�ou duše, 
ktorou meriame pohyb a má tri základné dimenzie: 
minulos� ako pamä�, prítomnos� ako nazeranie a 
budúcnos� ako o�akávanie. 
 Hlavný rozdiel medzi Aristotelom a 
Augustínom je v tom, že Aristoteles stotož�uje �as s 
priestorom. U Augustína sa �as s priestorom 
nestotož�uje. Na rozdiel od Platóna a Aristotela, ktorí si 
pri vysvet�ovaní �asu ve�mi radi pomáhali astronómiou, 
Augustín z h�adiska �asu sa jej venuje ve�mi málo. 
Považuje síce hviezdy a nebeské telesá za meradlá 
pohybu, ale nestotož�uje sa s názorom, že �as nie je ni� 
iného ako pohyb nebeských telies. Augustín, v zhode 
s Platónom, tvrdí že �as a svet za�ali existova� sú�asne. 
U Platóna je �as pohyblivým obrazom ve�nosti. U 
Aristotela pozorujeme, že na rozdiel od ostatných 
súcien, ktoré sú v pohybe, je prvý hýbate� bez pohybu. 
Na túto tradíciu nadväzuje aj Augustín, ke� od Boha 
odde�uje  �asovos�, pretože �as je tam, kde je pohyb, 
kde je zmena. Boh sa však nemôže meni�, pretože každá 
zmena speje k lepšiemu alebo k horšiemu a predsa Boh 
je dokonalý. 
 
FENOMÉN DEJÍN  

 
Dejiny sú jedným z ve�kých problémov, 

ktorým sa �udia zaoberajú. Zaoberajú sa otázkami typu: 
�o sú to dejiny, aká je ich hodnota, aký je cie� dejín, kto 
je ich pôvodcom, nosite�om, aké sú prí�iny diania v 
dejinách, v �om spo�íva zmysel dejín a �i vôbec majú 
nejaký zmysel. Odpovede na otázku �i dejiny majú 
zmysel sú rôzne, ale predsa prevládajú tie, ktoré tvrdia, 
že dejiny majú zmysel. Dejiny majú zmysel, lebo sú 
genézou (sú�asného aktuálneho bytia), v rámci ktorej 
�lovek vždy nie�o mení, pretvára. Zmysel dejinám 
pripisuje �lovek, ktorý je analógom zmyslu jeho 
konania. Nepretržitos� diania v dejinách je zmysluplná 
sama o sebe, nezávisle od �loveka. Tento prístup nie je 
vlastný antickému mysleniu. Po�iatky sa viažu až na 
židovsko-kres�anskú tradíciu. Minulos� je zmysluplnou 
prípravou budúcnosti a budúcnos� je spojená s 
o�akávaním, vierou v spásu. 

Dejiny ve�mi úzko súvisia s �asom. Keby �as 
neexistoval tak by neexistovali ani dejiny, lebo by ni� 
nepodliehalo zmene. Dejiny sú ukotvené v �ase, pretože 
�as hýbe dejinami. Problém dejín sa riešil už aj v období 
antickej filozofie. Dejinné dianie je tu chápané tým  

 

 
 

istým spôsobom ako dianie kozmické, “...je to pohyb v 
n�mž se pes všechny zm�ny odehráva totéž v nových 
konstelacích”(/6 /, 19). V dôsledku toho sa dejiny 
ponímajú analogicky s dianím v prírode. Na základe 
pozorovania javov v prírode dospeli k “mýtu o ve�nom 
návrate”. Život �udí sprevádzajú prírodné rytmy, ktoré 
sa opakujú. Opakuje sa �udský život, od narodenia cez 
rast a dozrievanie až po smr�, opakuje sa striedanie 
ro�ných období, striedanie sa d�a a noci. �lovek pri 
pozorovaní prírody uvažuje aj o minulosti a budúcnosti, 
o pôvode sveta a jeho budúcom ur�ení. Lenže takýto 
�lovek, ktorý uznáva kolobeh �asov, “...nijako nemôže 
vysvetli� aký bol za�iatok sveta a �udského pokolenia a 
aký bude jeho koniec”(/2/, 355).  
  Nové ponímanie dejín nám v období 
stredoveku predstavil Aurélius Augustinus. Problémom 
dejín sa zaoberá vo svojom diele O Božom štáte (De 
civitate Dei). Podnetom na napísanie tohto diela bolo 
vyplienenie Ríma gótskym vojskom krá�a Alaricha v 
roku 410. Vina za túto  tragédiu bola pripisovaná 
kres�anstvu - bohovia sa hnevajú, pretože prestali by� 
uctievaní. Augustín napísal toto dielo ako obranu 
kres�anstva proti týmto obvineniam. Vyhlasuje, že 
pohanským bohom nikto nev�a�í za š�astie ani v nebi 
ani na zemi. Toto svoje vyhlásenie potvrdzuje 
množstvom príkladov, situácií kedy bohovia  mali 
pomôc� Rimanom a predsa nezasiahli v ich prospech. 
Postupne od týchto príkladov sa dostáva až k dôkazom 
toho, že pád Ríma spôsobili neresti rozšírené po celej 
ríši, a nie kres�anské skutky a postoje. 
 Okrem obrany kres�anstva je v tomto diele 
obsiahnutá aj nová originálna koncepcia dejín. V 
gréckej historiografii boli dejiny chápané na cyklickom 
základe. Augustín toto chápanie dejín prekonal touto 
myšlienkou: “Verím, že Kristus ako vstal z m�tvych  
viac už neumiera smr� nad ním viac nepanuje”(Rím 6, 
9). Týmto citátom zo Svätého písma Augustín ur�il 
dejinám stred, na základe ktorého je potrebné h�ada� 
po�iatok a koniec dejín.  

Augustín po�iatok �udských dejín spája so 
stvorením sveta. Pri svojom výklade sa takmer výslovne 
pridržiava u�enia Biblie. Pod�a Augustína, Boh stvoril 
celý svet z ni�oho – “ex nihilo”. Boh len vyslovil svoje 
želanie a to sa splnilo. Týmto svojím výrokom Augustín 
popiera, že tvor�ia �innos� Boha je závislá na nejakej 
pralátke. Božie slovo - Logos - bolo prí�inou toho, �o 
existuje a je prejavom vôle toho, ktorý všetko stvoril. 
Všetko, �o existuje, existuje z vôle Boha. Pri skúmaní 
vzniku sveta nám prichádzajú na um aj takéto otázky: 
Pre�o sa Bohu zachcelo stvori� svet, ktorý nestvoril 
predtým? Stvoril svet Boh? Augustín má odpove� aj na 
tieto otázky. Hovorí, že tí “...ktorí to hovoria, ak chcú 
ma� ve�ný svet bez akéhoko�vek po�iatku a teda  
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nestvorený Bohom, �aleko sú od pravdy a upadajú do 
�ažkej viny bezbožnosti. Aj ke� hlasy prorokov 
nechávame stranou, svet svojou sporiadanou 
menlivos�ou, pohyblivos�ou a krásou všetkého 
vidite�ného akosi ml�ky vyhlasuje, aj že bol stvorený, aj 
že mohol by� stvorený jedine Bohom nevýslovne a 
nevidite�ne ve�kým a nevýslovne a nevidite�ne 
krásnym”(/2/, 310). Augustín nám týmito slovami 
podáva dôkaz o tom, že Boh skuto�ne stvoril svet. Tým 
dôkazom je usporiadanos� sveta, prirodzený poriadok 
v�aka ktorému svet funguje. 
 Otázka a re� o tom pre�o bol Boh v ne�innosti 
pred stvorením sveta je pod�a Augustína zbyto�ná, lebo 
pred stvorením nebolo nijakého �asu a preto 
nejestvovalo ani sloví�ko “predtým”. Augustín sa 
zaoberá aj takouto otázkou: “Ako je to možné, že Boh 
bol vždy Pánom, a predsa nebolo vždy stvorenia, nad 
ktorým by bol panoval?”(/2/, 356). Boh ako prvých 
stvoril anjelov. Keby si niekto myslel, že anjeli boli 
stvorení pred všetkými �asmi len preto aby Boh mal nad 
kým panova�, Augustín mu poskytuje takúto odpove�: 
“�o jestvuje po všetky �asy, to  jestvuje vždy. Anjeli 
boli stvorení pred �asom, ak sa �as za�al od neba. Ak 
�as bol ešte pred nebom, ke� aj nie v hodinách, d�och, 
mesiacoch, rokoch, ale len v nejakých zmenných 
pohyboch, v ktorých nie�o je pred a nie�o po, ak už 
nie�o takého bolo v pohyboch anjelov, bol už �as, a 
anjeli sa od svojho stvorenia pohybovali v �ase, a tak 
boli po všetky �asy, lebo �asy naraz s nimi boli 
stvorené”(/2/, 356). Z toho nám vyplýva, že spolu s 
anjelmi bol stvorený �as. Anjeli a �as nie sú s Bohom 
súve�ní a to preto, lebo spolu podliehajú pohybu. “Boh 
je ustavi�ná prítomnos�. Boh mal vždy stvorenie nad 
ktorým panoval, a to stvorenie nebolo ve�né ale ním 
stvorené”(/2/, 357).  

Po�as procesu stvorenia všetky bytosti dostali 
svoje bytie od Stvorite�a, �iže od jediného Boha. 
Dosiahli ho nie rovnaké, ale odstup�ované. “V 
stvorenom svete, rozdielnom od Boha, vyššie stoja veci 
živé ako neživé, vyššie veci pohyblivé ako 
nepohyblivé”(/2/, 321). Medzi tými, �o používajú 
rozum, prvé miesto zaberajú nesmrte�né a potom 
smrte�né. Boh teda od po�iatku stvoril dvojaké tvorstvo. 
Duchovné i hmotné, anjelské i pozemské. Môžeme teda 
konštatova�, že najprv boli stvorení anjeli a potom 
�udia. 
 Augustín sa zaoberá aj otázkou, �i Boh stvoril 
svet náhodne alebo to mal vopred naplánované. Pod�a 
neho Boh mal vopred všetko naplánované, lebo “...keby 
svet nebol býval vopred známy Bohu, nemohol by 
jestvova�”(/2/, 317). Boh si svoju �innos� pripravil. 
Stvoril svet slobodne na základe slobodnej vôle, ale i 
rozumu, pod�a vopred premysleného plánu. Boh vedel  
 

 
 
vopred �o chce stvori�, vedel už aj to, že �lovek zhreší, 
ke� ho stvorí. Boh zasahuje do sveta ktorý stvoril a 
nielen zasahuje, ale stvoreniam necháva aj vlastný 
priestor pre ich rozvoj, pohyb.  
 Ke� Boh tvoril svet stvoril aj �loveka ako 
správcu nad všetkým, �o bolo stvorené. Boh stvoril 
�loveka s dobrou, slobodnou a hriechu nepoddajnou 
vô�ou. Poskytol �loveku život bez utrpenia a smrti, dal 
mu ú�as� na ve�nom a blaženom živote spolu s ním. 
�lovek prišiel o tieto dary svojou neposlušnos�ou vo�i 
Bohu. Na základe vlastného uvažovania, rozhodnutia sa 
�lovek vzdal všetkého �ím ho Boh obdaril. Všetko sa to 
za�alo v raji. Boh Adama a Evu vystríhal, aby nejedli zo 
stromu poznania dobra a zla. Hovoril im: “Zo všetkých 
stromov raja môžeš jes�. Zo stromu poznania dobra a 
zla však nejedz! Lebo v de�, ke� by si z neho jedol, 
istotne zomrieš”(Gn 2, 17). Lenže Evu za�al pokúša� 
diabol v podobe hada. “Naozaj povedal Boh: nesmiete 
jes� z nijakého rajského stromu?”(Gn 3, 1). Eva hadovi 
odpovedala, že Pán Boh im nezakázal jes� ovocie zo 
všetkých stromov, ale len zo stromu v strede rajskej 
záhrady, aby nezomreli. No diabol pokúšal Evu �alej, 
ktorá mu nakoniec pod�ahla a vzala ovocie zo 
zakázaného stromu. Po tomto neuposlúchnutí Božieho 
príkazu nasledoval aj zaslúžený trest a to vyhnanie z 
raja a strata ve�ného života. “V de� hriechu sa zmenila 
prirodzenos� �loveka a stal sa smrte�ným, v ktorej 
smrte�nosti sa aj my teraz rodíme”(/2/, 390). 

Pod�a Augustína, vonkajšiemu hriechu prvého 
�loveka predchádzal aj vnútorný pád,  t. j. odvrátenie sa 
od Boha a príklon k sebe samému. Pohnútkou k 
spáchaniu hriechu nebola len žiadostivos�, ale aj pýcha, 
ktorá je po�iatkom každého hriechu. Hriech prvých 
rodi�ov bol ve�mi �ažký a jeho následky nesie všetko 
�alšie �udské pokolenie. 

Prvotný hriech hrá v dejinách rozhodujúcu 
úlohu, lebo práve v jeho dôsledku bol �lovek vydaný 
napospas smrti. Hne� ako sa �lovek narodí speje k 
smrti. Augustín na�rtáva toto smerovanie k smrti takto: 
“Každý, kto sa narodil so smrte�ným telom, nevyhne sa 
smrti. Spôsobuje to menite�nos� tela za celého života 
(ak sa má menova� životom), ktorá smeruje do smrti. V 
každom �loveku dnes niet toho, �o bolo pred rokom, 
zajtra nebude, �o je teraz, teraz niet, �o bolo  pred 
chví�ou. �o žije v �ase, každodenne sa mu uberá z �asu 
ur�eného na život, každodenne sa zmenšuje, takže �as 
toho nie je ni� iného, ako cesta k smrti, na ktorej sa 
nikto nemôže ani chví�u zastavi�, ani chod spomali�, ale 
všetkých ženie tá istá sila, všetkých tiahne ten istý 
cie�”(/2/, 393). Každý má presne vymedzený �as pobytu 
vo svete. Niekto má kratší �as, niekto dlhší. Ke� niekto 
žil kratšie to neznamená, že mu dni plynuli rýchlejšie 
ako niekomu ktorý žil dlhšie. Augustín hovorí, že obaja  
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žili v rovnakom �ase, lenže jeden 
mal bližšie ur�ený cie� a druhý 
�alej. Obaja však išli k svojím 
cie�om rovnakou rýchlos�ou. Z toho 
nám vyplýva, že ten “...kto totiž až 
do smrti žije dlhší �as, nejde 
pomalšie ale vykoná dlhšiu 
cestu”(/2/, 393). Kedysi smr� bola 
chápaná ako �osi ve�mi zlé, 
chápaná ako trest za prvý hriech. 
Ale kres�anstvo jej dalo novú 
podobu, novú tvár. Vyjadruje to 
tento citát: “Lebo ako skrze �loveka 
prišla smr�, tak skrze �loveka prišlo 
aj zm�tvychvstanie. Ako všetci 
zomierajú v Adamovi, tak všetci 
ožijú v Kristovi”(1 Kor. 15, 21 - 
23). Adam sa chápe ako pôvodca 
smrti a Ježiš Kristus, tým že vstal z 
m�tvych a porazil smr�, je 
ponímaný ako sprostredkovate� 
ve�ného života. Smr� v Ježišovi 
Kristovi nadobudla podobu láskavej 
panej, ktorá nám umožní prechod 
do lepšieho, ve�ného života. 
 Ježiš Kristus je 
najdôležitejšou udalos�ou dejín, bez 
ktorej sa dejiny nemôžu zav�ši�. V 
Ježišovi Kristovi sa uskuto��uje 
spojenie stvoreného �loveka s 
nestvoreným Bohom. Claude 
Tresmontant tvrdí, že Augustín 
chápe Ježiša Krista ako Vykupite�a, 
ako reštaurátora, ktorý nám 
umož�uje návrat k stavu 
predchádzajúcemu pád.  
 Cie�om dejín je naplnenie 
�loveka a jeho dejín na konci �asu. 
Je to de� posledného súdu. Tento 
de� sa dá chápa� ako brána do 
ve�nej radosti alebo do ve�ného 
zatratenia. Posledným sa volá preto, 
lebo proti jeho rozsudku niet 
odvolania. V de� posledného súdu 
príde Ježiš Kristus, ktorý bude súdi� 
živých i m�tvych. Súdom Božím 
budú oddelení dobrí od zlých, aby 
dobrí neboli so zlými zatratení. Je 
potrebné poveda�, že Boh ktorý 
súdi od po�iatku �udstva, nesúdi len 
celé �udské pokolenie, aby �udia 
trpeli pre vinu prvých rodi�ov, ale 
súdi aj každého jednotlivca za jeho  
 

 
 
skutky a �iny. “Po poslednom súde 
sa ukáže na vidite�nej biede zlých a 
na vidite�nom š�astí dobrých, kto 
mal pravdu, kto robil múdrejšie, �i 
ten kto Bohu slúžil, alebo ten, kto si  
Boha nevšímal”(/2/, 281). Tam sa 
ukáže, že skuto�né š�astie majú len 
dobrí a teda tí, ktorí poslúchali Boha 
(obyvatelia Božieho štátu) a 
neš�astie všetci zlí (obyvatelia 
pozemského  štátu). 
  Augustín pretvoril 
platónsky dualizmus sveta ideí a 
zmyslovej skuto�nosti sveta do 
videnia dvoch štátov: pozemského a 
božieho. Boží štát (civitas Dei), 
ktorý je cudzincom na tejto zemi a 
existuje spolo�ne s pozemským 
štátom, pochádza od Ábela a cez 
patriarchov, sudcov, krá�ov 
a prorokov, vedie ku Kristovi a jeho 
Cirkvi. Symbolizuje ho mesto 
Jeruzalem. Pozemský štát (civitas 
terrena) pochádza od Kaina a cez 
neskoršie ve�ké monarchie 
Asýr�anov, Babylon�anov a 
Peržanov vedie k Grékom a 
Rimanom. Symbolizuje ho Babylon. 
Medzi týmito štátmi nie sú žiadne 
hranice. Štáty jestvujú ved�a seba 
tak, že sa navzájom prelínajú. 
Augustín o tomto hovorí, že dve 
obce zotrvávajú, hoci sú teraz telom 
domiešané, ale srdcom oddelené. 
Ob�ania Božieho mesta sú dobrí, 
Bohom vyvolení, sú to údy 
nevidite�nej cirkvi. Tento štát Boh 
založil stvorením anjelov, kým 
pozemská ríša vznikla pádom zlých 
anjelov. Odvtedy obe ríše jestvujú 
spolu, až kým ich  posledný súd nad 
svetom od seba neoddelí. Ob�ania 
pozemskej ríše budú vrhnutí do 
ve�ného zatratenia, kým ob�ania 
Božej ríše sa budú radova� vo 
ve�nej blaženosti v nebeskom 
krá�ovstve. Dve obce symbolizujú 
aj dve lásky - pozemskú a nebeskú. 
Pozemská je sebaláskou, ktorá vedie 
až k poh�daniu Bohom. Nebeská 
láska poh�da sama sebou a chváli sa 
Pánom. Tieto dve obce sú dve 
�udské spolo�nosti, z ktorých jedna  
 

 
 
je predur�ená na ve�né krá�ovstvo s 
Bohom, druhá na znášanie ve�ného 
trestu s diablom. Božiu ríšu 
nemožno stotož�ova� s pozemskou 
cirkvou, pretože sú v nej aj 
nespravodlivý. Ani svetskú ríšu s 
pozemským  štátom. Povolaním 
štátu je služba Božej ríši na zemi. 
Štát jej slúži tým, že nasto�uje 
poriadok, ktorý chráni jej ob�anov. 
V boji medzi Božím štátom a 
pozemským štátom Augustín našiel 
prístup k filozofii dejín. �udské 
dejiny rozdelil do šiestich  periód, 
ktoré sú analogické s Bibliou. Sú to 
: 

1. ranné detstvo (raj až 
potopa) 

2. detstvo (po Abraháma) 
3. chlap�enstvo 
4. mládenectvo 
5. zrelý vek 
6. staroba (od Ježiša Krista) 

 Augustín nám ponúkol 
novú koncepciu dejín, ktorá na 
rozdiel od antiky, kde sa dejiny 
ponímali ako cyklus, je chápaná 
lineárne. Dejiny sa prezentujú ako 
zmysluplný sled udalostí, ktoré 
vedú k naplneniu Božieho plánu. 
Dejiny majú svoj po�iatok, vyvíjajú 
sa po ur�itej línii a majú aj svoj 
koniec. Smerujú z minulosti do 
budúcnosti. V antike boli chápané 
cyklicky, �o znamenalo, že dejiny 
nemajú ani za�iatok ani koniec, 
prebiehajú v nich len stále zmeny. 
Tieto dejiny nesmerujú do 
budúcnosti ale zostávajú stále na 
tom istom stupni vývoja. 
 V Augustínovej koncepcii 
dejín je základom dejín Boh. Boh je 
ten , ktorý stvoril svet a s ním 
stvoril aj �as, ktorý súvisí s 
dejinami. Tento milujúci Otec 
nahrádza Aristotelovho neosobného 
hýbate�a. V Augustínovej koncepcii 
dejín prebiehajú udalosti, za 
ktorými stojí osobný Boh, z ktorého 
stopami sa stretávame v �udskej 
duši. V antike je dejinný �as 
fyzikálny a hviezdny, za ktorým 
stojí neosobný prvý hýbate�. 
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ZÁVER 
 
�as a dejiny sú fenomény, ktoré 
sú sú�as�ou nášho  pohybu na 
tomto svete. Vôbec nás 
nenapadne zamyslie� sa nad tým 
�o je �as, �o sú to dejiny, odkia� 
pochádzajú a �i majú nejaký 
zmysel. Skôr ich berieme ako 
samozrejmos�, ako rutinnú 
záležitos�, ktorá patrí k životu. 
 Cie�om tejto práce 
nebolo poskytnú� návod na 
lepšie využitie �asu, alebo 
poukáza� na nejaké historické 
udalosti a ich súvislosti. Snažili 
sme sa poukáza� na spomínané 
fenomény z ich vedeckej a 
filozofickej stránky. 
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1. Stru�ný úvod do problematiky 
  
     �o je to EKOFILOZOFIA? Tento termín je zložený z takých známych 
pojmov ako „ekológia“ a „filozofia“, no aj tak mnohým nie je jasný jeho 
význam �i obsah. Je to novodobá teória myslenia, nový životný štýl, nová 
paradigma v tomto tisícro�í? Myslím, že je to sú�asne zo všetkého trochu. 
Lepšie by asi však bolo, keby to bola najprv teória myslenia a potom najmä 
životný štýl. Iba tak by mala svoje opodstatnenie, o to jej vlastne ide – zmeni� 
prakticky prístup �udí k prostrediu, nie „iba“ písa� knihy na danú problematiku 
(�ím však nechcem poprie� dôležitos� takejto literatúry). Podobného názoru je 
aj R. Koláský, ktorý tvrdí, že „zmyslom ekofilozofie nie je ani tak ucelená 
teória, ale skôr životný štýl, ktorý je charakteristiky rešpektom k rozmanitosti 
pozemskej prírody.“ ([5]; s. 78) By� filozofom predsa neznamená iba ma� 
vychytralé a rafinované myšlienky, ani to neznamená založi� školu, ale milova� 
múdros� nato�ko, že �lovek žije pod�a jej „príkazov“ život jednoduchosti, 
nezávislosti, š�achetnosti a viery. Je mnoho profesorov filozofie, ktorí nie sú 
skuto�nými filozofmi a taktiež je mnoho filozofov, ktorí si to ani neuvedomujú. 
�iže by� filozofom znamená nie len teoreticky hlása� svoje názory, ale aj 
existen�ne rieši� nastolené problémy. Parafrázovane slovami Alberta 
Schweitzera: „Pravá etika za�ína tam, kde kon�ia slová.“. ([1]; s. 86).  
  EKOFILOZOFIA v tejto podobe sa za�ala vyvíja� v druhej polovici 20. 
storo�ia, �iže vlastne v období, kedy už nie je možné na�alej odvraca� (ak nie 
zatvára�) o�i a oddia�ova� riešenie globálnej ekologickej krízy, ktorá je 
následkom �udského nezodpovedného správania. Hlása nevyhnutný obrat od 
nezodpovednosti k zodpovednosti za životné prostredie, ktoré si musíme 
najskôr uvedomi� a potom sa tak aj správa�, mali by sme prehodnoti� svoj 
doterajší morálny imperatív a zmeni� ho na environmentálny.  
     Vznik ekofilozofie podmienila a vlastne si ho aj vynútila doba. Doba, ktorá 
je však neochotná, neschopná a nepripravená prehodnoti� svoje postoje 
a zmeni� hodnotový systém. Práve preto je jednou z úloh EKOFILOZOFIE 
pochopi� problematiku �loveka a �udstva ako prí�iny environmentálnej krízy. 
Ke�že tento sociálny aspekt bol zdrojom a pôvodcom sú�asnej ekologickej 
krízy, tak práve tento aspekt sa musí sta� východiskom riešenia daného 
problému. Ekofilozofia sa usiluje navrhnú� nevyhnutné zmeny najmä 
v hodnotovej rovine. 
Vä�šina argumentov na danú problematiku sa nesie v duchu: �lovek od 
nepamäti poci�oval potrebu vládnu�, riadi� a podma�ova� si okolie. Je (bolo) to 
naozaj tak, alebo iba naša pamä� nesiaha do tak vzdialenej minulosti, kedy sa 
�lovek považoval za rovnocenného spoluobyvate�a tejto planéty? Takéto 
obdobie �udského vývoja, ke� �lovek žil z darov Zeme bez túžby podma�ova� 
si ju, máme nepopierate�ne za sebou. Nejde mi však o to, aby som fanaticky 
kritizovala a odsudzovala pokrok �udskej civilizácie a dožadovala sa 
znovuzavedenia toho spôsobu života, ke� �udia žili v jaskyniach a živili sa 
plodmi prípadne ulovenou zverou. Tým chcem vlastne poprie� opa�né 
„fanatické“ tvrdenia, že túžba po neustálom dobývaní, ovládaní a nadmernej 
spotrebe je prirodzená �udskej podstate. Je to skôr choroba sú�asnej doby, 
ktorej následky s�asti možno h�ada� aj v minulosti. Pri kritike sú�asnej doby by 
sa mohli zda� minulé obdobia civiliza�ného vývoja ideálnymi, ke� sa �udia  
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správali oh�aduplnejšie k sebe i k prírode. To však pravdou z�aleka nie je. 
Aj v minulosti sa �udia správali bezcitne a kruto k zvieratám �i prírode, 
ibaže to nemalo taký dopad, ke�že to nebolo v tak enormnom rozsahu ako 
je to dnes. Možno aj preto si neuvedomovali potrebu zmeny postoja, �o 
však neospravedl�uje ich kruté správanie k zvieratám, ke� sa zabávali na 
ich utrpení. Napríklad ke� si aristokracia v minulosti spríjem�ovala 
nede��ajšie popoludnie tým, že pustila na medve�a svorku psov 
a sledovala toto predstavenie až kým medve� neležal nehybne na zemi. 
Dnes sa síce �udia pozerajú na takúto formu zábavy s odporom a radšej si 
kúpia lístok do cirkusu, kde sa pozerajú ako robí slon stojku �i tiger ská�e 
cez horiaci kruh. Nikoho zrejme nenapadne, že takéto správanie zvierat je 
úplne neprirodzené. Tiger so svojím pudom sebazáchovy odjakživa pred 
oh�om uteká a zrazu cez neho „dobrovo�ne“ ská�e. Jediným spôsobom 
ako bolo možné ich to nau�i� je tvrdá drezúra, hladovka a drogy. 
EKOLOGICKÁ KRÍZA jednoducho hovorí o tom, že celá príroda je 
v ohrození. V tomto zmysle je príroda chápaná z aspektu života, ktorý jej 
je vlastný. Už samotné slovo „kríza“ denotuje nie�o negatívne, nie�o �o sa 
vymyká harmonickému priebehu a nazna�uje blížiace sa zrútenie systému. 
To platí i pre ekologickú krízu, ktorá sa môže skon�i� dvoma spôsobmi: 
prvý (zna�ne utopistický) je, že sa odstránia rušivé faktory a všetko sa 
uvedie spä� do normálu; druhý spôsob ukon�enia krízy je ekologická 
katastrofa, �iže ukon�enie života, minimálne niektorých foriem. Ani môj 
optimistický postoj mi nepomáha vníma� ako pravdepodobnejšiu tú prvú 
možnos�. Skôr sa mi zdá, že sa blížime k tej druhej. Tak po�me spolu 
nielen dúfa�, ale aj nie�o robi�, aby sme našli nejaké riešenie tejto krízovej 
situácie. O to sa usilujú mnohí ekologicky orientovaní �udia, medzi 
ktorými má významné miesto aj profesor UK v Prahe, Erazim Kohák, 
ktorý ma svojimi názormi zaujal a na ktorého filozofiu sa chcem v tejto 
práci zamera�. 
      Ako som už nazna�ila za prí�inu sú�asnej ekologickej krízy 
považujem �udí a nepovažujem za oprávnený argument, že je to 
spôsobené nekontrolovate�ným a krutým správaním sa Zeme. Zem je 
v sú�asnosti už vážne chorá a hoci je pravda, že pacienti si �asto spôsobili 
chorobu svojim správaním, toto je iný prípad. Prí�inou choroby Zeme – 
ekologickej krízy sme my, �udia. Ona nám dala život, my ju zato ni�íme. 
Pre�o? �o nás doviedlo k tomu, aby sme sa takto správali?  Zem sa nám 
všemožne snaží da� najavo, že to už dlho nevydrží (formou hurikánov, 
zemetrasení, záplav a pod.). A ako reagujeme my? Vy�íslime materiálne 
škody, straty na životoch, chví�u sa hovorí o tom, že to bola najhoršia 
prírodná katastrofa za posledných 50 rokov a to je všetko. Znova sa 
zabehneme do toho istého cyklu bezoh�adného života. Ná�elník Seattle to 
pochopil už v 19. storo�í, ke� povedal:  

„Až ke� zomrie posledný strom 
a posledná rieka bude otrávená 

a posledná ryba chytená, 
až potom si uvedomíme, 

že z pe�azí sa nenajeme.“ 
([6]; s. 22) 

  2.  Ekoetika Erazima Koháka 
          
     Majetnícky a subjektívny prístup �loveka k svetu je práve tým, �o 
vedie ku skepse a ekologickej kríze. Pravdu už �udia nevnímajú ako nie�o 
�o existuje samo osebe, alebo ako objektívny poznatok o veciach, ale  
 

 
 
vnímajú ju skôr ako subjektívny fakt, 
ktorý je výhradne v kompetencii 
individuálneho �loveka. Tak sa 
pravda, dobro a zlo stávajú úplne 
individuálnou záležitos�ou osobných 
záujmov �udí. Tu už nie sú potrebné  
�alšie slová, aby si �lovek uvedomil, 
aké etické a ekologické následky 
takýto prístup môže ma� (má).  
     Vyššie na�rtnuté problémy sa 
pokúsim radikalizova� na pozadí 
ekologickej koncepcie Erazima 
Koháka. Erazim Kohák je 
ekologickým filozofom v pravom 
zmysle slova, pretože on svoje eko-
etické názory nepodáva iba vo svojich 
hodnotných ekologických 
publikáciách, ale sa nimi riadi aj 
v reálnom živote. V tejto práci mi ide 
hlavne o priblíženie sa k jeho 
filozofii, o pokus interpretácie jeho 
myšlienok a v neposlednom rade 
o vyjadrenie obdivu a úcty k jeho 
osobe. Vo svojej filozofii Erazim 
Kohák rozoberá prí�inu ekologickej 
krízy, jej dopad a priebeh 
v sú�asnosti, ako aj naliehavos� jej 
riešenia. Úplne s ním súhlasím v tom, 
že jedinou prí�inou tejto priam 
katastrofálnej situácie je �lovek, jeho 
prístup k prírode, k zvieratám a aj 
k sebe navzájom. 
    
2. 1. Vz�ah �lovek - príroda 
 
     My �udia sme si zvykli 
prisudzova� ú�el prírode pod�a toho, 
ako nám slúži. Máme dojem, že my 
sme „zdrojem všeho smyslu a vší 
hodnoty“. ([1]; s. 72) Je to síce 
pochopite�né, ke�že už  nežijeme 
v prírode, ale vo svete, ktorý sme si 
sami vyrobili a ktorý bez nášho 
využívania nemá žiadny zmysel. 
„Strom si roste sám, veverka si žije 
vlastným životem, avšak st�l, lampa, 
stroj, to všechno by bylo jen 
haraburdí, kdyby tomu nedával smysl 
a hodnotu lidský zájem.“ ([1]; s. 71)  

Svet vnímame iba ako javisko, na 
ktorom sa odohrávajú naše životy. 
My sme najdôležitejší, pre nás je to 
všetko tu a ak sa nám to zunuje �i  

 
 

cesty filozofie 22 



 
 
 

 

ekofilozofia ) 
 
 

zovšednie, tak si jednoducho 
kulisu vymeníme za inú, novú. 
Je to výstižná paralela. Herci 
nemôžu existova� bez javiska, 
bez neho nemajú zmysel ani 
význam a rovnako aj my �udia 
sme existen�ne závislí od svojho 
javiska – prírody. No na rozdiel 
od hercov, ktorí si naozaj môžu 
javisko vymeni�, my nemôžeme. 
Podkopávame si piliere, ktoré 
nám zabezpe�ujú existenciu 
a ešte stále si naivne myslíme, 
že si „potom“ budeme môc� 
postavi� nové javisko. Potom 
však už nebude z �oho ani kde! 

Erazim Kohák sa tak ako 
mnohí iní, zamýš�a nad 
odcudzením �loveka od zvierat, 
prírody a vlastne aj medzi sebou 
navzájom. Pre�o to tak je? Kedy 
sa to všetko za�alo? Kam to 
vedie? Je to nutný vývin �udskej 
civilizácie, alebo produkt našej 
doby? V období romantizmu 
�lovek netúžil po inom len ži� 
v harmónii s prírodou. Potom 
prišla priemyselná revolúcia, 
�lovek sa za�úbil do seba 
a zabudol na všetko dookola. Už 
ho nezaujímalo ni�, len ako by si 
spríjemnil a u�ah�il svoj život. 
Tak prišli autá, elektrina a iné 
vynálezy, ktoré vytrhli �loveka 
z jeho vysnívanej idylky 
s prírodou. Prestal sa považova� 
iba za sú�as� teraz už tak 
primitívnej a oby�ajnej prírody. 
On je už „viac“, je mocnejší 
a múdrejší a až odteraz za�ne ži� 
plnohodnotný život. Spolo�nos� 
nudných stromov a stále 
rovnakej no�nej oblohy vymenil 
za tak zábavnú televíziu. Príroda 
už nebola jeho domovom, ale 
materiálom na vytváranie 
nového domova. 

 Otázka oprávnenosti 
�udského subjektívneho 
prisudzovania hodnoty 
okolitému svetu však nie je taká 
jednozna�ná. Hocikto môže 
namietnu�, že ke�že �lovek je  

 

 
 

jediným živo�íšnym druhom homo sapiens sapiens, ktorý je schopný rozmýš�a� 
a artikulova� svoje myšlienky, tak potom kto iný ako on by mal „zavies�“  
systém do tohoto sveta? Áno, �lovek je síce jediným mysliacim tvorom, ale to 
ho z�aleka neopráv�uje prispôsobi� si tento poriadok tak, aby slúžil 
a vyhovoval iba jemu. Je nutné si uvedomi�, že sme stále sú�as�ou celku, nie 
jeho vrcholom, cie�om �i zmyslom. �iže otázku: „Ako môže svet poslúži� 
nám?“ by sme mali vymeni� za otázku: „Ako môžeme my poslúži� svetu?“.  
Kohák si v plnej miere uvedomuje nutnos� návratu �loveka k prírode, hoci: 
„Návrat k pírode nepovažuji sám o sob� za ešení ekologické krize. Je však 
možné, že je to podmínka ešení.“ ([1]; s. 159) 
 
2. 2. Ekologická etika  
 
     Ekologická etika ako taká vznikla až v novoveku. Dovtedy �udia 
nepoci�ovali jej potrebu, ke�že žili v presved�ení, že príroda sa sama postará 
o negatívne následky našich �inov. Vzh�adom na intenzitu a rozsah �udských 
zásahov do prírody pred 17 st. sa táto hypotéza zdala oprávnená. V sú�asnosti 
to však presahuje schopnosti Zeme. „Všechny dostupné ukazatele nazna�ují, že 
lidstvo svým jednáním drasticky narušuje schopnost biosféry vyrovnávat lidské 
zásahy a udržova� prostedí vhodné pro lidský druh života.“ ([1]; s. 16) Kohák 
hlása potrebu ekoetiky, ktorá by mala pomôc� k zmene mentality �udí, pri�om 
nazna�uje rozdiel medzi etikou v bežnom zmysle slova a ekoetikou. Etika ako 
taká predstavuje ur�ité normy, pod�a ktorých by sme sa mali správa� k sebe 
navzájom, aby bolo zabezpe�ené optimálne spolužitie �udí v spolo�nosti. Na 
druhej strane, v rámci ekoetiky Kohák zdôraz�uje práve fakt, že sa týka aj 
mimo�udských stvorení, ako sám tvrdí: „Jde o soubor zásad a pravidel, která 
�loveku nazna�ují, jak by se mel chovat ve svém obcování se vším 
mimolidským sv�tem.“ ([1]; s. 14) Hoci netvrdí, že všetci �udia sú sebeckí a zlí 
prípadne prehnane náro�ní, uvedomuje si, že došlo k premnoženiu nášho 
živo�íšneho druhu, z �oho plynú patri�né dôsledky. Aj relatívne skromné 
nároky každého jednotlivca sú z h�adiska možností Zeme �asto neúnosné. 
Takáto popula�ná explózia, jedna z hlavných prí�in ekologickej krízy, je 
typická „len“ pre nieko�ko posledných storo�í – od za�iatku novoveku. Kohák 
to vystihol v jednej vete: „V posledních tech stáletích jsme se stali ne�ekane 
mocní, neuv�iteln� náro�ní a nepedstaviteln� po�etní.“ ([1]; s. 18) Z týchto 
troch faktov si �udia o�ividne najviac uvedomujú svoju moc, ktorú aj všemožne 
presadzujú. �lovek sú�asnej doby „musí kona� s vedomím, že ak spraví chybu, 
bude to pravdepodobne naposledy.“ ([2]; s. 75) Zem pri tejto pre�udnenosti 
totiž už nedokáže napráva� chyby �udí tak, ako ke� nás tu žila „iba“ miliarda. 
�udia ni�ia prírodu síce nechtiac, ale vedome. Keby sme žili v medziach 
využitia obnovite�ných zdrojov energie a materiálu, mohli by sme si dovoli� ži� 
i na vyššej úrovni. Problém je však v tom, že v sú�asnosti už svet �erpá 
z neobnovite�ných zdrojov a aj ke� je každému jasný sémantický význam slova 
„neobnovite�ný“, o�ividne si len málo �udí uvedomuje aj jeho praktický dopad. 
Problematická situácia nastáva aj pri snahe vyrieši� problém na jednej strane 
neprimeranej spotreby bohatej �asti sveta, a na strane druhej problém chudoby 
vä�šej �asti Zeme. Fakt, že Zem je pre�udnená netreba nikomu pripomína�. Aj 
ke� sa bohaté krajiny snažia pomôc� chudobnejším dosta� sa na vyššiu životnú 
úrove�, tak táto ich pomoc z globálneho aspektu popula�nej explózie nevedie 
ani tak k dobrému cie�u, ale naopak, vedie to k ešte intenzívnejšiemu 
vy�erpávaniu zdrojov Zeme. Je to �ažká situácia, najmä ke� �udia chybne 
vnímajú význam slova „vyspelý“ ako „bohatý“. Krajiny, v ktorých obyvatelia 
nemajú viac, ako potrebujú pre spokojný život sú dnes automaticky považované  
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za chudobné. A tu je práve problém – dnes sa za 
normálny stav považuje, ke� má �lovek viac ako 
potrebuje a nie to�ko ko�ko potrebuje. Práve táto 
novodobá mentalita konzumnej spolo�nosti 
neuverite�ne s�ažuje úsilie ekologickej etiky, t.j. ži� 
v medziach udržate�ného spôsobu života na Zemi. 
�udia sú náro�ní na prírodu, ale zabúdajú by� náro�ní 
na seba. Chcú tak ve�a, že už ani nevedia �o presne 
chcú a to práve využívajú reklamy, ktoré presvied�ajú 
�udí, že práve ich výrobok �i služba sú k�ú�om 
k dokonalému životu, ale to je už iná téma. �udia bojujú 
za svoju originalitu a individualitu, a zárove� paradoxne 
vyvíjajú úsilie o globalizáciu sveta resp. aspo� Európy 
a o vytvorenie ur�itej monokultúry. Kto sa má vedie� 

orientova� v tomto 
labyrinte? My už ani 
nevieme �o je pre nás 
vlastne prirodzené 
a �o je nám 

naordinované 
spolo�nos�ou! Zúfalo 
sa krútime na mieste 
neschopní vybra� si 
správny smer. Dá sa 
poveda�, že �lovek sa 
nachádza v tejto 
situácii už odkedy bol 
schopný kriticky 
myslie�, ale dovolím 
si poveda�, že 
v sú�asnosti je jeho 
situácia maximálne 
kritická, pretože 
v minulosti si mohol 
dovoli� pomýli� sa 

a potom za�a� znova. Dnes už ale je cesta spä� 
minimálne ve�mi �ažká, ak nie nemožná, preto musíme 
poriadne zváži� smer, ktorým sa vyberieme – technický 
pokrok, rast spotreby alebo snaha o zavedenie 
udržate�ného, vzájomného spôsobu žitia? Možno by 
sme si mali zobra� príklad od mravcov, ktorí žijú 
v spolo�enstve. Každý má svoju funkciu, každý je 
spokojný (hoci u mravcov ur�ite nejde o pocit 
spokojnosti vlastný nám �u�om) a až na výnimky bojov 
o vodcovstvo v skupine sa nikto neusiluje presadi� 
vlastné záujmy na úkor druhých. Takto si harmonicky 
nažívajú dokonca dlhšie ako my. Preto si nemyslím, že 
máme právo považova� ich za nižšiu formu života, ke� 
si ho v podstate zorganizovali lepšie ako my. My �udia 
sme naopak nau�ení robi� len to, z �oho pre nás plynú 
ur�ité výhody resp. �o zanecháva nejaký vidite�ný 
výsledok.  
 
2. 3. Vz�ah �lovek - zviera 

 
     Ako Kohák výstižne podotkol „Nevznikl jen nový 
obraz sv�ta, nýbrž nový zcela sv�tský sv�t, ve kterém se 
�lov�k nestetáva s ni�ím zázra�ným �i udivujícim.“ 
([1]; s. 84) Ja by som doplnila tento jeho výrok ešte 
tým, že aj ke� sa �lovek stretne s nie�ím udivujúcim vo  
 
 
 
svete, vníma takmer výlu�ne z aspektu ako to využi� na 
uspokojenie vlastných potrieb �i na spríjemnenie svojho 
života. Už si ni� neváži, všetko je len materiál. To sa 
týka aj prístupu k zvieratám. Ešte v stredoveku boli 
zvieratá považované za nižšie postavených blížnych 
a o pár storo�í neskôr sa z nich stala surovina. Tu si 
dovolím nazva� �loveka pokrytcom, ke� si chová doma 
zvieracích milá�ikov,  ktorých nadovšetko miluje a stará 
sa o nich, mysliac si aký je milovník zvierat a že 
nikomu by nedovolil ublíži� im, no pre istotu sa nepýta 
odkia� sa berie dobrá klobáska vákuovo  balená v jeho 
chladni�ke, ani odkia� pochádza desa�tisícový norkový  
kožuch jeho manželky, ani sa nepozastaví nad 
neprirodzenos�ou tigra ská�uceho cez horiacu obru� 
v cirkuse, ani sa nezamyslí nad tým, �o znamená nápis 
„dermatologicky testované“ na jeho drahom 
kozmetickom prípravku v kúpe�ni. Príkladov na to, aký 
je �lovek bezcitný je omnoho viac, no ja ich tu nechcem 
všetky vymenováva�, koniec koncov rozumný �lovek si 
tento fakt uvedomí už pri jednom dobrom príklade. Ale 
predsa mi ešte nedá neporovna� obraz zviera�a za 
mrežami, �o je symbolom ví�azstva �loveka nad ním, 
s obrazom �loveka za mrežami, �o je symbolom 
neslobody. Pre�o? V �om sa líšia zvieracie mreže od 
�udských, že konotujú tak odlišné myšlienky? Kto nám 
dal právo dokazova� si vlastnú silu ubližovaním, 
ponižovaním a zabíjaním tých, �o nemajú silu alebo 
možnosti sa bráni�? Ke� napadne �lovek �loveka 
odzadu – je podlý, no ke� �lovek napadne odzadu 
zviera, tak je dôvtipný, lebo ho okabátil. Nie je 
paradoxom, že �loveku, ktorý je krutý a bezcitný 
hovoríme „zviera“ a pritom zviera nikdy bez prí�iny 
neublíži?  Tejto problematike sa venoval E. Kohák vo 
svojej prednáške Hovory se stromem, ke� sa vyjadril, 
že: „Dnešní biocentristé se nespokojují na píklad 
s konstatovaním, že považovat chovné zvíe za 
biomechanizmus, který nic necítí, nemá žádné vlastní 
nároky, odpodvídá potebám masného pr�myslu.“ ([3]; 
s. 909) V tomto zmysle „biomechanizmus“ ako 
metafora pre chovné zviera v sebe neskrýva ani štipku 
úcty k životu.    Ke� už páchame krutosti na zvieratách 
v záujme nastolenej životnej úrovne, tak aspo� 
nepopierajme ich nemorálnos�! Tu sa �rtá otázka �i je 
�lovek vyššia bytos�, �o ho opráv�uje si to myslie� 
a správa� sa tak? Podobnú otázku si položil aj Erazim 
Kohák a ja sa úplne stotož�ujem s jeho názorom, 
v ktorom odsudzuje subjektívny a sebecký prístup  
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�loveka, ke� sa považuje za vyššiu bytos� len preto, že 
je rozumovou bytos�ou. „Toho si váži lidé, avšak psi si 
daleko víc váží v�rnosti a dobrého �inu. Podle svých 
m�ítek by se psi museli považova� za vyšší bytosti. 
([1]; s. 41) Kohák tu vyjadril ve�mi rozumnú 
myšlienku, že by bolo lepšie posudzova� bytosti 
z perspektívy prínosu pre ekosystém ako celok a z toho 
by nutne vyplývalo, že „lidstvo je výrazne nižší, 
pokleslý druh, který vykácel lesy, zamoil ovzduší, 
otrávil vody – a všechno jen ve svým sobeckým zájmu.“ 
([1]; s. 41) Ja nechcem popiera� význam a špecifickos� 
�loveka ako živo�íšneho druhu (a zrejme ani Kohákovi 
nešlo o to), ale takisto nech nikto nepopiera, že �lovek 
je stále živo�íšny druh, ktorý má také isté právo na 

plnohodnotný život 
ako každá iná forma 
života v rámci 
celého ekosystému. 
�udia sa �asto 
stavajú k takýmto 
názorom s nevô�ou 
a považujú ich 
zástancov za 
fanatikov, ktorí 
nevidia ni� iné len 
svoje „zastreté“ 
názory. Tu si však 
treba uvedomi�, že 
kto bojuje za práva 
zvierat, nebojuje za 
ich nesmrte�nos�! 
Bojuje za ich život, 
ktorý má vlastnú 
hodnotu.  Kohák vo 
svojej práci spomína 

štyri základné práva, ktoré sú všeobecne uznávané 
vyšším živo�íchom: „Je to za prvé možnos� volného 
pohybu na dostate�ném prostoru, za druhé pirozený 
cyklus dne a noci, �innosti a odpo�inku, za tetí 
spole�enství svých bližních, a kone�ne pirozená strava 
odpovídající danému živo�ichu.“ ([1]; s. 43) O týchto 
základných právach sa nedá pochybova�. Pre�o si 
potom �udia udelili dodatkové právo rozhodova� 
o týchto právach iných živo�íchu a sebe pripísa� do 
zoznamu mnoho �alších „základných“ práv pre život? 
Na túto otázku ja odpove� nepoznám. �loveka a zviera 
môžeme porovnáva� z mnohých aspektov. Napríklad 
z aspektu uvedomovania si a mierenia svojej �innosti je 
jasné, že aj zviera sa chová egoisticky (pretože musí), 
lebo to �o robí nerobí v prospech prírody �i iného 
druhu. Zviera však k takémuto správaniu vedú pudy, 
a �loveka by mal vies� rozum. 
 

2.4. Vegetariánstvo 
 

     Zdá sa, že v sú�asnej dobe �udia už nemajú takmer 
žiadny vz�ah k potravinám, ktoré konzumujú a stáva sa 
smutnou skuto�nos�ou kedysi žartovné porekadlo, že  
 
�udia už nejedia preto, aby žili, ale žijú preto, aby jedli. 
Vegetariánstvo je jedným zo spôsobov ako dokáza�, že 
sa nechávame vies� rozumom, nie pudmi. Áno, „�lovek 
je vo svojej podstate zrejme všežravec (podobne ako 
primáty, medvede a pod.), avšak s prednostným 
zameraním na rastlinnú potravu. To je  
ostatne dokázate�né tvarom zubov, d�žkou �riev 
a usporiadaním tráviacej sústavy.“ ([6]; s. 82)  Je priam 
neuverite�né ako sa �udia behom nieko�kých desa�ro�í 
dokázali preorientova� takmer úplne na mäsitú stravu, 
považujúc mäso za základný zdroj �udskej obživy od 
nepamäti. Skôr ako všetci ne-vegetariáni odvrhnú túto  
prácu s nevô�ou �íta� ju �alej by som rada zdôraznila, 
že proti jedeniu mäsa ja osobne ni� nenamietam (hoci 
ho roky nekonzumujem), ve� ke�že sme všežravci, 
bolo by to proti našej prirodzenosti. Ja som „len“ 
zásadne proti spôsobu, akým sa so zvieratami vo 
ve�kochovoch a na bitúnkoch zaobchádza, alebo lepšie 
povedané narába a svojim vegetariánstvom dávam 
najavo tento kritický postoj. Tam nie je dodržané ani 
jedno z ich štyroch základných práv na život (ktoré sme 
spomínali vyššie)! To sa slovami hádam ani nedá 
opísa�, ako tie zvieratá trpia po�as svojho života 
i umierania. Ako povedal aj Paul McCartney: „Ak by 
mali bitúnky steny zo skla, všetci by sme boli 
vegetariánmi.“ Kto to nevidel, neuverí. Vegetariánstvo 
nie je iba o vynechaní mäsitej stravy z jedálni�ka, je to 
aj o spôsobe života a morálneho presved�enia. Skuto�ný 
vegetarián žije v mieri s prírodou a je si vedomý toho, 
�o krásne vystihol H. D. Thoreau: „�udia by nemali jes� 
iba preto, aby nak�mili svoje žalúdky, ale aj preto, aby 
nak�mili svoju dušu a myse�.“ ([4]; s.1747)  Každý de� 
zomrie 20 miliónov zvierat kvôli ich mäsu. Tieto 
zvieratá predtým cítia strach, boles� a úzkos�. Kým 
niektoré už bezmocne visia dole hlavou na hákoch, 
ostatné stoja v ich krvi a �akajú na naplnenie ich zmyslu 
života (?!). Kupovaním mäsa za tieto hrôzy platíme. 
Faktom však je, že plocha, ktorá by uživila 14 
vegetariánov uživí 1 �loveka konzumujúceho mäso.  
 
    3. Konzumný spôsob života a nadmerná spotreba 
 
     Ako už podtitul nazna�uje, budeme sa venova� 
sú�asnému stavu životného štýlu. Hoci sa ešte zrejme 
nemôžeme porovnáva� so životnou úrov�ou napríklad 
v USA, aj tak si myslím, že aj my už patríme medzi 
rozmaznanú konzumnú �as� planéty, ktorá neprimerane  
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spotrebováva dary Zeme a zvyšok 
sveta (až na výnimky) sa jej snaží 
prinajmenšom priblíži�. Nemalo by 
to by� naopak? Krajiny, ktoré 
smrte�ne vy�erpávajú Zem sú 
vzorom pre krajiny so skromným, 
no posta�ujúcim spôsobom života. 
Štatistiky hovoria, že „20% 
populácie spotrebováva 80% 
celosvetovej spotreby surovín 
a zdrojov.“ ([1]; s. 96) Týchto 20% 
bezoh�adných a �ahostajných 
obyvate�ov Zeme je presved�ených, 
že sa správajú nanajvýš rozumne, 
ke� si v obchode vyberajú výrobky 
pod�a nižšej ceny a nezaujíma ich 
pre�o asi je tá cena nižšia. Netrápia 
sa nad morálnou dimenziou, 
ekonomická je predsa dôležitejšia. 
J. Porritt zrejme vedel o �om 
hovorí, ke� povedal: „Cynik je ten, 
kto pozná cenu všetkého, ale 
nepozná hodnotu ni�oho.“ ( [1]; s. 
148) 

 My už nepoznáme význam 
slova „dos�“ iba „viac“ k �omu nám 
pomáhajú aj reklamy, tie nás 
všemožne presvied�ajú, že 
k spokojnosti nám ešte stále nie�o 
chýba. �o tak zamyslie� sa nad 
slovami Budhu: „Komu nesta�í 
málo, tomu nesta�í ni�.“ ([6]; s. 40) 
Ve� „málo“ nemusí hne� 
znamena� „nedostatok“.   Našim 
zvráteným zmyslom života je 
usilova� sa stále o nie�o viac a to už 
prestáva by� realizovate�ný cie� na 
tejto vy�erpanej Zemi. Všetky tie 
technické vynálezy, ktoré 
považujeme za prostriedky 
spríjem�ujúce a u�ah�ujúce náš 
život spôsobujú vlastne opa�ný 
efekt – stávajú sa bariérou medzi 
nami a prírodou, odcudzujeme sa jej 
a ke�že sme jej sú�as�ou, toto 
smerovanie nemôže vies� 
k dobrému koncu. So 
„zlepšovaním“ sa technického 
pokroku sa posúva hranica 
potrebných vecí pre život �loveka. 
To, �o kedysi bolo dostupné len 
vyššej vrstve dnes už má takmer 
každý. �o bolo v minulosti  

 
 

 
 

dostupné vä�šine, dnes je už 
považované za nevyhnutnos�. To, 
�o sa nám predtým zdalo nemožné, 
dnes už nadobúda jasné tvary 
v našich predstavách. Stávame sa  
nebezpe�nými. Budujeme si ilúziu 
o vlastnej dôležitosti, aby sme 
vyplnili medzeru, ktorá vznikla 
vymazaním prírody z našich 
životov. S technickým rastom 
civilizácie v priamej úmere klesá jej 
morálka a �udskos�. Vynálezy 
a objavy od po�iatku novoveku boli 
takmer všetky dizajnované na 
materiálne obohatenie �udí a na 
u�ah�enie �i spríjemnenie fyzického 
života. �o tak nájs� nejaký objav, 
ktorý by vylepšil našu dušu? 
Dokážeme dokonale konštruova� 
a riadi� komplikované stroje, pre�o 
nedokážeme seba? Myšlienky ako 
„v jednoduchosti je krása“, „príroda 
je balzam duše“ a pod. dnes už nie  
sú v móde, sú skôr trápne. Smutné 
na tom je hlavne to, že vä�šina �udí 
si tento chybný postoj ani 
neuvedomuje. Považujú sa priam za 
ochrancov prírody, ke� nevyhodia 
igelitové vrecko alebo dvojdecové 
PVC f�aše, ktoré si každý de� 
kupujú v obchodoch, do trávy, ale 
do smetného koša! A zdá sa im 
ponižujúce zdvihnú� po niekom 
prázdny obal z �okolády zo zeme, 
alebo vy�isti� lúku od odpadkov. 
Koho tu vini�? Rodi�ov, školy, 
spolo�nos�? Najlepšie bude asi 
presta� h�ada� vinníka a za�a� 
kone�ne realizova� zmenu. Zmenu 
vo svojom vnútri. To ke� 
dokážeme, tak sme prispeli 
k vynájdeniu lieku pre zdanlivo 
nevylie�ite�ne chorú Zem.  

Tento nenásytný – spotrebný 
postoj moderného �loveka 
nevyplýva z jeho podstaty, je to 
skôr nie�o ako droga pokroku. 
Vylie�enie sa z jej vplyvu ur�ite 
nebude bezbolestné a tobôž nie 
�ahké (droga je droga), ale je nutné 
pokia� sa chceme vyhnú� 
sebazni�eniu. Každá droga 
ovplyv�uje správanie „narkomana“,  

 
 

 
 

ktorý aby sa dostal k nej, je ochotný 
obetova� všetko (vz�ahy, priate�ov, 
vo�ný �as, rodinu a aj svedomie 
a �es�). 

 Teraz, v tre�om tisícro�í, sa 
akoby potvrdzovala teória 
cyklickosti histórie, lebo 
v sú�asnom chaose - kríze hodnôt si 
�udia znovu kladú jednu z prvých 
otázok filozofie: Kto sme a kam  
krá�ame? Ja sa síce ešte za skuto�ne 
vyzretého filozofa nepokladám, no 
na druhú �as� tejto otázky si trúfam 
smelo odpoveda�: Krá�ame ku 
svojmu koncu po moste, pod 
ktorým si pílime piliere. Tu mi 
napadol výrok od Konfucia, 
v ktorom sa skrýva hlboká 
myšlienka a svätá pravda (a práve 
preto mi nahá�a obrovský strach): 
„Pozoruj, �o �lovek robí, skúmaj, �o 
ho k tomu vedie, a všímaj si, �o ho 
uspokojuje, a nie je možné, aby si 
ho neodhalil.“ ([6]; s. 42) Ke� sa 
Konfuciovým výrokom riadim pri 
skúmaní nás, moderných �udí, tak 
sa k žiadnemu pozitívnemu záveru 
dopracova� neviem. Sme živo�íšny 
druh, ktorý už asi tristo rokov 
permanentne pracuje na sebazni�ení 
ako aj na zni�ení všetkých ostatných 
foriem života. Tento fakt sa mi 
vôbec nepá�i, ke�že ja chcem ži�! 
Najsmutnejšie na tom je, že my to 
robíme s tým najlepším úmyslom – 
s úmyslom zabezpe�i� si �o 
najpohodlnejší život v š�astí 
a pokoji. Mám taký pocit, že táto 
snaha sa mí�a ú�inku. 
 
Záver 
 
     Ani táto moja práca, ani žiadna 
iná kniha s ekologickou tematikou 
nepredstavuje návod na riešenie 
nejakého ekologického problému. 
Toto bola moja snaha vyjadri� 
vlastný názor, vzda� úctu 
ekologickým aktivistom, najmä 
Erazimovi Kohákovi a v mene 
Zeme poprosi� všetkých �udí, aby 
prehodnotili svoj prístup 
k zvieratám a prírode.  
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  Pri �ítaní Kohákových myšlienok 
som sa s nimi ve�mi �asto 
stotož�ovala, �o ma pozitívne 
ovplyvnilo a povzbudilo v tomto 
ekologickom smerovaní, ke�že si 
ho hlboko vážim ako �loveka aj ako 
myslite�a. Erazim Kohák v závere 
svojej Zelenej Svätozá�e konštatuje, 
že „Autor m�že jen nabídnout 
�tenái informace, pozadí, d�vody 
pro a proti. Myšlení však musí 
ponechat �tenái.“ ([1]; s. 169) Ja 
len dúfam, že �itatelia budú �íta� 
ekologickú literatúru nielen 
s otvorenými o�ami, ale aj 
s otvorenými srdciami a zmení sa 
ich postoj, vzdajú sa aspo� 
�iasto�ne svojich prehnaných 
konzumných návykov a obrátia sa 
k prírode.  Je síce pravda, že 
v sú�asnosti sa hovorí o zvýšenom 
záujme o ekológiu, no to je skôr na 
teoretickej úrovni, z �oho ešte 
neplynie reálna možnos� zmeny. 
Presnejšie povedané ide o zvýšený 
záujem o ekologickú literatúru  
z myšlienok ktorej sú prekvapení 
i nadšení, no vä�šinou to je všetko 
�o pre ekológiu urobia. Založia si 
novú knihu do police a „prebudia sa 
zo sna“ do reálneho, zaužívaného 
spôsobu života. M�a osobne ubíja 
vedomie, že nedokážem zmeni� túto 
situáciu, no to neznamená, že 
upadnem do pasivity. �u�om sa to 
�asto stáva. Všetci chceme by� 
dokonalí a práve tým, že si 
uvedomujeme nemožnos� 
dosiahnutia dokonalosti 
ospravedl�ujeme vlastnú 
neschopnos� a stratu úsilia. Je 
naozaj neospravedlnite�né, ak 
nerobíme ni� len preto, že 
nemôžeme urobi� ve�a. Ja si 
uvedomujem, že jednotlivec svet 
nezmení, ale ak každý zmení „len“ 
seba, meni� svet už nebude 
potrebné. Tu už neobstojí trápny, no 
ob�úbený, argument: Na�o sa 
budem ja obmedzova�, ke� svet 
sám aj tak nespasím? Každý �aká 
kým za�ne niekto iný (zrazu aká 
ostýchavos�), akoby to bola hanba  

 
 
alebo nie�o nemorálne správa� sa 
morálne aj k mimo�udským 
bytostiam. A práve ekologická etika 
nám má ukáza� teoreticko-praktický 
spôsob ako zmeni� svoj postoj a tak 
zamedzi� katastrofálnemu dopadu 
�udského pôsobenia na prírodu 
v mene pokroku.   
     �asto sa pýtam ako je možné že 
nie každý �lovek cíti ten 
neopísate�ný pocit obdivu, 
harmónie a pokoja pri poh�ade na 
nevýslovnú krásu a majestátnos� 
hôr, lesov, riek... jednoducho 
prírody. Ako môžu �loveka ešte aj 
tam trápi� jeho malicherné 
problémy jeho malicherného sveta? 
Tak rada by som otvorila srdcia 
všetkým �u�om, aby objavili to 
pravé š�astie, ktoré vyplýva z ich 
prirodzenosti a ktoré môžu pocíti� 
len v prírode. Teraz nemám na 
mysli sociálnu resp. kultúrnu 
prirodzenos�, ale našu bytostnú 
prirodzenos�, ktorú zdie�ame 
s ostatnými obyvate�mi tejto 
milovanej Zeme. Už je na�ase 
zbavi� sa návyku vníma� Zem ako 
prostriedok na u�ah�ovanie nášho 
života, nau�me sa radšej vníma� náš 
život ako prostriedok na ochranu 
a udržanie Zeme. Totiž nie svet je tu 
kvôli nám, ale my sme tu v�aka 
svetu. Musíme pochopi�, že my, tak 
ako aj všetky ostatné živo�íchy 
a rastliny sme len jedným prvkom 
ve�kolepého ekosystému a pod�a 
toho aj usmer�ova� svoje konanie. 
�o tak sa zamyslie� nad výrokom 
Mahátmu Gándhího: „Zem 
poskytuje dos� k  uspokojeniu 
potrieb každého �loveka, ale nie 
dos� pre chamtivos� každého 
�loveka.“ ([6]; s. 89) 
     Na záver tejto práce by som rada 
citovala Irokézsku modlitbu: 
 „Ó ve�ký duch ktorého hlas 
po�ujem v šumení vetra, daj nech 
nájdem silu, aby som zví�azil nad 
svojim najvä�ším nepriate�om. Nad 
sebou samým.“ ([6]; s. 109) 
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Individuálne svedomie 
v konfrontácii s autoritou 
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Úvod 
 
Život dnešného �loveka je plný protire�ení. 

Schopnos� zorientova� sa v spleti  nezriedka zložitých 
situácií stáva sa pomaly vzácnou vlastnos�ou. 
Existen�ný zápas medzi ,ma�‘ a ,by�‘ odohrávajúci sa 
v �udskom vnútri akoby bol nad naše sily. Mravný 
relativizmus, po prvýkrát programovo hlásaný ešte 
sofistickou filozofiou, zapustil korene v mentalite 
národov. Imponuje nám by� sami sebe jediným 
kritériom. Trpká skúsenos� nie tak dávnej minulosti nás 
nau�ila spája� v našich predstavách pojem autority �i 
zákona s pojmom diktát. Výsledkom zámeny je strata 
rešpektu. 

Analogicky vzbura každej nastupujúcej generácie 
vo�i hodnotám budovaným generáciami predkov 
nachádza svoje vysvetlenie v odvekej túžbe po 
autenticite vlastného bytia. Je v podstate opakujúcim sa 
pokusom o jej naplnenie. �o ako š�achetný však býva 
ideál, �lovek sa vo svojom konaní chybám     a omylom 
zrejme nevyhne. Volanie po emancipácii, staré a trúfalé 
ako �udstvo samo, nesie v sebe nebezpe�enstvo, že sa 
zabudne na krehkos� �udskej prirodzenosti. �i si to 
priznáme alebo nie, skúsenos� prezrádza, že máme ‚in 
natura‘ sklon k defraudácii a prekrúteniu ozajstnej 
slobody chápanej v intenciách nasledujúcej definície: 
„Sloboda však nie je predovšetkým ‚slobodou od‘, �iže 
�ahostajnos�ou, ale ‚slobodou pre‘, �iže možnos�ou 
osobného a spontánneho súhlasu s dobrom a jeho 
realizáciou.“1  

Situácia, v ktorej sa �lovek obdarený slobodou 
ocitá, stavia ho pred mravný imperatív. 	archa 
zodpovednosti potom zákonite vedie k h�adaniu 
odpovede na základnú otázku: �o mám robi�? Tuší, že 
pokoj mu prinesie iba mravné dobro. Potrebuje sa uisti�  
o správnosti svojej vo�by vložiac celú svoju dôveru do 
rozhodnutia tajomného arbitra, ktorým nie je ni� iné ako 
svedomie. Iba v�aka existencii tejto veli�iny je schopný 
dospie� k poznaniu mravnej povahy vlastných �inov. 
Ako však uvies� do súladu tento výsostne subjektívny 
fenomén s objektívnou mravnou normou? S návodom 
prichádza svätý Tomáš, ke� základ mravnosti odkrýva  
v štruktúrach bytia. „A tak mravné dobro pod�a svätého 
Tomáša spo�íva v prispôsobení sa realite. Pretože realita 
sa poznáva rozumom, svätý Tomáš sa môže i takto 
vyjadri�: mravné dobro znamená prispôsobi� sa rozumu. 
“2                                     

 

 
 

Napriek prijatým predpokladom záväznos� kona� 
v zhode s vlastným svedomím nevylu�uje možnos� 
omylu. A hoci v takom prípade skuto�ne nastáva 
konflikt so zákonnou normou - ktorý s podmienkou, že 
uvažujeme o prirodzenom mravnom zákone, v ontickej 
rovine (bytostne) nie je možný3 - pochybova� apriori  o 
�istote nie�ieho úmyslu  spravidla stavia hrádzu 
akoko�vek úprimnej snahe pomôc� mu k poznaniu 
pravdy.  

Stáva sa tiež, že samotné svedomie sužujú 
pochybnosti, v dôsledku �oho je nútené h�ada� pomoc a 
odpove� mimo seba, prirodzene, ak chápe povinnos� 
dopracova� sa k mravnej istote. To napokon dokazuje, 
že nikdy nebude úplne autonómne. V súvislosti s tým 
treba venova� pozornos� otázke výchovy svedomia. Na 
jeho hodnotovej profilácii sa rozhodujúcim spôsobom 
podie�a práve autorita. Ak však táto stratí úctu vo�i 
poriadku, k ochrane ktorého bola stvorená, zaniká 
sú�asne i jej oprávnenos�. 

 
1. Dôstojnos� �udskej osoby 
 

Hmotno-duchovná štruktúra �udskej bytosti 
kulminuje v personalite. Jej najkonkrétnejším a 
najvýstižnejším vyjadrením je �udské JA. �lovek je 
osobou, t.j. svojbytným subjektom vlastnej existencie a 
všetkej svojej �innosti. Pre porovnanie, Max Scheler 
(1874 – 1928) chápe osobu ako nepredmetnú jednotu 
duchovných aktov. Ale najrozšírenejšou asi bude 
Boethiova definícia: „Osoba je individuálna podstata 
rozumovej prirodzenosti“4 Z metafyzického h�adiska 
hierarchie bytia je osoba najdokonalejším bytím 
v prirodzenom poriadku. Transcendentálnos� �udskej 
osoby spo�íva v jej sebauvedomení, v schopnosti 
reflektova� objetívnu skuto�nos�. Pre prírodu 
charakteristický determinizmus v podobe do nej 
vložených fyzikálnych a iných prírodných zákonov 
�lovek presahuje �alšou svojou mohutnos�ou – 
slobodnou vô�ou. Triumvirát panstva nad stvorenstvom 
ako príkaz uzatvára láska. Prostredníctvom týchto troch 
�udská osoba naplno realizuje svoje bytie.  

Dôstojnos� je vyjadrením metafyzickej hodnoty 
�udskej osoby. �lovek nie je prostriedkom konania, lež 
jeho cie�om (Kant). Z h�adiska finality spolo�né dobro 
musí sledova� dobro osoby, preto akáko�vek 
manipulácia s �lovekom ako s predmetom  je  hrubým  
znevážením  �udskej  osoby  a nedá sa ospravedlni� 
žiadnym ‚vyšším záujmom‘. Chráni� dôstojnos� �udskej 
osoby znamená v plnom rozsahu rešpektova� 
nedotknute�nos� jej prirodzených práv, vyhnú� sa 
zásahom do jej interného fóra, kde ona sama je 
suverénom s ‚výsostným územím‘. 

Rozvádzajúc tieto myšlienky, v pozitívnom zmysle 
zo strany autority nie je dovolené tla�i� kohoko�vek do  
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pozície, kedy by bol nútený kona� v rozpore 
s vlastným vnútorným presved�ením. Rovnako 
amorálne, len v negatívnom zmysle, je stava� 
prekážky do cesty tomu, kto sa rozhodol nasledova� 
hlas svojho svedomia.  

Že je to citlivá, ale nanajvýš aktuálna téma, 
ukazuje sa dennodenne v praxi. Filmový priemysel – 
a nie len on – vo ve�kom obchoduje s �udskou 
dôstojnos�ou, noviny nás zaplavujú správami o 
najrozli�nejších prejavoch násilia. Tým skôr 
narodeným, bojujúcim s �archou minulosti, ako t�� 
zostali v pamäti mnohé prípady ideologicky 
motivovaného psychického a fyzického týrania, ke� 
sa u nás zavádzal kult strany �i osobnosti. Podobné 
nežiadúce javy na�alej prežívajú  v sú�asných 
totalitárnych režimoch. Autorita je nepou�ite�ná: 
opakovane a bez škrupúl diskredituje samu seba. 

Pravda, zákon, sloboda...všetko sú  k�ú�ové 
pojmy pre pochopenie relácie svedomie – autorita. 
Ke� sa povie ‚autorita‘, oby�ajne sa nám v mysli 
vynorí jej inštitucionálny rámec: štát a Cirkev. Kdesi 
uprostred je ešte rodi�ovská autorita. Autorita však, 
podobne ako sloboda, je pojem analogický. O 
slobode možno uvažova� v dimenziách ob�iansko-
právnych vz�ahov (sloboda vyznania a v rámci nej 
sloboda kultu, sloboda prejavu, zhromaž�ovania, 
pohybu, ekonomická sloboda), jestvuje 
psychologická sloboda, sloboda vôle, vonkajšia i 
vnútorná sloboda, sloboda Božích detí. Analogicky 
hovoríme o autorite zákona �i pravdy. Rozobera� 
pojem autority v analogickom zmysle znamená pýta� 
sa, �i a akú má zákon moc viaza� vo svedomí a kedy 
toto oprávnenie pominie, od �oho sa v kone�nom 
dôsledku odvíja aj legitimita autority ako inštitúcie.  

„�o je pravda?“ – zaznelo v osudnej chvíli 
Ježišovej pozemskej púte z úst Piláta. (Por. Jn 18, 38) 
Ježiš opakovane vz�ahuje pravdu na seba. Je teda 
pravda subjektivitou, ako sa domnieval Kierkegaard? 
Len kto sa ešte vážne nezamyslel nad tým, �o všetko 
už spôsobil oste� hriechu jatriaci dedi�nú ranu 
�udskej prirodzenosti, môže necha� �loveka, aby sám 
volil podobizne pravdy. Isteže je pravda o sebe pre 
�loveka tou najdôležitejšou (Sokratov postulát 
‚poznaj sám seba‘), no príliš �asto býva vystavený 
pokušeniu ju sfalšova�. Pravda �alej nie je iba holou 
výpove�ou o faktoch. Môže ma� charakter idey, 
ktorá korešponduje so skuto�nos�ou a ani tým sa jej 
pojem ešte nevy�erpáva.  Tú prvú poznáme ako 
pravdu v re�i (pravdivos�). Vstupuje do 
medzi�udských vz�ahov, preto v sebe nesie silný 
morálny náboj. Hovori� nie�o a iné skrýva� v srdci 
znamená ís� proti zmyslu re�i, rúca� vzájomnú 
dôveru a v kone�nom dôsledku znemož�i� spolužitie.  

 

Noetická pravda zasa spo�íva v efektívnom poznaní 
vecí tak, ako sú. Jestvuje aj ontologická pravda, pravda 
v bytí a jej dosah v mravnej rovine netreba podceni�. 
To�kokrát už predsa odznelo, že mravný imperatív musí 
povsta� z ontologického indikatívu. Základné požiadavky 
prirodzeného mravného zákona nie sú ni� iné ako výzva 
by� naozaj tým, �ím som pod�a svojej povahy a cie�a.5 

Pre všeobecné sympatie, ktoré si dialóg ako paradigma 
h�adania pravdy dnes získal, sa niekedy príliš 
zjednodušene považuje za jedinú primeranú cestu k jej 
dosiahnutiu. V jeho za�iatku oproti sebe stoja vždy 
minimálne dve verzie pravdy, v závislosti od po�tu aktérov 
do� vstupujúcich. Ak zú�astnení prejavia aspo� �iasto�nú 
ochotu k ústupkom zo svojich pozícií (už v stredovekých 
scholastických dišputách museli partneri zakaždým najprv 
formulova� protivníkove tézy, �o jediné mohlo vies� 
k presved�eniu, že ich aj náležite pochopili), môžu 
tímovou prácou napokon dospie� ku kompromisu. To je 
�iste technická stránka veci, ktorá predpokladá, že sa 
partneri vopred dobrovo�ne vzdajú nároku na absolútny 
monopol pravdy, ktorý je aj tak len ilúziou a demagógiou. 
�o však, ak výsledný kompromis v dostato�nej miere 
nezoh�adní objektívnu pravdu? Jednozna�ne z toho 
vyplýva, že možnosti pomocou dialógu participova� na 
pravde sú obmedzené. Preto z neho nemožno robi� 
absolútny princíp. 

Z �udského skutku možno pozna� nielen to, ako kto 
chápe pravdu, ale aj skuto�nos�, ako sa kto stavia 
k slobode. V horizonte Kierkegaardových úvah slobodným 
nie je uvedomelé konanie pod�a vopred platných a vo 
svojej povahe nevyhnutných zákonov, lež sám �lovek je 
nepodmienenou slobodou.6 V jej pozadí figuruje klasická 
schéma  bu� – alebo, �o však zvádza k názoru, že sloboda 
je vlastne lotériou. Po takejto unáhlenej redukcii 
Kierkegaard v hektickej snahe zachráni� �o sa dá dodáva, 
že sférou jej uplatnenia má by� mravnos�.  

 
2. Úskalia a pozitívne momenty situa�nej etiky 

 
Situa�ná etika bola vedome navrhnutá proti u�eniu o 

prirodzenom zákone, pretože predpokladal existenciu 
všeplatných mravných noriem. Odmietala determinizmus 
v mravnom  konaní a opakovane tematizovala jedine�nos� 
situácie.  

Konkrétnou situáciou sa myslí súhrn špecifických 
daností: pomery, v ktorých jednotlivec žije, okolnosti, 
za akých koná, minulos�, z ktorej prichádza, vlastnosti, 
ktoré vytvárajú jeho charakter, ako aj zapojenie do 
štruktúry vz�ahov: k udalostiam, veciam, iným �u�om. 

Poda� na báze exaktného historicko-kritického 
exkurzu vy�erpávajúci obraz vývoja názorov na �loveka 
presahuje možnosti a napokon i zámer tejto práce. Jednak 
takýto obraz nikdy nebude definitívny a potom svoju úlohu  
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vidíme skôr v poodhalení kontinuity a gradujúcej dynamiky tohto vývoja 
pokusom o stru�ný prierez dejinami.  

Hoci je situa�ná etika javom moderným, predpoklady sa tvorili už v 
stredoveku. Bol to postoj nominalistického voluntarizmu. Bál sa o 
absolútnu Božiu slobodu, pre ktorú ve�né normy predstavujú potenciálnu 
hrozbu; �lovek pod�a toho musí pozorne na�úva� vôli Božej, ktorá môže 
požadova� a zakazova�, �o a kedy si zmyslí. Ba možno sa domnieva�, že 
prvý zápas na tomto poli zviedol už Sokrates so sofistami. 


alší zdroj, z ktorého vychádza inšpirácia, je nutné h�ada� vo filozofii 
novovekého individualizmu. Zvláš� Sören Kierkegaard trval na 
bezpodmiene�nej hodnote jednotlivca. Hoci sa po�as svojho pomerne 
krátkeho života (1813 – 1855) sotva stretol s pochopením, už o necelé 
storo�ie sa k jeho revolte pripojila celá nastupujúca generácia 
intelektuálov z radov filozofov i umelcov, akými nesporne boli K. Jaspers, 
M. aktuálna skúsenos� vojnou zmietanej Európy, zverstvá páchané 
‚korunou tvorstva‘ dávajú tuši�, pre�o sa pre nich prvoradou Heidegger, J. 
P. Sartre, A. Camus a mnohí �alší. Hospodársky kolaps, prepad životnej 
úrovne, narastajúce triedne rozdiely, stáva práve otázka existencie. Kde 
prestáva plati� každý poriadok, hodnoty sú prevrátené na ruby7 a dianie 
chví�ami ústí do absurdity,  stráca  i morálka ako univerzálny systém (ak 
z neho reálne nie�o zostalo) svoj kredit, dôveryhodnos�. Žilo sa v storo�í 
revolu�ných zmien na politickej mape sveta, pribúdali prevratné vedecké 
objavy, pokrok v technike popri mnohých pozitívach  stále  predstavoval   
globálnu  hrozbu   likvidácie �udského rodu a to pochopite�ne kládlo �oraz 
vä�šie nároky na etický habitus subjektu týchto zmien, ktorý v mnohých 
oh�adoch akoby nedokázal drža�  krok  s ich  tempom.  Zdvihnutý  prst  
zo strany  cirkevného  Magistéria    dlho   zanikal   vo   víre    komer�nej 
masmediálnej propagandy sledujúcej skôr ekonomické, politické �i 
ideologické záujmy ako dôstojnos� �udskej osoby. Elitné kruhy 
spomínaných vzdelancov – filantropov zvažovali možnos� preklenú�  
vznikajúce  vákuum   prechodom   k radikálne   novému po�atiu mravného 
záväzku.  Morálka vo svojej tradi�nej podobe detronizovaná je od tej 
chvíle odkázaná �eli� populárnejšej konkurencii, ktorá si apropriáciou 
práva vynáša� súd nad mravnou povahou jednotlivých skutkov nezávisle 
na zhode s objektívnym poriadkom zabezpe�ila istú mieru exkluzivity. 
Preto možno etiku existenciálnej filozofie právom považova� za  situa�nú. 

Oh�adne príklonu k situa�nej etike nemožno podceni� ani vplyv 
 prírodovedno-technického myslenia, ktoré sa už dávno vzdalo predstavy 
ve�ných zákonov. Experimentu bolo priznaných viac práv ako 
objavenému zákonu. Tento pragmatický poh�ad sa premietol rovnako do 
etiky napr. u  J. Deweyho, korý svoj evolu�ný poh�ad na prírodu 
a poznanie aplikoval aj na teóriu pravdy a hodnôt.8 

Helmut Weber je vo svojej Všeobecnej morálnej teológii toho názoru, 
že pod�a závažnosti prisudzovanej situácii je možné rozlíši� tri formy 
situa�nej etiky: extrémnu, umiernenú a zamýš�anú ako doplnok.  

V zmysle extrémnej existuje vždy len osobitá situácia a každá situácia 
je naskrz izolovanou. Je ilúziou h�ada� medzi situáciami súvislos� a tým 
tiež presahujúce riešenie. Žiadne rozhodnutie sa nedá prenies� z jednej 
situácie na druhú (Satre). Skuto�nos� ako taká je absurdná (Camus). Tam, 
kde sa prijímajú priebežné zákony, nech by hne� išlo o tak všeobecnú 
požiadavku, že vždy a všade je v hre láska, falšuje sa tým situácia �loveka; 
vidíme viac zmyslu, než je skuto�ne dané.  

Ako naj�astejšie zastávaná je relativizujúca etika situa�nou etikou vo 
vlastnom zmysle slova. Je umiernená, nako�ko zásadne nepopiera  

 

 
 
existenciu a oprávnenos� morálnych 
pravidiel. Spochyb�uje len to, že sú 
také pravidlá v každom prípade 
vhodné a záväzné. V prípade 
konfliktu dostáva prednos� situácia a 
normy sa odsúvajú stranou. 
Neodmietajú sa, ale ich platnos� je 
vyslovene relativizovaná. Pritom sa 
zdá, že sa jedná len o normy 
zamerané na konkrétne konanie; 
všeobecné etické zásady ako 
napríklad to, že �lovek má by� za 
každých okolností spravodlivý alebo 
�estný, relativizované nie sú.  

Bez výhrad sa prijíma jedna 
jediná absolútna etická norma: láska. 
Je pre každého záväznou 
požiadavkou, ku ktorej je potrebné vo 
všetkých situáciách bezpodmiene�ne 
prihliada�. Len v súvislosti s touto 
normou nie je možná žiadna výnimka, 
v prípade každej inej však možná je. 

Dopl�ujúca situa�ná etika je 
totožná s koncepciou predloženou K. 
Rahnerom,  ktorý dôrazne trvá  na 
platnosti spolo�ných noriem. Tie 
svoju platnos� nestrácajú ani v 
konkrétnych situáciách. Ibaže nie 
vždy dostato�ne presne definujú 
konkrétny záväzok. Požiadavka 
normy platná pre všetkých nesmie 
by� nahradená, lež doplnená o 
aktuálny príkaz. Existujú dva dôvody, 
pre�o je doplnenie potrebné: v prvom 
rade kvôli nezamenite�nosti �udskej 
osoby, v�aka ktorej jednotlivec nikdy 
nie je len ‚kolieskom v súkolí‘, a 
potom, Božie volanie je vždy osobné.  

Rahner pre tento svoj doplnok 
používa ozna�enie ‚formálna 
existenciálna etika‘. Chce tým 
pravdepodobne vyjadri�, že jeho 
základ tvorí existencia �loveka, nie�o, 
�o je vždy konkrétne, jedine�né a 
patriace iba jemu samému. Nie je to 
esencia, všeobecné bytie, ktoré má 
spolo�né s ostatnými �u�mi. Z tohto 
bytia vyplývajú všeobecné normy, 
kým normy osobné sa odvodzujú 
z toho, �o sa nezdie�a so všetkými 
�u�mi: z existencie odlíšenej od 
podstaty.9  

Preto je však zárove� myslite�ná 
iba ako výlu�ne formálna. 
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Po obsahovej stránke nemôže 
by� �alej rozvíjaná, pretože 
všetko konkrétne a individuálne 
sa tomu zásadne vymyká, 
uzatvára sa pred tým. Každým 
takým pokusom by sa totiž 
dostala na všeobecnú rovinu. 
Obsahová alebo azda materiálna 
existenciálna etika je preto 
nemyslite�ná; možno len uvies� 
rad formálnych aspektov ako 
napríklad: že také výzvy 
existujú, ako ich môže 
jednotlivec pozna� at�.10 

Je treba uzna�, že situa�ná 
etika vo svojej kres�anskej 
podobe upozor�uje na dva 
momenty, ktoré sa po�ahky 
prehliadnu. 

A/ Tým prvým je 
zdôraznenie lásky: všetky 
ostatné požiadavky musia by� 
v pomere k nej vždy znovu 
preverované. Ak sa príkazy 
takpovediac osamostatnia, môžu 
vyvola� dojem, ako by 
požiadavky boli vznášané len 
pre ne samotné, �o je, ak nie 
priam šikanovanie, ur�ite 
nezmysel. 

B/ Druhým momentom je 
zaostrenie poh�adu na hodnotu 
jednotlivca a na to, �o je na �om 
zvláštne. Nikdy sa nedá v plnej 
miere zredukova� na všeobecné. 
Živelným, kolektivistickým  
uplatnením etických noriem 
môže príliš �ahko vzniknú� 
dojem, že je tu �lovek pre zákon, 
a nie zákon pre �loveka. To, že 
sa vezmú do úvahy osobné 
okolnosti, zais�uje �udský 
charakter morálky.  

Miestami sa situa�ná etika 
úplne zhoduje s tradi�nou 
morálnou teológiou, nako�ko i 
tam už sú normy 
zrelativizované. Rozhodne už 
bola v prípade niektorých 
skuto�ne priznaná možnos� 
výnimiek, ako napríklad 
oh�adom zákazu zabíjania alebo 
krádeže. K zmene došlo aj  

 

 
 

v pomenovaní – už to nebolo zabitie alebo vražda, ale konanie v nutnej 
sebaobrane, podobne sa viac nehovorí o krádeži ale o tajnom odškodnení, ak sa 
napr. niekto trvale nachádza v stave hmotnej núdze, ktorá pre�ho v danej chvíli 
predstavuje bezprostredné ohrozenie už nie zdravia, ale života. Podobné 
prípady okrem toho, že sa ako po�ah�ujúce okolnosti zoh�ad�ujú v súdnej 
praxi, dopodrobna rozpracovala kazuistika, ktorá i napriek mnohým 
krajnostiam v minulosti zostala platnou sú�as�ou morálnej teológie.  

Tézou, že ur�ité konanie nie vždy a v každom prípade je zlé a zakázané, ale 
že môže by� v závislosti od okolností dobré a oprávnené, moderná situa�ná 
etika neprináša ni� celkom nové.11 Iba rozširuje už dlhší �as existujúci model na 
všetky normy, prinajmenšom na tie s konkrétnym obsahom.  

Je nepochybne zásluhou situa�nej etiky, že sa do popredia dostali mnohé 
momenty, no iné rovnako dôležité, zostali bez povšimnutia: 

A/ Spolo�né a záväzné je príliš málo zdôraznené. �udia sú nielen rôzni, ale 
zhodujú sa tiež v tom podstatnom momente, že sú �udia. Sta�í prija� na znak 
tejto pospolitosti len prikázanie lásky? Nemalo by sa ono každý de� rozmie�a� 
na drobné v konkrétnom konaní aspo� v tom zmysle, že mnohé veci sa 
jednoducho nesmú dia�, ak má zosta� zachované �udstvo a �udskos�? 

B/ Etické normy sa nediferencovane podria�ujú jedinej schéme. Dá sa 
poveda�, že u všetkých z nich – okrem lásky – môžu na základe ur�itej situácie 
existova� výnimky? To asi predsa len neplatí o celkom všeobecných normách, 
ktoré popisujú základné postoje. Do úvahy to prichádza výlu�ne u konkrétnych 
noriem, t.j. u takých, ktoré sa vz�ahujú na konkrétne opísate�né �iny, takže 
strácajú v ur�itých situáciách platnos�. Ale aj tu je treba zamedzi� extrémom. 
Ak sú normy konkrétnejšie, možno sa oprávnene domnieva�, že možnos� 
výnimiek klesá, až úplne zaniká. Lebo �ím je príslušné konanie opisom 
presnejšie vymedzené, tým viac toho tiež prechádza z možných okolností do 
normy a primerane k tomu sa zužuje aj okruh situácií, pre ktoré by mohla 
existova� pod�a okolností výnimka. Neutícha ani diskusia o možnej neutralite 
fyzických skutkov, o ktorých by sa vraj dalo poveda�, že samé o sebe ešte nie 
sú dobré alebo zlé, ale že sa takými stávajú až na základe okolností, takže 
fyzicky totožný skutok je vraj v jednej súvislosti dobrý a v inej zlý. Zaiste, 
logicky to obstojí, no zo skúsenosti vieme, že už fyzický skutok sa zažíva ako 
hodnota alebo jej opak. Zabitie �loveka je predsa odhliadnuc od všetkých 
okolností záporná skuto�nos�. �isto fyzicky alebo axiologicky neutrálny skutok 
je v prípade étosu daný len obmedzene.12 

C/ Povzbudenie, návod k mravnému konaniu zostáva príliš neur�itý. 
Poveda�, že je treba predovšetkým uskuto��ova� lásku, ako to hlása i odvážny 
výrok sv. Augustína v hojnej miere citovaný práve situa�nými etikmi: ‚Miluj a 
rob �o chceš‘, znamená, že ešte príliš mnohé zostáva otvorené. Blahovô�a sama 
ešte nezaru�uje, že bude blaho uskuto�nené. Pri takej neur�itosti navodzuje táto 
koncepcia pochybnosti a riziko je markantné. Dáva ve�a podnetov k únikom a 
podporuje sklon k etickému minimalizmu. 

 
Záver 

 
V zásade môžeme v celej histórii pozorova� dve výrazné tendencie, ktorých 

�ažisko osciluje kdesi medzi povinnos�ou zados�u�ini� objektívnej mravnej 
požiadavke (Kantov kategorický imperatív; nárok vzniká na základe všetkým 
spolo�nej prirodzenosti) a slobodou indivídua zažívanou v neopakovate�nom 
okamihu vo�by (Kierkegaard, existencializmus a situa�ná etika). Jednostranný 
príklon k tej �i onej mienke pritom zatia� nikdy neviedol k optimálnemu riešeniu. 
Extrémy sa objavili raz v podobe plytkého formalizmu (ako vý�itka sa zvykne  
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spája� s Kantom), inokedy mali tvár  bezbrehej anarchie (v reakcii na 
kazuistickú morálku). Podobne sa �rtá dobová súvislos� medzi 
úzkostlivým rigorizmom jansenistov a jezuitmi zastávanou teóriou 
probabilizmu (aj v tomto prípade sa jedná o striktne antagonistický vz�ah).  

Eliminova� riziko preš�apu je prednostnou úlohou svedomia. Ono na 
jednej strane disponuje nadosobnými mravnými princípmi (potenciálne, 
habituálne svedomie) na druhej strane sa ozýva vždy aktuálne (sp��a tak 
požiadavku autenticity): daná situácia predpokladá bezprostrednú 
aplikáciu nad�asových zásad autonómnym aktom vôle. Citlivé svedomie 
v spolupráci s milos�ou je povedané jazykom manažéra dokonalé ‚know 
how‘. Funguje ako barometer a ak cnos� spo�íva v miere, je správne 
svedomie jej ukazovate�om. Svedomie je – a to predovšetkým – bránou, 
ktorou k nám ‚hic et nunc‘ vstupuje Boh, je teda priese�níkom okamihu a 
ve�nosti a kona� s ním v zhode je pre �loveka poctou, akýmsi svätým 
privilégiom. 
 
Poznámky 
  
1 GÜNTHÖR A.: Morálna teológia I/a, K�azský seminár sv. Gorazda, Nitra 1997, s. 157. 
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Také svedomie, ktoré si myslí, že je vystavené podobnej kolízii, je na omyle.“ – Tamže, s. 
163. Ak pozitívny �udský zákon vytvára priestor pre vznik takejto dilemy, ak je napr. 
ú�elovo namierený proti Božiemu poriadku alebo zaznáva prirodzené práva osoby, je na 
mieste pripomenú�, že „Boha treba viac poslúcha� ako �udí.“ (Sk 5, 29). 
4. Cit. v JANÁ� P.: Cesta k �lovekovi, K�azský seminar biskupa J. Vojtaššáka, Spišská 
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pesimistické vízie Schopenhauera a Nietzscheho majú základ v ich voluntarizme, ktorý proti 
kultu rozumu postavil absolutistický kult vôle. �udskej prírode vládne egoizmus a inštinkty, 
svetové dianie riadia slepá vô�a. Schopenhauerovu monistickú koncepciu Nietzsche nahrádza 
pluralistickým voluntarizmom, neusmernenú vô�u vô�ou k moci. Svoju absurdnú predstavu 
pretavil do prototypu nad�loveka. Žia� až tragické udalosti prvej polovice 20. stor. Ukázali, 
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8.  Por. Viš�ovský, E.: John Dewey jako pragmatický filozof a liberál. In. Dewey, j.: 
Rekonštrukcia liberalizmu. Kalligram, Bratislava 2001, s. 18-23. 
9.  Hoci sa Rahner u�il od Heideggera, dokázal ís� vlastnou cestou, a to tým, že nedovolil 
existencii, aby celkom pohltila podstatu, jako tomu bolo po�núc Kierkegaardom u vä�šiny 
existencialistov. 
10. Rahner sa u�í vidie� v individuálnych výzvach i moment charizmy, ktorá by touto cestou 
dostala v církvi šancu. Práve charizma sa nedá považova� za úlohu pre všetkých záväznú. 
Naopak, vždy bude naskrz osobnou úlohou. To, k �omu sa cítil by� povolaný František 
z Assisi, nie je možné zdôvodni� esenciálnou etikou, z jej h�adiska sa to dokonca môže 
stretnú� s nepochopením alebo nedôverou, ak nie s absolútnym odmietnutím. Inak by tomu 
bolo, ak by sme sa priznali k myšlienke  existenciálnej etiky. 
11. Tu je vhodné poukáza� zvláš� na myšlienku o epikei, s ktorou sa rovnako uskuto�nili 
pokusy prekona� rigiditu všeobecných noriem a zákonov pomocou pružného reagovania na 
konkrétny jednotlivý prípad: Aby sa došlo k riešeniu v konkrétnej situácii spravodlivejšiemu 
jako norma formulovaná pre bežný prípad, môže by� pod�a okolností dovolené alebo 
dokonca navrhnuté odchýli� sa od normy, ak by za daných okolností bolo po�ínanie v duchu 
a v súlade s normou neúmerne obtiažne, keby sa už nedalo eticky za� zodpoveda�. Sférou 
použitia epikei bola v minulosti ur�ite v prvom rade oblas� pozitívnych �udských zákonov – 
ke�  bol napr. Niekto oslobodený da�ovým zákonom štátu alebo cirkevným ustanovením o 
pôste. 
12. K akým absurdným tvrdeniam možno na základe zarytej obhajoby bezpohlavnosti 
fyzického skutku dôjs�, dokazuje nasledujúci príklad: sta�í si predstavi� do tla zhorenú 
stodolu a podpa�a�a, ktorý necíti vinu, pretože on istotne zapálil len jediný stoh slamy.  
 
 
 

 
 
Weber na podobné príklady upozor�uje u 
Hegela v jeho Základoch filozofie práva 
(Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
Sämtliche Werke, vyd. H. Glockner VII, 
177n.). 
 
P o u ž i t á  l i t e r a t ú r a  
 
Biblická konkordancia, zostavil Juraj Potú�ek, 

Slovenská biblická spolo�nos�, 
1993 

DEWEY J., Rekonštrukcia liberalizmu, 
Kalligram, Bratislava 2001 

Dignitatis humanae o náboženskej slobode, in 
Dokumenty Druhého vatikánskeho 
koncilu, SÚSCM, Rím 1970 

Gaudium et spes o Cirkvi v sú�asnom svete, in 
Dokumenty Druhého vatikánskeho 
koncilu, SÚSCM, Rím 1968 

GÜNTHÖR A., Morálna teológia I/a, III/b, 
K�azský seminár sv. Gorazda,  
Nitra 1997, 1998 

JANÁ� P., Cesta k �lovekovi, K�azský seminár 
biskupa J. Vojtaššáka, Spišská 
Kapitula 1995 

JÁN PAVOL II., Veritatis splendor (= 
Pápežské dokumenty, 7. Zv.), SSV, Trnava 
1994 
LEŠKO V., MIHINA F. a kol., Dejiny filozofie, 

Iris, Bratislava 1993 
MIHINA F., LEŠKO V., DUPKALA R., 

SISÁKOVÁ O., Metamorfózy 
poklasickej filozofie, Iris, 
Bratislava 1999 

Predsokratovci a Platón (= Antológia z diel 
filozofov, zv. 1), zostavil Prof. 
PhDr. Jaroslav Martinka, CSc., 
Iris, Bratislava 1998 

Sväté Písmo Starého i Nového Zákona, 
SÚSCM, Rím 1995 

Synopsa evanjeliových textov, pripravil Ján 
Maga a seminaristi, K�azský 
seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
Spišská Kapitula 1993 

WEBER H., Všeobecná morální teologie, 
Zvon/ Vyšehrad, Praha 1998 
 

Autor je študentom 5. ro�. nemeckého  
jazyka a filozofie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Redak�ná rada: 
 
 

Ján Jariabka
Zodpovedný redaktor: 

Mgr. Andrea Javorská
  
Obsah tohto �ísla sme venovali 
prácam , ktoré boli prezentované 
v katedrovom  kole ŠVOK 2002.  
 

akujeme Doc. Milanovi 

Štefankovi (vydavate�stvu IRIS) 
a Katedre filozofie FF UKF. 

 
Katedra filozofie FF UKF, Hodžova 

1, 949 74 Nitra 
www.ff.ukf.sk 

 


