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Úvodník 
 
Slová. Používame ich, ale 

majú skuto�ne tú moc, ktorú 
som im pripisoval? Neverím, ja 
im už neverím! Nie bez 
skutkov, ktorými ich �lovek 
podporí. Napríklad, nesta�í 
poveda�, že mám rád, ke� to 
�inmi nebudem dokazova�! 
Keby sme slovami dokázali 
poveda� všetko tak ako si to 
želáme, neboli by asi veci, 
ktoré pochopíme bu� bez slov, 
alebo nikdy... Keby slová mali 
ma� tú moc, ktorú som im 
niekedy pripisoval, na�o by 
�lovek potreboval ticho?  

Lenže ho potrebujeme. 
Ob�as je treba, aby sa �lovek 
utíšil. Ticho lie�i! Dáva nám 
možnos� veci pochopi�. 
O�ividne som si týmto 
prístupom vyrobil nový 
problém. Nemyslím náhodou 
tiež v slovách? Sú myšlienky 
nevypovedané slová? Ak áno, 
tak potom by som radšej mal 
hovori� o neschopnosti jazyka. 
Asi sa tak trochu  to�ím 
v kruhu. Ako sa z neho 
dosta�...? 

Množstvo slov, množstvo 
zbyto�ných slov. Plytvám nimi 
na mieste, kde by bolo lepšie 
ml�a�! Lebo len ticho mi môže 
da� šancu  vyrieši� si to. Je 
možné nájs� ticho 
v spolo�nosti, alebo ho musím 
h�ada� niekde mimo? Dokáže 
sa �lovek utíši� uprostred 
civilizácie, ktorá považuje za 
podstatnú �as� svojej existencie 
výmenu informácií? 

Hovorím príliš ve�a, radšej 
by som ale po�úval. Lenže 
koho? Kto má skuto�ne �o 
poveda�? Ja nie, dnes nie, dnes 
budem už radšej ml�a� 
a h�ada�. Samého seba, svoj 
vnútorný hlas. Ak ho nájdem 

možno budem ma� i �o poveda�... Ml�a� je zlato. Táto veta má pre m�a 
význam, �oraz vä�ší význam. Nebudem už dnes viac „znásil�ova�“ jazyk, 
našu re�. Dnes už nechám hovori� len tých, ktorí majú �o poveda�.  

 
                                                                                   Martin Oravec 

Spomienka na doc. Jana D�ízu, CSc. 
 

S hlbokým  zármutkom 
oznamujeme, že d�a 12. apríla 2004 
zomrel vo veku 50. rokov vedúci 
Katedry filozofie Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, doc. Jan D�íza, CSc.  

Doc. Jan D�íza, CSc. sa narodil 20. 
augusta 1953 v Písku, v �eskej 
republike. Filozofiu vyštudoval na 
Filozofickej fakulte Moskovskej štátnej 
univerzity v Moskve. Po skon�ení 
štúdia v roku 1978 sa Doc. Jan D�íza, 
CSc. stal vysokoškolským u�ite�om na 
Katedre ob�ianskej náuky Pedagogickej 

fakulty v Nitre. V roku 1986 získal vedeckú hodnos� kandidáta filozofických 
vied. Po novembrových zmenách v roku 1989 sa aktívne podie�al na 
obsahovej reorganizácii vysokoškolského štúdia filozofických disciplín na 
novo koncipovanej Katedre filozofie a metodológie vied FF UKF v Nitre. 
Obhajobou habilita�nej práce s názvom „Majster Eckhart v dobovom 
kontexte“ v roku 2000 získal vedecko-pedagogickú hodnos� docenta 
v odbore dejiny filozofie. 

 Od roku 1978 vyu�oval filozofiu a dejiny filozofie so zameraním na 
dejiny stredovekej a renesan�nej filozofie. V centre jeho pedagogického 
záujmu bola aj problematika religionistiky, existencializmu, sebareflexie 
�loveka a jeho bytia. Filozofia však pre neho nikdy nebola len zamestnaním. 
Bola pre neho charakterom života, záležitos�ou existenciálnej orientácie , 
sú�as�ou h�adania zmyslu �udského životného pohybu.  

Doc. Jan D�íza, CSc. bol filozofom a pedagógom, ktorý premýš�al 
o zmysle života, nachádzal a prejavoval úctu k neopakovate�nej individualite 
každého jednotlivého �loveka a k �udskej dôstojnosti vôbec. Bol u�ite�om, 
ktorý vyzýval k morálnej individualizácii, k personalite založenej nielen na 
osvojovaní princípov, ktoré by fungovali za každých okolností, ale v premene  
�loveka na slobodnú a zodpovednú osobnos�, schopnú rozhodova� a tvori�. 
Doc. Jan D�íza, CSc. mal neoby�ajné predpoklady pre prácu s �lovekom. 
Poznali sme ho ako �loveka otvoreného, tolerantného, trpezlivého, 
skromného, odovzdaného hodnotám prekra�ujúcich  akademické ambície. 
Jeho  tvorivé, kultivované  myslenie a poctivé filozofické h�adanie sa však 
ne�akane uzavrelo. Široký okruh priate�ov, spolupracovníkov, kolegov, 
intelektuálnych priaznivcov prijal  správu o jeho ve�nom odchode ve�mi 
bolestivo.  Odborná vedecká erudícia Doc. Jana D�ízu, CSc., hlboké 
a integrované poznatky z príbuzných vied ho predur�ovali k jeho 
vedeckovýskumným aktivitám. Okrem monografií každoro�ne publikoval 
viacero zaujímavých a podnetných štúdií, u�ebných textov, aktívne sa 
zú�ast�oval vedeckých konferencií doma i v zahrani�í, viedol študentov pri
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 príprave diplomových a dizerta�ných prác. Mal ešte množstvo 
�alších tvorivých plánov, predsavzatí a nenaplnených túžob. O to 
smutnejšie je pred�asné ukon�enie jeho filozofickej a pedagogickej 
dráhy. 

 Odišiel vzácny �lovek, u�ite�, priate� a zrelý filozof uprostred 
tvorivej práce. �es� jeho pamiatke!   

S úctou  kolegovia, študenti, priatelia. 
 

Absurdita u Alberta Camusa s malými 
digresiami k Sartrovi 
 

Michal Ördögh 

ÚVOD 

Práca „ ABSURDITA U ALBERTA CAMUSA S MALÝMI 
DIGRESIAMI K SARTROVI“ je založená na analýze absurdity a s �ou 
súvisiacich pojmov absurdnej slobody, absurdného �loveka 
u francúzskeho filozofa Alberta Camusa. Východiskovou prácou je 
dielo „Mýtus o Sizyfovi“ ktorú autor po prvý raz vydal v roku 1942. 
�alšie použité materiály sú uvedené na konci práce a pochádzajú od 
domácich autorov – myslí sa tým slovenských , ako aj �eských. Ke�že 
Camus sa vä�šou �as�ou diela zara�uje medzi tvorcov beletrie, 
považoval som za potrebné do práce zahrnú� aj nieko�ko poznámok 
o románe „Cudzinec“; k tomuto kroku ma viedol fakt, že“ Mýtus 
o Sizyfovi“ viacero autorov (medzi inými Novozámská) považujú za 
filozofické vyjadrenie myšlienok na�rtnutých v „Cudzincovi“. 

Ke�že v názve mojej práce je aj „ ... s malými digresiami 
k Sartrovi“, treba sa k tomu vyjadri� tematicky. Pôvodne mi totiž bolo 
doporu�ené venova� sa porovnaniu pojmu slobody u Camusa a Jean- 
Paul Sartra. „ Mýtus o Sizyfovi“ mi však u�aroval po formálnej aj 
obsahovej stránke a tak som tomuto odporu�eniu nemohol u�ini� za 
dos�. Do tejto práce som však predsa len zaradil nieko�ko porovnaní, 
nako�ko som sa už so Sartrovou filozofiou parciálne zaoberal.  

Camus je subjektívnym myslite�om, ale viac ako na 
subjektivizmus sa koncentruje na individualitu. Jeho filozofia je 
opakom nezainteresovanosti vedy a objektívnej ontológie. Hlboko cíti 
problémy, o ktorých píše, buduje základ, potom vyvodzuje dôsledky: tie 
sú  predmetom jeho záujmu. Tak je to aj s absurditou v jeho diele. Je 
zaujímavá, no zaujímavejšie sú závery z nej vyvodené. Pod�a 
Novozámskej nikto neosvetlil tému absurdity lepšie ako práve Albert 
Camus. Téma nie je nová, ale tým že sa spája s mnohými inými, vytvára 
vlastný poh�ad na situáciu �loveka vo svete. 

Zostáva ešte spomenú� filozofické východiská „ Mýtu 
o Sizyfovi“. Pre Camusa sú to existenciálni filozofovia – Jaspers, 
Heidegger, Šestov, Sartre (aj ke� povä�šine v skrytých odkazoch), ale 
najmä Kierkegaard (chví�ami chápaný svojským spôsobom) 
a Nietzsche. Románovou inšpiráciou a východiskom je hlavne 
Dostojevkij, ale i Kafka, ktorému je venovaný doslov „ eseje 
o absurdite“ ako znie podtitul „ Mýtu o Sizyfovi“. 

  
ABSURDITA 
 
„Ach od akých mali�kostí závisí š�astie! Pre�ítal som všetko, �o napísali 

múdri �udia, ovládam všetky taje filozofie 
 ale nemám �ervenú ružu a preto som neš�astný “. 
                                                    Oscar Wilde  – „Slávik a ruža“ 
�o je to absurdno? Ako vzniká? Kde je jeho pôvod? Je 

samovražda naozaj východiskom z absurdity? K týmto otázkam je 

potrebné sa vyjadri�. Je potrebné 
pritom prihliada� na tri základné 
témy tejto eseje: absurditu, smr� 
a nádej. 

Absurditu si 
uvedomujeme ako absurdný 
pocit,  ktorý však nie je možné 
opísa�. Tu je dôležité  
poznamena�, že Camus  usiloval 
o absurdnú  senzualitu, skôr ako 
o absurdnú filozofiu. Tú naša 
doba ešte nepoznala. Absurditu 
opisuje ako „chorobu ducha“. 
Vystáva z protire�enia  �loveka 
a sveta, rozumu a skuto�nosti. 
„Absurdno sa rodí z každej 
konfrontácie medzi �udským 
volaním a hlúpym ml�aním, 
ktorým svet na toto volanie 
odpovedá“. [(2),s. 24] 
Absurdnos� �íha na každom 
kroku, hovorí inde Camus. Jeho 
uvedomenie je dôležité. Ke� si 
jedného d�a uvedomíme, padá 
všetko, na �o sme zvyknutí. 
Stráca sa nádej, niet viac 
budúcnosti, život prestáva ma� 
zmysel. „Som sám vo�i sebe 
i vo�i svetu cudzincom ...“.  Môj 
rozum, to nie je slepá racionalita, 
je to inteligencia, ktorá ma 
uvedomením priviedla k roztržke 
so svetom. V protire�ení seba 
a sveta som našiel absurdno, ako 
vz�ah. Absurdno udržuje tento 
paradox; akonáhle zrušíme jednu 
jeho stranu, mizne. Vyžaduje si 
stálu aktivitu vedomia, jedine 
tým si ho udržíme na zreteli. 
Ke� sme si takto absurdno 
uvedomili, nedošli sme do cie�a. 
Absurdno nie je kone�ným 
cie�om. Je to len, 
„skontrolovanie batožiny“ pred 
dlhou cestou, vy�istenie optiky 
pred fotografovaním. 

„Všetky ve�ké akcie 
a všetky ve�ké myšlienky majú 
smiešne za�iatky“, hovorí Camus 
„a tak je to aj s absurditou“. 
Prvým príznakom absurdity je 
rozmýš�anie o ni�om – „zvláštny 
stav, ke� sa prázdno stáva 
výre�né“. [(2), s. 13]  Nemusí 
by� ve�mi výre�né, sta�í ke� 
nám vtla�í do úst otázku „ 
Pre�o?“, ktorá nás vyt	ha 
z mechani�na úkonov bežného 
každodenna. V otázke „pre�o?“ 
sa ukrýva nuda (v slovenskom 
preklade je použitý výraz únava 
– pozn. autora ). 
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Je príznakom 
absurdity existencie a znamená, 
ako už bolo povedané, koniec 
mechani�na. Ohlasuje sa tu  
prázdnota sveta. (Janke hovorí 
o štyroch modifikáciách 
absurdna : pocit prázdna, 
omrzenosti, hrôzy a hnusu), 
pocit prázdnoty vedie 
k omrzenosti. Padá rituál „ od 
pondelka do soboty.“ [(2), s. 
13] Nuda tu nadobúda 
pozitívne konotácie. Budí 
záujem.  

�alším príznakom 
absurdity je uvedomenie si 
�asu, nášho vz�ahu k nemu, 
zaujatie miesta v �om. „ 
Oby�ejn
 se nechávame �asem 
unášet a vyhýbáme se 
znepokojujíci budoucnosti 
uklid�ováním; zítra, n
kdy, 
pozd
ji, až budu starší. 
Najednou vidíme �as s hr�zou 
jako svého nejv
tšího 
nep�ítele“ [(6), s. 82]. �as 
prináša tiese�. Uvedomíme si , 
že niekde na jeho osi príde 
smr�. Tá sa nám stáva jedinou 
realitou. Prichádzame k rovnici 
nášho života, ktorá znie: 

 
�as + existencia  =  smr� 

 
Táto rovnica implikuje 

sumu nášho života ako ni�. 
Prichádzame k nezmyselnosti 
našej �udskej púte. Svet sa nám 
potom vyjavuje ako prázdny, 
neznesite�ný, dokonca cudzí. 
Uvedomíme si „do akej miery 
nás príroda �i krajina dokážu 
odmieta�“ [(2), s. 14].  Svet sa 
stáva nepriate�om, miznú 
pe�ate �loveka, �o sme do� 
vtlá�ali, „ bol  to sebaklam“, 
povieme si akoby sme práve 
precitli z �ažkého sna. „ Tá 
obmedzenos� a tá cudzota 
sveta, to je absurdno.“ [(2), s. 
14]  Nastupuje hnus, nevo�nos� 
z ne�udskosti �loveka, 
pantomíma mechanických 
úkonov, „náš nevypo�ítate�ný 
pád pred obrazom seba 
samých“ [(2), s. 15].  Aj toto je 
absurdno. 

Smrti sme sa už letmo 
dotkli v súvislosti s �asom no 
patrí sa ešte �osi doda�. So 
smr�ou nemáme nijakú 
skúsenos�, nanajvýš máme 

skúsenos� so smr�ou druhých. Skúsenos�ou totiž možno nazva� len to, �o 
sme zažili alebo si uvedomili. �as nám poskytuje najprv dôkazy, až 
potom riešenie. Je to „ krvavá matematika“.  Nemožno �ou zdôvodni� 
nijakú morálku ani úsilie. 

Nevyjadrili sme sa ešte dostato�ne k problému samovraždy, 
ktorú Camus považuje za jediný skuto�ne vážny filozofický problém. 
Pýta sa, �i z absurdna nevyhnutne plynie samovražda, �i je jeho logickým 
vyústením. Ide o vz�ah myslenia a samovraždy. A myslie� znamená za�a� 
sa „zžiera�“. Samovražda potom nevyhnutne znamená prizna� si, že nás 
prekonal život, a hlavne, že ho nechápeme. V súvislosti s týmto nedá sa 
nespomenú� inžiniera Kirillova, hrdinu Dostojevkého románu „ Diablom 
posadnutý“. Kirillov je ale prívržencom „ logickej samovraždy“. Chce sa 
zabi� pre ideu. Ako všetci Dostojevského hrdinovia, aj on sa zaoberá 
metafyzickým problémom. Logická samovražda je jedným z následkov 
k �udskému životu, ktorý plynie z ambivalentnosti existencie – ve�nej no 
lživej. Kirillov cíti potrebu Boha, ale zárove� i jeho neexistenciu. Je to 
metafyzický problém. Neoplatí sa za� umrie�. Kirillov však musí. Umiera 
pre vec, ktorú z duše neznáša. „Z nad�loveka má iba logika utkvelú 
myšlienku, z �loveka celý register atribútov.“ [(2), s. 79]  Vrá�me sa však. 
Pre�o to vlastne Kirillov musí umrie�? Chce totiž zohra� úlohu podobnú 
Kristovi, ukáza� �u�om  cestu, vykríknu� a poukáza�.  Da� sa podobne 
ako Kristus ukrižova�, sta� sa Bohom. Ale „sta� sa Bohom je iba by� 
slobodný na tejto zemi a neslúži� nesmrte�nej bytosti“. [(2), s. 79] 
Z nášho h�adiska to Kirillov prehnal. Sta�í totiž uskuto�ni� metafyzický 
zlo�in – zabi� Boha, tak ako Nietzsche a sta� sa tým Bohom. Ale nie; 
pod�a Kirillova, “ to“ �udia nechápu. Aby “to“ pochopili, pácha 
samovraždu. 

Po�me spä� ku Camusovi. �o teda plynie z roztržky medzi 
rozumom a skuto�nos�ou? Samovražda, alebo skok (tento termín je 
prebratý od Kierkegaarda, bude vysvetlený neskôr). Odpove�ou je 
filozofická samovražda. V stati s týmto názvom sa v „ Mýte o Sizyfovi“ 
nachádza polemika s autormi existenciálnej filozofie : Heideggerom, 
Jaspersom, Šestovom, Husserlom a Kierkegaardom. Camus hovorí, že 
všetci títo majú spolo�ný základ – vynorenie absurdna, a to je to, �o má s 
nimi spolo�né. Treba tu pripomenú�, že Camus sa za existencialistu 
nepovažoval. Skôr bol tak ozna�ovaný, mimo iných aj Sartrom 
v prednáške „Existencializmus je Humanizmus“. Na rozdiel od 
existencialistov (zaradenie Husserla je pod�a m�a odvážne  - pozn. a. ), 
Camus nevyvodzuje rovnaké dôsledky. 

O absurdne sme už povedali, že nie je cie�om. Ide o to vyhnú� sa 
jeho povahe. Pohnú� sa smerom niekam. Vyhnú� sa neznamená presta� 
absurdno vníma�, zabudnú� na�, to by sme sa znova stali „ mechanickými 
pomaran�mi“. V rámci vyhýbania sa absurdnu poznáme dve ve�ké 
tendencie : 

A/  Historická revolta, ktorú Camus opisuje v diele „ �lovek 
revoltujúci“.  Pod�a Camusa „je to pouhé obrácení starých forem panství 
v nové“ [(6), str. 86]. Historická revolta sa vyhýba rozporu rozumu 
a skuto�nosti, vrhá sa k utópii absolútnej spravodlivosti a teroru, ktorý 
obetuje sú�asný život vidine budúcna, píše o tom Janke.  

B/  Skok, prezentovaný hlavne Kierkegardom, tým 
Kierkegaardom, ktorého možno nadradi� dobyvate�ovi, hercovi i Don 
Juanovi, pretože on absurdno naozaj žil .Camus sa ale pod�a Jankeho s 
Kierkegaardom mí�a, v zaujatí  Šestovovými názormi totiž podce�uje 
existenciál skoku tým, že preinterpretoval Kierkegaardovu kategóriu 
absurdna. Hovorí, že základnú roztržku, ktorá plodí absurdno, teda rozum 
verzus skuto�nos�, dánsky myslite� ruší tým, že podce�uje rozum 
a atribúty absurdna prisudzuje Bohu. Kierkegaard, pod�a Camusa zrádza 
absurdno, navracia sa ku kres�anstvu a ustie�a si opä� vo ve�nosti: nádej 
�erpá z jej protikladu – smrti. Toto je filozofická samovražda. Skok sa 
Camusovi javí ako útek. 
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ABSURDNÁ SLOBODA 
 
Sizyfos je hrdina absurdna. Každý pozná 

jeho mýtus. Za opovrhnutie smr�ou, nenávis� k nej 
a lásku k životu je bohmi potrestaný. Toto sú  však 
aj korene jeho absurdnej slobody a absurdného 
š�astia. Camusa zaujíma tá �as� Sizyfovho údelu, 
ke� sa po návrate z vrcholu hory dostáva 
k uvedomeniu. V Sizyfovi vtedy precitá absurdná 
sloboda. Je slobodný, oslobodený od budúcnosti, od 
nádeje, nie je otrokom svojej slobody. Na úpätí hory 
si uvedomuje  svoje š�astie. „ Když Sizyfos nabíra 
dech a promýšlí svou existenci, u�í se rozum
t své 
absurdní slobod
“. [(6),s. 93] 

U Camusa nehrá rolu, �i je slobodný  
„�lovek“;  problém slobody u�ho nie  je podstatný: 
„Neexistuje sloboda by�, pretože jedinou realitou je 
smr�.“ [(1),s. 136]  Sloboda bytia, absolútna 
sloboda, to je Sartre. U Camusa nie je sloboda 
ve�nou. Dominuje tu sloboda ducha a sloboda 
jednania, konania. Absurdno tieto slobody ešte 
stup�uje, toto je „moja vlastná hlboká sloboda“. Tak 
isto nezmyselná je sloboda daná nejakou vyššou 
bytos�ou. Sloboda ma nemôže presahova�. 

Až ke� objavíme absurdnú slobodu, zistíme 
v akom klame sme doteraz žili. Bola to len 
pomyselná sloboda, ktorú nás nau�il spolo�enský 
vplyv. Absurdita možnej smrti ju však zni�ila. Stratil 
som nádej a budúcnos�, �o na tom dostal som do rúk 
vo�nos� obsiahnutú  v slobode jedna�.  

„�ím více �lov
k dosahuje a �ídi sv�j život, 
�ím více p�ipouští smysl života, tím v
tšími 
p�ekážkami sv�j život svírá.  V tomto bodu zde 
vyvstáva absurdno: není žádného zít�ka – a to je 
od�vodnením mé vlastní hluboké slobody.“ [(1), s. 
136]  Bežná sloboda teda �loveku stavia bariéry. 
Absurdno je však princípom oslobodenia – „ cíti� sa 
odteraz svojmu vlastnému životu dostato�ne cudzí“. 
[(2), s. 45]  Princípmi jedinej rozumnej, vnútornej 
slobody, ktorej zmyslom je, že niet zajtrajška, je 
smr� a absurdno. 

Takto dané, potom implikuje  �ahostajnos� 
vo�i budúcnosti aj budúcnosti projektu – nastupuje 
túžba vysa� prítomnos� do poslednej kvapky, ži� nie 
dlho, smr� si nás nájde tak �i tak, ale zaži� toho �o 
najviac, riadi� sa morálkou kvantity. Morálka (bez 
hodnôt, �i morálnych princípov) nadobúda zmysel 
len s množstvom získanej skúsenosti. Možnos� 
získa� ju je u každého v podstate rovnaká. No je tu 
ešte h�adisko jednotlivca – všetko závisí od nás. 

 
ABSURDNÝ �LOVEK 
 
 „Kto je vlastne absurdný �lovek?“ za�ína 

Camus túto �as� eseje a zárove� si odpovedá tak 
�asto citovaným výrokom: „Ten, ktorý ve�no síce 
popiera, ale ni� pre� nerobí.“ [(2), s. 51]  Je to ten 
�lovek, ktorý je v prvom rade jediným �lánkom 
protire�ivého vz�ahu so svetom. Je to ten,  ktorý si 
uvedomil absurdno a teraz svojim vedomím 
udržiava a tak sa snaží ži�. Nie, túžba mu nie je 

cudzia. Uprednost�uje však svoju vlastnú odvahu, 
ktorá ho u�í ži� bez odvolania (a vychádza� z toho 
�o má), a svoju úvahu - ukazuje mu hranice, kam až 
môže a kam už nie. Má slobodu, vzburu a vedomie. 
To je jeho výzbroj na dobrodružstvo jeho života. 
„Okrem svojho vlastného súdu nijaký iný 
nepripúš�a.“ [(2), s. 51]  Jeho morálka, tak ako on 
sám je protire�ivá. Je prikázaná - totiž nie je 
odpútaná od Boha - práve naopak . Absurdný �lovek 
je však mimo Boha a to tak dobyvate� Nietzsche ako 
aj novodobý Kristus Kirillov, mimo nich tisíce 
�alších. Jeho morálka i konanie sú založené na 
princípe neviny a tá je strašná. Karamazovovo „ 
všetko je dovolené“ neústi do radostnej anarchie. Je 
to výkrik absurdného hrdinu a sám výkrik je 
absurdný - pramení z neho trpkos� údelu, ktorá 
zostáva, ke�že niet vo�by. Keby bolo všetko 
dovolené, bol by aj zlo�in. No nie je, „ ak je všetko 
povolené, to ešte neznamená, že by nebolo ni� 
zakázané“. [(2), s. 52]  Absurdno poukazuje na 
zbyto�nos� zlo�inu (Mersault je dobrým príkladom – 
pozn.). 

Na rozdiel od klasickej morálky, 
hodnotiacej po �ine dvoma pólmi správneho �i 
nesprávneho, morálka absurdného �loveka volá po 
vecnom posúdení daného �inu. Pre�o treba vždy 
absolutizova�? Od dôb Nietzscheho sme mimo 
dobro a zlo! Nie sú vinníci, môžu by� len 
zodpovední. Aké morálne pravidlo aplikova� na 
nepredvídate�nos� vo všetkom, okrem nášho 
absurdného ducha založeného na jasnozrivosti. 
Pravidlá morálky už nie sú hodné námahy h�adania. 
Treba sa poohliadnu� po ve�kých duchoch. Ani tieto 
však nie sú hodné doslovného nasledovania. 
Skúsenos�, vzor bez významu slúži len 
uvedomelému – absurdnému - �loveku. Pri konaní si 
treba dáva� pozor, nie sme vinní, no zodpovednos� 
padá na naše ramená a tak isto aj naše neúspechy. 

Hodil by sa predbežný záver: možno je to 
poznanie, že jediná cesta pre �loveka je cesta 
s absurdnom [(4), s. 241]. Absurdným �lovekom sa 
je �ahké sta�, sta�í k tomu jasnozrivos� ducha 
a uvedomenie si absurdna, problémom je tento osud 
nies�. S nad�lovekom sa to zdá by� opa�né – sta� sa 
ním predpokladá prejs� po lane natiahnutom vysoko 
nad dlažbou ulice, no údel je �ahké nies� – vô�a 
k moci, vláda - „neznesite�ná �ahkos�“. Je to síce 
protire�ivé, ale absurdný �lovek je napriek stratenej 
nádeji i budúcnosti, s vedomím absurdna a  smrti, 
š�astný. Chce ži� svoj život – ži� – to je to hlavné. 

Camus nám podáva tri prototypy, skice 
absurdného �loveka. Každý z nich sa viaže k istej 
rovine. Dobyvate�, ako prvý typ je absurdným 
�lovekom a dôležitá je tu rovina ducha. Don Juan sa 
viaže k rovine poznania a herec k rovine inteligencie 
(pre Camusa je to pojem prijate�nejší ako genialita). 
Tieto tri typy nie sú �ím si absolútnym, to znamená, 
že nie sú len tri druhy absurdného �loveka a mimo 
ne ni�. Absurdným môže by� aj oby�ajný úradník. 
Sta�í aby sa uvedomením si absurdna vyprostil 
z ozubených kolies  mechanického každodenna.
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Postava Dona Juana, zrejme odpozorovaná od Kierkegaarda, u ktorého reprezentoval estetické štádium 
�udského života, je prezentovaná tak, ako ju poznáme zo známeho románu, no závery sú nové. Výber zrejme 
prebehol na základe tézy, že „�ím viac milujeme, tým viac sa   absurdno upev�uje“. [(2), s.53]  Don Juan, slávny 
zvodca, miluje za každým celou bytos�ou. Nie je plytkým �lovekom, ženie sa stále za novým dobrodružstvom 
poznania lásky, a to ho nap��a. Kdeže, nie je smutný – on vie a nedúfa. Konzumuje a poznáva, bez viery cie� �i 
ve�nos�. A dôvody na smútok sú pod�a Camusa dva: bu� �lovek nevie, alebo dúfa. Ani jedno nie je Don Juanov 
prípad. �o pre�ho reprezentuje smr�, jediná realita absurdného �loveka vystihuje tento citát: „�o príde po smrti, 
je bezvýznamné , no aký je to dlhý rad dní pre toho, kto vie ži�“. [(2), s. 54] 

Don Juan neberie život ako projekt. Neplní pä�ro�nice v ktorých má získa� daný po�et trofejí – žien. 
Nemieni ich zhodami vykrášli� svoj príbytok. On hlavne žije. Prezentuje morálku sympatie a antipatie, ktorá 
vytvára etiku kvantity. Láska v bežnom zmysle slova, zameraná na jedného �loveka, tá v ktorej sa zožierame, tá,  
ktorá ni�í nás osobný život, láska ignorujúca svet a v kone�nom dôsledku namiesto š�astia prinášajúca neš�astie, 
to nie je prípad lásky Dona Juana. Pre�ho, ako absurdného �loveka, je zmesou túžby, nežnosti, inteligencie, 
ktoré v jednote vytvárajú skúsenos�. Túto skúsenos� môže nadobudnú� každý jedinec, nie u každého však bude 
rovnaká.  

Smr� v prípade Dona Juana nadobúda okrem významu jedinej reality ešte jeden význam - smr� ho 
preslávila, bol popravený. Keby tomu tak nebolo, dožil by len trápnu komédiu až do konca pred tvárou Boha 
a nikdy by sa nestal legendárnym vinníkom. „Nikde nenašlo absurdno takú výstižnú a takú dlhotrvajúcu 
ilustráciu ako tu“. [(2),s..59]  Kde? U herca, druhého prototypu absurdného �loveka, ktorý je preniknutý túžbou 
hra�, zakúsi� rozmanitos� životov, na rozdiel od �loveka každodennosti topiaceho sa v jazere seba samého a 
jedinou túžbou, hna� sa do budúcnosti. Nie všetci herci sú absurdnými �u�mi, ale ich osud je osudom 
absurdného �loveka. Ich sláva je prchavá, no „ zo všetkých druhov slávy je tá naša najmenej zradná“ [(2), s. 59]. 
Herec demonštruje už spomínanú morálku kvantity a tiež, že „niet  hranice medzi tým, �ím �lovek chce by�  
a �ím je “ [(2), s. 60]. U herca zdanie utvára 
bytie. �o je na hercoch absurdné, je to 
protire�enie – herec je jeden a chce preži� 
mnoho, má túžbu po viac ako jednom osude, 
�o vytvára jeho absurdný osud, túží po 
mnohosti duší – zahra� toho to�ko a tak dobre 
a predsa márne. V tomto oh�ade tvorí 
opozíciu cirkevným ideálom , za �o bol 
v histórii mnohokrát napádaný. 

Dobyvate� – jeho reprezentantom by 
mohol by� Nietzsche – je budovaný ako 
odpove� na bezútešnos� v tvári 
jednotlivca. Zdá sa by� smiešny a ponížený. 
„Svet jedinca drví a ja ho oslobodzujem“[(2), 
s. 65] hovorí Camus, lebo �lovek je si sám 
sebe cie�om a na tento cie� má len tento život. Cie�om dobyvate�a je prekona�, zdola� (aj ke� vždy len) sám 
seba. Nechápe sa už ako tradi�ne akýsi ví�azný generál; jeho ve�kos� je v proteste a bezperspektívnej obeti. 
Nemá však zá�ubu v porážke, chví�ami sa až cíti rovný Bohu. Sú to však len chvíle, ke� cítime „ohromujúcu 
ve�kos� ducha“ [(2),s. 66]. Dobyvate�a charakterizuje pokus „ by� nie niekým ale nie�ím“ �o „je najvyššou 
ctižiados�ou absurdného myslenia“. [(4), s. 243] Samozrejme, absurdným �lovekom je Sizyfos, no toho sme si 
už spomenuli. 

 

MERSAULT – L´ÉTRANGER  
„Zkušenost bytí absurdní neprostupnosti a cizoty sv
ta“ [(6),s. 83] je to, �o sa odráža v románe 

Cudzinec. Hrdinom je úradník Mersault. Tak ako aj iné diela Alberta Camusa, „Cudzinec“ má základ v poh�ade 
na smr�. Aj ke� rozhodnutie o smrti hlavného hrdinu prichádza od sudcov, dá sa poveda�, že je to „ smrt 
z vlastního rozhodnutí“ [(6), str. 80] Mersault je absurdný �lovek. Je otázne, �i je hrdinom, ako aj to, �i je 
kladnou �i zápornou postavou. V kone�nom dôsledku to nie je podstatné. Sledujeme  jeho ú�as� na pohrebe 
matky, stret s Marie (je to partnerka a je to vôbec láska �o spolu zažijú ). Objavuje sa postupne Raymond , 
Céleste a �alší.  

Mersaulta charakterizuje �ahostajnos�, �i už k smrti matky alebo vz�ah k jeho milenke. „ Ve�er po m�a 
prišla Marie a spýtala sa ma, �i sa s �ou nechcem oženi�. Povedal som, že je mi to jedno a že ak chce, môžeme 
sa zobra�. Nato chcela vedie�, �i ju milujem. Odpovedal som jej tak isto ako minule, že to ni� neznamená, ale že 
ju ur�ite nemilujem“ [(3), s. 27]. Mohlo by sa zda�, že je bežným kolieskom v mechanizme skuto�nosti. Nie je to 
však také jednoduché. Už �ahostajnos� ho z tohto mechanizmu vyde�uje, môžeme ju považova� za odpove� na 
externú realitu. Je slobodný, je absurdný. Zlomovým momentom je vražda Araba na pláži v jedno horúce 
poobedie. Mersault je zatknutý a súdený. Je zapojený do novej mašinérie výsluchov, procesov, obvinení, 
odro�ovaní. Nie je Kafkovým Jozefom K. Vie za �o je súdený a neskôr i odsúdený. Ml�í a ve�a premýš�a. 
Konfrontované sú tu otázky ako viera, spochybnené pocity, sloboda ktorá zväzuje („Zo za�iatku bolo pre m�a vo
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 väzení najhoršie to, že som rozmýš�al ako 
slobodný �lovek. Napríklad som túžil by� na pláži 
a vstupova� do mora. Ke� som si v duchu vybavil 
šumenie pravých v�n pod chodidlami a ten 
vyslobodzujúci pocit, ke� sa telo vnára do vody, 
uvedomil som si náhle, aké tesné sú múry môjho 
väzenia.“ [ (3), s. 46], sloboda, ktorej je �lovek 
zbavený, vina a jej morálna obdoba, ktorá sa k nej 
�ahko pridruží, náhoda ako hnacia sila života.  

Mersaultovo ml�anie je ve�mi zaujímavé. 
Objavuje sa ešte raz a to po�as pojednávania na 
súde. Jeho ml�anie, ktorým sa takpovediac vydelil 
z nezmyselného sveta a ktorý mu bol �ahostajný, sa 
vracia, no už vo forme odporu�enia ml�a� od svojho 
obhajcu.: „ radšej ml�te to bude pre vás lepšie “ [(3), 
s. 59]  Karta sa obrátila a Mersaul má pocit, že 
ml�anie ktorým sa on staval mimo svet má by� teraz 
ml�aním, ktoré ho postaví mimo dianie: „ V istom 
zmysle to vyzeralo tak, akoby sa môj prípad 
prejednával mimo m�a.“ [(3), s. 59] 

Proces pokra�uje, vlastnosti oby�ajného 
�loveka sa stávajú usved�ujúcimi dôkazmi. Nárok 
vyjadri� svoje city, �i vô�u sa stráca. Morálna vražda 
sa považuje za rovnako trestuhodnú ako vražda 
rodi�a. Mersault je znova za�ahovaný do „ súkolesia 
stroja. Rozsudok je vynesený. V stroji sme už nútení 
neodporova�, musí to ís� „ bez zádrhe�ov“ [(3), s. 
67] Pokúša sa o odvolanie, no v duchu cíti, že bude 
zamietnuté. Nastupuje omrzenos�, skepsa, smr� sa 
prijíma ako realita.  „Ale ve� každý vie, že život 
nestojí za to, aby ho �lovek žil.“ [(3), s. 68]  
Nezáleží  na tom, �i �lovek umrie teraz alebo neskôr, 
každý raz umrie, je to „ tá najsamozrejmejšia vec na 
svete“. Ke� �lovek rozmýš�a, �o bude o dvadsa� 
rokov, poci�uje akoby skok do ve�nosti. Akonáhle 
však umrieme, všetko je vyriešené.   

Uväznený Mersault premýš�a aj druhý pól 
– že jeho odvolanie bude akceptované, bude 
omilostený. Núti ho to až kri�a�, no emócie musí 
potla�i�. Ak si pri tomto póle zachová prirodzenos�, 
rezignácia spred chvíle sa bude zda� prijate�nejšia . 
Je to uváženie oboch pólov protire�enia, ktoré 
prináša Mresaultovi pokoj. Neopúš�a  sa. Ešte stále 
vie, �o ho zaujíma a �o nie. Nezaujíma ho Boh, 
odmieta ho prija� – netúži po ve�nosti, skôr naopak. 
Väzenský k�az len �ažko nesie jeho nezáujem, 
vedomie beznádeje, zmierenie so smr�ou. My však 
vieme , že to pramení z Mersaultovej uvedomelosti. 
„ Ja vyzerám, akoby som mal prázdne ruky. Ale som 
si istý sám sebou, hovorí na záver polemiky 
s k�azom, istejší ako on, som si istý svojím životom 
aj tou smr�ou, ktorá príde.“ [(3), s. 72] Toto je jeho 
pravda, ktorú pevne zviera. 

Koniec románu sa venuje úvahe o „ 
prežívaní všetkého odznova“. Snažila sa o to 
Mersaultova matka, snaží sa aj on. Zbavený zla 
a nádeje, leží Mersault na chrbte a otvorí sa „ nežnej 
�ahostajnosti sveta“. Zis�uje, že  vlastne celý �as  
bol  š�astný a stále je. „ A bolo všetko dokonalé 
a aby som sa necítil taký osamotený, ostávalo mi len 
žela� si, aby na moju popravu prišlo ve�a divákov 
a aby ma privítali s výkrikmi nenávisti  [(3), s. 74] 

Snažil som sa na�rtnú� nieko�ko 
problémov, ktoré sa objavujú aj v „ Mýte 
o Sizyfovi“. Nemienim sa venova� hlbšej analýze 
paralel týchto dvoch diel, viedlo by to k vágnosti. 
Vychádzam taktiež z presved�enia, že tieto paralely 
je krajšie a �ahšie cíti� , ako o nich písa�. 

 
Záver 
 
Práca sa nevenuje všetkým momentom, 

ktorých sa Albert Camus v diele „ Mýtus o Sizyfovi“ 
dotýka. Bokom zostali napríklad estetické názory. 
Objektom práce bola hlavne absurdita a jej chápanie. 
Vyjadri� sa ku všetkým problémom predpokladá 
viac ako zopár strán tejto práce. Z nadpisu však 
vyplýva, že táto práca také ambície ani nemá. Keby 
mala, jej názov by pravdepodobne znel. „Vyžmýkal 
som Mýtus o Sizyfovi“. 

Citát Oscara Wilda na za�iatku práce nebol 
samoú�elný. „ Š�astie môže závisie� od mali�kostí, 
ale aj od „mali�kostí“ ako je pocit absurdna 
a absurdno vôbec. Dozvedeli sme sa, že absurdný 
�lovek síce nemá nádej, ale nie je neš�astný, práve 
naopak. �ervená ruža môže pre vás symbolizova� 
mnoho, nielen lásku, ale i život. A Camusovi išlo 
v prvom rade o to - ži�. 
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Existenciu možno len ži� 
(Myšlienky o novej kategórii existencie u Sörena Kierkegaarda) 
 
 

 Annamária Dóšová 
 

 
Existencia a Kierkegaard  

 
Kierkegaardova filozofia je bezprostredným prame�om pre existencialistickú filozofiu. Jeho 

existencialistické motívy sú: voli� sám seba, vlastná skúsenos�, úzkos�. Kierkegaard spojil �loveka a bytie 
v jednom. Pretože ak chceme konkrétne identifikova� bytie, tak musíme uchopi� existenciu �loveka. 
Kierkegaard hlboko preci�oval svoju existenciu, ktorú si uvedomoval ako kone�nú, plnú rozporov, protire�ení 
a zúfalstva. Dospel k presved�eniu, že každá pravá filozofia musí by� existenciálna, �iže musí ma� hlboký 
osobný charakter. Bol ve�mi nedôver�ivý vo�i všetkému všeobecnému a abstraktnému. Kritizuje filozofiu, ktorá 
sa zaoberá len všeobecnými otázkami, ako napr. �o je zmyslom života, �o je pravdou. Kierkegaard si naopak 
myslí, že skuto�nými otázkami života sú také „akoby” praktické. Otázkou sa stáva nie to, �i to má �lovek urobi� 
alebo nie, ale �i to mám ja urobi� alebo nie. �iže otázka sa týka m�a, konkrétneho �loveka, indivídua. „Kdo 
poznal, že existovat jako jedinec je to nejhrozn
jší, co se v�bec m�že stát, m�že bez obav prohlásit, že to je 
nejv
tší v
cí v�bec“.[(3), s. 65]  

Filozofia pre Kierkegaarda nepredstavuje vedu, je vnútorným rozjímaním. Filozofické uvažovanie má 
veci viery posil�ova�, privádza� k viere a vo viere sa upev�ova�.  

Kierkegaard od filozofie �aká zmenu, zmenu indivídua, lebo v dave, v mase je �lovek len objektom. 
�lovek musí dosiahnu� svoju pravú existenciu. �iže centrom jeho filozofie je �lovek, a tým aj on sám. Filozof sa 
objaví ako �lovek, blízky a podobný �itate�ovi. Uvádza životu podobné situácie, a tým chce privies� �udí 
k prebudeniu, aby si uvedomili svoju vzácnos�, to , že existujú. 

Pomocou Kierkegaarda sa do filozofie dostal nový rozmer existencie, ktorý on nazýva „medzibytím“ 
(inter – esse). Ako  sám hovorí vo svojich Filozofických zlomkoch,  existencia sa nachádza medzi bytím 
a myslením, bez bytia, �iže existencie by nemohol myslie�, ale taktiež bez myslenia ani by neexistoval. Ja je tak 
predpokladom myslenia. Existovanie sa hodí len �loveku, len on je v tom „medzistave“. �lovek je nie�o 
konkrétne, je v procese stávania sa. Je existenciou, je sústavnou zmenou. �lovek je vždy nie�ím iným, nikdy 
nezostane na jednej, stálej rovine. Ale vznik toho nového je nevysvetlite�ný, plný záhad.  �lovek  má aj dušu, 
�iže je aj duch, tým vytvára vz�ah k sebe samému, k svojej duši,  vytvára syntézu kone�na a nekone�na. A práve 
v tomto spo�íva existencia ako ju chápe tento dánsky filozof. 

Z tohto poh�adu za�al kritizova� Hegela, ktorý uvažoval zo všeobecného h�adiska (�ud, štát). 
Kierkegaard kritizuje Hegela za to, že pre myslenie zabudol na mysliaceho �loveka. Kierkagaard oto�il svoju 
pozornos� na existenciu subjektívne mysliaceho. Preto môžeme poveda�, že existencia za�ína Kierkegaardovou 
kritikou Heglovej dialektiky. Vy�íta Hegelovi aj to, že jednostranným zdôraz�ovaním myslenia, zabudol na 
existenciu. �lovek má v sebe iné bytie ako napr. predmety okolo nás. Ale musí si dáva� pozor, lebo ke� žije bez 
vášne, bez lásky,  tak stráca svoju identitu, existenciu ozajstného �loveka. �lovek musí svoju pozornos� mieri�  
k samému sebe, a nemôže zabudnú� ani na Boha.  Kierkegaard sa bráni proti logickosti Hegela , jeho systému, 
ale aj proti logickosti �udského vnútra. V konaní �loveka nemáme h�ada� logickos�, racionálnos�, lebo jeho 
konania sú prejavom citu. udské bytie je nie�o nevysvetlite�né, �o sa nedá vnucova� do systému, a ani 
„spisovatel této knihy naprosto není filozofem ... je len takovým pisa�em, takže žádný „systém“ nespisuje.“ [(3), 
s. 9] �lovek je slobodný, a každý jedinec považuje za pravdu nie�o iné, každý to svoje. Nikoho nemožno celkom 
spozna�, a prida� mu nejaké univerzálne vlastnosti �i pravidlá. �lovek existuje, a práve preto myslí, ako nikto 
iný. Takisto aj vz�ah k Bohu môže by� len osobný, a nie sprostredkovaný cirkvou. 

V diele Nemoc k smrti prirovnáva �udský život k domu, ktorý má pivnicu, prízemie a prvé poschodie. 
Vä�šina �udí žije v pivnici, �iže v zmyslových ur�eniach. Ako vidíme aj tu v tejto tzv. alegórii Kierkegaard 
vyjadril svoj názor vo�i zmyslovému poznaniu, jasne ho odmieta. Uvedomenie si hodnoty �udského života sa 
za�ína uvedomením si vlastnej slobodnej vôle. To vyzdvihne �loveka spoza vecí prírody a robí ju osobou. 
Vedomím slobody sa pozdvihne nad prísnu viazanos� prírody. 

 
Existencia a úzkos� 

 
Za najlepší prostriedok, ktorý dovedie �loveka k  bytiu, pokladá Kierkegaard úzkos�.  Teda 

základnou kvalitou �udského bytia je prejav �udskej slobody a to úzkos�.   Už medzi Grékmi sa úzkos�  jasne 
ukazuje ako viera v osud ,a medzi Židmi ako viera vo vine, ktorú si po�as života jednotlivec odpyká. Ako 
hovorí Wolfgang Janke „úzkos� je zrkadlom našej slobody, hlboko ukrytá v našej duši”. [(1), s. 23]  �lovek 
poci�uje úzkos� tým viac, �ím viac musí sp��a� slobodu svojho ducha. Kierkegaard jednotlivé fázy 
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uskuto�nenia tejto slobody a „zrodenie” úzkosti demonštruje na príklade biblického Adama. Úzkos�, 
spojenie ni�oty a slobody zobrazuje v prehrešení Adama, ako on hovorí, je to pád ešte nevinného �loveka, 
ktorý najprv mal pocit úzkosti z ni�oty, potom bol naplnený úzkos�ou zo slobody a božieho zákazu. Nazýva 
ho nevinným, lebo predtým ešte nepoznal rozdiel medzi dobrom a zlom. Z tejto úzkosti sa zrodil prvý hriech. 
Tým Adam ochutnal slobodu svojej �udskej podstaty, ktorá zrodila novú podobu úzkosti. Oproti tomu stoja 
však slová Biblie, aj Šestovova, pod�a ktorých had bol tým, ktorý priviedol prvého �loveka k výberu, a tým 
mu vnútil tento pocit, „úzkost z Nicoty”, ktorá „uspala lidského ducha a uspaný �lov
k sa stal ko�istí �i ob
tí 
úzkosti, a�koli pro úzkost nebyly žádné p�í�iny nebo d�vody“. [(8), s. 57 ] 

 Avšak úzkos� sa nerovná so strachom. Kým strach sa vz�ahuje na nie�o ur�ité, tým úzkos� sa 
„obmedzí” na neznáme. Pretože pri strachu sa bojíme nie�oho ur�itého, napr. bojíme sa, že havarujeme. Ale 
pri pocite úzkosti nevieme definova� prame� tohto pocitu, obávame sa nie�oho neur�itého. Naj�astejšie je 
to budúcnos� a s tým súvisiaca smr�. Cítime sa mizerne, ale ak sa nás niekto opýta, ako sa máme, odpovieme 
len: „Nijako”. Alebo na otázku: „�o ti je? naša odpove� znie: „Ni�!”. Znamená to, že nevieme pre�o sa 
cítime úzko, a ani nevieme vysvetli� tento pocit. Ale predsa nás prepadá v každej chvíli nášho života, súvisí s 
našim životom, spája sa s našim každu�kým krokom,  tým sa stáva existenciálnym. A tým sa spája s ni�ím, s 
ni�otou. „Jak p�sobí Nicota? Vyvolává úzkost. Práv
 v tom spo�ívá veliké tajemství nevinnosti, že je 
zárove� také úzkostí..“ [(8), s. 55] �lovek je nekone�ným duchom, tým aj slobodným tvorom, ktorého ni� 
neobmedzuje, môže si vybra� medzi možnos�ami sveta, medzi formami žitia svojho života, medzi cestami 
života, ktoré mu ponúka tento svet. Teda túto �innos� vie uskuto�ni� len v tomto svete. Úzkos� je prinútenos� 
�inu, pochádza z nevysvetlite�ných cie�ov. �lovek vie, že je odkázaný sám na seba, vie, že na miesto neho 
nebude nikto iný kona� v konkrétnych situáciách. Cíti sa tak ve�mi osamelý. A práve to vytvára pocit 
úzkosti. Úzkos� izoluje �loveka od svojej minulosti, vtla�í ho do prítomnosti a ženie ho k neistej budúcnosti. 
„Budoucnost ješt
 nenastala, proto však není mén
 d�ležitá než to co minulo, nebo� minulost se nestala 
nutnou tím, že se stala, ale naopak se ukázalo, že tím, že se stala, nutná nebyla.“ [(4), s. 87] �lov
k v sebe 
spája kone�né a nekone�né, je syntézou �asu a ve�nosti. A kde sa tento �as a ve�nos� spája je práve ten 
„jedine�ný“ okamih. V tomto okamihu nevieme na ni� iné myslie�. Len na to, �o je a �o bude. �iže 
Kierkegaard má pravdu v tom, ke� hovorí, že bez okamihu nie je prítomnos�, a bez prítomnosti nie je �as. 
Ozna�uje prítomnos� bez minulosti a budúcnosti. �lovek svoju budúcnos�, ako neobmedzenú možnos� 
svojej slobody prežíva ako úzkos�. 

V tomto stave, �iže  v stave úzkosti môže �lovek strati� spásu, svoj nadpozemský život, život po 
smrti. Ako Kierkegaard hovorí, stane sa to preto, lebo �lovek žije v tzv. kone�nom svete, a je hriešnym tým, 
že si vybral plynúci �as namiesto ve�ného �asu a života. A predsa sa úzkos� objaví, ke� sa �lovek sústredí 
práve na ve�né. Je to preto, lebo si to nevie vysvetli�, je mu úzko z nevysvetlite�nej budúcnosti. Je si vedomí 
svojho �asu života, svojho konca, ale ve�ný �as nepozná. �lovek pyká za svoje �iny smr�ou. �ím má 
vznešenejšieho ducha, tým pokladá smr� za strašnejšiu. „A tak ta hrozná v
c, kterou se k�es�an nau�il znát, je 
práv
 „nemoc k smrti”. [(3), s. 122]  �o to vlastne znamená? Práve to, že len kres�an vie, �o táto nemoc k 
smrti znamená. Toto vedomie ho líši od zvierat. Zviera nezomiera tak ako �lovek, a uzdravenie z tejto 
nemoci znamená pre �loveka tú najvä�šiu blaženos�. Ako hovorí sám Kierkegaard: „Um�ít p�ece znamená, 
že už je po všem, ale um�ít smrtí znamená smrt zažít.” [(3), s. 127]  

Úzkos� tak zo života nevieme odstráni�, ke�že má existenciálny charakter. Ohlasuje sa �ou sloboda, 
ako „možnos� možností”.  

 
 Štádiá existencie 
 
Kierkegaard rozoznáva tri štádiá �udskej existencie.(estetické, etické, náboženské). V estetickom štádiu 

sa �lovek stráca, je pasívny „sedí“ a �aká nech sa stane �o sa stane. Realita stráca svoj pravdivý charakter. Estét 
konštruuje pre seba fiktívny svet snov. Hoci estetický zážitok nás pozdvihne nad každodenný život, ale nesta�í 
na to aby sme svoje bytie pocítili. Vo vonkajšom svete �lovek poci�uje biedu a zúfalstvo a túži po pravej 
existencii. Avšak jeho sny sa stanú skuto�nos�ou až vtedy, ke� vykro�í celkom opa�ným smerom ako šiel 
doposia�, opustí svoj názor a zrodí seba samého. Tak sa dostáva do mravnej sféry (dimenzie existencie). Tento 
�lovek  akoby sa podobal  na nášho �loveka XI. storo�ia. Aj dnes, ten  kto chce uskuto�ni� svoje myšlienky, 
a nepoddá sa svetu, nepridá sa k mase, k davu, tak ako aj Kierkegaard hovorí stáva sa nebezpe�ím pre svet, svet 
ho tak nechce, nechce osobnosti, indivíduá. O �loveku s vlastným ja sa nejaví záujem. Avšak nikto bez vlastnej 
identity nemôže existova�. Tak �lovek musí „presko�i�“ do etického štádia, kde uskuto�ní  a nájde sám seba. 
A v poslednom štádiu sa mu objaví aj ve�nos�. Kierkgaard však nikoho nenúti prejs� do vyšších štádií, len im 
ukáže možnosti, ako ži�, a �lovek sa tak môže rozhodnú� sám. 

V diele Strach a chvenie ve�mi podrobne opisuje prechod  z  etického štádia do náboženského. 
V predslove Kierkegaard zdôraz�uje to, že chce opísa� príbeh Abraháma zo strany morálky a viery, 
a v nasledujúcej kapitole opíše v štyroch variáciách to ako Boh podrobil skúške Abraháma. �iže nasledujúce 
kapitoly a aj celé dielo je viac-menej teologické – filozofické uvažovanie o vz�ahu morálky a viery. Rozpor 
medzi etickým všeobecnom a náboženským jednom nás prenesie do viery. 
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Nakoniec kone�ný úsudok je ten, že viera je 
rozumu nedostupná, je paradoxom, �o posvätí aj 
každodennú vraždu a podáva ju ako krok �o sa Bohu 
pá�i. Práve toto je tá myšlienka ktorú Kierkegaard 
chce dokáza�.  

Abrahámovi pri obetovaní svojho syna 
dodáva silu to, že veril nekone�ným a absolútnym 
spôsobom aj vtedy, ke� už �udská úvaha sa zdala 
zbyto�ná. Abrahám neveril v to, že táto obeta mu 
prinesie spásu v posmrtnom živote, ale ako 
Kierkegaard hovorí, veril v  to, že bude š�astný na 
tejto zemi, na tomto svete. Náš filozof tým hlása to, 
že kto verí v absolútnej podobe, tak má v sebe 
nekone�ne silnú vieru, ktorou môže dosta� všetko, 
a nielen v posmrtnom živote. Ale k tomu, aby sme 
mohli absolútne veri�, predovšetkým musíme uzna�, 
že vo vonkajšom (ozajstnom) svete všetky naše 
skutky prepadnú, lebo vo všednom živote 
v kone�nom dôsledku sa ni�  nedá realizova�.  

Na prípade Abraháma a Agamemnona , 
poukáže na to, že etické štádium vyslovuje 
všeobecné, pretože jeho normy platia pre každého, 
ale v náboženskom štádiu �lovek, subjektum už 
koná na základe svojej vlastnej vôle. Agamemnon, 
ktorý mal obetova� takisto svoje die�a - a aj svoju 
dcéru, Iphigéniu  obetoval - vzdal sa normy rodi�a, 
ale konal pre vä�šiu normu, a to pre svoj národ. �iže 
jeho skutok sa dá eticky potvrdi�. Abrahám sa však 
od neho absolútne líši, on sa nezhoduje s hrdinami 
dejín, lebo tí hrdinovia konali pod�a noriem 
mravného štádia,  a jeho skutok nemôžeme mera� 
mravnou mierkou, ve�  svoj záväzok vo�i svojmu 
synovi nevzdal pre vyššiu mravnú normu, ale pre 
neistú, paradoxnú vieru. Tak ho na základe 
mravného naozaj môžeme nazva� vrahom, ale tak sa 
stáva „rytierom viery“. Abrahám sa dostal do 
osobného vz�ahu s Bohom. Ve�  konal pre Boha tak 
ako aj pre seba, tj. na základe svojej subjektívnej 
vôle. Tento stav subjektivity nazýva Kierkegaard 
stup�om absolútnej slobody, �ím Abrahám, 
a pravdaže �lovek, ktorý sa na tento stupe� dostane, 
stojí vyššie ako všeobecné. 

K  tomu aby sme prestúpili do 
náboženského štádia nám pomôže rezignácia, 
a príklad rytiera rezignácie, a jeho lásky k 
princeznej. Štádium rezignácie je to, �o predchádza 
viere. On pozná pohyb do nekone�na, ale pritom sa 
celkom nechce vzda� svojho života.  To, �o tento 
rytier robí, je ozajstný zázrak. Keby sme sa s ním 
stretli, neprezradilo by ho ni�. Žije tak isto ako 
ostatní �udia. Má manželku, prácu, v nede�u chodí 
do kostola. Ale svoj pohyb uskuto�ní len na základe 
rezignácie a absurdite. Pohyb rezignácie sa dá – ako 
hovorí Kierkegaard –  pochopi� len na príklade 
neopätovanej lásky. (V tomto príklade mnohí videli 
v princeznej Reginu Olsenovú, ktorú Kierkegaard 
opustil, ale pritom nikdy nevedel na �u zabudnú�.) 
Ako láska sa zakladá na vášni, tak aj pohyb 
nekone�na sa musí takisto zaklada� na nej. Ale k  
tomu musí svoju pozornos� koncentrova� len a len 
na tento pohyb a nezaobera� sa s vecami 
vonkajšieho sveta. Rytier vie, že sa jeho láska 

nenaplní, ale tým jeho láska dostane formu 
nekone�na a náboženský charakter. Verí v tú lásku, 
ktorá sa nenaplní, a stráži si tento pocit do 
nekone�na, kde ho nikdy nestratí. Pre neho jeho 
láska, a princezná zostane mladá a krásna, v jeho 
svete zostane taká akú ju spoznal. Avšak �udskú 
lásku ur�uje spolo�ná láska v Bohu. V �om a od 
neho môže �udská láska získa� svoju autentickos� 
a hodnovernos�, toto je jediná cesta ako ochráni� 
�udskú lásku pred rozpadom. �iže to, �o nevedel 
dosiahnu� v reálnom svete, to si uložil do svojho 
vnútra, pozdvihol si tento pocit do sféry ducha.  
A tak v tejto rezignácie rytier nájde mier. Ke� 
„rytier viery“ rezignuje, tak sa presved�il 
o nemožnosti. Presne vie, že jediné, �o ho zachráni 
je absurdita, �o môže uchopi� vo viere. Pri 
rezignácie sa od všetkého rozlú�i, lebo vie, že vo 
viere všetko dostane spä�. Tak ako aj Abrahám 
dostal naspä� Izáka na základe viery. 

Tento paradox, paradox viery vrhne �loveka 
do zúfalstva, ale ke� �lovek zachová svoju vieru aj 
v najhoršej situácii, ke� aj v tomto prípade sa 
rozhodne pre vieru, tak získa najúplnejšiu slobodu. 
Totiž oslobodí sa od sveta a nájde cestu k Bohu.  

Takisto uvažuje aj o svojej dobe, 
o vtedajšej Európe.  Kierkegaard celkom vytriezvie 
a upadne do zúfalstva, ke� sa pozrie na vtedajšiu 
spolo�nos�. Svet sa poddáva zákonu „�ahostajnosti“. 
Ale vo vnútornom svete je to iná�, tu prevláda svätý, 
boží poriadok. Paradox viery sa za�ína tam, kde 
myslenie zaniká. Tvrdí, že pomôc� v tejto situácii, 
v tomto chaose môže len viera a náboženstvo. 
Skúma a h�adá tú ideu, za ktorú sa oplatí ži� 
a zomrie�. Z objektívnej pravdy by nemal nijaký 
osoh. Chce ži� celý a dokonalý život, a nielen život 
poznania a myslenia. Chce stava� svoj život na 
nie�om �o je spojené s jeho existenciou, ktoré vrastá 
do Boha. To slovko existencia u Kierkegaaarda 
znamená jedine�ného �loveka vo vz�ahu k Bohu. 
Keby sa zni�ilo indivíduum, tak zni�ilo by sa aj 
kres�anstvo. Lebo aj sám Boh sa pozerá na �loveka 
ako na jedinca, ako na jedine�nú bytos�. Pod�a neho 
jedinou správnou cestou pre �loveka je obrátenie sa 
do seba, pretože individuálna skuto�nos� je intímna 
a prvotná vo�i formalite a svetu.  

Individuálne pocity sú základom �udskej 
existencie. �lovek  osamel vo svete, zostal sám, a je 
odkázaný sám na seba. Nikto za neho nemôže kona�, 
takisto aj rozhodova� sa musí sám. Ke� hovoríme 
o tom, že musíme voli�, musíme voli� nie medzi 
chcením dobra a zla, ale medzi chcením 
a nechcením. Nikto nemôže ži� život niekoho iného. 
Ale predsa nie je sám, ve� žije v kolektíve, 
v spolo�nosti. To musí robi� preto,  aby sa mohol 
vyvíja�, musí ži� tak pre seba ako pre iných, a  
s inými. Práve v tej osamelosti prichádza pocit 
úzkosti, strachu pred smr�ou. Východiskom je Boh , 
bez ktorého �lovek nemôže urobi� ni�. Kierkegaard 
kladie dôraz na vnútorný vz�ah �loveka k Bohu. 
A preto sa dostal do konfliktu aj s dánskou cirkvou, 
lebo odmieta inštitucionálny charakter viery.
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Aj v tomto výroku 
pekne vidíme ako sa 
vykryštalizuje jeho hlavná 
myšlienka o jedine�nosti 
každého �loveka. Ve� na to 
aby �lovek nadviazal kontakt 
s Bohom, nepotrebuje cirkev, 
len svoje vnútorné 
presved�enie, svoje náboženské 
štádium, pre ktoré  sa tiež môže  
rozhodnú�. Kierkegaard 
rešpektuje a  uctieva �loveka 
a jeho rozhodnutie.  

 
Záver 
 
Individuálne pocity sú 

základom �udskej existencie. 
�lovek osamel vo svete, zostal 
sám, a je odkázaný sám na 
seba. Nikto za neho nemôže 
kona� ani rozhodova�. Ke� 
hovoríme o tom, že musíme 
voli�, musíme voli� nie medzi 
chcením dobra a zla, ale medzi 
chcením a nechcením. 
V posledných rokoch sa 
Kierkegaard opä� vracia do 
povedomia �loveka, 
sprítom�uje sa v úvahách aj 
dnešnej doby. Aj my žijeme 
v dobe vynálezov. Informácie 
sa na nás rútia s obrovskou 
rýchlos�ou. Spolo�nos� sa 
okolo nás mení, poci�ujeme 
neistotu, cítime sa stratení vo 
svete. Cítime sa ohrození, ve� 
životná úrove� klesá  a �lovek 
už neverí ani  sebe. Cíti sa 
zbyto�ným.  Niet divu, že 
�lovek reaguje na tento stav 
úzkos�ou, pretože práve toto 
reagovanie je slobodné.  

Možno Kierkegaard 
nezažil úspech vo svojom 
živote, ale jeho základné 
pojmy, ako – úzkos�, hranica, 
paradox, sloboda, �lovek žijú 
�alej v existencialistickej 
filozofii. Ve� z neho vychádza 
Barthovská „ dialektická 
teológia“,  Heideggerova 
filozofická reflexia, ale aj tí, 
ktorí od neho odbo�ia - ako 
napr. Sartre a Camus  siahajúc 
do ateistického variantu 
existencializmu. 
Najdôležitejšie je však to, že 
centrom pozornosti pre 
všetkých sa stáva �lovek a jeho 
existencia. 
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CLAUDE TRESMONTANT 
„VÝKLAD U�ENÍ RABIHO JEŠUY 
Z NAZARETU“ 

     
 

Štefan Zuštin                                                                                                  
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  
Úvod  
 
Chcel by som nájs� 

prepojenia, súvislosti 
Tresmontanovho výkladu 
u�enia rabiho Ješuy s 
„filozofiou iného“. 
Tresmontant uvádza na 
stranách, kde sleduje 
zdôvodnenie rabiho výrokov             
o bohatstve (blaženosti) 
chudobných (duchom) v 
zmysle ontologickom a 
existenciálnom, nasledovné: 
Chudobní majú oproti 
bohatým výhodu v tom, že 
nie sú spútaní svojím 

majetkom. Na potvrdenie ontológie stávania sa, neukon�eného tvorenia, 
ktorú využíva v kapitole o zázraku, si prizýva i taký heideggerovský 
pojem ako „zabydlení". Teda, pre�o majú chudobní výhodu oproti 
bohatým? Tresmontant sleduje epigenéziu, nárast informácií v 
kozmologickom vývoji. Takáto predstava je možná v istom aspekte. 
Musíme pripusti�, že všetko, �o vzniká je oproti kontinuálnej predstave 
ontologickej jednoty, ako ju poznáme napr. u Parmenida, ale aj vo 
východných systémoch, ontologicky nová entita.   

Bohatí sú preto pod�a rabiho neš�astní, lebo prijali svoju útechu, 
sú v�aka majetku uspokojení, ukon�ení. Ukon�enos� sa tu berie za 
nevýhodu z toho dôvodu, že sa takí �udia nemôžu zú�astni� na ve�kom 
prerode, ve�kej kultúrnej zmene smerom k absolútnu, ideálnu, k ú�asti na 
Božom živote, kde pod�a Tresmontanta smeruje kozmologický vývoj na 
špici s �lovekom. Zmena znamená stanie sa dospelými. Ako sme 
upozornili vyššie, zmena znamená sta� sa niekým iným. Na to, aby sme 
sa stali niekým iným je (nielen) už pod�a rabiho slov, nutne neby� 
pripútaní k nie�omu, �o nás v kone�nom dôsledku zbavuje odvahy na 
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prerod, pretože sme si sebou príliš istí (sme vo 
vlastných o�iach úspešní, sme so sebou spokojní). 
Zabudli sme na to, že zmena identity je prirodzený 
chod vecí a to v zmysle prijímania nových podnetov, 
ktoré nás vychovávajú, teda menia (stav identity 
v prechode je jednak prirodzeným a jednak 
želate�ným, zmena je pokrokom). Pokrok je tu v 
zmysle syntézy množstva prijatých informácií, 
podie�ajúcich sa na akomsi našom zmúdrení, 
zmúdrení, ktoré Tresmontant vidí v perspektíve 
kozmologického vývoja. Avšak ten, kto sa 
udomácni, kto �pie na obraze svojej identity, ako na 
bohatstve, ktoré nazhromaždil, aby trval ve�ne bez 
zmeny, stráca výhodu pokroku, stráca možnos� by� 
iným. Otázkou pod�a nás zostáva, ako vyrovna� na 
jednej strane to, že nie je možné neby� iným vo 
svete, tak ako to vykladá Tresmontant, na druhej 
strane, ako je možné prisúdi� rabiho myšlienke,  
blažení chudobní (v rozmenenom stave), revolu�ný 
charakter.(vi� pozn. �. 1) V pochybnostiach o 
správnom smere našich analýz sa zmietajú i 
dôsledky priznania všeobecnosti heslu o bytí iným. 
To by znamenalo pluralitu, ktorá by sedela na 
po�iatku, ale vyvracala by samú seba na mieste, kde 
sa hovorí o cie�och nášho smerovania, našej zmeny. 

 
Staros�, autentickos� na dvojako 
 
Štvrtá kapitola Tresmontantovej knihy 

vysvet�uje bod rabiho u�enia, ktorým je staros�. 
Vlastne ide o opak, o zdôvodnenie bezstarostnosti v 
živote pod�a jeho u�enia. Ke� starosti prerastajú cez 
hlavu, �lovek sa stáva staros�ami uväznený. 
Spasite�ské poslanie rabiho veriacich naproti tomu 
oslobodzuje. Oslobodenie prichádza, ak sa zbavíme 
vecí, ktoré nás obmedzujú, ktoré zbavujú 
konkrétneho �loveka jeho autenticity. Ak sa celý 
môj život zredukuje na pozornú starostlivos� o jeho 
budúcnos�, odsudzujem sa svojej prítomnosti. 
Oslobodenie znamená prinavrátenie �loveku 
autentickú existenciu, aj ke� sama autentickos� 
prináša boj so staros�ou. Náuka o zbavení starostí je 
práve hrot, kde balansuje existencialisticky 
ponímaná autentickos� s vyššie spomenutou 
autentickos�ou dosiahnutou rabiho u�ením. Hoci sa 
stretajú v „autenticite", pre každú zo strán to 
znamená nie�o iné. Existencialista (ateistický) ju 
dosahuje neustálym konfrontovaním sa s faktom 
svojej kone�nosti, ktorá znamená popretie života. 
Smr� má v sebe nihilizujúcu silu, ke�že smr�ou sa 
kon�í akýko�vek život, jeho negovaním sa neguje i 
jeho zmysel. Zmysel individuálnej existencie 
nahrádza absurdnos� syzifovského údelu. Zbavenie 
sa úzkosti (autentickej starosti) vo vedomí, 
prítomnos� poznania, že tu nie som navždy, dokonca 
že musím ráta� s prerušením života nezávisle od 
vlastnej vôle, zbavenie sa úzkosti odsúdeného na 
trest smrti, pri�om dátum popravy nám nie je nikdy s 
istotou známy, zbavenie sa prítomnosti �alších 
existenciálov, pochádzajúcich i z neudržate�ného 
bremena zodpovednosti, vykonávame upadnutím do 
každodennosti, do davu, zaujatím sa 

pseudoproblémami, zabezpe�ovaním sa, 
všakovakým rozptýlením sa, rozmnožovaním svojho 
majetku, �o z nadh�adu smrti pôsobí ako hra. 

Moja interpretácia Tresmontantom 
zvýraznenej bezstarostnosti v kres�anstve ju vníma 
ako upovedomenie veriacich na svoju 
zabezpe�enos�, neosamotenos� vo svete plynúcu z 
Božej starostlivosti o dianie vo svete. Boh je záruka, 
že ni� nie je na tomto svete bezdôvodné a tobôž nie 
nezmyselné, všetko je prejavom Božej múdrosti a 
vôle, a tak to je dobre, preto sa mi o to nemusíme ani 
strachova�, ani stara� (vi� pozn. �. 2). Táto 
ontológia ubezpe�uje, že existencia �loveka a sveta 
nie je náhodná, že �lovek nie je sám, kvôli �omu by 
mal postráda� zmysel svojho snaženia. 

Na jednej strane stojí potenciálny 
hedonizmus, na druhej strane fatalistický 
kvietizmus. Je pre m�a �ažko rozhodnú�, �o z toho 
sa skôr nachádza v u�ení kres�anskom, �o v 
ateistickom existencializme.  

 
Polemika okolo odmietania násilia 
 
K podobnej situácii dôjde pri �alšom bode 

u�enia a to konkrétne v neprotivení sa zlu, o ktorom 
Tresmontant hovorí v kapitole Pokoj. Znovu 
Ješuovu náuku konfrontuje so všeobecne 
prijímanými hodnotami, ktoré ak aj nie sú úplne 
naklonené opa�nému pólu - agresii, nedokážu 
zabsolutizova� hodnotu pokoja – výzvu k 
nadstaveniu druhého líca v praktickom živote. Na 
jednej strane poukazuje na rozdiely s vojnovou 
filozofiou, kedy sa nové hodnoty presadzujú násilím, 
v �om ona nachádza známku schopnosti, na rozdiel 
od znevažovanej „filozofie slabochov", na druhej 
strane sa dištancuje i od metód revolucionárov, 
pretože na rozdiel od tej Ješua pristupuje k 
spolo�enskej zmene obratom k jednotlivým 
indivíduám, nedospieva k zmene globálnym 
stanovením nových hodnôt, bez oh�adu na 
jednotlivé indivíduá. Hlavná zásada, na ktorej stojí 
u�enie pokoja, je pretváranie. Na toto Tresmontant 
poukazuje, ke� ho porovnáva s deštruktívnymi 
spôsobmi vo vojne i v revolúcii. Všimol si i to, aký 
paradox plynie z poprenia deštrukcie, ak chceme 
pretvori� zle žijúceho �loveka. Nevyhneme sa 
vyvráteniu jeho pôvodných zásad �i hodnôt. �iže 
deštrukcia a násilie smeruje nie na �loveka samého, 
ale skôr na štruktúry jeho myslenia. Druhý prípad, 
ktorým otvorene usved�uje u�enie z paradoxu, je 
ten, že Tresmontant si nedovolí vyhlási� postavenie 
sa na odpor invázii nacizmu v druhej svetovej vojne 
za neuvážený krok. To však len dokazuje, aké �ažké 
je myslie� neustále v intenciách božieho u�enia. 
Hoci si uvedomujeme, že násilie plodí iba násilie, 
jednako je �loveku vždy bližšie ži� pre konkrétnejšie 
ciele : vzbúri� sa za lepší život, proti tyranstvu, ako 
pre Boha odpúš�a� a trpie�. Mohli by sme aj 
polemizova� s tým, �i nám životná skúsenos� 
potvrdí tento výrok v definitívnej podobe násilie 
plodí iba násilie, alebo �i možno zváži� prostriedky 
dosahovania vzh�adom na vyšší cie�, aj ke� práve 
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takéto zlegitimizovanie býva kame�om úrazu v historických ne�udských katastrofách. �lovek sa neraz dokáže 
oprosti� od seba, dokáže odpusti�, nevraca� zlé, teda pod�a božieho u�enia prekona� nekone�ný kruh akcie – 
reakcie, aj ke� možno práve to je neraz živením jednostrannej, neodporovaním umožnenej agresie. Jednoduchšie 
však, ke� ešte ide o neho samého, ale kvôli �alším �udským atribútom – prirodzenému súcitu – je mu �ažšie 
nebojova� a nenastavi� vlastný život za životnejší ideál, napríklad svoju rodinu, národ.   

Výsledkom všetkého je, že na tomto mieste môže Tresmontant hovori�, pre�o je oprávnené hovori�, že 
kres�anské u�enie je pre silných. Len silný �lovek je schopný riadi� sa nárokmi, kladenými božským u�ením. 
Pod�a m�a je ešte takéto zdôvodnenie nedosta�ujúce a nesprávne. Zakladá sa iba na fakte odtrhnutia sa od 
sú�asnej normy, kde sa preverí osobnostná odolnos� – záleží na prekonaní svojej determinovanosti – a od 
náro�nosti splnenia jeho požiadaviek (vi� pozn. �. 3).  

 
Proti všeobecne prijímaným tradíciám 
 
�alšou vecou, ktorou sa nové u�enie odlišovalo od oficiálneho náboženstva bol rabiho uvo�nený vz�ah 

k �udským zákonom, neraz i vyslovene protiviaci sa vz�ah k všeobecným tradíciám. �i to bol štát, rodinné 
zväzky, šabat, rituály a rituálne miesta. Osobne nemôžem pri úvahách o náboženstve prehliada� jeho 
sociologický aspekt. To ma prinavracia k tomu, že 
mimo iného ide o funkciu rituálmi (obradmi) 
upev�ova� vieru, konzervova� predstavy a 
zvyky vz�ahujúce sa na posvätné. Spolo�nou vierou 
sa zas lepšie definuje identita kolektívu. 
Spolo�ná viera dáva istotu, stabilitu. Využíva sa 
nenarušite�ný rešpekt na ideách a rituáloch 
kres�anstva stojacich štruktúr spolo�nosti. 
Vyznávanie jedného náboženstva sa 
psychologicky upev�uje spolo�nými tradi�nými 
obradmi. To je zákonitos� pochádzajúca z dávnych 
mytologických dôb, ale pretrvávajúca v 
náboženstvách vtedy, ke� je viera nie záležitos� �isto 
individuálneho prijatia a vyznávania, ale je spojená s 
konkrétne náboženským obsahom. Vtedy 
spolo�nos� demonštruje a nadobúda vážnos� a silu 
vyjadrením spolupatri�nosti a 
súdržnosti rituálnymi, spolo�nými vyjadreniami 
svojej viery, akoby zvonkajštením tradi�ného 
obsahu viery. 

V kapitolách, kde Tresmontant hovorí o 
postoji Ješuu k vtedajším panujúcim hodnotám 
(predtým hovoril o odlišnosti od sú�asných 
hodnôt), dospeje k rozdielu s judaizmom. Ješua sa ku 
kritike svojej odchylnosti a uvo�nenosti vyjadruje nie v 
zmysle popretia Tóry, židovskej herézy, ale sám 
seba považujúc za proroka, presvied�a, že jeho u�enie 
je dotvorenie, rozvoj poznania Boha. 
Tresmontant popiera koncepcie, ktoré zásadne 
diferencujú tak kres�anstvo od judaizmu, ako Boha Nového zákona od starozákonného (Markion, Mání, Martin 
Luther). Pod�a neho je kres�anstvo organickým pokra�ovaním judaizmu. Dokazuje to jednak príkladmi 
rozšírených nárokov kres�anstva, jednak spolo�nej ontológie, rovnako chápanej ontogenézy. 

Neukon�ená Božia �innos� je prí�inou existencie nespo�etných súcien tvoriacich vesmír. Božia �innos� 
je slobodná, vedomá, zámerná a láskyplná. Existencia mnohosti sa tak nestáva negatívnym javom, ani ilúziou, 
ani modifikáciou jednej substancie, ani odcudzením božskej substancie.  

 
Proti �udskej morálke 
 
Autentické Ješuovo u�enie je nemenej paradoxné i vo�i jeho �astej etickej interpretácii. Na mnohých 

biblických príbehoch Tresmontant dokazuje, že keby malo v nich ís� o morálnu lekciu, rabiho závery pri 
posudzovaní niektorých na prvý poh�ad nemorálnych skutkov by boli opa�né. 

Starostlivos� by sa vykonala pod�a miery prehreškov, ktorých sa dopustili „podvratné živly“, s ktorými 
sa u�ite� Ješua stretal, ktorých vlastne svojou misiou uzdravoval. Ješua neuznáva �udskú morálku, pre jej 
nedostatky – nemusí by� dodržiavaná zo srdca, ale napríklad pre istotu, z obavy pred trestom. Takáto morálka je 
kalkulovaním so svojím svedomím. Ješuovi nejde o morálku usporiadajúcu �udské spolo�enstvo, ale o vyššie 
princípy, ktoré sa týkajú utvárania božieho krá�ovstva.  
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„Ješua u�í, že pri porovnávaní �loveka dokonale morálneho a cnostného, ale plného seba samého, so 
sebou spokojného, s �lovekom za�aženým previneniami, ale vedomím si svojho stavu a priznávajúcim si svoju 
nedostato�nos�, bude spravodlivos� v biblickom zmysle prebýva� najskôr v tom druhom" (str.179).                      

Jednou z možných interpretácií, ktoré z takéhoto presmerovania z pozemskej úrovne na božie 
krá�ovstvo vyplynú, je praktický relativizmus. �lovek konajúci v intenciách rabiho u�enia nemusí dodržiava� 
pozemský hodnotový systém, aby mu bolo odpustené a aby bol spasený. Sám Tresmontant pripúš�a v 
evanjeliách „�ahu�ký vánok anarchie". V Novom zákone sa nachádzajú miesta, ktoré nenasledujú ani desa� 
božích prikázaní. Jednak z dôvodu milosrdnosti, jednak ako príležitos� na vypovedanie novej paradoxnej 
formule. Hoci prikázanie prikazuje cti� si matku a otca, Ješua pod�a všetkého nešiel ako príklad, na svadbe v 
Káne galilejskej svoju matku odbil slovami „�o je medzi mnou a tebou, žena ? Moja hodina ešte neprišla."  

Celá 13. kapitola – Morálka –Tresmontantovho výkladu sa venuje tomu, že Ješua nedáva za príklad 
cnostného �loveka (vi� pozn. �. 4). 

Do tejto oblasti spadá i bod náuky – nesúdi� ! Požiadavka nesúdi� je vysvetlená logicky, racionálne, 
filozoficky. Každý súd je totiž neúplný. Nezah	�a prí�inu odsudzovaného dôsledku, nezah	�a ani �alšie rozmery 
odsudzovanej osoby, jeho existenciu v komplexnosti. Súd sa vz�ahuje iba na konkrétny �in v �ase a priestore, 
pod�a ktorého sa posudzuje celá osoba. Takýto súd nehovorí, �o je za hranicou �inu, ktorý dal meno celej osobe. 
Pod�a mojej logiky, je oprávnené hovori� o �loveku, ktorý spáchal vraždu, že je vrah. No navyše je ešte 
mnohým �alším, napr. milujúcim, odpúš�ajúcim a to hovorím len dobré vlastnosti, kvôli kontrastu s jednou zo 
zlých, ktorá sa odsudzuje. Potom súdiaci �lovek môže plne legitímne súdi� iba v prípade, že danú osobu a jeho 
prípad dokonale pozná. Okrem toho je súd stanovením istej kvality, ktorá je, na rozdiel od vypovedaného súdu, 
ako sú�as� osobnosti menlivá. 

 
Premeny u�enia 
 
Aký je však pri týchto rysoch u�enia možný dosah onoho anarchistického vánku ? Životná skúsenos� 

ukazuje ako �asto sa toto u�enie dodato�ne vysvet�uje, upravuje, stlmuje, zatem�uje, prizdobuje, aby sa stalo 
„neškodným". V týchto snahách sa vyjavuje záujem teológie vytvori� bu� nacionálne kres�anstvo, 
skonzervatívni� ho alebo v dobrom úmysle ho zmodernizova�, „po�udšti�" jeho nesplnite�ný idealizmus...  

Tresmontant na mnohých miestach napráva pokrivený �udový obraz kres�anstva ako presladeného 
u�enia pre �udí, ktorí sa nevedia presadi�, a predsa h�adajú uspokojenie, zmysel svojho života, ktorí sa odvracajú 
od aktuálneho života, slzavého údolia, smerom k pasívnemu o�akávaniu záchrany v druhom svete.  

Hoci na niektorých miestach pôsobí Ješua svojou zhovievavos�ou k hriechom v intenciách vyššie 
nazna�eného obrazu, inde je zarážajúca striktnos�, neoblomnos� k iným, aj k sebe. Napriek tomu, že išlo o Boha 
�i Božieho Syna, donosil na pleciach svoj kríž, dokon�il svoju zvolenú cestu �loveka, tuláka, anarchistu, 
nevyhýbal sa útrapám, ktoré z toho vyplývali.   

Vysvetlenie a zrozumite�nenie si vyžaduje napríklad u�enie selekcie – to v konkrétnom prípade pre 
kres�anov znamená, že k dosiahnutiu života v krá�ovstve nebeskom nesta�í okázalé dodržiavanie u�enia, 
dokonca nesta�í úprimná spravodlivá spolo�enská existencia vychádzajúca z uvedomelej mravnosti, filantropie, 
ale od mimo �loveka pochádzajúcej predestinácie. Toto má za dôsledok bu� anarchistické relativizovanie, bu� 
bezradnos� rezignácii na moc nad svojím osudom.                  

 
Vznik ontologicky novej kvality  
 
Je tu miesto, kde sa ukazuje napätie medzi spomínanou predestináciou (vyvolenie a selekcia) a medzi 

požadovaným aktívnym rozvíjaním svojich daností, prípadnej úspešnej práci na sebazuš�ach�ovaní. „Boh vie o 
každom vlase na tvojej hlave..." kontra „klop a bude ti otvorené...", podstupovanie rizika pri tvorení, ktoré 
vyvstáva z Ješuovej požiadavky plodnosti a podmienkou samostatnej ú�asti – zbožštení. Tento problém sa 
neskôr exponoval medzi neskorým Augustínom a Pelagiom. Tresmontant tu pri dokazovaní slobody �loveka 
vhodne prepája individuálnu existenciu s biologicky po�atým vývojom �udského rodu.  

„Život v dejinách sa nám javí skôr ako geniálna improvizácia, v ktorej sa �udské bytosti stávajú stále 
viac schopné – a to samy zo seba – nových invencií" (str.228).  

Fakt slobody je nutný, ak sa na vývoj pozeráme biokyberneticky ako Tresmontant, ako množenie 
informácií v genetickom vybavení. 

Dejiny a pokrok sú možné pri splnení fundamentálnej možnosti na prekro�enie svojho aktuálneho stavu. 
Prekro�enie danosti je logicky prípustné jedine pri slobodnom rozhodovaní sa. Vznik ontologicky novej kvality, 
ktorú Tresmontant v celej knihe reflektuje, implikuje istú mieru nepodriadenosti - slobodu.  

Úvahy o zrodení toho, �o nebolo, teda o zavedení nového poriadku využíva v 1. kapitole, kde Ješuu 
predstavuje ako uzdravovate�a, schopného zázrakov. Ješuove zázraky sa stávajú znameniami pokroku  
ontologickej reality. (Pojem znamenia je dôležitý v komunite Židov, o�akávajúcich proroka. Prorok bude 
identifikovaný hodnoverným zjaveným sa znamením.) Chlieb sa láme práve v otázke zázra�nosti Ješuových 
�inov, najhmatate�nejších v uzdravovacích zákrokoch. Ješua hovoril a robil to, �o ešte nikto nikdy nerobil a �o je 
tak vzdialené doterajšej skúsenosti, že to kres�ania považujú za zázrak. Tresmontant pravdivos� historického 
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aspektu zázraku dokazuje konfrontáciou 
antagonistických strán (farizeji a veriaci), ktorí si 
protire�ia iba v interpretácii samotného faktu 
zázraku (od Boha alebo od diabla). �alej zbavuje 
zázrak apriórnej neskuto�nosti poukázaním na jeho 
novos�. Chce vyvráti� mienku o protire�ení sa 
zázraku prírodným zákonom. Polemizuje v tom so 
Spinozom, ktorý považuje všetko, �o sa vo svete 
reálne vyskytne, za obsiahnuté v prírodných 
zákonoch. Neuznáva vývoj v prírodných zákonoch, 
ktoré spája s božou prirodzenos�ou. Naopak, pre 
Tresmontanta je zázrak nie�ím radikálne novým a to 
hlavne v tvorení nového poriadku. Zázrak tu funguje 
ako stvorenie. Ješua robí nie�o nové, �o ešte doteraz 
nebolo. Spinoza tvrdí, že ak je to možné  vytvori�, 
nie je to mimo panujúcich pravidiel. 

Ako sa dosta� z tohto zmätku ? Na jednej 
strane mi je bližší názor Spinozu, pretože, pod�a 
m�a, tvorením nie�oho nového sa iba rozširujú 
hranice zákona, resp. hranice poznania zákona, 
nevytvára sa nový; ale na druhej strane by sa 
znetvorila sloboda, vychádzajúca z podstaty 
stvorenia nového, prekonania seba; a napokon som 
si nie istý �i by som mal zavrhnú� skoky vo vývoji 
ontologickej reality ako i paradigmatické 
nesúmerate�né zvraty vo vývoji poznania. 

 
Slabos� v postmoderne - prieniky 

s kres�anstvom 
 
Hlásaná blahoslavenos� slabých ma 

privádza k alternatívnym úvahám sú�asného filozofa 
Gianniho Vattima, ktorý je známy pre svoju 
kocepciu slabého myslenia. Chvála slabého 
myslenia nás prenáša do priestoru postmodernej 
filozofie, ktorá sa vyhra�uje ako antitotalitárna. 
Antitotalitarizmus v sebe obnáša neustálu kritiku, 
boj proti metafyzickým systémom a autoritatívnym 
politickým systémom. 

Je zaujímavé, že Vattimo, ktorý tvrdí 
„vyhrá najumiernenejší",  sa pri tomto poznaní 
inšpiroval Nietzscheho nad�lovekom i nihilizmom, 
prvkami, ktorých pôvod sa zas tradi�ne chápe cez 
obdiv sily a cez nenávis� ku kres�anskej morálke.   

V rámci Vattimovho slabizmu sa spomína 
existencia neobmedzovaná vô�ou k prežitiu, s 
odvolaním sa na Schopenhauera. Takáto slobodná 
existencia je prototypom nad �loveka. Potom z 
Ježiša Krista sa v tomto zmysle stáva vzor 
nad�loveka. Spája tak pojem aktívneho nihilizmu s 
pojmom slabosti. 

Slabistická ontológia vedie k 
schopenhauerovskej etike, redukcie vôle preži� za 
každú cenu. V tomto zmysle sa Tresmontant vo 
výklade Ješuovho u�enia vyjadruje v 16. a 17. 
kapitole (Základný zákon ontogenézy, Požiadavka 
plodnosti). Vychádza z analógie obilného zrna : Ak 
obilné zrno v zemi nezomrie, nezostane samo, ale ak 
zomrie, vydá úžitok. Kto nenávidí svoju dušu v 
tomto svete, zachráni ju pre ve�ný život.  

Nazdávam sa, že sa tu hovorí o obetovaní 
sa v mene svojich ideí (vi� pozn. �. 5). Nelipnutie 

na vlastnom živote, oslobodenie sa od pudových 
obmedzení, má plodi� autentickú slobodu, ktorá 
umožní realizáciu mojich božských ideí, 
zacie�ujúcich nad život (vi� pozn. �. 6). 

Slabos� nám dáva okrem iného možnosti 
by� alternatívnym vo�i dominantnému centru. Nie�o 
iné dosiahneme iba v dištancii od centra, ktoré v 
sebe sústredí špecifické konkrétne hodnoty, záujmy, 
ciele, poznanie. Myslím si, že pokrok sa deje práve z 
napätia medzi odlišnými spôsobmi, ktoré núti strany 
vysporiada� sa, reagova� na odlišnos� vo svojom 
vnútri, ktoré nútia k vzájomnému ovplyv�ovaniu sa 
strán. 

Tresmontant by asi odsúdil túto myšlienku, 
ktorá je inšpirovaná dialektikou, lebo v mene 
zachovávania pokoja (7. kapitola), vidiac v Hegelovi 
privoláva�a tragédie a vojny, by nesúhlasil ani s 
formuláciou napätia. Pod�a m�a nie je taký pokoj v 
zhode s Ješuovým myslením a napokon ide i proti 
samému Tresmontantovi, ktorý si uvedomuje, že 
Ješuovo „u�enie vyvoláva v danom prostredí, v 
rodinnom kmeni a vlasti, prudkú roztržku", a i v 
Biblii sa zachovali prípady „povolenia nervov", ke� 
Ješua vyhá�al z chrámu obchodníkov. Prerod bytosti 
je tiež forma násilia – ví�azstvo nových myšlienok, 
hodnôt nad starými. 

Spomínal som pokrok. Tresmontant ho v 
celej knihe vysvet�uje snažne biologicky, 
kyberneticky, spája ho s rastom informácie, s 
prehlbujúcim poznávaním absolútna, s ú�as�ou na 
božom tvorení, ku ktorému život dospieva cez 
�loveka.                 

Najvä�šiu rozmanitos� získame, ak 
dosiahneme najširšiu názorovú základ�u, a tá sa 
môže najdlhšie zachova� v podmienkach jednak 
tolerancie, jednak pri aktívnom nihilizme, ktorý 
nedovo�uje centristické ustrnutie v jednej identite. 
Slabos� nedovo�uje pácha� totalizujúce násilie. 

V tejto súvislosti je Ježišovo pobádanie k 
miernosti príkladované jeho osobným odporom vo�i 
konven�ným zdegenerovaným normám. Vychádza z 
uvedomenia si, že k plnému rozkvetu sveta, 
maximálnej tvorivosti, divinizácie, vedie cesta 
popretia univerzálnych hodnôt apriori, ktoré by 
dogmaticky vládli nad �udskou jedine�nou 
existenciou a zbavovali by ho svedomia a 
autentického zmýš�ania i slobody. Absencia odporu 
by �loveka naopak uvrhla do pohodlia, ktoré by 
nepudilo k h�adaniu nového, k sebarozvíjaniu. V 
takto interpretovanom u�ení znie nespokojnos� 
(nespokojnos� je vykladaná ako odpor vo�i danému, 
sú�asnému). Na druhej strane je nespokojnos� v 
rozpore s niektorými prvkami tohto u�enia, ktoré 
odkazujú na vieru, bezstarostnos�, Božiu ochranu 
at�.  

Uvedomujem si, že vyššie uvedená snaha o 
syntézu Ješuovho u�enia o miernosti so slabizmom v 
postmoderne je iba v náznaku a ani k�ú�ové 
doty�nice nie sú pre nezasvätených dostato�ne 
vidite�né. Je to však môj vklad do diskusie.
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Organická 
pluralita v rámci cirkvi 

 
Sú takéto moje úvahy 

akceptovate�né v intenciách 
Ješuovho u�enia? Na jednej 
strane sú ním pozitívne 
inšpirované, na druhej strane je 
na ne použitá a interpretovaná 
len �as� z neho. Aby sme sa 
dopracovali k odpovedi, 
nemôžeme obís� otázky 
pravovernosti, cirkevnej dogmy, 
herézy, teológie ako 
interpretácie a rozvíjanie u�enia.  

Ješuovo u�enie 
prenášajú do �alších vekov jeho 
u�eníci, ktorých môžeme chápa� 
ako konštituujúcu sa cirkev. V 
storo�iach po bezprostrednom 
pôsobení Ježiša vyrástli na jeho 
odkaze mnohé doktríny, 
navzájom sa v rôznej miere 
odlišujúce, h�adajúce vlastné 
identity, dokonca neraz proti 
sebe stojace. Osobne túto 
skuto�nos� vnímam pozitívne, 
ako dôkaz plodnosti, 
progresívnosti, ve�avravnosti 
u�enia, ako podmienku pre 
neutíchajúcu komunikáciu, 
h�adanie. 

Tresmontant rozumie 
pod cirkvou „organizmus 
zhromaždených Ješuových 
žiakov". �alej hovorí, 
prijímaním Ješuovho u�enia 
prijímajú jeho samého, resp. 
samotného Boha.  

Tieto dve vety nemajú 
nepochybnú významovú 
platnos�. Je totiž rozdiel medzi 
navonok demonštrovaným 
prijatím u�enia a žitím pod�a 
neho a u�ením samotným. 
Tresmontant to vysvet�uje 
slovami, že cirkev je jednota, 
útvar, ktorý organizuje in-
formujúci (pojem v dvojakom, 
Tresmontantom vyzna�enom 
význame) princíp skuto�nej 
Ješuovej prítomnosti. 

Zastavme sa nad 
ponúknutou analógiou s 
biologickým organizmom v 17. 
kapitole (Požiadavka plodnosti). 
Ak niektorý z orgánov 
organizmu nesp��a funkciu, nie 
je plodný, je lepšie ho odstráni�. 
Kritériom náležitosti k 
organizmu je jeho plodnos�. To, 
�i v sebe ur�itá doktrína, 

názorový smer obsahuje 
informujúci princíp, sa ukáže 
by� skuto�ným, ak splní 
podmienku plodnosti v 
kres�anskom diskurze.  

Takto by sme sa dostali 
až k tomu, že herézy – 
nenahradite�né v konštituovaní 
kres�anského systému – neboli 
pre svoju užito�nos� suchými 
ratoles�ami, ale dobovým 
plodným vkladom do 
kres�anského diskurzu. Slovom, 
v�aka nejednote, názorovej 
pluralite v ideologických a 
dogmatických sporoch sa 
iniciovala teológia.  

Neviem, ako by sme 
mohli logicky odsúdi� niektorý z 
výkladov Ješuovho u�enia len 
pod�a podmienky prítomnosti 
alebo prijatia Boha. Zdá sa mi to 
ako kritérium nedostato�ne 
aplikovate�né, pretože uniká 
�udskému poh�adu. Patrí do 
organizmu kres�anského 
spolo�enstva každý výklad alebo 
sa ním má rozumie� iba 
ortodoxná cirkev ? Taká, ktorá 
sa snaží �o najdôslednejšie, bez 
významových strát prenáša� 
Slovo, konzervovaním a �o 
najvä�ším eliminovaním 
interpretácií a izolovaním od 
sveta, �ím sa svetu �oraz viac 
vz�a�uje (vi� pozn. �. 7).  

In-formujúci princíp 
(Ješuovej prítomnosti) nap��a 
dvojaký zmysel. Oproti 
bežnému – informácia ako 
u�enie, je in-formácia 
„schopnos� utvárat z mnohosti 
prvkov organizmus s celým 
radom odlišných funkcií" (str. 
274). Takto sa mi zdá, že 
doktríny, svojho �asu vyhlásené 
za bludné, sa integrujú ako 
funk�ný prvok do organizmu 
cirkvi. Ak vynájdeme spôsob 
ako prija�, po našom – 
organizova� pluralitu, potom by 
nebolo ani miesto pre 
nekompromisné odsudzovanie 
odlišnosti, periférnosti.  

 
Poznámky 
 
1. K tomuto by som si 

dovolil na�rtnú� vlastnú 
nad/interpretáciu 
heideggerovského rozlíšenia 
modov pobytu so zvýraznením 

aspektu bytia vo svete. Bytím vo 
svete sa potvrdzuje predpoklad 
otvorenosti �loveka svojim 
možnostiam. Rozdiel je však 
pod�a m�a v tom, že len �lovek 
v autentickom prístupe, 
v naladení uvedomenia si, 
kontaktu so svojou pôvodnou 
situáciou, pôvodným rámcom 
života, sa rozvrhuje s oh�adom 
na�, volí s vážnos�ou, ktorá 
patrí prvej vo�be. V porovnaní 
s neautentickým rozvrhovaním 
sa  chudobný duchom 
neza�ažuje modelmi svojej 
nadobudnutej pozície, 
skúsenosti, bohatstva, nie je 
vopred nasmerovaný pod�a 
svojej situácie , pod�a svojho 
stavu, obrazu identity, ktorú si 
úzkostne vybudoval. Zmena 
v neautentickom, v zabudnutom 
postoji na pôvodný životný 
rámec, na možnosti vlastného 
rozvrhovania sa, a teda 
osobného vývoja je iba 
pseudozmenou. Pseudozmena, 
lebo ni� nové sa ho netýka, 
nikam inam nesmeruje, 
neprekonal žiadnu úzkos� zo 
slobody – nepredur�enia. 
Produktívne riešenie �i 
pokra�ovanie vytý�enej otázky 
sa nachádza v kapitole o 
prienikoch kres�anstva 
s postmodernou na str. 7. 

 
2. a.) Nema� staros� 

v kres�anstve vyznieva ako 
neza�ažovanie sa zbyto�nými 
vecami, napr. zodpovednos�ou, 
(seba)reflexiou sveta, ktoré 
�loveku neprislúchajú vzh�adom 
na božie riadenie. 

b.) Pojem „stara� sa“ 
som uviedol z podnetu 
Tresmontantovho 
charakterizovania života v zhode 
s kres�anskými princípmi ako 
bezstarostnos�. V konfrontácii 
s Heideggerovou „existenciou“ 
má staros� iný význam, iné 
naplnenie. Staros� pobytu je 
štruktúrny, a teda ontologický 
moment. Starosti sa nemožno 
zbavi� . 

c.) Poznámka Mgr. 
Martina Vašeka, adresovaná na 
konto bezstarostnosti, snažiac sa 
vyvarova� v mojej interpretácii 
vyplývajúcemu rozporu – vi� 
a.), b.) – vyzdvihla funk�nos� 
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bezstarostnosti: bezstarostnos� 
oslobodzuje, dáva možnosti, 
ktoré boli v spútaní, v zavalení, 
v uväznení staros�ami 
nedosiahnute�né, nevidené, 
nepredstavite�né. 

d.) Závery poznámky 
sú akceptovate�né, avšak mojím 
záujmom je spôsob vyhrotenia 
možných protistojných 
výkladov, ktoré dogmaticky 
neur�ujú, maximálne navádzajú, 
provokujú k vlastnému prístupu. 

e.) Potenciálny 
hedonizmus ? Fatalistický 
kvietizmus ? 

Tieto závery sú 
výplodmi bezstarostného života, 
ktorý svojou vlastnou 
bezstarostnos�ou neostáva 
v užito�nej miere, ale prakticky 
s bezstarostnos�ou prehá�a. 
Hedonizmus, tak aj fatalizmus je 
zrodený z prí�in straty 
sebauvedomenia, zo straty 
pocitu, že ja ako aktér svojho 
života som jeho tvorcom. Ak ma 
najvyššia autorita svojou 
opornou funkciou nielen 
od�ah�í, ale zbaví od starosti, 
poskytne útechu, môžem si 
s takto ukojeným svedomím 
dovoli� bezoh�adného užívania, 
alebo ma ukolísaný pocit 
bezmocnosti zvedie k plneniu si 
„povinností“ namiesto želaného 
aktívneho záujmu o svet, 
tvorivého prístupu. 

 
3. Vychádzam 

z predpokladu, že ak by sme 
súhlasili s Tresmontantom, 
znamenalo by to, že ktoréko�vek 
u�enie, ktoré stojí 
v kontrapozícii, ktoré 
anarchisticky rozkladá sú�asnú 
podobu spolo�enského 
usporiadania a sú�asné 
prevládajúce hodnoty tohto 
systému, je len pre silných. 
Totiž iba silní dokážu stá� proti 
prúdu, majú odvahu a moc 
vystúpi� z pohlcujúceho 
systému a postavi� sa proti 
nemu. Vysvetlenie u�enia pre 
silných takto platí všeobecne. 

 
4. K poznámke Mgr. 

Martina Vašeka, že 
 a.) evanjelium 

nenarúša „pozemský hodnotový 
systém“, iba v prípade, že je 

nesprávny; b.) evanjeliové 
paradoxy neznamenajú, že Ješua 
je proti cnostnému �loveku. 

Odvolávam a rozvíjam 
vetu, že „Ješuovi nejde o 
morálku usporiadajúcu �udské 
spolo�enstvo, ale o vyššie 
princípy, ktoré sa týkajú 
utvárania božieho krá�ovstva“. 
Chcem tým poveda�, že ide o 
nesúmerate�né. V lepšom 
prípade je pozemské 
spolo�enstvo nie úplne 
odvrhnuté, ale „pridájané“ tým, 
�o zvýši od prvorodeného 
prominenta. Vyzýva sa na život 
v súlade s božími ve�nými 
hodnotami, nie na hoci aj dobre 
znejúci �udský svet vybudovaný 
na základe sociálnych, 
spravodlivých, etických, 
harmonických medzi�udských 
vz�ahoch. Utopickos� takejto 
predstavy sa zdôvod�uje práve 
z rozporu nie�oho ideálneho, �o 
sa má realizova� a miestom 
realizácie vo vyslovene 
neideálnom živote. 

Potom, ke� bude 
fungova� božie krá�ovstvo, bude 
automaticky znamena� aj to, že 
by fungovalo, že by prežilo aj 
mrzké, nepodarené, stále 
ufú�ané živo�íšne decko 
pozemského dvora. Kvôli 
�istému svedomiu si kres�ansky 
povieme, že biologické 
pozemské die�a bude prekonané, 
dospeje v plnohodnotného 
jedinca.  

Úvahy však vedú 
pri�aleko. Tak len dotoho: kto 
vie, nech odpovie ! 

Cnos� �i necnos� sú 
�udské súdy, �udské hodnoty, 
teda hodnoty vz�ahujúce sa na 
usporiadanie v �udskom 
pozemskom svete. Ješuu 
nezaujímal nedokonalý, 
relatívny, zle pracujúci �udský 
svet. Išlo mu o nie�o vyššie, 
dospelejšie.  

Ani hriešnos� �loveka 
nemožno bra� na tomto svete 
príliš vážne, pretože ten sám má 
svoje drsné zákony. Možno by 
prišli vhod Kierkegaardove 
úvahy o nesúmerate�ných 
spôsoboch života: estetickom, 
etickom, náboženskom, aby sme 
pochopili paradox 

Tresmotantovho výkladu 
Ješuovho u�enia o morálke. 

 
5. V zmysle 

sokratovskej morálky, ktorá 
popiera význam rozporuplnej �i 
prázdnej existencie, ktorá stráca 
nárok na existenciu, ak stratí 
svoje ideové zastrešenie, t.j. 
lepšie neži� ako ži� v rozpore so 
sebou. 

 
6. Teda umožní 

prekra�ova� aktuálnu 
situovanos� �loveka smerom 
k nad�loveku, pod�iarkuje, že 
ide o prekro�enie, nie len o 
nejaké vykro�enie po chodníku, 
ale o prelez na iné podlažie, 
odkia� je iný výh�ad – nadh�ad. 

 
7. Otázkou, �o je 

jednota u�ení prejdeme 
k podstatnému. Na to, aby sme 
hovorili o konkrétnom u�ení, 
ktoré by sa identifikovalo 
s konkrétnym obsahom toho, �o 
u�í, musíme asi vytý�i� 
jednotiaci princíp. Jednotiaci 
princíp, ktorý integruje rôzne 
prístupy, názory stále ešte toho 
istého u�enia. Jednotiacim 
princípom sa stáva rámcujúca 
idea u�enia, ktorá sa obsahovo 
konkretizuje tým do vä�šej 
miery, �ím viac ide o �istotu 
u�enia. 

Tak napríklad 
definova� kres�anské u�enie 
ideou Boha, pretože ideou Boha 
sa zdôvod�ujú náboženstvá 
vôbec. Treba konkretizova� 
obsah idey Boha, aby sme 
získali identitu kres�anského 
u�enia. V kres�anskej náuke sú 
�alšie rozmanité výklady, 
konkretizácie u�enia o 
kres�anskom Bohu. Na týchto 
�alších konkretizáciách sa 
identifikujú a diferencujú rôzne 
vyznania (katolícke, evanjelické, 
pravoslávne...). V rámci 
jednotlivých vyznaní existujú 
�alšie, ešte v podrobnejšej 
miere konkretizujúcejšie sa 
výklady – niektoré uznané za 
pravé, iné vyhlásené za 
heterodoxné, nezlú�ite�né. 

Niektoré rozvíjajú 
u�enie v jej nazna�enom 
želate�nom dogmatickom 
formovaní, iné akoby smerovali 



metafyzika, ontológia ) 

cesty filozofie 17  

k prekra�ovaniu ich pôvodnej myšlienky, akoby stratili spojenie s centrom. 
�o nám nazna�uje znázornené vetvenie, ustavi�né rozdrobovanie, decentralizácia ? Jedno z možných 

vyvodení je pou�enie, ako prebieha identifikácia: nadobúdanie identity odlíšením sa od iného vylú�ením toho, �o 
nepatrí do obrazu o mne, do môjho u�enia. Druhé z možných vyvodení je pou�enie o význame odchýlok, o 
význame iného.   
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EŠTE NIE�O O TRESMONTANTOVI  

 
 Claude Tresmontant, narodený 1925, študoval v Paríži filozofiu, biblickú exegéziu a prírodné vedy. 

Pracoval vo  francúzskom Ústredí vedeckého bádaní, teraz je vysokoškolským profesorom filozofie. 
 Esej o hebrejskom myslení (1955) je jeho prvotinou. Na�rtol v nej otázku vz�ahu biblického zjavenia 

k myšlienkovému dedi�stvu antiky. Tento problém potom rozpracoval s oh�adom na jednotlivé fázy európskeho 
myšlienkového vývoja v rade štúdií , najmä :  Štúdie o metafyzike (1955), Morálna náuka izraelských prorokov 
(1958), Základné pojmy kres�anskej metafyziky (1962), Metafyzika kres�anstva a kríza 13. storo�ia (1964). Za 
najobsiahlejšiu zo štúdií tohoto radu – Metafyzika kres�anstva a zrod kres�anskej filozofie (1961) – bol vo 
Francúzsku vyznamenaný Ve�kou katolíckou cenou za literatúru. Z �alších diel treba uvies� úvody k myslite�om, ktorí 
na neho významne zapôsobili, predovšetkým Úvod do myslenia Teilharda de Chardin (1956), Úvod do metafyziky 
Maurice Blondela (1963). K nim patria aj jeho štúdie Svätý Pavol a tajomstvo Krista (1956). V poslednej dobe sa jeho 
úsilie sústre�uje na  rozpracovanie prístupu k otázke Boha a zjavenia z h�adísk prírodných a historických vied – 
Skúmanie božej existencie v 2O. storo�í (1966) a Otázka zjavenia (1969). Posledné sa spájajú s prepájaním 
kres�anského náboženstva s prírodnými vedami a výklady biblických textov – evanjeliá a najmä výklad života Krista. 

 
 
Autor je študentom 5. ro�níka,  slovenský jazyk - filozofia 

 

 

 

Esej  

Marek Vatra� 
 
 
 „A za�al som chápa�, že žia� a sklamanie a smútok nie sú na to, aby nás rozladili a urobili z nás �udí 
bezcenných a nedôstojných, ale na to, aby nás priviedli k zrelosti a osvieteniu.“ 

/Hermann Hesse /  
Posledné lú�e slnka ustupujú kamsi do pozadia. Tak nebadane a nenápadne miznú až je z toho smutno. 

Koruny stromov zrazu za�ínajú o�ažieva� pod neúprosným bremenom melanchólie súmraku. Všade naokolo sa 
rozlieha nevtieravé ticho, ktoré práve v tejto chvíli nemožno zvidite�ni�. Aj nebo je teraz akési iné a predsa som 
ho už kedysi videl. De� si odchádza odpo�inú�, aby tak na jeho miesto mohla nastúpi� znova noc. Dofaj�ievajúc 
na balkóne cigaretu, stávam sa svedkom neoby�ajného stretnutia ve�ných milencov. Zvláštna momentka. 
Súbežne s �ou sa vo mne premietajú dávno zabudnuté fragmenty reminiscencií. Bežia tak rýchlo, že ich ani 
nesta�ím vníma�. Vidím sa v rôznych farbách a popritom všetkom vdychujem stále nové a nové vône. 

�osi sa deje. Zátoku mojej duše obmýva ve�ný �as prílivu a odlivu nostalgie tichej radosti. Tu vonku, 
ale zárove� aj vo vnútri je zrazu všetko tak efemérne plaché, až sa chce plaka�. A preto znovu beriem do ruky 
kame�, pevne ho zvieram v dlani a rozbíjam ním �alšie okno na svojej duši s nezištnou nádejou, že tentoraz to 
už bude naozaj Ono. To hlavné, cez trhlinu ktorého vchádzam dorá�aný na akúsi cestu, aby tak na jej konci 
mohlo dôjs� k absolútnemu splynutiu medzi mnou a mnou...  

Autor je študentom 4. ro�níka, filozofia - estetika 
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H�adanie prístupu k Nietzscheho textu:   
Verne neverné a beznádejne 
sebareflexívne priblíženia sa k vízií 
Nad�loveka.  
 

Branislav Hudec 
 

 
Úvod, ktorý z�aleka nechce by� len úvodom :  
Muky za�iatku nazna�ujú �ažkos� podujatia.  

(L. Foldényi ) 
 
Ke� prichádza �as rozpísa� a priblíži� sa k myšlienkam 

Friedricha Nietzscheho, ke� sa má myslenie rozvinú� a vstúpi� do 
sveta, kde jazyk nie je len prieh�adným nástrojom zrkadlenia, 
komunikácie, ale neustále vášnivo osciluje medzi volaním, proroctvom  
a zatratením, ke� ide estetika, a najmä neodkladná naliehavos� textu 
neodmyslite�ne ruka v ruke s jeho obsahom,  vtedy sa zrazu pôda pod 
nohami rozpadá a vystupujú na povrch otázky, ktoré nie je možné obís�. 
Samozrejme, bolo by �ahké ich ignorova�, ale tým sa ich realita 
nevymaže, ba práve naopak, ich ignorácia skôr �i neskôr vystúpi ako 
realita postupnej straty orientácie vo vlastnom texte, ako moment, ke� 
síce zaznieva re�, ba možno aj obsažná, výre�ná re�, ale chýba jej to 
najpodstatnejšie - ur�enie, význam, postoj, cie�, skuto�ný zámer, 
textové „pre�o“ . Otázka prístupu sa stáva k�ú�ovou a v celom kontexte 
tejto práce bude mojou centrálnou ambíciou a problémom, prí-stup bude 
tým horizontom, pri poh�ade a s oh�adom na ktorý sa nasledujúce 
riadky budú neustále rozvíja�.1   

Teda písa� o Nietzschem. „Dotknú�“ sa  Nad�loveka. Písa�, 
zaiste. Ve� práve mnohí tí, ktorí hovoria a neustále zdôraz�ujú prax, 
nutnos� a intimitu písania sa považujú za nietzscheovcov.  

Ale ako ? Ako a �o?  Aký diskurz rozvinú�, ke� máme pred 
sebou �loveka, ktorý, ako sám hovorí, si váži a miluje len písanie 
vlastnou krvou? Dá sa vôbec o myslite�ovi ve�kosti Friedricha 
Nietzscheho, dá sa vlastne o ktoromko�vek skuto�ne zápasiacom, 
trpiacom a mysliacom �loveku hovori� bez toho, aby �lovek - hlas, 
ktorý hovorí - hovoril nepriamo aj sám o sebe? Zaiste nie. Cie�om 
akéhoko�vek volania ( A už nehovoriac o proroctve – teda aj 
Nietzscheho proroctve!) nie je len pochopenie, adekvátna a pravdivá 
interpretácia vykonaná adresátom, ktorému je volanie ur�ené, ale 
moment vo�by, moment následnej vo�by toho, kto po�úva. Nutnos� 
vo�by. A tak nasledujúci text bude nevyhnutne textom zrady.  

Áno, ja viem. Možno ste rozpoznali, že otázky „Ako ? Ako 
a �o ?“ sú citácie. Ide presnejšie o názvy dvoch �astí monografie 
Miroslava Marcelliho o Rolandovi Barthesovi, ba dokonca aj priznanie 
(a navyše poetické rozvinutie) momentu zrady a „inoverectva“ vo�i 
predmetu svojho záujmu (v našom prípade, ako uvidíte, viacnásobných) 
nájdeme v jeho knihe o tomto francúzskom myslite�ovi. Na poli 
�estného priblíženia totiž môže by� aj zrada a zásadná pochybnos� 
v širšom zmysle vyjadrením vernosti. Ale musí by� nevyhnutné 
zdielanie problémov zárove� ich krádežou ?  Existuje nie�o 
neoriginálnejšie a nebezpe�nejšie ako snaha o bezbrehú originalitu, 
o originálnos� za každú cenu ?  

V prípade Friedricha Niezscheho už bolo povedané vlastne až 
prive�a. Tu nám sta�í uvies� krátke varovanie Miroslava Pet�í�ka2 
a problém sa vynára v celej svojej šírke. Tak teda ktorý Nietzsche ? 
Výberu je pod�a chuti. Nemecký? Ten, ktorého museli dlho a pracne 
o�is�ova�  od násilia a neprávostí, ktoré sa na �om a na jeho textoch 
udiali v jeho rodnej zemi po�as nasledujúceho polstoro�ia po jeho smrti 

(napríklad konferenciami 
o Nietzscheho pozitívnych 
výrokoch na adresu židovstva, 
žien, �i Ježiša Krista)? Alebo ten 
francúzsky, ktorý sa stal 
základom všadeprítomných 
neuverite�ne prísnych a zložitých 
metód skúmania našej 
myšlienkovej minulosti, našej 
„identity“ ? �i prípadne 
taliansky, ohlasujúci „slabé 
myslenie“ a jeho slobodu? A to 
nás ešte pán Pet�í�ek ušetril toho 
neuverite�ne širokého sú�asného 
diskurzu a zoznamu na 
nekon�iace témy Nietzsche ako 
otec postmodernizmu.  Nietzsche 
ako prvý estetický myslite�. 
Nietzsche ako celkový bod 
obratu. Nietzsche a Rorty. 
Nietzsche a perspektivizmus. 
Nietzsche a lingvistic turn. 
Nietzsche a nové chápanie 
mytológie. Nietzsche a… 
Nietzsche ako...  

Zaiste, takýto prístup je 
možné (do istej mieri legitímne) 
bráni� tézou, že skuto�ná 
hodnota myšlienky sa ur�uje jej 
dôsledkami a vývojom 
v laboratóriu �udských dejín. 
Ve� je všetkým jasné, že 
Nietzscheho slová o Nad�loveku 
sú mienené ako slová novej 
spásy, slová ur�ené a vyrieknuté 
jedine s prís�ubom budúcnosti, 
s prís�ubom nového rána.  Ale na 
inej rovine je tu možné 
rozpozna� násilie, neopatrnos� 
vo�i autorovi, spomínanú 
„disemináciu“.3  

Pamätajme, tí, �o píšu 
vlastnou krvou, tí sa ne�ítajú 
a ani nechcú „by� �ítaní“. Slová 
týchto �udí sa iní majú u�i� 
naspamä�. 

A ty ktorý iného súdiš, 
sám seba nesúdiš?  Tak teda 
úprimne. Z predošlých úvah 
jasne vyplýva, že písa� 
o Nietzschem 
„objektivistickým“, „osobne 
nezainteresovaným“, 
„interpreta�ným“ �i „bezpe�ne 
akademickým“ jazykom je 
zárove� hlboké nepochopenie, 
bláznovstvo, ignorácia a navyše 
holá nemožnos�! Tí, ktorí od 
jeho smrti zdelili, rozvíjali �i 
zatracovali jeho odkaz, sa nikdy 
nevyhli vášni osobných zámien. 
(Hoci �asto práve oni –rozvíjajúc
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 re� samotného Nietzscheho-  
nemálo sproblematizovali 
samotné chápanie obsahu a 
povahy týchto najtajomnejších 
jazykových výrazov.) Pre 
pochopenie – nutnos� 
osobného zámena v diskurze 
o autorovi, to je pocta a dôkaz 
autorovho génia! Teda natíska 
sa otázka: akú vlastne hodnotu 
môže ma� re� o Nietzscheho 
vízií Ubermensch-a od �loveka, 
ktorý je vcelku ve�mi 
zriedkavým �itate�om jeho 
prác, ktorý pri kontakte 
s Nietzscheho myslením sám 
seba neustále a opätovne 
nachádza na rôznorodých 
poziciách inoverca, a ktorý sa 
navyše nemilosrdne a celkom 
vedome dopustil a dopúš�a 
chyby, ktorú sme pred chví�ou 
odhalili?    

Totižto, pred 
samotným pozornejším 
nazretím do Nietzscheho prác 
dnes už �lovek môže ma� 
pomerne „jasnú“ predstavu 
o Nietzscheho Nad�loveku 
v�aka takmer „klasickým“ 
zdrojom. Dokonca (áno, ide mi 
celkom zjavne o priznanie) tá 
malá kôpka kníh, ktoré som na 
za�iatku vybral, aby mi 
umožnili nasiaknu� výsostne 
majestátnou, prelomovou 
a samozrejme tak trochu 
nevyhnutne patetickou 
atmosférou monumentálnej 
prichádzajúcej „smrti �loveka“, 
tak v tejto kôpke by ste márne 
h�adali meno nemeckého 
filozofa! Trochu (seba?)irónie:  
Bu�me úprimní, existuje 
slávnejšia, výre�nejšia, 
dojímavejšia pasáž o 
„poslednom �loveku“ ako 
posledná kapitola 
Foucaultových Slov a vecí?4 

A �o Deleuzov 
komentár, ktorým kon�í svoju 
slávnu knihu o svojom 
niekdajšom priate�ovi ?5 
A jeho priblíženie v tej dobe 
ešte priam mysteriózneho 
štrukturalizmu?6 Otázky môžu 
pokra�ova� :  je postmoderný 
koncept otvorenosti vo�i 
„myslite�ným“ identitám 
dedi�om Nietzscheho 
odvážneho filozofického 
kladiva? A naša estetizácia 

skuto�nosti, ktorá už v praxi zasahuje každú rovinu �udského života a 
myslenia? Je vôbec možné �íta� filozofa Nietzscheho a úplne potla�i� 
vedomie toho, �o sa vo filozofii a živote udialo medzi jeho smr�ou 
a našim zrodením? Celkom osobne, toto je môj „diseminovaný“ 
Nietzsche. Ale priznanie zrady jej ú�inky nikdy neruší, žia�.  

Avšak prosím vás, pred vyrieknutím akéhoko�vek posledného 
súdu k tomuto prístupu treba by� opatrný. Okrem prípadu, ke� je vec 
príliš �aleko, totiž skuto�ne existuje stav, ke� vec nevidíme práve preto, 
lebo je príliš blízko. Samotná schopnos� myslenia je podmienená �udskou 
ve�mi úspešnou „mohutnos�ou“ transcendova� svoje vlastné názory, t.j. 
v a prostredníctvom meta-diskurzu pochopi�, ale napriek tomu nesúhlasi�, 
nezú�astni� sa. Ak je však �lovek úprimný, musí vedie� pre�o sa vôbec 
priblížil, ako aj pre�o nakoniec zazneli kroky jeho odchodu. C. S. Lewis  
raz povedal, že sú veci, ktoré môže pastierovi poveda� len ovca, práve 
preto, že iba ona je ovcou.  
 
Varovanie:   „Filozof“, alebo „myslite�“ ?  A �o to 
znamená?  
 

S rozli�nými podobami „varovaní“ alebo otázkou, �i 
Nietzscheho vôbec možno nazýva� filozofom7, sa �asto  stretávame 
z jednoduchého dôvodu. Nietzsche je totiž kako-fonický fenomén. 
Mnohohlasný, polýfonny, ba neraz vnútorne protire�ivý, obrazný. Pod�a 
mnohých je myslite�om ve�mi náchylným k celostnému a 
všezahr�ujúcemu úsudku, aj ke� (bezpochyby) s geniálnym vh�adom 
a zmyslom pre jednotlivosti. Nietzsche ako „kritický myslite�“ v klasicky 
filozofickom význame tohto slova je pomerne vtipná apória. Niet 
myslite�a, ktorý by podnietil to�ko rozdielnych reakcií, hlboko inšpiroval 
tak rôznorodé myšlienkové smery.  Kde je však k�ú� k tomuto faktu a ako 
s ním primerane narába�? Sná� základná rovina, na ktorej sa Nietzscheho 
myslenie neustále rozvíja, a do ktorej musíme sami seba pracne 
„pretavova�“ pre adekvátny vstup do jeho sveta (teda my, ktorí tento svet 
akosi neobývame...), je jeho vášnivo umelecké, estetické pochopenie 
jazyka, ktorý sa „nehrá na nosite�a pravdy“, paradoxne nevyhnutne 
metafyzický koncept reality, ktorá nepredstiera ve�né inherentné 
„významy“ a „podstaty“. Celá sféra „bytia“, „svet“, „�lovek“ a jeho cie� 
(bolestne vydobíjaný postavou a úsilím Nad�loveka), „poznanie“ : to 
všetko sú pod�a Nietzscheho v podstate hlboko  estetické fenomény.8  

Skuto�ne, tí, ktorí sa považujú za jeho nasledovníkov, 
Nietzscheho myslenie neuctievajú ako revolu�ný „vh�ad do reality“ (aj 
ke� sa tejto rovine implikácií jeho myslenia - typicky nietzscheovsky -  
jednoducho nedá vyhnú�!), ale ho tvorivo pretvárajú, tvarujú, amplifikujú, 
po-užívajú, lámu, nútia ho kri�a�, „vrieska� a protestova�.“9 (Ne)h�adanie 
„pravdy“ v Nietzscheho textoch ?  Avšak aké je bytie textu, ktorý nestojí 
na vlastnej pravde (ve� pravda je žena!)  ale zárove� si nárokuje 
legitimitu až hystericky vášnivého odsúdenia takmer všetkých 
presved�ení a „právd“ celých tisícro�í západnej kultúry? Odkia� 
prichádza tento hlas a ako sám seba ospravedlní, ako sám seba vysvetlí?  
Kde je to miesto, z ktorého zaznieva a ako je toto miesto fixované? 

Naozaj sa ospravedl�ujem za opätovnú „herézu“ a vulgárnu ne-
nietzscheovskos� predošlej otázky. Už si spomínam, nie je to nakoniec 
práve táto nutnos� po „vysvetlení“ a „pravdivom význame“, ktorá je 
pod�a Nietzscheho zdrojom takmer všetkých našich chorôb? 
Nietzscheovci ako Michel Foucault, tí, ktorí pracujú s metódou a presným 
okruhom explicitných problémov, tí tejto otázke �elili celý život a nikdy 
ju uspokojivo nezodpovedali, ale Fridriech Nietzsche, prepá�te, už naozaj 
nezabudnem,  tomu sa otázky jeho vlastnej koherencie nekladú, tento 
�lovek je predsa hlásate� zániku starého a nevyhnutného príchodu nového 
horizontu, nového rána !  

(Alebo žeby sa práve tu podobné otázky klás� mali? Ve� 
v stávke je ve�a, hádam všetko o �o kedy mohlo v našich životoch ís�.) 
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Teda volanie, volaním je Nietzscheho hlas. A my vieme, že monumentálne kladivo Nietzscheho 
diagnóz európskych chorôb, o ktorom sa píšu primerane hrubé knihy, lebo ich zoznam je naozaj dlhý, my vieme, 
že toto všetko je len nevyhnutné vy�istenie pôdy pre Nietzscheho pozitívny krok a povel vpred, pre dávkovanie 
lieku : prichádza Nad-�lovek a vedomie Ve�ného návratu... 
 
   My noví, bezmenní, my nepochopení, my priv�as narodení... 
 

Ako Michel Foucault presved�ivo a energicky poukazuje v našom skôr uvedenom úryvku, �lovek, ktorý 
zabíja Boha (ktorému doteraz v�a�il za svoju identitu), tento �lovek je nevyhnutne zárove� posledným 
�lovekom, je vrahom, pred ktorým sa zrazu otvárajú ne�akané, ale hrôzostrašné možnosti. Vzdúva sa Oceán 
nových síl. Samozrejme, Nietzsche je zaiste „nový filozof“, ktorý svoj smiech a hlas celkom vedome a s plným 
vedomým následkov tohto �inu (a tu je príkladom myšlienkovej odvahy par excellence), umiest�uje do tohto 
prázdneho priestoru, do tejto neosved�enej a nevyskúšanej budúcnosti �loveka, ktorý vypil oceán, ktorý zabil 
svojho Boha. Nemý�me sa, tu nejde o koniec, tu ide naopak o za�iatok. Na tomto mieste nechceme komentova� 
a spori� sa o  legitímnos� tohto �inu, sná� len netreba pod�iarkova� nevyslovite�nú dôležitos� jeho následkov a 
obrovskú �archu (nutnos�?) tejto vo�by, ktorú máme všetci v moci urobi�. Ve� otázka, o ktorú tu  ide, je priam 
a-historická, má mnoho dimenzií, musí si ju položi� každý sám za seba a je �asto celoživotným h�adaním: je 
život �loveka bez vedomia v�a�nosti, bez seba-prekra�ovania  smerom k transcendentnu, bez h�adania významu 
a zmyslu, ktorý je daný už tým, že �lovek nie je stvorite�om vesmíru a seba samého, je takýto život novou 
slobodou, novým horizontom alebo najnebezpe�nejším sebaklamom? Môže by� �lovek naozaj Nietzscheho 
novým astronómom, ktorý nestojí v údive nad „hviezdnym nebom nad sebou“, ale túži „aj hviezdy prinúti�, aby 
sa krútili okolo neho“?10  

 Nietzscheho rozchod s kres�anstvom a akýmiko�vek nad-pozemskými hodnotami, pravdami 
a nádejami bol pod�a jeho biografov prekvapivo bezbolestný, bez vnútorných kríz. Vieme, že Nietzsche od 
svojich mladých rokov „neveril ni�omu a nikomu“. Avšak bez kríz nebolo jeho celoživotné h�adanie toho, �o by 
vyplnilo vzniknutý priestor prázdnoty a neodbytný pocit márnosti �udskej existencie.  Na tejto a žiadnej inej 
súradnici, na pozadí tejto neprieh�adnute�nej absencie akéhoko�vek významu, ktorý by bol �loveku vopred 
daný, na pozadí všadeprítomného a hrozného nihilizmu, tu a nikde inde sa zdvíha Nietzscheho hlas a vízia Nad-
�loveka, bytosti, ktorá bude tvori� hodnoty. Áno, tvori�, tvori�, tvori� a toto tvorenie, nie nepodobné 
umeleckému extatickému vyt	ženiu, bude jeho zmyslom.  Nad�lovek bu� zmyslom zeme! Bu� neobmedzeným 
Dionýzom zeme! Bez hudby by bol môj život omylom, tak sa neraz Nietzsche vyjadril. 
 Samozrejme, Nietzscheho vízia tohto budúceho tvorcu významu je a s oh�adom na jeho „podstatu“ - 
chce by� - zna�ne  básnická, navyše je ohlasovaná až s hysterickou naliehavos�ou, napokom ve� ide 
o Nietzscheho hlas.11 Jediné bezpe�né koordinanty, ktoré Nietzsche na�rtáva, je boles� a nesmierna �ažkos� 
prechodu do tejto novej formy života.12  Prechod do plnosti želaného stavu mimo dobra a zla, ke� sa sféra etiky 
navždy premení z otázok „mal by som“ �i „musím“ do sveta „chcem“, do sveta jedinej istoty a potreby – vôle 
k moci – na tento prechod treba pod�a Nietzscheho nesmierne ve�a síl, množstvo zdravia, je potrebné zdravie 
„nové, mocnejšie, odolnejšie, tuhšie, odvážnejšie, radostnejšie než aké bolo každé doterajšie zdravie.“13 Za akú 
cenu je vôbec možná táto premena z �avy na leva a z leva na nové die�a? A kedy, za akých podmienok sa vôbec 
za�ína?  
 Vieme, že Nietzscheho hnev a naliehavos� k epochálnemu kroku vpred za�ína tam, kde sa pod 
najrôznejšími pláštikmi a hrami o �udský zmysel skrýva jeho hlboká, hrozivá a všadeprítomná absencia. Jeho 
kritika životných praxí �i už súdobého kres�anstva (katolocizmus neschopný komunikácie so svetom 
a protestantské liberálne kres�anstvo majúce so skuto�ným kres�anstvom spolo�ný hádam len názov), alebo 
pohodlného „pokrokového vedátorstva“ je zaiste oprávnená. Boj proti európskemu nihilizmu je teda boj 
s jedným s najnebezpe�nejších nepriate�ov, ide o boj so spánkom. Boj vášnivej túžby so spánkom spokojnej 
ni�oty. Samozrejme, ten istý boj vždy bojovali aj �udia stojaci v tradíciách, ktoré Nietzsche nemilosrdne 
kritizuje. Doteraz však bolo zúfalé volanie k bdelosti zárove� volaním do vz�ahu s Nepodmienenou Osobou, 
Nietzscheho situácia a hlas však kone�ný cie� nepoznajú.  Nádej a úkryt, azyl pred šialenstvom ni�oty poskytuje 
Nietzschemu len vedomie ve�ného návratu, návratu toho istého.  
 Nad�lovek a hlásanie mýtu ve�ného návratu išli v myslení neskorého Friedricha Nietzscheho ruka 
v ruke a zárove� medzi nimi vždy stáli neprekonate�né priepasti. Ba sú interpretátori Nietzscheho diela, ktorí 
zastávajú názor, že nevyhnutná lineárnos� mohutnej vôle k moci uskuto��ovanej Nad�lovekom a nekon�iaca 
cyklickos� ve�ného návratu boli vnútorné rozpory takého rozsahu, že zobrali silu a prispeli k strate nádeje 
u samotného Nietzscheho. „Kontroverzní u�ení v
�ného návratu, které se pokouší zahrnout do jednoty lidskou 
v�li s jejím sm
rováním k ur�itému cíly (p�ímka) a bezcílným kroužením sv
ta jako prstenu v
�nosti, ústí tedy 
v pravdu šílenství.“14 Je možné, že by sa na smr� vysilený a na seba odkázaný Nad�lovek nakoniec poddal 
márnosti zachytenej v prastarej hebrejskej knihe Kazate�?
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A my ? 
 
Dovo�te ešte jeden postreh. Nemenej ako povaha samotnej Nietzscheho vízie je zaujímavý aj �asový 

horizont, ktorý je pod�a Nietzscheho potrebný na bolestný prechod generácií �udí k Nad�loveku. Nietzsche sám 
seba vníma ako hlas budúceho storo�ia, ba tisícro�ia. Teda sme my Nad�udia? Bolo šialené XX. storo�ie tou 
nevyhnutnou  boles�ou k príchodu Nietzscheho novej životnej formy? Bola všetka tá boles� boles�ou prerodu? 
Samozrejme, �lovek nežije primárne ako príslušník toho-ktorého storo�ia a geografického priestoru, ale ako 
konkrétna osoba. Teda nie je možné odpove� na túto otázku vulgárne zovšeobec�ova�. Jedno je však jasné, 
Nietzscheho Nad�loveka  vždy �aží otázka zmyslu a významu, hrozivo vníma jej h�bku a šírku a energicky sa 
snaží vlastnou estetikou existencie podáva� odpovede. Mnohí, nebojme sa poveda� drvivá vä�šina z nás, 
„sú�asných európanov“, žijeme v a po smrti vteleného Boha kres�anského teizmu, ale zaujíma, trápi to vôbec 
niekoho? Kto bude kri�a�, pýta� sa a h�ada� až do vysilenia? Zomiera Nad�lovek tam, kde nikoho nezaujíma, 
pre�o mal vlastne prís�? Tak ako Nad�lovek vstáva po smrti Boha, môže Nad�loveka zabi� televízia, ekonómia, 
zábava, technika, proste - naša „kultúra“ ?  
 
Záverom... 
  

Mnohými a rôznorodými smermi by sme mohli našu reflexiu predlžova�, amplifikova�. Ak chceme 
pokra�ova� v už názve nazna�enej beznádejnej seba-reflexívnosti tejto práce, je jasné, že sú�asnos� skuto�ne 
prináša reálnu existenciu nových druhov „myslite�ných“ identít,  ale to by sme museli vstúpi� do nesmierne 
neistých vôd toho, �o nazývame postmoderným svetom a jeho povahou. Skúma� Nietzscheho vplyv (�i odhad?) 
na intímne podoby identity sú�asného �loveka by iste stálo za námahu.  
 Akoko�vek, úprimný, �ažký a každopádne obohacujúci zápas s Friedrichom Nietzschem však za�ína 
konfrontáciou s jeho otázkami a neraz až znepokojujúco legitímnou kritikou �udského nihilizmu, nášho 
nihilizmu. A aby celá tá námaha mala zmysel, mala by to by� konfrontácia nietzscheovská - teda „do naha a do 
krvi“. Ve� osobné rozhodnutie zavraždi� Boha (Boha vraždia vždy konkrétny jednotlivci) a ak áno, tak 
nevyhnutná �archa rozhodnutia kam ís� �alej, to sú udalosti, ktoré fundamentálne a navždy ur�ujú horizont toho, 
�o a ako máme robi�, v �o smieme veri�, dúfa�, kým sme a kým sa raz môžeme sta�. 
 
Poznámky: 
 
1.  Preto sa dopredu ospravedl�ujem za paradoxne 
malý priestor venovaný samotnej postave Nad-
�loveka, celkom vedome vsunutý až do druhej 
polovice tejto práce. Je mi jasné, že �itate�a chtivého 
po zamyslení a informáciách o Nad�loveku 
nevyhnutne sklamem. Nasledujúci text však 
tematizuje iné a neraz nesmierne jemné otázky. 
Sná� len to�ko na svoju obranu. 
2.  „Friedrich Nietzsche je na konci 20. století tém
� 
balvan, problém, který nemá �
šení, tedy v podstat
 
nep�ístupný autor. A to nikoli proto, že by byl 
antikvovaný �i zapomenutý, nýbrž práv
 proto, že 
pravdou je opak. Jenže práv
 tato jeho silná aktualita 
je silná až p�íliš a stává se p�ekážkou na cest
 k jeho 
vlastním text�m.  Stopy jeho p�sobení se objevují 
jako velká inspirace, Nietzsche je p�etvo�en nejen do 
foucaultovské genealogické analýzy diskurzu, nýbrž 
práv
 tak i do deleuzovsko-guattariovské 
nomadologie, žije v psychoanalýze a funguje jako 
dvojzna�ný mezník v Heideggerovi...A p�ece se zdá, 
že toto vše je spíše b�emeno, že Nietzsche sám �ten 
není, protože je rozptýlen a scela „diseminován“ 
v nejr�znejších prostorech r�zných text� t
ch, kdo 
zcela nepochybn
 p�ijali podn
ty práve z n
j. 
Stru�ne : Nietzsche je podn
t, je vliv, je p�sobení, je 
pretext, �i genotext – a nadto tém
� už nic.“ Pet�í�ek, 
str. 114 . 
3. Za všetky podobné hlasy ešte jedna citácia pod 
�iarou: „Neviem si predstavi�, že Nietzscheho práce 
sú výsledkom tej pozornej stratégie písania, ktorú 
mu Derrida pripisuje. Zato si viem celkom dobre  

 
 
predstavi�, ako túto stratégiu uplat�uje vo svojom 
písaní (napríklad o Nietzschem) sám Derrida. 
Mnohé ma presvied�a, že Derridove slová 
o vyhýbaní sa hlu�ným antitézam platia skôr o �om 
ako o Nietzschem.“ Marcelli, str.83. 
4. Nemôžem si odpusti� uvies� aspo� krátke ukážky 
„vášní“ jeho jazyka, bez nasledujúcich dnes už 
svetoznámych riadkov by práca o Nietzscheho 
Nad�loveku bola v istom zmysle neúplná :  
„Dnes – a Nietzsche tu opä� nazna�uje bod obratu- 
sa netvrdí ani tak neprítomnos� alebo smr� Boha, ale 
skôr koniec �loveka (ten mali�ký, nepatrný posun, 
ten odstup vo forme totožnosti, ktorým sa 
z kone�nosti �koveka stáva jeho koniec), potom sa 
ukazuje, že smr� Boha je spätá s posledným 
�lovekom: �i ten, kto vyhlasuje, že zabil Boha, a kto 
tým svoj jazyk, svoje myslenie a svoj smiech 
umiestnil do priestoru už m	tveho Boha, no 
vystupuje ako taký vrah Boha, ktorého existencia 
pripúš�a slobodne sa rozhodnú� pre túto vraždu, nie 
je posledným �lovekom? Posledný �lovek sa teda 
zrodil pred smr�ou Boha i po nej, kedže zabil Boha, 
je sám zodpovedný za svoju vlastnú kone�nos�, ale 
ke�že hovorí, myslí a jestvuje v smrti Boha, sama 
jeho vražda je predur�ená umrie�: noví, takí istí 
bohovia už vzdúvajú budúci Oceán, �lovek �oskoro 
zanikne. Nietzscheho myšlienka zvestuje ani nie tak 
smr� Boha, ako následný a s �ou hlboko spätý 
koniec jeho vraha, zvestuje roztrieštenie sa �udskej 
tváre v smiechu a návrat masiek...Archeológia nášho 
myslenia po�ahky ukazuje, že �lovek je nedávnym 
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vynálezom. A že sa blíži k svojmu koncu...potom sa 
možno bez obáv stavi�, že �lovek sa vytratí ako tvár 
z piesku na brehu mora.“  Foucault, str. 390-392. 
5. „Jak by �ekl Foucault, nad�lov
k je mnohem 
mén
, než zminení existujících lidí a mnohem více 
než zm
na pojmu: je to nástup nové formy, ani 
Boha, ani �lov
ka, o níž m�žeme doufat, že nebude 
horší než ty dv
 p�edchozí.“  Deleuze, Foucault, str. 
190. 
 6. „...štrukturalizmus je neoddelite�ne spätý 
s novým materializmom, s novým ateizmom, 
s novým antihumanizmom. Ak má totiž miesto 
prednos� pred tým, kto ho obsadzuje, potom pre 
zmenu štruktúry ur�ite nesta�í postavi� �loveka na 
miesto Boha. A ak je toto miesto miestom m	tveho, 
potom smr� Boha znamená smr� �loveka 
v prospech, ako veríme, nie�oho prichádzajúceho, �o 
však môže prís� iba v štruktúre a prostredníctvom jej 
mutácie. Takto sa ukazuje imaginárny charakter 
�loveka (Foucault) alebo ideologický charakter 
humanizmu (Althusser).“ Deleuze, Pod�a �oho 
rozpoznáme štrukturalizmus, str. 18. 
7.  Alebo žeby naopak, žeby práve jeho váše�, 
otázky a naliehavos� h�adania definovali toho, kto je 
„filozofom“? 
8. Podobný názor na k�ú�ovú úlohu Nietzscheho 
všadeprítomnej estetizácie skuto�nosti uvádza 
Pet	í�ek: „Stru�n
 �e�eno: zdá se mi, že cesta 
k Nietzschemu, která by nebyla tak fatáln
 
poznamenána svrchu uvedenými aporiemi, m�že 
dnes skute�n
 vést rovn
ž p�es jeho estetiku. Tato 
perspektiva je slibná hned v dvojím smyslu: 
dovoluje „návrat“ k dílu samému, to jest jiný pohled 
na nejvlastnejší základy Nietzscheho filosofie, a za 
druhé situuje do kontextu sou�asného myšlení 
Nietzscheho op
t p�ímo, a nikoli jen jako pretext 
jiných textu.“ Pet�í�ek, str. 15. 
9.  pod�a Foucaultovho výroku uvedeného 
v Robinson, str. 69. 
10. Nietzsche, Tak vravel Zarathustra, str. 44. 
11. Samozrejme, ak je Nad�lovek budúcou a sná� 
v istých formách i sú�asnou realitou, existujú úvahy 
o nesmiernej šírke a podobe legislatívnych, etických, 
sociologických, ekonomických, proste vše-
kultúrnych zmien, ktoré budú potrebné pre 
umožnenie existencie tejto životnej formy a jej 
hodnôt. Nietzsche je však prvý z prvých, jeho 
volanie po Nad�loveku sa vždy pohybuje vo sfére 
hlboko existenciálneho volania jednotlivca k prijatiu 
zodpovednosti za príchod budúceho „megatvorcu 
zmyslu“. Nie je vylú�ené, že Nietzsche vždy videl 
svojich nasledovníkov len vo ve�mi úzkej skupine, 
nakoniec ide o nesmierne elitárske u�enie. Na jeho 
obranu. Žia�, sná� aj skuto�ný život bol vždy 
záležitos�ou istej, nazvime to „elity“. Moc nihilizmu 
koluje v našich žilách ve�mi hlboko. 
12. „Doterajší �lovek – takpovediac embryo �loveka 
budúcnosti- zahr�uje všetky tvorivé sily zacielené na 
onoho �loveka budúcnosti, a ke�že tieto sily sú 
obrovské, vzniká pre doterajšie indivíduum tým viac 
utrpenia, �ím vä�šmi ur�uje budúcnos�. Toto je 

najhlbšie pochopenie utrpenia: tvorivé sily narážajú 
na seba.“   Nietzsche, Breviár, str. 96.   
13. Tamže, str. 97. 
14. Hrbek, str. 17. 
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Život a smr�.  
Viac ako manželstvo z nutnosti... 
 
Martin Oravec 

 

Miesto úvodu 
 

 Nietzsche - nemecký filozof, ktorý ma jednozna�ne zaujíma, fascinuje. Jeho dielo môžeme s k�udným 
svedomím ozna�i� za kontroverzné. To je ale len dobré, pretože o to zaujímavejšie je potom jeho �ítanie. Pár 
slov k práci, ktorá bude nasledova�? Vznikala za vcelku zaujímavých okolností, ktoré sa odzrkadlili  i na jej 
orientácii, v súvislosti s problematikou, ktorou sa zaoberá. V súvislosti s tým je tu samozrejme hne� jeden 
problém – nie tak celkom sa vyjadruje ku koncepcii nad�loveka... Vlastne, ak vôbec, tak sa týka len jedného, ale 
zato dos� dôležitého, ak nie toho najdôležitejšieho, aspektu života!  
 
Pre život, od smrti...  

 
Man soll vom Leben scheiden wie Odysseus von Nausikaa scheid, - mehr segnend als verliebt. [(4), s. 

82] (�lovek by sa mal so životom lú�i� ako Odyseus od Nauisiki  - viac žehnajúc ako za�úbene – preklad 
autora).  

Pre�o Nietzsche tak �asto uvažuje o smrti, ke� sa v prvom rade venuje tomu, aký by mal by� život? 
Jednoducho preto, že smr� patrí k životu, ako život k smrti. Dobrý život si zasluhuje dobrú smr�! Smr� nie je 
cie�om, ale je prostriedkom, ako cie�, životný cie� valorizova� v kone�nej podobe. Ako dáme lepšie najavo, že 
je naše dielo už úplne hotové, že už nie je �o doda�, ako to, že umrieme? Našou smr�ou kon�í naša pú� po tomto 
svete, teda už nemáme možnos� nie�o zmeni�, pokazi�. Brutálna, tak trochu triviálna pravda, �i úplná hlúpos�, 
šialenstvo vedúce k nárastu samovrážd? Skôr to prvé, ako to druhé. Pre�o? Lebo samovražda zdravého jedinca je 
zmarená šanca. Kto, hlavne z mladých �udí vie, skuto�ne vie aký má cie�, �o chce vykona�? Teda nejde tu len 
o umieranie, správne umieranie, je to skuto�ne i otázka života. Zvláštne, však, že i ke� sme za�ali smr�ou, teda 
istým koncom našej púte na tomto svete, dostali sme sa k otázke zmyslu a úlohy života. No vrá�me sa k smrti. 

„Mnohí umierajú príliš neskoro a niektorí priskoro“. [(3), s. 50] Mohli by sme hovori� o tomto citáte 
ako o výzve k samovražde? Isteže mohli, len �i by to bolo aj na mieste... Dos� podstatnou �as�ou tejto výpovede 
sa mi zdá slovo „príliš“. Vlastne, pripus�me nachví�u, že tým chcel poveda� to, že v živote každého z nás raz 
nastane chví�a na smr�. To je úplne správna domnienka, každý predsa raz umrie. Nám tu však ide o �as, hlavne 
o �as a až potom o spôsob. Pre�o �as? Tu sa opä� musíme „vráti�“ medzi živých, k otázke cie�ov nášho života. 
Citovaná pasáž �alej pokra�uje: „Ešte cudzo znie u�enie: „Zomri v pravej chvíli!“ [(3), s. 50]  Preto je podstatné 
slovo „príliš“, preto je podstatná otázka �asu. �lovek má ma� cie�, ktorý chce naplni�. Nesta�í ale len chcie�, 
treba i kona�, treba ho zrealizova�! A kým nie je hotový, kto môže umrie�, umrie� dobrovo�ne a zárove� 
stato�ne? Kto, ako si môže dovoli� odís� z tohto sveta dobrovo�ne? V ich prípade jednozna�ne neplatí druhá 
pasáž uvedeného citátu. Dovolí si to, iba taký �lovek, ktorý odmietne život, taká osoba, ktorá život svojím �inom 
zahanbí, poškvrní! Taká existencia bola (zrejme) od za�iatku stratená...  

Smr� ako zav	šenie života by mala by� tak i prijímaná. Mala by sa sta� oslavou naplneného života, 
cie�avedomej existencie. Odchod zo sveta sa môže a mal by sa sta� „podnetom a prís�ubom“ [(3), s. 50] pre 
tých, ktorí majú pred sebou ešte nejakú tú �as� svojho života. Podnetom – preto, že �lovek, ktorý umiera 
završujúcou smr�ou odchádza zo sveta ako ví�az. Je teda príkladom toho, že život je zvládnute�ný. Dôvod, aby 
mohla by� prís�ubom? Kto umiera neš�astný, nespokojný, ke� vie, že má za sebou „kus správne vykonanej 
práce“? Komu sa umiera �ažko, ke� vie, že jeho smr� sa stane „�erešni�kou na torte“? 

Z vyššie povedaného vyplýva ale ešte �alší „posväcujúci“, podnecujúci faktor – príkladná smr� 
paradoxne napomáha i zdravým vz�ahom v �udskej spolo�nosti. Ak �udia pochopia a skuto�ne príjmu smr� ako 
správny, pravdivý a vlastne jediný skuto�ný spôsob zav	šenia svojho životného diela, budú sa správa� inak 
k tým, ktorí umierajú. Nebudú viac v ich okolí, pri smrte�nej posteli stá� trúchliaci, smútiaci a deprimujúci �udia, 
ale �udia radujúci  sa z ví�azstva odchádzajúceho. Nebudú viac pozostalí oplakáva� zosnulých, ale tí budú pre 
nich vzorom, výzvou do boja menom život! 

No a ke� sme už pri boji, �o takto si poveda�, aký je druhý najlepší druh smrti. Je to umrie� v boji. 
Teda umrie� tak, že svoju smr� vyzveme, že sa jej pozrieme do o�í. Síce tak konáme vždy, ke� je naša smr� 
zav	šením života, ale... ...ale boj, vojna je ur�ite direktívnejší spôsob ako vyzva� smr�. „...a tak premárni� ve�kú 
dušu.“ [(3), s. 50] – premárni�“? Tak toto slovo vyznieva dos� prekvapujúco. Doteraz sme hovorili o tom, aké je 
dôležité smr�ou oslávi� život, da� mu kone�ný zmysel a zrazu toto. �o s tým? Asi by sme sa mali pozrie� nato, 
aký má Nietzsche poh�ad na bojovníka. Presnejšie povedané, aká motivácia ho má vies�, aký cie� má sledova� 
bojovník. Myšlienky, sú to myšlienky, ni� viac a ni� menej. Jedine ak by sme k nim ešte pridali jedno sloví�ko, 
prídavné meno – vlastné. Teda bojova� máme za vlastné myšlienky. K tomu ma tak napadá: nie sú to náhodou 
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myšlienky, ktoré nám dávajú ciele. A nie práve 
prostredníctvom myšlienok nachádzame spôsoby 
ako tieto ciele zrealizova�? 

Odhliadnuc od tejto „motivácie“, svoje 
miesto tu má i odvaha a stato�nos�. Vo vojne, v boji 
sa však tieto pocity ur�ite prejavia viac ako 
v bežnom živote. I ke�  to je tiež istý druh boja. 
„Vašou prácou nech je boj, vaším mierom 
ví�azstvo!“ [(3), s. 33]  

 „Vojna a odvaha urobili viac ve�kých vecí 
ako láska k blížnemu. Nie váš súcit, ale vaša 
stato�nos� doteraz zachra�ovala tých, ktorých 
postihlo neš�astie.“ [(3), s.33] Aké ve�ké veci mal 
autor citovaných viet na mysli? Ciele, úlohy, ktoré 
by si �lovek v živote mal da� a ktoré by sa mal 
snaži� i plni�. Pre�o viac ako láska k blížnemu? 
Možno preto, že láska k blížnemu sa odohráva na 
striktne osobnej rovine... A teraz by som asi mal 
poveda�, že oproti tomu vojna sa odohráva vo 
vä�šom merítku. Možno mal, ale ja to neurobím. 
Pre�o? Boj, skuto�ný boj za seba, svoje myšlienky 
by mal by� tiež záležitos�ou intimity. Intimity? Tak, 
to som možno trochu prehnal... Ale rozhodne je to 
nie�o osobné. Boj by mal by� osobný. Mali by sme 
do�ho vklada� nie�o zo seba. Druh boja o ktorom 
hovorím, by sme mohli lepšie pomenova� ako súboj. 
Tvárou v tvár, proti súperovi. �o je vä�šia výzva? 
Myslím, že ni� viac nevyzve muža ako boj, ako 
priame súperenie. Ak necúvneme, �o ani nemôžme, 
ak sme bojovníci z h�bky našej duše, �o viac si 
môžeme pria� ako zví�azi� a tým necha� zví�azi� 
naše myšlienky? A porážka?  

�o je vlastne porážka v boji? Smr�? Nie, to 
�ažko... Bu� nás totiž porazil niekto lepší, 
schopnejší, možno niekto, kto lepšie veril svojím 
myšlienkam, možno že niekto, kto mal vznešenejšie 
myšlienky. To však nie je porážka, maximálne 
prehra. Prehra v boji, ale nie v živote. Položili sme 
predsa život v snahe presadi� naše myšlienky. A ke� 
už hovoríme, že boj je i záležitos� intimity – musia 
tu jestvova� i nejaké city k protivníkom.  

Nenávis�, jeden z najsilnejších citov, aký je 
�lovek schopný cíti�. Nenávis�, skuto�ná nenávis� 
nap��a, a ešte ako. Ak nie�o/niekoho skuto�ne 
nenávidíme, intenzívne nenávidíme, len �ažko 
nájdeme v srdci ešte miesto pre nejaký pocit, ktorý 
by objekt nášho „záujmu“ akoko�vek znevažoval. 
Hlavne sa v �om nenájde miesto pre poh	danie! A to 
je dôležitá informácia. „Môžete ma� len nepriate�ov, 
ktorých treba nenávidie�, ale nie nepriate�ov, 
ktorými by ste poh	dali. Musíte by� hrdí na svojho 
nepriate�a: potom sú úspechy vášho nepriate�a aj 
vašimi úspechmi.“ [(3), s. 33] Preto len �ažko 
môžeme súhlasi�, že porážka v boji je nie�o zlé pre 
bojovníka. Preto je druhým najlepším spôsobom 
smrti premárnenie ve�kej duše v boji... 

Akú by mala ma� smr� podobu, akú ma 
v o�iach našich sú�asníkov, �o do spôsobu jej 
príchodu k nám? udia sa jej obávajú, stránia sa jej, 
snažia sa jej unika�, tak dlho ako sa len dá. Nemajú 
ju radi, ani trochu. Nevidia v nej šancu na zav	šenie 
svojho života, tak aby boli jednozna�nými ví�azmi. 

Nevidia v nej priate�a, ktorý prichádza, aby nás 
zobral za ruku a previedol na druhú stranu. Nie, je to 
presne naopak! Robia z nej toho najvä�šieho 
nepriate�a akého život len môže ma�. Pre mnohých 
smr� a život nie sú najlepší priatelia, nevidia v nich 
nerozlu�nú dvojicu. Ak však akousi �udesnou 
náhodou áno, tak to berú aj tak len ako „manželstvo 
z nutnosti“. Pre tento svoj strach nikdy nezažijú 
rados� zo smrti, nikdy nepocítia zados�u�inenie, 
ktoré smr� poskytuje. Pre ich strach zo smrti si kazia 
i svoj život. Ve� kto si vychutná život, skuto�ne 
vychutná život, ke� má niekde v sebe obavu, hlbokú 
obavu? Hrozí sa nie�oho, �o nepozná, �o nemôže 
predpoklada� kedy nastane. Preto nemajú so smr�ou 
vyrovnaný vz�ah, preto je im nadradená. To je 
dôvod pre�o sa jej nikdy nepozrú do o�í, pre�o 
nevedia kedy môžu o�akáva� poslednú �es� života, 
ktorá sa im môže dosta�. Preto je smr� nútená 
prichádza� ne�akane, nevhodne.  

�lovek, ktorý pochopí skuto�ný význam, 
hodnotu smrti nebude ži� v strachu. Jeho život 
nebude v tieni nie�oho, putujúceho mu ve�ne 
v pätách... „Svoju smr� vám velebím, slobodnú 
smr�, ktorá ku mne príde, pretože ja to chcem.“ [(3), 
s. 50] Takto zmýš�ajúci jedinec sa nebojí smrti, 
nestrávi život h�adaním spôsobu, ako ju �o najviac 
oddiali�. Nie, jeho život musí by� naplnený, aby ju 
mohol vyzva� a prija�. Povzbudenie samovrahov? 
Nie, lebo tí smr� nevolajú, tí jej idú naproti, tí za �ou 
utekajú!  

�o znamená chcie� smr�? Znamená to by� 
hotový s dielom svojho života, da� šancu �alším, 
znamená to akceptova� nevyhnutné, ís� �alej, 
necha� život vyvíja� sa dopredu. Posledný citát by 
sa dal asi vyjadri� i nasledovne: Poznaj svoj �as. 
Presne tak to bude, �love�e (s)poznaj svoj �as. 
Všetko má svoj správny �as, všetko v živote i život 
sám a smr� nebude výnimkou. Nemôže by� 
výnimkou, nesmie �ou by�. A ke� nie výnimkou ani 
život samotný, ako by si také exklusívne miesto 
mohol nárokova� nejaký �lovek? Nemohol, keby... 
...keby �lovek nebol tým, �ím je! Nik by sa o nie�o 
také neodvážil, keby chápal, �o to je život. 

Pre lásku, úctu k životu máme by� schopný 
sa ho vzda�. Smr� sa i týmto môže sta� 
posväcujúcou pre náš život, pre toho, kto pochopí 
a pod�a toho sa aj zariadi, že ke� nastane �as treba 
ís� a nie sa zbyto�ne bráni�, zdráha�. Naša smr� sa 
môže sta� posledným spôsobom, ako si ešte môžeme 
ucti� život, posledná možnos�, ako ho naposledy 
postavi� na vrchol piedestálu všetkých hodnôt. A to 
platí v živote každého �loveka. I takého, ktorý 
v živote ni� nenašiel, �o by chcel, vedel a dokázal 
zrealizova�. Teda predsa len pripúš�ame možnos� 
samovraždy.  

To však predovšetkým u �udí, ktorých 
�alšia existencia sa stáva istou „prekážkou“ pre 
ostatných. O kom je re�? O tých, ktorých vyhliadky 
na život sú mizivé, o �ažko, nevylie�ite�ne chorých. 
„Der Tod, aus freien Stücken gewählt, der Tod zur 
rechten Zeit, mit Helle und Freudigkeit, inmitten von 
Kindern und Zeugen vollzogen: so dass ein 
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wirkliches Abschiednehmen noch möglich ist, wo 
Der noch da ist, der sich verabschiedet, insgleichen 
ein wirkliches abschätzen des Erreichten und 
Gewollten, eine Summierung des Lebens...“ [(4), s. 
358] (Smr�, dobrovo�ná smr�, smr� v pravý �as, 
s rados�ou a jasnou mys�ou, uskuto�nená v kruhu 
detí a svedkov: tak, že je ešte možná rozlú�ka, kde je 
ešte prítomný Ten, ktorý sa lú�i, kde je možné 
skuto�né zhodnotenie dosiahnutého a chceného, 
sumarizácia života...- preklad autora). Je rozdiel 
medzi takýmto zhodnotením svojho života a tým, �o 
absolvujú povedzme kres�ania pri poslednom súde? 
Jasné, že je... �lovek sa nemôže spolieha� na 
nejakého boha, na nie�o, �o možno ani nejestvuje. 
�lovek nesmie z tohto sveta odís� ako porazení, ako 
niekto, kto sa cíti porazení. �lovek nemá z tohto 
sveta odís� tak, že jeho smr� bude dôvodom pre 
smútok pozostalých! Áno, toto všetko je už vyššie 
viac, �i menej spomínané, ale nie v tomto kontexte. 
�lovek, ktorý pomaly „hnije“ za živa, nemá 
možnos� na život, taký, aký by mal by�, má ma� 
právo na smr� hodnú pravého života. Má plné právo 
nato, aby mohol odís�, kým je schopný si sám 
zvoli�, kým je schopný sám kona�. A rozlú�ka? 
Ko�ko z nás si praje, �utuje to, že sa s umierajúcimi 
nemohli v �as rozlú�i�? Bojíme sa odchodu zo sveta, 
bojíme sa jej, preto sa tvárime, že je vždy tak 
�aleko. I ke� v h�bke srdca tušíme, že sa nám 
prechádza pod oknami... Ale miesto toho, aby sme 
ju pozvali �alej, aby sme ju privítali, sa snažíme 
sami seba presved�i�, že tu nie je, že tu nikdy ani 
nebude. Máme ma� radi život, taký má �lovek by� a 
mali by sme ma� radi i smr�, i taký by �lovek mal 
by�. 

Na takýto vz�ah smr�/život by sa mala 
orientova� etika lekárov. Ke� pacient sám nie je 
schopný pochopi�, že je životu na obtiaž, že jeho 
život je už vlastne za ním, mali by dáva� pacientom 
najavo, �o by mali urobi�. Namiesto toho, aby sa 
permanentne snažili pred�ži� agóniu pacienta, mali 
by mu umožni� ís� pre�. Lenže, to by museli �udia 
najprv pochopi� hlbokú spätos� medzi dvoma 
zdanlivými protikladmi. Lekári, ako ochrancovia 
života ob�as pracujú na tom, aby ho �o najviac 
znechutili. Udržujú niekoho pri živote, i ke� je 
viacej tam, než tu. �asto dávajú falošnú nádej a berú 
za �u krutú da�. Krivia pravdu o živote, samozrejme 
v ich prospech... V dnešnom slovníku sa to najviac 
približuje k eutanázii, aj ke� tu sú, musia tu by� 
zna�né rozdiely. Kým eutanáziu máme iba ako 
posledné úto�ište, ke� už skuto�ne niet ani tej 
falošnej nádeje lekára, ke� sú už podmienky 
choroby neznesite�né, až vtedy môže vstúpi� do hry 
eutanázia, a aj to iba v Holandsku. To je ale už dos� 
neskoro – vtedy sme už chorobou takmer úplne 
„rozožratý“. Naviac, pre eutanáziu, ktorá bude 
vykonaná na nás, sa môže rozhodnú� rodina, za nás, 
ke� dokážu že sme nesvojprávny... A to tiež nie 
v zmysle dobrovo�ného odchodu, kým sa ešte 
môžeme so smr�ou stretnú� ako ví�azi! Zaujímavý 
poh�ad na lekárske povolanie.  No svet nie je �ierno-
biely – ani lekárov nemôžeme za ich prácu hodnoti� 

takto povrchne. I Nietzsche si uvedomuje, že 
utrpenie má v živote �loveka význam. Prekonanie 
bolesti, utrpenia nás robí silnejšími, odolnejšími. 
Lenže �lovek �asto radšej zbabelo ute�ie, ako by mal 
trpie�. Vystáva tu tak otázka, �i by nebol 
dobrovo�ný odchod viac zneužívaný, ako využívaný 
pod�a práva na�.  

„Niektorým sa život nevydarí: jedovatý 
�erv sa im zažerie do srdca. Tým skôr nech dbajú, 
aby sa im lepšie vydarilo zomieranie.“ [(3), s. 51] 
Zvláštne, Nietzsche nevraví, �o bude po smrti, iba ak 
to, �o by sme tam márne h�adali – nebo/peklo, tak 
ako ho hlása kres�anstvo. Vlastne akéko�vek 
náboženstvo hlásajúce nejakú formu 
nadprirodzeného sveta. Súdiac pod�a jeho takmer 
sympatií k budhizmu, vyjadrené v Antikristovi, 
ne�akal po odchode zo života asi ni�. 

Povedali sme toho už dos� ve�a, o pute 
medzi smr�ou a životom, tiež sme už hovorili 
o význame smrti pre život. Ale hovorili sme o tom 
v dostato�nej miere? Možno nám tu už je jasné 
a možno sme nie�o z toho prijali za vlastné. Ale nie 
je tu nik, kto hlása presný opak? Nie je tu nik, kto 
znevažuje smr� a život? Isteže je, ale kto by �akal 
nie�o iné, v dobe ktorá sa dá charakterizova� 
pomocou slova dekadencia?  

Ani naša prítomnos�, ani Nietzscheho 
sú�asnos� na tom nie sú až tak rozdielne. Rozklad 
spolo�nosti, �loveka ako takého je pomerne 
o�ividný... Nevie, �o má chcie�, nevie, že má chcie�. 
Nevie nájs� svoje miesto, nedokáže zvládnu� svoj 
život. Vždy žili �udia, ktorý majú pocit zbyto�nosti, 
�udia, ktorý nevedia kam patria. To však nie je  to 
najhoršie – z niektorých takýchto sa potom stávajú 
�udia konajúci životu napriek. Ak nemajú nájs� 
svoje miesto ony, pre�o by ho mal nájs� niekto iný? 
A pritom by to bolo tak �ahko riešite�né, ve� ako 
vraví „stará fínska múdros�“: „Je iba jedna cesta, 
ako vstúpi� do tohto sveta, ale tak ve�a ako ho 
opusti�...“ Také jednoduché, tak �ahké a tak ve�a 
zbabelých... Všetci tí, ktorý nariekajú nad 
nemožnos�ou života, nad jeho zložitos�ou, nad ich 
beznádejou a nad ich neschopnos�ou. Na�o sú taký 
�udia? �o tu chcú?  

Niet v nich kúska �estnosti, ani vo�i sebe ani 
vo�i životu, necítia úctu ani rešpekt. Hlásajú 
skazenos� a škodlivos� života, hovoria o �om iba 
v zlom, sami však zatvárajú o�i pred riešením. Ak 
by skuto�ne odmietali život, život ako taký, tak na�o 
vlastne �akajú? Ve� majú šancu poda� absolútny 
dôkaz o svojej pravde. �o keby skuto�ne odmietli, 
potla�ili život, svoj život. Lenže to by museli ma� 
v sebe odvahu, museli by aspo� nie�o skuto�ne 
chcie�. Namiesto toho však iba h�adajú výhovorky, 
ako ospravedlni� pretrvávanie svojej existencie. Tak 
ako Schopenhauer vyhlásil samovraždu za prehru 
jedinca, za ví�azstvo slepej vôle sveta...  

Smr� a �as, �lovek a smr�, �as a �lovek. 
Všetko má svoje miesto a �as, platí to pre život, pre 
smr� a tiež pre �loveka. Na smr� sa netreba 
„šuchta�“, ale ani k nej uteka�. Pre dôstojnos� 
umierania, si na �om máme da� záleža�.
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 �lovek má by� na smr� 
zrelý, pripravený. To sa týka hlavne 
veku �loveka. Správna smr� si 
vyžaduje istú zrelos� osoby, 
samozrejme okrem vecí, ktoré sme 
vyššie rozoberali. Ale pre�o si smr� 
vyžaduje zrelý vek?  

Pretože kto umiera správne, 
má svoje vz�ahy na tomto svete, 
v tomto živote usporiadané, má v nich 
úplne jasno. Lenže kto už v mladom 
veku mal konštantné názory? Teda, 
smr� nie je ni� pre mladíkov? No, 
v podstate sa s tým dá súhlasi� – pre 
nich je tu život, ale... Ale pre�o by 
som mal súhlasi� s tým, že napríklad 
moje názory sú nezrelé, že ešte 
prehodnotím svoj vz�ah k svetu? No, 
myslím, že to tým Nietzsche ur�ite 
nemyslel. Jemu šlo skôr o intenzitu 
samotných vz�ahov, o ich h�bku. 
V tom mal zrejme pravdu, zrelý 
�lovek má iste hlbší vz�ah k veciam, 
ako niekto, kto ešte len za�ína 
objavova� kam je až schopný zájs�... 

Vz�ah života a smrti – 
zvláštna to vec. Mohlo by sa zda�, že 
je jeden opakom druhého. Ale nie je to 
tak. Smr� je možno koniec života a kto 
vie �o, nasleduje po nej, ale to 
nakoniec nie je až tak dôležité. 
Podstatné je ako žijeme život a ako sa 
nakoniec prejavíme v smrti. Lebo 
smr� je vlastne poslednou možnos�ou, 
ako dokáza� že sme si život skuto�ne 
zaslúžili. Môžeme hodnotu nášho 
života zvýrazni�, alebo tiež pokrivi�. 
Na smrti je aj to úžasné, že je to asi 
jediná vec v živote, kde skuto�ne 
nemáme šancu na reparát. Život je 
v tomto ove�a milosrdnejší, ale smr� 
zasa úprimnejšia. Neviem, pre�o sa jej 
�udia tak boja, jej predsa nik neujde. 
Strach pred smr�ou nám isto nedodáva 
silu do života. Pravdu mal Epikuros, 
ke� povedal: „Kto sa bojí smrti, bojí 
sa života.“ 

 
Použitá literatúra 
 
1. Nietzsche, F.: Antikrist. Iris, 
Bratislava 2002 
2. Nietzsche, F.:  Mimo dobro a zlo. 
Aurora, Praha, 2003 
3. Nietzsche, F.: Tak vravel 
Zarathustra, Iris, Bratislava 2002 
4. Nietzsche, F.: Jenseits on Gut und 
Böse und andere Schriften. Köneman, 
1994 

 
Autor je študentom 3. 

ro�níka, nemecký jazyk – filozofia 

�asový  a  antropologický  rozmer  mýtu 
 
Juraj Ska�an 
 
      

 Odvekou túžbou a snahou �loveka je pochopi� dianie 
vo svojom okolí, v ktorom žije, potrebuje získa� informácie, ktoré 
pod�a neho posta�ujú na to, aby dokázal prispôsobi� seba a svoj 
život podmienkam prostredia. Snaží sa prís� na to, pre�o nie�o 
funguje práve tak, ako to funguje, alebo pre�o funguje nie�o tak, 
ako si myslí, že to funguje. V minulosti záhadou pre �loveka bolo  
i to, �i dianie vo svete prebieha len tak, náhodne, alebo �i je nie�ím 
(niekým) riadené a usmer�ované, �i tu existuje nejaký princíp alebo 
zákon, nejaká línia, po ktorej sa všetko uberá ako po nejakej 
vychodenej ceste alebo �i sú možné a existujú aj nejaké odbo�ky 
a paralelné cesty, nejaké iné formy reálnej existencie. �lovek 
nevedel, �o ho �aká a �o bude zajtra, s �ím mu bolo ve�mi �ažké sa 
zmieri� a preto sa pokúšal na základe toho, �o sa už stalo a ako sa to 
stalo, resp. na základe toho, ako si myslel, že sa to stalo, odvodi� 
budúci vývoj a predpoklada�, �o sa ešte len stane. 

      Pokúsil som sa spracova� tému mýtu, a to hlavne 
z h�adiska jeho �asovosti a jeho vz�ahu k �loveku, teda z h�adiska 
jeho antropologického charakteru. 

       Vo všeobecnosti sa mýtus  chápe  ako nejaké 
rozprávanie, príbeh, �i legenda, ktorá hovorí o nejakej osobe, 
udalosti, jave a takto do istej miery môže vysvet�ova� dianie vo 
svete. �iže mýtus chápeme ako akési vyrovnávanie sa �loveka 
s realitou, so skuto�nos�ou, je  jedným z prvotných, dávnovekých 
spôsobov, akým chcel �lovek po�a� a uchopi� svet (staroveké 
Grécko...). V �ase rozmachu mýtov �lovek dokonca považoval mýty 
za bezvýhradne pravdivé vysvetlenie sveta, súvislostí medzi 
prvkami sveta, prí�in vecí a skuto�ností. 

      Filozoficky je však pojem mýtu �aleko obsažnejší 
a hlbší. V každom prípade však aj filozofická analýza mýtu 
pripúš�a, že mýtus je akási predstava nie�oho vybájeného, 
vymysleného, že je to najstarší svetonázor a zvláštny obraz sveta, 
ktorý zachytáva v jeho celku a dokonca niekedy ponúka návod na 
život. Charakter mýtu nie je racionálny, ale empirický 
a emocionálny, ako už bolo spomenuté, mýtus je základná �udská 
skúsenos� sveta, prvé vysvet�ovanie sveta na základe toho, �o �udia 
zažili a videli. 

      Pod�a všetkého je evidentné, že mýtus je vo svojej 
podstate z formálnej i obsahovej stránky ve�mi úzko spätý 
s �lovekom. Bez �loveka by nebol a pre �loveka zase predstavuje 
ako základná skúsenos� sveta dôležitú etapu vo vývoji jeho 
chápania kozmu (sveta). Antropologický   rozmer   mýtu   je   teda   
nespochybnite�ný   už   len   na základe uvedených 

skuto�ností. �asový rozmer spo�íva v existencii akýchsi 
dvoch �asov. Antropologický a �asový rozmer mýtu vykazujú 
vzájomný, pomerne úzky súvis. 

      V jednote s mýtmi sú aj symboly a rituály, ktoré tiež 
vyjadrujú skuto�nos� vecí.  

      Najskôr by som sa zameral na úvahu o �asovom 
rozmere mýtu. Ešte predtým je však potrebné vysvetli�, o �o ide pri 
mýtických úkonoch �udí, �o �udia sledujú svojím správaním 
a gestami. Je tu totiž ur�itá prepojenos� medzi �udským správaním a 
nie�ím minulým, a pritom existujúcim akoby v inom �ase. A toto 
nie�o je nejaký prvotný úkon. „Gesto nabývá smyslu, reality jedin
 
a výlu�n
 tehdy, když reprodukuje prvotní úkon.“ (Eliade, s. 10) 
Všetky úkony �loveka majú teda by� napodobeninou nejakého 
prvotného mýtického konania.
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 „ Jejich význam, jejich 
hodnota nevyplývají z jejich 
bezprost�edního fyzického 
projevu, ale z toho, že 
reprodukují prvotní úkon, 
opakují mytický p�íklad.“ 
(Eliade, s. 13) Úryvok 
z myšlienok Eliadeho hovorí 
o tom, že gesto nadobúda realitu 
len vtedy, ke� napodob�uje 
prvý úkon – dodávam, že tým, 
že gesto �loveka reprodukuje 
prvý úkon a nadobúda realitu, sa 
�lovek podie�a na realite, ktorá 
jeho, ale aj ono gesto presahuje. 
Ak sa to pokúsim vysvetli�, 
gesto tým, že reprodukuje 
prvotný úkon, sa v podstate na 
tomto úkone podie�a. A ak 
považujeme prvotný úkon za 
realitu samu o sebe, potom 
hovoríme, že naše gesto sa na 
realite podie�a. �iže 

reprodukciu mýtického úkonu 
môžeme považova� za kritérium 
reality. Pritom je zaujímavé, že 
nemusí ís� len 
o napodob�ovanie nejakého 
úkonu �lovekom, ale aj 
o napodob�ovanie, 
„kopírovanie“ nejakého 
mýtického vzoru, resp. formy 
a participovanie na �om (nej), 
v�aka �omu je aj náš svet 
reálny, lebo napodob�uje svoj 
mimozemský vzor (Eliade ho 
ozna�uje ako archeryp) a tým sa 
na realite podie�a. 

      Ve�mi zaujímavá je 
myšlienka o stvorení sveta: 
„Osídlení nového, neznámého 
a neobd
laného území se rovná 
aktu stvo�ení.“ (Eliade, s. 29) 
�iže �lovek môže napodobni� 

dokonca aj stvorenie, �ím sa na 
�om podie�a a zabezpe�uje 
realitu toho ním stvoreného. 

      Dôležité je pozna� 
skuto�nos�, že vykonávate�  
mýtického úkonu, ktorý slúži 
ako vzor, je nejaká 
nadpozemská bytos�, boh, 
bohovia, vybájení hrdinovia.       

      Mýtické úkony si 
našli svoje miesto u �udí v  
zna�nej miere, a to aj v oblasti 
neustále pravidelne sa 
opakujúcich obradných úkonov 
�udí, ktorí im pripisovali ur�itý 
význam, chceli nimi nie�o 
vyjadri� a zaužívali si ich 
v ur�itej forme, ktorá sa potom 
vôbec neporušila. Tieto rituály – 
úkony, o ktorých teraz hovorím, 
možno  takisto zaradi�  
k úkonom,  ktoré sú   skuto�né 
v�aka tomu, že napodob�ujú 

úkony, ktoré dávno predtým 
(možno na „po�iatku“) vykonali 
bohovia. �iže, pod�a viery �udí, 
rituály tak, ako všetko ostatné 
nepochádza z �udí a od �udí, ale 
z bohov a od bohov (vo 
svetových náboženstvách  je 
bežná snaha �udí imitova� 
bohov, boha a tak si zabezpe�i� 
realitu). 

      Nemôžem vynecha� 
ani mravný význam mýtu, 
imanentne obsiahnutý 
v reprodukcii mýtických 
úkonov. Tieto sú vykonané napr. 
bohmi a ak �udia uznávajú svoje 
božstvo ako vzor mravnosti, 
snažia sa mravné úkony, ktoré 
považujú za sväté, posvätné, 
nedotknute�né a nepochybne 
správne a reálne, napodob�ova�, 

a tým sa podie�ajú na prvotnom 
úkone, a tým  aj na jeho 
posvätnosti. 

      Archaický �lovek 
tiež veril, že to, �o napodob�uje, 
je teraz to najsprávnejšie a že to 
nenapodob�uje len tak, ale že to 
má ur�itý význam, že mu to 
prinesie ur�ité výhody, alebo 
úžitok. V mýtickom obraze 
sveta je teda �lovek 
presved�ený, že všetko, �o teraz 
robí a �o mu  

prináša osoh, je správne 
a má svoj zmysel a že všetko to, 
�o robí, je napodob�ovaním 
úkonov, 

ktoré boli správne 
a mali svoj zmysel vtedy, ke� 
boli vykonané, ale sú správne 
a majú zmysel aj teraz, ke� sú 
napodob�ované a sú pritom 
takpovediac ako vzory správania 

a konania vôbec aj uctievané. 
�lovek veril, že mu to skrze túto 
reprodukciu „prinesie“ zmysel 
života a vlastne aj š�astie, 
pretože sa bude podie�a� na 
nie�om posvätnom. A ak �lovek 
nie�o vytvoril, bol presved�ený, 
že to má zmysel a význam, lebo 
to, �o vytvoril, je len 
napodobeninou toho, �o dávno 
predtým vykonal povedzme boh. 
Aj postup práce je len 
reprodukciou božských úkonov. 

      „...napodobováním 
archetyp� a opakováním 
paradigmatických gest se ruší 
�as.“ (Eliade, s. 29)  Eliade 
zastáva názor, že profánny �as, 
teda �as, ktorý žijú �udia, teda 
ten pozemský, prirodzený �as sa 
ruší, ale to len v momente 
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opakovania úkonu, pretože touto reprodukciou nastáva v momente úkonu prepojenie profánneho �asu 
(�asu, v ktorom prebieha opakovanie mýtického úkonu) a sakrálneho �asu (�asu, v ktorom prebehol mýtický 
úkon).  Práve týmto sa ruší ten prirodzený profánny �as a nastáva prenesenie do �asu sakrálneho,  akoby  vznikal  
pre tento moment nejaký �alší, mýtický �as, �as napodob�ovania mýtického úkonu. Ak ide o celú 
paradigmatickú re�az reproduk�ných gest a úkonov, �as a �udské dejiny sa rušia v každom momente.  

 V jednoduchosti zhrnuté, mýtus rozpráva príbeh, ktorý je už minulos�ou, ale pretrváva do sú�asnosti 
svojím významom a zmyslom, ktorý sa v prítomnosti prejavuje po�as napodobovania a v napodobovaní 
archetypu. 

   Ako sa spomína v literatúre, dôvodom mýtických predstáv v archaických kultúrach bolo to, že �lovek 
sa nevyrovnal s dejinami ako sú�as�ou života, a preto sa ich snažil odstra�ova�, na �o mu dobrú príležitos� 
poskytol mýtus a jeho zákonitosti. 

      Zaujímavým faktom pre m�a je napr. to, ako si �lovek dokázal z iného �loveka, ktorý žil ešte pred 
ním v minulosti, vytvori� archetyp, ktorému sa chcel potom pripodobni�. Pritom išlo o historickú osobnos�, 
ktorá sa preslávila nejakým skutkom a stala sa skrze tento po�in tak známa, že v neskoršom �ase (profánnom) sa 
stala archetypálnym vzorom, za�ala by� považovaná za nadpozemskú a �as, v ktorom žila, za�ali �udia 
považova� za sakrálny, za za�iatok paradigmatických re�azí, zložených z úkonov a správania, ktoré správanie 
osobnosti napodob�ovali. Dokonca životopis osobnosti bol mýticky uctievaný a h�adali sa za ním rôzne 
nadpozemské súvislosti  a  takto  sa  aj  sám  životopis  osobnosti  stal  archetypálnym vzorom. 

Vtedy, ke� sa �udia snažili ži� príkladným životom, prelínal sa sakrálny �as s profánnym a rušil ho, �ím 
sa �udia prenášala do sakrálneho �asu života osobnosti. 

Pod�a m�a je možné podobné prípady mýtizovania nájs� aj v niektorých náboženstvách (Budha) 
a myslím si, že �iasto�nej mýtizácii pod�ahla napríklad aj historická osobnos� Krá�a Slnka – udovíta XIV. Ide 
tu o to, a to je aj hlavným dôvodom mýtizovania historických postáv, že historická udalos� (osobnos�), ke�že je 
sú�as�ou dejín, ktoré chce archaický �lovek �o najviac utla�i� do ústrania, sa sama o sebe neudrží v mysliach 
�udí dlho, �o sa už nedá poveda� o situácii, ke� sa z udalosti (osobnosti) stane mýtus. Možno poveda�, že 
osobnos� �loveka, ktorý vykonal za svojho života ve�ký (hrdinský) �in, prechádza po smrti rôznymi vývojovými 
štádiami, napríklad takto: spomienky na toho - ktorého �loveka, uznávanie jeho �inov, štádium kultu osobnosti, 
postupného uctievania osobnosti... A nakoniec príde kone�né štádium úplnej mýtizácie archetypálnej osobnosti. 

�asový rozmer, ako som už spomenul, spo�íva v spojení sakrálneho a profánneho �asu. V rámci 
�asového rozmeru mýtu mýtický �as ruší v mýte dejiny ako také a s nimi súvisiaci profánny �as. Pod�a môjho 
názoru, ke�že sakrálny �as je len jeden, a to vtedy, kedy je vykonaný prvotný úkon, tak reprodukovanie úkonu 
už nemôže prebieha� v tomto sakrálnom �ase a to aj preto, že reprodukovanie úkonu už nevykonáva žiadna 
nadpozemská bytos�, ani boh, ale �lovek. Súdim teda, že tento �as (sakrálny) sa prejavuje v podobe mýtického 
�asu opakovania a reprodukcie archetypu. Pamä� �udstva ako takého je zameraná na archetypálne udalosti 
a vzory, a preto potlá�a historickú autentickos�. Takto vznikajú aj legendy. „... archaická spole�nost se naopak 
bránila  všemi silami proti všemu novému a nezvratnému, co s sebou p�inášejí d
jiny.“ (Eliade, s. 37) 

Špecifickou problematikou mýtu a jeho �asového rozmeru je tzv. regenerácia �asu. Jej základom by 
mohli by� periodické obrady. udia vykonávali obrady, ktorými povedzme vyhá�ali démonov, oslavovali nový 
rok, prosili bohov o pomoc. Hovorím o regenerácii �asu. �iže ide o jav, v ktorom �as nezaniká a nevzniká nový, 
ale iba ten starý sa regeneruje, obnovuje, znovu rodí (znovuzrodzuje) a pokra�uje �alej a toto sa má opakova�, 
teda tento �as by pokra�oval ve�ne. Tu je vidie�, že regenerácia �asu súvisí s archetypom, ktorý je v mýte 
opakovaný.  Sakrálny �as archetypu,  pravzoru   sa neustále obnovuje v �ase mýtickom a takto sa �as ako taký 
znovuzrodzuje. Sviatky majú tiež mýtický charakter, boli totiž �asom, kedy sa vykonávali �innosti a obrady, 
ktorými chceli �udia dosiahnu� opakovanie celého roka ako kozmologického aktu a uzatvori� �asový úsek, teda 
minulý, uplynulý rok. Vieme však, že ke� nasledoval �alší rok ako �asový úsek, �as ako princíp vo svojej 
podstate zostal ten istý, ale sa prehupol do �alšej periódy tým, že prešiel vlastnou regeneráciou (napr. židovský 
obrad nového roku. Dokonca podobajú sa tomu niektoré prípady aj v slovenských �udových zvykoch – ur�ité 
rituály zamerané na to, aby bol aj �alší rok taký dobrý, hojný, zdravý...). 

Sám �as ako taký nemohol zruši� prvotný chaos, ale je podriadený ur�itej zákonitosti – regenerácii - a tá 
chaos ruší a zavádza poriadok. Archaická kultúra uznávala periodické opakovania stvorenia každý rok a okrem 
toho verila, že v okamihu, ke� sa svet ni�í a znovu tvorí, je rušený �as a pretože sa �as v tomto okamihu ruší, 
�udia kvôli tomu nespozorujú, kedy prebieha znovustvorenie a nevedia o �om. Neskôr sa zachovalo symbolické 
opakovanie stvorenia v rámci novoro�nému sviatku. 

Už spomenuté vyhá�anie démonov má vz�ah k periodickosti a regenerácii. Niektoré spolo�nosti 
v archaickej dobe totiž vyhá�ali démonov a zlo zo seba, alebo zo svojich obydlí, �i zo spolo�nosti, a to všetko 
nie hocikedy, ale v ur�itých �asových periódach. Verili, že vyhnaním zla obnovili seba a �as na �alšiu dobu, a že 
najbližšia regenerácia bude potrebná až o �alšiu periódu neskôr. Ide tu tiež o regeneráciu �asu, ktorá vlastne 
v tomto prípade vychádza z jedného aspektu: neustáleho opakovania, resp. napodob�ovania kozmogonického 
aktu. Je pravdepodobné, že existovali aj �alšie formy regenerácie doby, lebo „...spole�nosti se periodicky 
regenerují vyhán
ním zel a zpov
dí h�íchu.“ (Eliade, s. 53.) 
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Opakovaním kozmogonického aktu sa vytvára všeobecne �as. „Budování kosmického �asu opakováním 
kosmogonie...“ (Eliade, s. 55) Existuje aj zaujímavý názor oh�adne záujmu �udí, ktorý prejavujú o opakovanie 
archetypu – môže ís� o strach �udí, že budú za�ažení bezvýznamnos�ou profánnej existencie, ale aj o túžbu po 
reálnom žití, lebo pod�a nich reálne konanie je len konanie (úkon), opakujúce archetypálny úkon. 

Napríklad v kres�ansve neplatí, že dejiny a �as sa rušia v �asovej zhode s mimo�asovým okamihom 
archetypu (profánny �as a sakrálny �as), ale vo viere platí, že vo všeobecnosti dejiny v minulosti  boli  a  v  
prítomnosti  prebiehajú  a chápu  sa ako sled udalostí, javov, ktoré majú pozitívny alebo negatívny charakter. 
„D
jiny nejsou anulovány v
domím, že žijeme ve v
�né p�ítomnosti..., ani pomocí periodicky opakoveného 
rituálu... – ale jsou zrušeny v budoucnosti.“ (Eliade, s. 75)  Možno je to myslené tak, že to, �o nebolo, alebo už 
nie je, resp. �o neprebieha aspo� teraz, nie je sú�as�ou dejín a budúcnos� vlastne ešte ani nebola, ani nie je, ale 
ešte len bude, a preto budúcnos� nie je totožná s dejinami, v�aka �omu by mohli by� dejiny v budúcnosti vždy 
zrušené. Otázne však zostáva, �i budúcnos�, ak sa stane prítomnos�ou, resp. už minulos�ou, �iže ak už bude 
práve prebieha�, alebo ak už prebehlo to, �o bolo predtým ešte len budúcnos�ou, teda �i sa budúcnos�, takto 
zmenená na prítomnos� alebo minulos� (�ím je vlastne konkrétna budúcnos� zrušená) môže považova� za dejiny 
a za ich sú�as�. 

Na druhej strane, v kres�anstve sa dejiny 
môžu ruši� v budúcnosti aj v takom zmysle, že 
hlavnou prí�inou ich zrušenia by  bol  
opätovný  príchod  Mesiáša na  svet  
a následný  koniec sveta, �ím sa zrušia aj dejiny, 
pretože potom už nasleduje ve�nos� , ktorá 
je, pod�a m�a minimálne v chápaní kres�anstva, 
nie�o iné, ako �as v našom bežnom po�atí. 
Môže by�, že ve�nos� neplynie a �as sa v nej 
nemení a teda ani neexistuje. Náboženstvo 
teda do ur�itej miery tiež implikuje istú formu, 
blízku periodickej regenerácii �asu, ale to 
len do momentu kone�ného zrušenia �asu. 
S otázkou rušenia dejín súvisí aj antropologický 
problém �loveka a jeho vz�ahu k dejinám. Je nám 
známa snaha �loveka, ktorý sa chcel v starých 
archaických dobách dejinám vyhnú�, pretože 
mal pocit, že sa s nimi nedokáže vyrovna�. Že 
nedokáže akceptova� ich priebeh a nenávratnos� 
toho, �o sa stalo, a to sa odráža napr. aj v snahe 
opakova� archetypálny úkon – nie�o, �o sa stalo 
v minulosti v sakrálnom �ase. udia chceli jednak 
sprítomni� tento úkon a jednak dosiahnu� realitu 
svojho konania a v neposlednom rade 
zruši� ú�inok �asu. Možno sa �lovek v tej 
dobe nevedel vyrovna� ani s vlastnou 
pominute�nos�ou a cez zrušenie dejín 
a napodobovanie archetypov sa pokúšal 
o �o najdlhšiu vlastnú existenciu, možno 
dokonca veril, že to môže zabezpe�i� ur�itú formu 
nesmrte�nosti �loveka a jeho podstaty. Vzory 
napodob�oval aj z iného, trochu odlišného dôvodu – a to bol strach pred tým, že upadne do bezvýznamnosti 
profánneho �asu, ktorý neúprosne  a nenávratne plynie a ktorý �lovek  pokladal  vzh�adom  na  sakrálny  �as za 
bezvýznamný   v  �udskej existencii.  Okrem iného �lovek túžil po reálnom bytí, zabezpe�enom práve 
reprodukovaním „sakrálnych“ úkonov. 

Istú príležitos� zrušenia �asu a dejín a hlavne ich nezvratnosti poskytla �u�om myšlienka o regenerácii 
a periodickosti �asu. �as sa reprodukoval po uplynutí ur�itej periódy a bežal opä� „v zabehaných ko�ajách“. 
Neustále, nepretržite plynúci a rozvíjajúci sa �as je tu nahradený �asom, ktorý sa stále opakuje a „prerušuje“ 
v ur�itom bode za ú�elom regenerácie. 

Neš�astie a utrpenie sú kategórie, nepochybne späté s dejinami. V kre�anstve však nadobúdajú osobitý 
charakter a aj svoj význam. V bežnom chápaní ide totiž o negatívny zážitok, ktorému je treba sa vyhnú�. 
V kres�anstve sa uznáva, že utrpenie má svoj význam a hodnotu, má dokonca pozitívnu hodnotu a pozitívnu 
nápl�. Význam utrpenia je aj historický a dejinný – utrpenie mohlo by� v ur�itej konkrétnej podobe historickou 
udalos�ou alebo jej sú�as�ou a stalo sa tak v prítomnosti historickým faktom. Ak má utrpenie v dejinách 
význam, potom nemôže ís� o náhodu, že sa v dejinách objaví. Ak má totiž význam, musí by� jeho existencia  
sama  o  sebe   alebo   existencia  už   v podobe   historického   faktu  daná   nie�ím nadpozemským, 
démonickým. 



na hraniciach filozofie ) 

cesty filozofie 30 

V náboženstvách môže 
slúži� utrpenie �loveka aj na 
jeho o�istenie, spasenie, je to 
akési vyrovnanie dlhu, 
zaplatenie za vlastné chyby 
a viny (v indických 
náboženstvách sa to prejavuje 
v karme a karmickom zákone).  

Vykúpenie �udskej 
smrti Bohom by sa mohlo 
prejavova� v cyklickom procese 
regenerácie �asu. Zánik �asu 
(smr�) sa neuskuto�ní, lebo �as 
sa reprodukuje a regeneruje, �iže 
spolu so zánikom �asu �as 
sú�asne aj vzniká (stvorenie). 
Akoby smr� splývala so 
stvorením, �ím sa ruší 
a neexistuje. Stvorenie splýva so 
zánikom sveta, ktorý sa tak 
vzh�adom na svoju podstatu 
neuskuto�ní. „Vid
li jsme, že 
lunární mýty poskytovali 
optimistický názor na život; 
všechno probíhá cyklicky, po 
smrti nevyhnuteln
 p�ichází 
vzk�ísení a po kataklysmatu 
nové stvo�ení...vykoupena je 
nejenom smrt jednotlivce, ale 
i jeho utrpení.“ (Eliade. S. 69) 
Uvažova� by sme mohli aj 
o tom, že utrpenie je osud. 
Lenže �o je osud? „Lidstvo musí 
o�ekávat ur�ité množství utrpení 
z toho prostého d�vodu, že se 
nachází v ur�itém historickém 
okamžiku, tzn. v kosmickém 
cyklu, který sestupuje, nebo má 
blízko ke svému konci.“ (Eliade, 
s. 86)  Z toho nám vyvstáva 
skuto�nos�, že utrpenie 
archaického �loveka je späté 
s jeho osudom, a to v�aka tomu, 
že je späté s regeneráciou �asu, 
konkrétne so zánikom 
kozmického cyklu, s jeho 
schy�ovaním sa ku koncu. 
Jednoducho povedané, utrpenie 
nastáva, ke� sa cyklus približuje 
k svojmu koncu. Lenže, ako je 
známe z predchádzajúcich úvah, 
v�aka regenerácii sa cyklus 
znova obnovuje a za�ína akúsi 
„novú“ existenciu, a toto 
znovuzrodenie je �iasto�né 
vykúpenie �udí od utrpenia, 
možno trochu podobné tomu 
kres�anskému vykúpeniu 
Kristovou smr�ou a následným 
zm	tvychvstaním. 

V minulosti prevládali 
názory, že utrpenie je možné 

zmierni� duševnou �innos�ou, �i 
už šlo o mystiku, filozofiu alebo 
iné. 

Takzvaná totalita osudu 
imanentne obsahuje realitu a jej 
priebeh. Myslím si, že 
v predchádzajúcom texte som už 
hovoril o tom, že udalos�, 
utrpenie v priebehu dejín nie sú 
�ubovo�né a náhodné. Naopak, 
sú zakotvené a predur�ené 
v osude. Ak by boli náhodné, asi 
by nemohli ma� význam, ktorý 
je nevyhnutný a predur�ený. 
A ony význam majú, a to 
osudový. Môžeme sa tu teda 
pokúsi� aspo� �iasto�ne si 
odpoveda� na otázku, �o je 
osud: mohlo by to by� plynutie 
kozmického cyklu smerom 
k jeho zániku, a to po línii, alebo 
aj krivke, neumož�ujúcej však 
�ubovo�né odchýlky od 
predur�enosti.       

O �o teda v mýte ide? 
A �o je to mýtus? Jednozna�ne 
a nespochybnite�ne, mýtus 
z h�adiska svojej podstaty 
smeruje k ahistorickosti, aj tú už 
moderné koncepcie nepripúš�ajú 
a históriu �i dejiny plne 
akceptujú a neznesú takéto ich 
„vymazávanie“. Uznávajú 
historické udalosti a ich význam 
iba v nich samých a v tom, že sú 
a nepripúš�ajú do dejín 
mýtizovanie. „...historická 
událost...,událost o sob
 a pro 
sebe,...“ (Eliade, s. 94) V�aka 
mýtu vedel �lovek (alebo si 
minimálne myslel, že to vedel) 
predvída� , predpoveda� javy 
a veci, �ím sa cítil by� k nim 
bližšie a necítil sa by� svojou 
existenciou mimo nich, mal 
pocit, že im tak lepšie rozumie. 
A mal pocit, že v�aka svojmu 
chápaniu reality (v�aka mýtom) 
môže ži� vo ve�nosti. 

Sloboda nie je vo svete 
dejín neobmedzená a vôbec nie 
je na prvý poh�ad vidite�ná 
a nemožno ju ani jednoducho 
a povrchne poníma�. Nie je 
v rámci dejín taká ve�ká, ako by 
�lovek mohol �aka�. Vo svojom 
diele „Mýtus o v
�ném návratu“ 
pripisuje Eliade význam 
kres�anstvu, a síce, �lovek – 
kres�an odhalí ten pravý význam 
jednak slobody, ktorej základom 
je viera a ktorá spo�íva vo viere 

(viera tu znamená, že �lovek 
môže vlastne všetko), a jednak 
�asu a ve�nosti (ktorá nemá ni� 
spolo�né s cyklickou 
regeneráciou, je to jedna 
ve�nos�, ktorá sa neopakuje, ale 
plynie ve�ne, pri�om pohlcuje aj 
oby�ajný �as). Kres�an je �lovek 
historický – akceptuje dejiny 
a vývoj a uvedomuje si ich, 
nepripúš�a možnos� zrušenia 
�asu na základe archetypu a jeho 
opakovania. 

Ahistorický mýtus má 
paradoxne svoj historický 
význam. Má viacero rozmerov 
a tvorí jednu z prvých etáp vo 
vývoji �udského myslenia a 
poznania, vo vývoji �loveka ako 
takého a preto je správne 
venova� mu pozornos� z jeho 
historického h�adiska ako 
kore�a a predpokladu �udského 
chápania �asu, samého seba 
a vôbec celého sveta. 

Mýtus zohral 
významnú úlohu v historickom 
vývine �udskej spolo�nosti, �o je 
najevidentnejšie vidie� na 
skuto�nosti, ako sa �lovek na 
mýtus a na ve�ný návrat reality 
naviazal. Mýtus bol špecifický 
svojím chápaním reality. Pre 
�loveka bolo ove�a 
pohodlnejšie, ak sa upol na 
úkon, ktorý mu sta�ilo neustále 
periodicky opakova�, aby konal 
reálne a udržal svoju existenciu 
v realite. Každopádne poskytol 
mýtus �loveku ur�itú istotu vo 
vývoji, stal sa mu v istom 
zmysle akousi oporou, o ktorú sa 
mohol oprie� a ktorá mu 
priniesla pocit bezpe�ia. 

 
Použitá literatúra  
 

Eliade, M.: Mýtus o v
�ném 
návratu. Oikoymenh, Praha, 
1994. 
 
Autor je študentom 3. ro�níka, 
náuka o spolo�nosti – nemecký 
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Georg Henrik von Wright: Humanizmus 
ako životný postoj 
 
Výber z diela 
Zo švédskeho originálu preložil Milan Žitný 
Bratislava, Kalligram 2001,  159 strán 
 
Iveta Baková 

 
Humanizmus ako životný postoj. Nie tak trochu nepopulárna 

téma v sú�asnej, priam až antiantropocentricky zameranej filozofickej 
atmosfére? �o nové môže práca s takýmto názvom vôbec prinies�? 
 Autor týchto esejí, z ktorých jedna dala názov celej tejto útlej 
knihe (názvy niektorých ostatných sú: Tri mýty; Biologizujúci obraz 
sveta; Veda, priemysel, spravodlivos�; Provokatívny pesimizmus...) je 
švédsko-fínsky filozof, žiak a spolupracovník Ludwiga Wittgensteina. 
Trochu prekvapujúce zistenie? Áno i nie. Na jednej strane zaráža jeho 
orientácia na psychologickú dimenziu filozofie, na druhej strane duch 
jeho pôvodného zamerania je tu neustále prítomný v podobe precíznej 
kriticko – logickej analýzy. A kde inde môže skúma� jej vždy špecifické 
nap��anie, ak nie v priestore �udských dejín? Tým pádom ho možno 
ozna�i�, �o napokon robí už on za nás, za historicky postupujúceho 
bádate�a (�ím sa dôsledne dištancuje napr. od sociologicky zameraných 
myslite�ov). 
 Pre svoje kritické zacielenie si vyberá kultúrno-politickú 
oblas�, v ktorej jedinej sa môže pravý význam tohto slova nap��a� 
a vä�šinou sa – ako sme nútení konštatova� – nenap��a. Wright 
vychádza z vedy, ktorá (nehovoriac o jej �oraz zrejmejšej ambivalencii, 
prejavujúcej sa najmä v jej „hmatate�nom plode“ – technike) sa �oraz 
viac vz�a�uje svojmu pôvodnému uš�achtilému zámeru (?) a dostáva sa 
takmer jednostranne do podru�ia ekonomických záujmov. Veda ako 
taká vôbec tvorí hlavné �ažisko jeho esejí a to vo viacerých významoch: 
prvotne postuluje rovnaký východzí bod vedeckého uvažovania 
a vzniku humanizmu – t.j. obdobie renesancie (hoci významné �rty 
tohto druhu uvažovania už nachádza samozrejme v antike). 
Humanizmus ako myšlienkový prúd sa zrodil v období renesancie – ale 
pri snahe vypátra� jeho skuto�né korene sa musíme vráti� až do �ias 
antiky, vzh�adom k tomu, že myslitelia, ktorý ho v jeho po�iatkoch 
formovali a formulovali sa sami legitímne hlásili k antickému odkazu. 
Hlavné posolstvo humanizmu sa opiera o vieru v možnos� slobodného 
jestvovania indivídua vo svete, o racionálne uchopovanie sveta, o snahu 
nap��a� a projektova� do sveta najvyššie ideály. Nateraz možno trochu 
vágna definícia sa preh�bi v intenciách jeho kritiky. Von Wright 
spomína antropocentrizmus humanizmu. �o chápa� pod týmto 
pojmom?  V prvom rade a – napokon i výlu�ne – jeho zacielenie na 
�loveka, to, že slobodu a individuálnu hodnotu  �loveka postavil na prvé 
miesto.  Wright hovorí, že kore� tohto problému je potrebné h�ada� 
jednak v samotnom „intelektuálnom“ postoji k svetu, no na druhej 
strane nemožno prirodzene opomenú� mnohé východiská, ktoré tento 
druh myslenia formovali. Na príklade troch mýtov západnej civilizácie 
(anticko-židovsko-kres�anskej) – o Prométeovi, Biblickom vyhnaní 
z raja a Faustovi koncipuje premenlivý vz�ah troch navzájom spätých 
inštancií – �loveka, prírody a nadprirodzena (Boha, božstiev). 
Spolo�ným menovate�om všetkých troch mýtov je najmä otázka 
legitimity našej možnosti racionálneho poznania, ktoré so sebou 
nevyhnutne nesie aj pretváranie prirodzeného.  Spomenutie týchto 
mýtov chápem i ako – okrem iného – ur�itú obhajobu „intelektového“ 
prístupu k životu, ako fakt, že tento spôsob zmoc�ovania sa                   
(a pretvárania) sveta sa vníma ako problémový a neustále nesie v sebe 

prvky akejsi viny. Ide tu skôr 
o akési postulovanie 
elementárnej problematickosti 
�udského bytia vo svete.   
 Wright sa �alej zaoberá 
pojmom racionality. V prílišnom 
priklonení sa �loveka 
k racionalizmu vidí istého 
vinníka sú�asného stavu sveta. 
Ak mám by� úprimná u von 
Wrighta som sa nedo�kala 
explicitnej analýzy tejto ve�mi 
závažnej problematiky. Pritom 
jednotlivé náznaky priam volajú 
po bližšom vysvetlení.     
 Autor neobchádza ani 
konkrétne politické otázky (napr. 
vojna v Perzskom zálive), na 
základe ktorých dospieva ku 
kritickým záverom oh�adom 
spolo�enských trendov ako 
takých. Knihu završuje 
interpretácia filozofického 
uvažovania významného 
humanisticky orientovaného 
filozofa Nikolaja Ber�ajeva. 
 Otázku, ktorú som si 
kládla na po�iatku tejto recenzie, 
mám už sama pre seba kladne 
zodpovedanú, �ím nechcem 
poveda�, že bez výhrad. Avšak, 
�o menej by mohlo takého 
dôsledne kritického analytika, 
akým von Wright  nepochybne 
je, poteši� ako zni�enie 
vnútorného dialógu �itate�a 
s dielom, ktorý by bezvýhradný 
súhlas ur�ite priniesol? Pre vás 
však zostáva na�alej otvorená, 
minimálne do prvého pre�ítania 
tejto knihy, podnecujúcej 
množstvo �alších otázok. 
 
 
Autorka je študentkou 4. ro�níka, 

filozofia – kulturológia 
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Filozofické stretnutia 
 

Marek Vatra� 
 
D�a 11. marca. 2004 o 18.00 hodine sa 

v Subtere Starého divadla uskuto�nilo prvé 
neformálne stretnutie na tému „Filozofia v umení“. 
Išlo a akési pilotné stretnutie istého po�tu �udí, ktorí 
pôsobia na katedre filozofie  v okruhu redak�nej 
rady �asopisu Cesty filozofie. Podobné stretnutia by 
mali v blízkej budúcnosti nadobudnú� ur�itú 
pravidelnos�. Tieto stretnutia sú otvorené pre 
všetkých študentov našej univerzity. Posolstvo 
jednotlivých  stretnutí má spo�íva� predovšetkým 
v komunikácii �loveka s �lovekom na akéko�vek 
živé filozofické problémy, ktoré sa nás aj 
v sú�asnosti 
bezprostredne dotýkajú. 
K tomu ešte dodávam, 
že naša redak�ná rada zo 
seba nevytvára žiadnu 
elitu vyvolených 
filozofov a ako taká je 
permanentne otvorená 
�alším návrhom tém zo 
strany ostatných 
študentov.  

Ke�že som 
celý ve�er osobne 
referoval, zaumienil 
som si z neho vybra� 
nieko�ko svojich 
pocitov, aby som ich tak 
touto cestu vk�bil do 
nasledujúcich riadkov. 
Najskôr som si teda 
zvolil tému, ktorá mi je 
svojim obsahom bytostne blízka. Leitmotiv celého 
ve�era znel „Filozofia v umení“. V tomto 
príslušnom názve sa stretávajú dva fenomény, ktoré 
so sebou od nepamäti neoddelite�ne súvisia 
a vzájomne sa dop��ajú. Po�as celých dvoch 
týžd�ov deliacich ma od vopred dohodnutého 
dátumu ma znepokojovalo ešte �osi iné. A to 
konkrétne pocit, ktorý ma bez prestania upozor�oval 
na nesmiernu h�bku a univerzálny rozsah 
spomínanej témy. Tým samozrejme netvrdím, že by 
sa o nej aj v tejto podobe nedalo polemizova� 
z rôznych uhlov poh�adu. Pôvodnú tému som preto 
musel zámerne zúži� do nejakej kone�nej podoby. 
Zameral som sa preto na konkrétny umelecký 
artefakt (hlavne na ukážky undergroundovej prózy, 
poézie a hudby), cez prizmu ktorého som postupne 
odha�oval jeho podstatné znaky, ktoré sú pre neho 
prízna�né špecifické.  

Výslednú tému som nakoniec pomenoval 
Fenomén „Druhej kultúry“ – Underground. 
Ke�že som si ju vybral z rozli�ných dôvodov, tak 
jeden a sná� aj  najpodstatnejší bol ten, že sa tomuto 
kultúrnemu fenoménu dodnes neprikladá žiaden  

 
 
 
 
 
osobitný význam, aký by mu mal dozaista v našom 
�udskom vedomí ( a to nie len v tom akademickom!) 
právoplatne prináleža�. Hovorím to takto preto, lebo 
ide o kardinálne periférny žáner subkultúry a ako 
taký je doteraz nepochopený a neprávom 
znevažovaný. Samotnej podstate undergroundovej 
kultúry sa bližšie a dôslednejšie budem venova� 
v nasledujúcom �ísle Ciest filozofie (z technických 
prí�in by sa môj �lánok do tohto �ísla jednoducho 
nevkresal). Podám tam o nej taktiež historický 
prierez  a zameriam sa hne� aj na jej dopad na 
sú�asné kultúrne dianie, ktorý bol  viac než istý. 

Celú tému som 
koncipoval viac – 
menej do výkladovej 
�asti. Urobil som to 
takto preto, lebo ako 
verný oddanec 

undergroundovej 
kultúry som anticipoval 
to, že pre mnohých 
záujemcom je tento 
fenomén ešte 
neobjavený a ako taký 
nepoznaný. Práve preto 
tá jeho „školská 
periodizácia“ ... 
A ke�že takmer žiadne 
stretnutie sa nezaobíde 
bez náhodných 
„sokratovských tipov“, 
ani to naše sa im 
nevyhlo ... Súvislá sie� 
myšlienok sa mi v�aka 

ich neoprávneným zásahom do mojej témy �ahú�ko 
narušila. Pozitívna energia sa zrazu zmenila na 
neznesite�né dusno exaltovaných a absurdných 
argumentov (nehovorím, že všetkých!), ktoré 
k nie�omu neviedli! Ale to sem asi nepatrí ... 
V podstate som s tým po�ítal. Ni� sa nestalo ... 
Zopár kladných odoziev zo strany niektorých 
návštevníkov ma presved�ilo o tom že to predsa len 
malo nejaký zmysel. Za to im touto cestou 
nesmierne �akujem. 

 
 
Autor je študentom 4. ro�níka, filozofia - 

estetika 
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                            Aktualita krásneho 
 Gadamer Hans - Georg 
                   
                             Táto práca významného nemeckého filozofa sa zaoberá  
                             umením ako hrou, symbolom a slávnos�ou. 
 
                             Vydava�e�stvo:  Triáda 
                             Rok vydania:  2003 
                             Po�et strán:  86 
                             Cena:  249 
 
 
 

 
 

 
 

                   �as a literárne rozprávanie 
                      Ricoeur Paul 
 
                              Druhý zväzok diela  �as a rozprávanie, ktorého ústrednou  témou  
                               je:  konfigurácia alebo stvárnenie �asu vo fik�nom rozprávaní. 
 
                               Vydavate�stvo:  Iris 
                               Rok vydania:  2004 
                               Po�et strán:  265 
                               Cena: 299 
 
 

 
  
 

 

                               Analýza poznania 
                      Russel Bertrand 
 
                                Jeden zo zakladate�ov anglického neorealizmu a logického  
                                atomizmu a držite� Nobelovej ceny za literatúru za rok 1950  
                                prístupným a �ahko zrozumite�ným spôsobom vysvet�uje zložité 
                                filozofické otázky. 
                                   
                                Vydavate�stvo:  Kalligram 
                                Rok vydania:  2003 
                                Po�et strán:  185 
                                Cena:  260    
 
 



 

  

Sníva, jej duša v tichosti skrýva 

Preml�ané 

Nevyvážené pravdy okamihov 

Neh�adané 

Nechcené 

Poznávané, 

ktoré pretlá�a sa von z uzavretých otvorov. 

Príliv nepovedaného zakalí jej zrak 

ke� skúša nájs� to pravé 

vo svetlej žiare temných poloprávd. 

Tá žiara, ktorá slabne, tá nachádza sa na dne 

jej zvnútornenej krajiny, 

do ktorej vždy siahne. 

Tým okamihom v �ase 

V tom bode kde žiara hasne 

Tam úzkos� v nej vzrastie 

Tam stiahne sa 

Tam stráca sa 

Tu prezle�ie svoju nymfu do �ierneho. 

 
Martina Prachárová 
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