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Úvod
Vážení čitatelia,
predkladaný zborník vedeckých štúdií je výstupom z 11. výročného stretnutia SFZ
pri SAV spojeného s medzinárodnou konferenciou, ktorá sa konala v dňoch 4. – 6.
10. 2012 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach, pod záštitou Medzinárodnej
federácie filozofických spoločností (FISP). Konferencia svojou témou Ľudská
prirodzenosť: rozum, vôľa, cit si pripomenula 300. výročie narodenia francúzskeho
filozofa J.-J. Rousseaua.
Organizátormi tohto podujatia boli Slovenské filozofické združenie pri
SAV, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave,
Katedra filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Katedra všeobecnej
a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre a Filozofický ústav SAV v Bratislave.
Cieľom konferencie bolo reflektovať aktuálnu, svojou povahou však
klasickú tému filozofického myslenia. S termínom ľudskej prirodzenosti sa
stretávame už v slovníku starovekej filozofie, preto nie náhodou túto problematiku
autori príspevkov reflektovali na jednej strane v širokom spektre dejinnofilozofických prístupov a perspektív od staroveku až po súčasnosť, na strane druhej
tematizovali koncepcie rozumu, vôle a citu v komplexnosti ich prejavov vo
vedeckých diskusiách, presahujúcich hranice svojej disciplíny.
Editori zostavili zborník do troch častí: 1. časť je prezentáciou plenárnych
prednášok, ktoré predniesli vzácni a renomovaní hostia konferencie – prof. Herta
Nagl-Docekal, rakúska filozofka svetového mena, ktorá zároveň bola zastupujúcou
členkou Výkonného výboru FISP, prof. Ludger Honnefelder, nemecký filozof,
svetovo uznávaný odborník na stredovekú filozofiu a bioetiku, prof. Cyril Diatka –
slovenský filozof, odborník v oblasti etiky, doc. Aleš Havlíček – český filozof,
odborník na antickú filozofiu a prof. Miroslav Marcelli – slovenský filozof, odborník
na semiotiku a súčasnú francúzsku filozofiu.
2. časť zborníka je prezentáciou vedeckých štúdií, ktoré ponúkajú pluralitu
prístupov a riešení k téme, ktorá sa v dejinách opakovane objavuje s aktuálnymi
nárokmi na teoretickú diskusiu. Niektoré stanoviská autorov majú tendenciu
k syntetickému poňatiu problému, ukazujú potrebu uvedomenia si kontextu
interdisciplinarity vedeckého diskurzu.
3. časť zborníka obsahuje monografické štúdie. Výkonný výbor SFZ pri SAV
ponúkol autorom zborníka novú možnosť, publikovať monografické štúdie,
v ktorých by autor mohol systematicky osvetliť vymedzenú tému, obohatiť ju
o nové pôvodné prístupy, ktoré sú výsledkom jeho vlastnej vedeckej práce.
Na tomto mieste si dovoľujeme poďakovať všetkým organizátorom z radov
SFZ pri SAV, ktorí sa zaslúžili o vydarený priebeh konferencie a následné vydanie
zborníka vedeckých štúdií.
Editori
6

Plenárne prednášky

JUSTICE, MORALITY, LOVE.
RE-READING ROUSSEAU FROM THE PERSPECTIVE OF
FEMINIST PHILOSOPHY
Herta Nagl-Docekal
Abstract: Gender relations today are often marked by asymmetrical structures which impose
various forms of discrimination upon women. Approaching the philosophical canon from this
perspective can contribute insights in two respects: On the one hand we find the common
clichés concerning the dichotomy ‚masculine/ feminine‘ expressed in an articulate manner; on
the other hand philosophical conceptions like ‚autonomy‘, ‚morality‘, and ,freedom‘ provide
important tools for a theory of gender justice. The paper investigates the way in which
Rousseau addresses gender relations: part 1 discusses inconsistencies in Rousseau’s
conception of the citizen; part 2 focuses on the moral authority attributed to women; part 3
examines how the ideal of the harmony of reason and passion is associated with the feminine.
Key words: autonomy, gender asymmetries, moral education, nature, love

Gender relations today are often marked by asymmetrical structures which
impose various forms of discrimination upon women. The term ‚feminism‘ is to be
understood as an umbrella term which covers the diverse efforts seeking to
overcome this asymmetrical positioning of women and to establish gender justice.
Part of these efforts is the investigation of the ways of thinking that lay the
foundation for the given conditions, such as the common clichés concerning the
dichotomy ‚masculine/ feminine‘. Approaching the philosophical canon from this
perspective can contribute valuable insights in two respects: On the one hand we find
the traditional opinions expressed in a very articulate manner, on the other hand
philosophical conceptions like ‚autonomy‘, ‚morality‘, and ,freedom‘ provide
important tools for a well-argued theory of gender justice.1
The following reflections will focus on the way in which Rousseau
addresses the relations of the sexes. Please note: when I shall point out
inconsistencies, for instance in Rousseau’s understanding of the citizen and of moral
autonomy, the leading interest is not to criticize Rousseau but to show that the key
concepts of modern thought – which shape ‚Western‘ living conditions to this very
day – are tainted with gender asymmetries.
We find Rousseau’s theory of gender relations imbedded in the broader
image he portrays of the deplorable conditions of his time. Examining in which way
the process of civilization has been a history of losses, Rousseau points at an

1

For a comprehensive explanation of the aims of ‚feminist philosophy‘ see: NAGLDOCEKAL, H. 2004. Feminist Philosophy. Boulder, CO : Westview Press. (Czech edition:
NAGL-DOCEKAL, H. 2007. Feministická filozofie. Výsledky, problémy, perspektivy. Praha:
SLON.)
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increasing alienation2. In his view, alienation is not the conditio humana but the
result of the formation of society and the division of labor. In his considerations
regarding the beginnings of the history of humanity – Rousseau, by the way,
classifies these thoughts as „hypothetical and conditional reasonings, better fitted to
clarify the nature of things than to expose their actual origin“ (Rousseau 1984a: 78)
– he assumes that prior to the inner developments of civilization, there was a period
in which human beings did not live in an alienated way but in accordance with their
original nature. Rousseau describes this ‚state of nature‘ as a phase not yet marked
by dependence – neither by hierarchic relationships among individuals or groups,
nor by a dependence of individuals on their own passions (Rousseau 1984a: 89).
Characterizing the process of civilization as a history of losses, Rousseau
saw himself confronted with multiple objections accusing him of propagating a
return to the ways of leading life in the beginnings of the history of humanity.
Rousseau, of course, rejected this interpretation in his second discourse in a sarcastic
tone: „What now? Does one have to destroy society, do away with mine and yours,
to go back to life with the bears in the forest? That is a conclusion like those of my
opponents. On the one hand, I would not like it to happen, but on the other hand, I do
not want to save them from the disgrace of taking the logical step. O you, to whom
the divine voices have not yet spoken, and who know no other call of your genus
than the peaceful perfection of this short life, […] go into the forest […] and do not
fear you would lower your genus, when you forego knowledge, in order to forego
your vices.“3 Rousseau emphasizes in this context that the process of civilization is
irreversible and, moreover, that a mere return to the earlier living conditions does not
represent a desirable aim either. He addresses „people like me […], for whom their
passions have for once and for all undermined their original simplicity, who can no
longer sustain themselves on grass and acorns, and who cannot do without laws […],
all who are convinced that the divine voice called the entire human race to insight
and to the happiness of the heavenly spirits“ (Rousseau 1978: 125 – 127). Thus,
Rousseau does not advocate a ‚dropping out‘, but a new way of dealing with the
present condition as it has evolved historically.
Contending in this manner that it is important to transform the current ways
of life, Rousseau suggests to proceed in a step by step fashion. The following
comments will illustrate this. But before that, let us take another look at the objective
2

For Hans Barth, the term ‚alienation‘ allows to trace the inner connectedness of all of
Rousseau’s writings. Cf. BARTH, H. 1959. Über die Idee der Selbstentfremdung des
Menschen bei Rousseau. In Zeitschrift für philosophische Forschung 13, p. 16 – 36.
3
This passage is not contained in the edition of Rousseau’s Discourse on Inequality used here.
Therefore it is quoted from the French/German edition: ROUSSEAU, J. J. Diskurs über den
Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit zwischen den Menschen. In ROUSSEAU, J.
J. 1978. Schriften zur Kulturkritik. Die zwei Diskurse von 1750 und 1755. Hamburg: Meiner
Verlag, p. 125 – 127.
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of the renewal. Here the term ‚autonomy‘ forms the key conception: As Rousseau
explains, heteronomy – which is the cause of all the sufferings of the civilized
individual – has to be overcome in both of its variants: in the form of dependence on
other people as well as on one’s own passions. With regard to this freedom from
dependence the anticipated future shaping of life is analogous to the ‚state of nature‘.
Nevertheless, there exists a decisive difference: the projected freedom from damages
induced by society is brought about by human beings and not predetermined by
nature. From this perspective, the anticipated autonomy is thought of as a ‚second
nature‘.
Elaborating the task to establish autonomy, Rousseau assigns different roles
to men and women. Thus, his theory of gender relations is normative rather than
descriptive: future freedom can be achieved only if men and women accept and
perform well their respective roles.
Part 1: From the Misery of Civilization to the Autonomy of Citizens
Regarding the aim of overcoming heteronomy in the form of a society
reigned by „arbitrary power“ (Rousseau 1984a: 131), Rousseau demands, as is well
known, that the old, unjust contract be replaced by a new contract which is based
upon the idea of autonomy: individuals should not only be subjects of the state but
also part of the sovereign, so that „each, uniting with all, nevertheless obeys only
himself, and remains free as before“ (Rousseau 1984b: 14). This concept of the
autonomous citizen is, however, applied only to men 4. In Rousseau‘s outline of the
ideal society, women have their place exclusively within the family which implies a
situation of twofold subordination. On the one hand, they are subject to state
legislation without being part of the sovereign 5, on the other hand, within the sphere
of the family, wives are subordinate to the rule of their husbands. In Emile, we read
with regard to the wife: „She ought to reign in the home as a minister does in a state“
(Rousseau 1979: 408). This implies that the wife is subject to her husband’s
legislative rule, and Rousseau goes on to underscore the subordinate character of this
situation: „when she fails to recognize the voice of the head of the house […], the
result of that disorder is never anything but misery, scandal, and dishonor“
(Rousseau 1979: 408). Obviously, the principle of justice which emphasizes
obedience to the „law, which one prescribes to oneself“ is not applied to women.
4

Significantly, this fact has, until today, hardly been addressed in the main stream literature
on the Social Contract, and the in-depth studies on the topic published in the context of
feminist theory have remained largely unnoticed. These deficiencies mark, for instance, the
volume: BRANDT, R. – HERB, K. (eds.). 2000. Jean-Jacques Rousseau. Vom
Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts. Berlin : Akademie Verlag.
5
Cf. The chapter ‚Exkurs zur Rechtsstellung der Frau‘ In KUSTER, F. 2005. Rousseau – die
Konstitution des Privaten. Zur Genese der bürgerlichen Familie. Berlin: Akademie Verlag, p.
134 –136.
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Thus Rousseau breaks with his own concept of a legitimate institution; with regard
to the family he does not confront the historically developed form with a new, just
principle of coexistence6.
According to Rousseau’s own categories, denying someone’s autonomy
means to not acknowledge a person fully as a human being. „To renounce one’s
liberty is to renounce one’s quality as a man, the rights of humanity and even one’s
duties […]. Such renunciation is incompatible with human nature“ (Rousseau 1984b:
9). Rousseau fails to address the contradiction of not applying the principle of
political autonomy to women7. Rather, he modifies his anthropological concept at
this point, and departs from assuming a single type of human nature, as he claims,
„Woman is made to yield to man and to endure even his injustice“ (Rousseau 1979:
396). Thus Rousseau ascribes to women a particular nature manifesting itself in a
disposition toward obedience. (Furthermore, he defines this specific nature by
shame, but more on that later).8 Correspondingly, he contends that the education of
girls should differ from that of boys. 9 As Rousseau recommends, „they ought to be
constrained very early. This misfortune, if it is one for them, is inseparable from
their sex“ (Rousseau 1979: 369). And he goes on to note, „from this habitual
constraint comes a docility which women need all their lives, since they never cease
to be subjected either to a man or the judgments of men, and they are never
permitted to put themselves above these judgments“ (Rousseau 1979: 370).
Let us take a closer look at the inconsistency in Rousseau’s conception of
nature: In the state of nature he hypothetically assumes, women as well as men live
in autarky, and there are yet no circumstances of subordination. Thus, what kind of
nature does he have in mind, when an inclination towards obedience is assigned to
women? Rousseau arbitrarily calls nature here, what has evolved only in the state of
society. Seyla Benhabib and Linda Nicholson note: „The ambivalence in Rousseau’s
conception of nature leads to what he describes as ‚sexual differences‘, yet what in
reality are carefully cultivated, shaped, learned differences in behavior, thinking,
feeling, and perception of men and women“(Benhabib, S. – Nicholson, L. 1985 –
1988: 537). Rousseau’s approach is certainly paradigmatic of a tradition of thought
6

This inconsistency is analyzed in: BENNENT, H. 1985. Galanterie und Verachtung. Eine
philosophiegeschichtliche Untersuchung zur Stellung der Frau in Gesellschaft und Kultur.
Frankfurt am Main: Campus, p. 92.
7
This contradiction is exposed, for instance: (Okin 1980: 99).
8
A careful analysis of Rousseau‘s understanding of the different ‚nature‘ of men and women
provides: (Heinz 2012: 163 – 180).
9
Traditional readings of Rousseau that are not informed by feminist theory have tended to
overlook this split. A grave example of this failure is provided by JENS, W.(ed.) 1988 –
1992. Kindler’s neues Literaturlexikon, vol. 8. München: Kindler. There we read with
reference to Rousseau’s Emile: „The novel concludes with his [Emile’s] marriage – one has
supplied him with a young girl, who was educated according to the same principles“ (ibid.
3076).
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continuing up until the present. As regards social norms that seek to support
hierarchical gender relations, attempts are made to this very day to legitimate them
by asserting that they are grounded in nature. Yet a petitio principii is to be detected
here: The norms which are claimed to be deduced from nature have first been
projected into it.
It is striking that in Rousseau’s study on the Origins of Inequality, the
genesis of the family is not treated under the aspect of gender hierarchy. Heidemarie
Bennent accurately remarks: „While […] the whole history of human civilization is
seen as the increasing depravation of the independent archetype, strictly speaking,
the emerging of gender difference would also have to be seen as a process of
deterioration“ (Bennent 1985: 86). Yet for Rousseau, women are excluded from
history, since their subordination is considered as given by nature. Gender hierarchy
appears to Rousseau as a necessity with regard to the ideal social order: Male
children need to be educated by their mothers in a way that allows them to become
proper citizens; male citizens need the emotional support and the personal care
provided by their wives. „The first education of men depends on the care of women.
Men’s morals, their passions, their tastes, their pleasures, their very happiness also
depend on women. Thus, the whole education of women ought to relate to men. To
please men, to be useful to them, to make herself loved an honoured by them, to
raise them when young, to care for them when grown, to counsel them, to console
them, to make their lives agreeable and sweet – these are the duties of women at all
times“ (Rousseau 1979: 365). We do not find any concept of reciprocity here.
Obviously, the theoretical foundations of the modern state imply a concept
of women’s exploitation. Moreover, it is important to note that it is not possible to
correct Rousseau’s political philosophy by simply including women when speaking
of citizens: As Lynda Lange contends, „the social role of women as ‚natural‘
caregivers is incompatible with participation in the general will“ (Lange 1979: 48).
This problem does not only mark Rousseau’s thinking; we find similar views on the
constellation of state and family in Kant, Fichte and Hegel as well as in authors of
the twentieth century, and this line of thought is still effective at present. Therefore,
numerous feminist authors have maintained that a new understanding of the private
as well as the public sphere is needed. This demand has not remained without
success: Legislative bodies in many countries today seek to redefine the family in a
way that conceives husband and wife as equal partners with shared responsibilities.
Authors who criticize the conception of gender difference that has evolved
since the late Enlightenment are often met with the thesis that this concept is merely
a reflection of the living conditions of that time. Such a line of argumentation fails,
however, to consider that Rousseau frequently declared that he intended to elaborate
a contrastive model to the reality he observed. Above all, Rousseau looks critically at
the urban forms of life during his time. His investigation of this subject can be read
as a theory of the modern life world that shares some features with what Max Weber
would write later on. Commenting on „our large cities“, Rousseau notes that
12

„unfortunately, […] society has penetrated everything and is so disordered, that […]
one lives in his house like at the market place. When one lives in society, one
naturally no longer has a family. One hardly still knows his or her parents. They are
viewed as strangers“ (Rousseau 1979: 388). This kind of alienation is shown in
particular in the continuation of Emile published under the title Emile and Sophie or
The Solitary10. This fragmentary text reports that the two young people with whose
wedding the book Emile ends move into the city and experience the failing of their
marriage. Sophie dies thereafter.
Furthermore, the background of intellectual history needs to be kept in
mind: Numerous writings were published in France during the time of early
Enlightenment which argued – under the influence of Descartes’ thinking – that both
sexes are equal with regard to their intellectual abilities and that, therefore, the
schooling of girls should be arranged in the same manner as that of boys. One case in
point is François Poullain de la Barre’s book L’égalité des deux sexes, published
1673.11
Part 2: Moral Education
Regarding the task of humanity to overcome alienation, efforts aiming at a
just state represent for Rousseau only one necessary element. The order based on the
new social contract appears limited in its scope as it cannot impose on the citizens to
personally identify with it. „Indeed, each individual may, as a man, have a particular
will contrary to, or divergent from, the general will which he has as a citizen. His
private interest may speak to him quite differently from the common interest“
(Rousseau 1984b: 17). Rousseau observes that the „private will naturally tends to
preferences“ (Rousseau 1984b: 23), so that there exists a constant threat of violations
of the law and of corruption (Rousseau 1984b: 81 – 84). „For the vices, which make
social institutions necessary, are the same vices which make the abuse of those
institutions inevitable. […] Laws, being in general less strong than passions, restrain
men without changing them; so that it would be easy to prove that any government
which, without being corrupted or degenerate, worked perfectly according to the
ends of its institution, would have been instituted unnecessarily“ (Rousseau 1984a:
153). With reference to this tension, Rousseau explains the second task humanity
faces if freedom is to be achieved, arguing that the individuals must change
themselves. In the end, one should no longer have to be forced into obeying the laws,
but abide of one’s own free will, i.e., out of duty. (It seems worth noting that, in the
context of contemporary theory of law, the issue Rousseau addresses here has been
carefully investigated by John Rawls who suggests that the virtues of citizens should
10

ROUSSEAU, J. J. 2010. Emile and Sophie or The Solitary. In ROUSSEAU, J. J. Collected
Writings. Hanover, N.H., and London : University Press of New England, Vol 13, p. 685-719.
11
Reprint in English: POULLAIN DE LA BARRE, F. 1980. The Equality of the Sexes.
Manchaster : Manchaster University Press.
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be included in the original contract.)12 Rousseau seeks to solve the problem resulting
from the private will by shifting his focus to morality.
Elaborating this issue, Rousseau concentrates on the question: How can we
overcome the second form of dependence – that on one’s own passions? He stresses
the importance of learning to heed the voice of one’s reason: „It is only when the
voice of duty succeeds physical impulsion, and right succeeds appetite, that man,
who till then had only looked after himself, sees that he is forced to act on other
principles, and to consult his reason before listening to his inclinations“ (Rousseau
1984b: 18). Obviously, this moral attitude can only be achieved by means of
education. It is in this context that Rousseau once again assigns a specific role to
women – they appear as the „moral gender“, as Lieselotte Steinbrügge observes. 13
Significantly, what Rousseau has in mind here is not primarily the relation of mother
and child, but the relation of the sexes. His reflections are based once more on an
anthropological assumption – namely, that women have a natural inclination toward
shame (Rousseau 1979: 359). Accordingly, Rousseau demands that the education of
girls ought to cultivate this inclination and to watch their decency. „Chastity must be
a delicious virtue for a beautiful woman, who has an elevated soul“ (Rousseau 1979:
391). Through her restrain, a woman shall govern over the desires of the man. In
Emile, Rousseau attributes this capacity already to the teenage girl: „Although her
attractions have hardly developed, she already reigns by the sweetness of her
character and makes her modesty imposing. What insensitive and barbarous man
does not soften his pride and adopt more attentive manners near a sixteen-year-old
girl who is lovable and pure, who speaks little, who listens, […], whose conversation
is decent, […], and who knows how to inspire interest by her very timidity and to
gain for herself the respect she gives to everyone“ (Rousseau 1979: 390).
The woman must make sure that she is not merely perceived as an object of
desire. By means of her modesty, she can gain respect as a person, and only on this
basis the relationship between man and woman can be shaped as a relationship
between humans. Rousseau shifts this subject to the foreground at the end of his
novel Julie or The New Eloïse, where he describes the relationship of Mylord
Eduard Bomston and the prostitute Laura. (I would like to mention here, that I share
the view of those who claim that Rousseau’s narrative texts can be read as
philosophical reflections expressed in literary language.) In short, for Rousseau the
relationship between the sexes has the potential to be the place of transition from
physical inclination to morality. Rousseau defines the term ‚love‘ on the basis of this
12

Cf. RAWLS, J. 1992. Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt
am Main : Suhrkamp, p. 93. For a critical comment on Rawls‘ suggestion see: NAGLDOCEKAL, H. 2008. Moral und Religion aus der Optik der heutigen rechtsphilosophischen
Debatte. In Deutsche Zeitschrift für Philosophie 56, 6, p. 843 – 855.
13
Cf. STEINBRÜGGE, L. 1995. The Moral Sex: Woman’s Nature in the French
Enlightenment. Oxford: Oxford University Press.
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thought. In his Discourse on Inequality, he already calls for a distinction of this kind:
„Let us begin by distinguishing the moral from the physical in the sentiment of love“
(Rousseau 1984a: 102). As a feeling, he contends, love is part of nature, but feelings
can only develop, where lasting commitments are found. At first, a feeling for the
beautiful begins to develop, and as this means that an interest in perfection is
evolving, morality will eventually emerge. „There is no true love without
enthusiasm, and no enthusiasm without an object of perfection, real or chimerical,
but always existing in the imagination. What will enflame lovers for whom this
perfection no longer exists and who see in what they love only the object of sensual
pleasure? […] In love everything is only illusion. I admit it. […] So what of it? Does
the lover any the less sacrifice all of his low sentiments to this imaginary model?
Does he any the less suffuse his heart with the virtues he attributes to what he holds
dear?“ (Rousseau 1979: 391). (It seems worth noting that Kant, in his study
Speculative Beginning of Human History, explains the relevance of modesty for the
development of a moral attitude in a very similar way). 14
Discussing moral education, Rousseau frequently speaks of the power
women have over men, and the „authority of the beloved“ (Rousseau 1979: 391). It
would be a misunderstanding, however, to assume that the subordination of women
would be turned upside down here. The woman serves the man in this case as well.
Rousseau’s interest lies in the moral education of men - according to him, only men
can eventually achieve the capacity to act on the basis of reason. Significantly,
women’s role in moral education is attributed to them on the basis of the thesis that
they have a specific disposition towards modesty. Sarah Kofman, who examines the
„economy of modesty“ (Kofman 1986: 20) in Rousseau, shows that once again the
kind of projection is at work here which has been exposed before: „Nothing
legitimizes the natural character of modesty […], except Rousseau’s phallocratic
view“ (Kofman 1986: 26).
We must not overlook, however, that the image of the woman is not only
defined by instrumentalization. Rather, in comparison to the man she is depicted as
being capable of greater subtlety. When Rousseau characterizes the virtue of women,
it is not about asceticism; the woman rather must learn to express her desires in a
different, indirect way. „Her fate would be too cruel if, even in the case of legitimate
desires, she did not have a language equivalent to the one she dare not use. […] Must
she not have an art of communicating her inclinations without laying them bare?“
(Rousseau 1979: 385). In consequence of this thought, a more complex language is
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KANT, I. 1983. Speculative Beginning of Human History. In KANT, I. Perpetual Peace
and other Essays on Politics, History, and Morals. Indianapolis : Hackett Publishing
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illustrate this point.
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ascribed to women, and also the ability to perceive nuances, in particular in the field
of non-verbal communication“ (Rousseau 1979: 383).15
Part 3: The Utopia of the Unity of Reason and Nature
For Rousseau, the aim of human perfection demands even more than to
develop a moral attitude. In his view, to act exclusively on the basis of reason
implies that an important human feature is lacking. In his book Julie or The New
Eloïse Rousseau portrays this deficiency in the figure of Monsieur de Wolmar, the
man whom Julie chooses to marry in order to go along with her father‘s wish. In one
of her letters Julie describes him in an ambivalent manner. On the one hand, she
notes: „With all the trouble that I have taken to observe him, I have not been able to
find passion of any kind in him except that which he has for me. Yet this passion is
so even and so temperate that one would say that he loves only as much as he wishes
to and that he wishes to only as much as reason permits. […] In this respect, I find
him much superiour to all our men of feeling […]. Reason has no other end except
that which is good, its rules are sure, clear, practicable in the conduct of life“
(Rousseau 1968: 260). But at the same time, she points at a shortcoming in his
attitude, stating, „I have never seen him either gay or sad […]. He does not laugh; he
is serious“ (Rousseau 1968: 260). She further notes, „If I were as calm as he, too
much coldness would reign between us and would make our union less agreeable
and less sweet“ (Rousseau 1968: 262).
Julie represents an ideal which is defined by a different way of dealing with
passions. Indeed, passions should be controlled, but at the same time they should
remain present. Reason should not replace feelings, but rather be connected to them
in a harmonious whole. Here Ernst Cassirer locates the actual core of Rousseau’s
philosophy; he claims: „From the beginning, his entire thinking is concerned with
the problem of ‚bliss‘. It searches for a unity, a harmony between virtue and bliss“
(Cassirer 1975: 28). Only with regard to this perspective of harmonization is it
justified to interpret Rousseau’s philosophy in terms of the postulate ‚back to
nature‘, although one has to keep in mind that he is not suggesting any kind of
return. His idea is rather that morality should be practiced in such a manner that it
can provide room for feelings to develop as natural inclinations.
This idea is elaborated in a most sophisticated metaphorical form – in the
characterization of Julie’s garden. This garden was laid out by her in a way so that
the observer is under the impression to be placed in nature in its original form. St.
Preux reports of his first visit to this garden, „at the same time I thought I saw the
wildest, the most solitary place in nature, and it seemed I was the first mortal who
had ever penetrated into this desert island. Surprised, impressed […], I remained
motionless for a moment, and cried out with involuntary enthusiasm, ‚Oh Tinian! Oh
15
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Juan Fernandez! Julie, the world’s end is at your threshold!” (Rousseau 1968: 492).
St. Preux lets himself set right by Julie, „‚It is true‘, she said, ‚that nature has done
everything, but under my direction, and there is nothing here which I have not
ordered […]. Go farther in and you will understand. Adieu Tinian, adieu Juan
Fernandez […]!‘“ (Rousseau 1968: 492). Thus, for Julie the impression of
naturalness cannot make disappear the efforts behind it. For her, virtue always
retains a background of coercion and violence against nature.
As we take a closer look at this female figure, we note that she incorporates
a double-edged thought. On the one hand, Julie represents the harmony between
virtue and bliss which Rousseau conceives as the ultimate ideal of human
development. Remarkably, Kant interprets Rousseau’s demand that we need to
create a „second nature“ in terms of philosophy of history. In his essay Speculative
Beginning of Human History, Kant emphasizes that, rather than advocating a return
to the beginnings of the human race, Rousseau seeks „to answer this more difficult
question: how must culture progress so as to develop the capacities belonging to
mankind’s vocation as a moral species and thus end the conflict within himself as [a
member of both a] moral species and a natural species?“ (Kant 1983: 54). Like
Rousseau, Kant also thinks that all human efforts need to be concentrated „until art
so perfects itself as to be a second nature, which is the final goal of the human
species’ moral vocation“ (Kant 1983: 55).
On the other hand, Julie represents Rousseau’s doubts regarding the
question whether the aspired harmony can ever be fully achieved under the
conditions of finiteness. Significantly, Julie calls her garden ‚Elysium‘– a name
which implies an ambivalence. Pointing again and again at the artificiality of her
garden, Julie impersonates the view that the ultimate reconciliation of reason and
feeling cannot be achieved in reality, but can only be thought of as happening ‚out of
the world‘. This tension remains decisive for the rest of the course of the novel. In
connection with Julie‘s death, it becomes fully evident. Julie interprets her
forthcoming death for various people in a different way. To Wolmar and others she
speaks of her bliss, „My happiness, that had gradually increased, had now reached
the highest summit.“16 In her last letter to St. Preux, she meanwhile emphasizes that
virtue never belonged to her as a second nature, „Let us give thanks to the One who
made that delusion last as long as it was useful. Who knows whether, seeing that I
was so close to the abyss, I might not have lost may head“ (Rousseau 1968: 405).
From this point, Julie views her death in another light, „Haven’t I lived long enough
for happiness and virtue? […] After so many sacrifices, I consider the last one that I
have to make insignificant. It only means to have to die one more time“ (Rousseau
1988: 778). Christine Garbe seems justified in asking, „Was Julie at the peak of
happiness or at the abyss of passions? Or was the peak of her happiness at the same
16
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time the edge of the abyss?“ (Garbe 1992: 179). At the end of the book, Rousseau
works out the ambivalence even more clearly. The report about Julie’s death
contains a series of Christological motives which, at the same time, are being taken
back. Thus, some persons present see Julie as raised from the dead, and the family
has to dispel this false perception. Furthermore, on her deathbed Julie speaks words
clearly reminiscent of the New Testament. „I am not leaving you. I shall be with
you. By leaving you united, my spirit and my heart will remain with you. You will
always feel that I am with you“ (Rousseau 1988: 763). However, her expectation is
not fulfilled. The circle of her loved ones makes a hopeless impression after Julie’s
death. As Tony Tanner notes, „At the end, all bonds have snapped: father, husband,
cousin, lover, children […] turned in upon themselves, wandering around in a daze
of misery without communication“ (Tanner 1982: 124).
It seems worth noting that Kant’s reflections do not culminate in such a
bleak perspective. To be sure, Kant also assumes that humans may never be able to
fully achieve the final goal of perfection. But he emphasizes more clearly than
Rousseau that it is important to spell out an ideal which can serve as a guiding thread
for our actions and, thus, promote at least gradual progress. However, neither Kant
nor Rousseau realizes that the ideal human community they have in mind cannot
claim to be truly ideal, since both thinkers fail to apply the key conceptions of their
call for freedom – conceptions such as ‚autonomy‘ and ‚equality‘ – to women as
well as men. Reading Rousseau, we found that women, whom he burdens with the
ultimate human aspirations and their complexities, have to pay a high prize. Both
literary figures, Sophie and Julie, are located exterritorialy – neither one is given a
chance to participate in the opinion-forming and decision-making processes that
distinguish the modern state. To call for a full inclusion of women is the main – and
noble – cause of feminist philosophy.
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PRACTICAL REASON AND HUMAN NATURE. ON ARISTOTLE’S
‚RIGHT BY NATURE‘, AQUINAS’S ‘NATURAL LAW’ AND THE
RECENT ETHICAL DISCUSSION
Ludger Honnefelder
Abstract: The concept of nature, as we all know, is notoriously equivocal, the claim ‘back to
nature’ in many aspects problematic and the question which nature should be protected
hardly to be answered. On the other side, we are living beings which can only exist as parts of
nature, and acting is therefore not possible for us without referring to this nature in one or the
other way. The following paper departs from the conviction that those who believe that the
concept of nature is easy to define have misunderstood this concept as well as those who are
convinced that its dimension can be neglected. To avoid such misunderstandings and to look
for a convincing practical concept of nature it seems to be helpful to go back to Aristotle and
his distinction between a ‘first’ and ‘second’ nature. It is Thomas Aquinas who uses the
Aristotelian concept of nature as point of departure for a more detailed conceptof nature
interpreted as action guiding principle(‘law of nature’). The actual impact of this practical
understanding of nature can be seen in approaches of modern philosophers like McDowell,
Nussbaum, Finnis, Sen, Gewirth and others.
Keywords: human nature (first and second), law of nature, practical reason, natural
inclinations, capabilities approach

(1)
The concept of nature, as we all know,is notoriously equivocal, the claim
“back to nature” in many aspects problematic and the question which nature should
be protected hardlyto be answered. On the other side, we are living beings which can
only exist as parts of nature, and acting is therefore not possible for us without
referring to this nature in one or the other way. Those who believe that the conceptof
nature is easy todefine have misunderstood this concept as well as those who are
convincedthat its dimension can be neglected.
Thatthe concept of nature is so notoriously misunderstood has its
ownspecific reasons: To conceive nature as nature depends on a certain perspective
from which nature is considered and this perspective has its origin in a well known
historical constellation (Honnefelder 2011: 1 – 20, 177 – 186). It was the step “from
mythos to logos” (Nestle 1966) that made it possible to identify nature as a
dimension of its own. And “nature” as such can only be identified as part of an
opposition: nature as the opposite of artefact, techne, culture, reason, history,
revelation, or ofgrace, etc. And as a sort of umbrella term“nature” connotates at the
same time the process and its result and the comprehending whole and its single
parts. “Nature” therefore is something with which the human being is identical and
from which it is different. Consequentlythehuman observer who faces nature as an
external object is also one of its single partsand as such identical with nature.
21

(2)
Yet the most intriguing question regarding nature is what could be called
thepractical role of nature: Ifnature has to be considered as source of our actionguiding deliberations,then how hasit to be thought of to achievethis practical
relevance?
What makes an answer difficult is the fact that the most informative source
of knowledge of nature, i.e. the sciences, have as such no practical relevance.
Deducing events (or series of events) from certain laws and the given conditions
allows explanations and prognoses, but not action-guiding conclusions. Scientific
explanations inform us about consequences which have to be expected under certain
premises, but they do not tell us which possible scenario we should choose
(Honnefelder 2011: 78 – 99). Even environmental standards are not simply scientific
conclusions. They are practical judgements which refer to the relevant conditional
scientific statements of the sciences, but in substance they are as suchsocial
decisions.
And even the concept of ‘functions’as used in modern life sciences is not to
be understood asderiveddirectly from scientific premises. The concept of a biological
function is gained from observing the typical teleonomy which characterizes the selforganisation of a living beinginsofar it is directed towards its full development. As J.
Searle mentions, functions are not simply physical phenomena, but interpretations
from the viewpoint of an observer or user (Searle 1997: 24).But, as we will see later,
such functions can be used as reference points of practical judgements.
The often-used German phrase “Haushalt der Natur” (in English:
“household of nature”) leads us to the right answer regarding the practical role of
nature, because a household works not on its own, but presupposes an organizing
and aims-pursuing subject. Regarding nature,this subject can be nothing else than the
housekeepingand economizing human subject (Honnefelder 2011: 23 – 47).
But what are the leading aims of the housekeepinghuman subject regarding
nature? If these aims would only be arbitrary subjective settings with solely cultural
relevance, then our ethical and ecological debates would justbe discussions about
various interests. Yet practical judgements regarding nature will have no chance to
get a broad social consensus if they are based only on scientific premises or on
arbitrary subjective interests. Theunderstanding of nature which is required for this
purpose is neither the scientific nor the subjective one, but that of (in German:)
“Lebenswelt” (or in English: “life-world”) asit can be found in Aristotle’s
understanding of practical nature. This Aristotelian understanding is the starting
point for conceptions of nature as developed today by Ph. Foot, M. Nussbaum, J.
McDowell and others (Honnefelder 2011: 214 – 233).
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(3)
Understood as “physis” (from phyein = to grow from its own) the
Aristotelian nature is something which exists as a “dynamei on” (a potential being).
According to its specific nature a living entity is endowed with certain forms of
“orexis” (= striving or desire) and directed towards a specific “telos” (= goal), which
is nothing else than the “praxis” or “bios” by which thespecific strivings are
realized.1
In the case of a humanbeing, in contrast to all other living beings, the
teleology of its strivings is too indeterminate to reach its goals. It needs practical
reason to guide the various strivings into the right direction and to shape the natural
potential into those ethical virtues through which the intended “eudaimonia” (= good
life) can be reached. In addition to these ethical virtues it needs dianoetic virtues,
particularly “phronesis” (= practical wisdom) to shape the concrete praxis of a good
life2.Action-guidance has to be understood as a concrete unity of striving, will, and
reason.”Hence choice is either desiderative reason or ratiocinative desireand such a
principle in which both, reason and desire are connected is man.” 3 It is a circle which
connects desire, will, and reason: Desire requires reason and will to be directed
towards a concrete action. Reason and will presuppose desire, because otherwise no
action will follow. Only if the goal of desire is taken as purpose of the will, and the
purpose of the will is related by reason to the intended good life, the single action
can be called good.
On the background of this understanding of nature, Aristotle is able to
develop a new interpretation of the distinction with which the early greek
philosophers attempted to answer the crisis of the “divine law” after recognizing the
enormous variety of “nomoi” (=laws) among the neighbour societies. They
distinguished between “physeidikaion” (= right by nature) and “nomodikaion” (=
right by law), but developed a very different understanding of what is “right by
nature” (= physeidikaion) compared with Aristotle (Honnefelder 2008: 273 ff). Is it
something unchangeable with the same authority among the various peoples or is it
something changingwhich requires only punctual observation?
Aristotle conceives human nature as something which is “given” in the
same way for all human beings and at the same time as something which is given as
a task (in German: “aufgegeben”) and has to be shaped through human praxis. The
reason is that the human being can only reach its telos in form of eudaimonia if the
various natural strivings are converted into a firm disposition, a habit in form of
“virtue” (= arête). It is a “second nature” which will be gained through right praxis.
And this “second nature” is open for change, but not for arbitrary disposition
(Honnefelder 2011: 218ff).
1

Cf. e.g. ARISTOTLE: Phys. II, 1, 192 b 8 – 193 b 21; Met. IV,4, 1014 b 16 – 1015 a 20.
Cf. ARISTOTLE: NE I, 6 – 13, 1097 b 22 – 1103 a 10; VI, 5, 1140 a 24 – 1140 b 30.
3
ARISTOTLE: NE VI, 2, 1139 b 4f.
2
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It is this Aristotelian reference to the “second nature” which Ph. Foot uses
for evaluating certain properties and actions of the human being as “good”. All those
properties and actions which fulfill the natural teleology of living beings according
to their specific nature can be called “good” in a premoral sense (Foot 2004: 51 –
58). This use of language is, as D. Wiggins and J. McDowell mention, similar to
designate colours as objective qualities (Wiggins 1987: 185 – 215; McDowell 1996:
12, 29 – 33).
This approach to evaluate properties and actions of a living being as “good”
according to its specific life-form can be used to evaluate human actions in a
premoral sense. But it is necessary to have in mind that the specific life-form of
human beings is different from that of all other living beings. Human beings don’t
reach their telos simply “by nature” (= physei); their nature is not to just live.
Because human beings are characterized by a dialectic structure of having a body
and being one, their positionality, according to H. Plessner, can be called “eccentric”
(Plessner 1981: 360 – 365). Or, to follow Wittgenstein’s and Brandom’s analysis, it
is the “game of a giving and asking for reasons” (Brandom 1997: 123) which
characterizes the way in which human beings exercise their life-form.
The source of this description is the self-experience of acting and suffering
human beings, not a metaphysical statement. Only on the basis of this practical selfexperience the metaphysical insight can be made that the human being is not only a
homo phaenomenon, but even a homo noumenon.
This premoral evaluation of the human life-form implies the basic statement
that life (vivere) is more than mere existence (esse) and less than reasonability
(intelligere) –an early form of scala naturae which is already formulated by
Aristotle. But this premoral evaluation of nature is only a presupposition for
connecting nature with the morally good.
(4)
What specific role nature fulfils in the context of morality can be seen in the
ethical approach in which Thomas Aquinas connects the Aristotelian concept of the
practical nature with the stoic idea of “natural law” (= lexnaturalis). Aquinas
outlines his theory of natural law in a significant context of his Summa Theologiae
(ST) (Honnefelder 2002: 426 – 436; Kluxen 1980a: 230 – 244; Bradley 1997).
Before he exposes, in the second part of the second part of ST (II-II), the way
through which the human beings reach the ultimate end of their life he presupposes,
in the first part of the second part of ST (I-II q. 90-108), a fundamental reflection on
the principles which lead us when we act according to the virtues described in ST IIII. One could call this reflection a theory of action or a metaphysics of action.
Aquinas departs in this context from the Aristotelian theory of human action
and understands the action-guiding judgement as a “practical deliberation” (=
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phronesis) which follows the logical structure of a “(practical) syllogism”.4 This
syllogism has to mediate between the general and necessary principles and the
particular and contingent conditions; relate the particular and contingent means to
the conceived goal; design and evaluate the individual steps of the action sequence;
and finally prescribe the resulting action as good, that is, as to be carried out.
To analyze this procedure of practical reason and its structure Aquinas uses
as a paradigm Aristotle’s description of the theoretical reason. 5Even the actionguiding judgment – the conclusion (= conclusio) of a practical deliberation – must
be clearly distinguished from the general principles which function as premises. The
explication runs as follows: If human beings, unlike animals, do not simply pursue
the goals of their desires, but know of a goal as a goal, andif they act (1) by taking up
a position on the goal and (2) by recognizing and acknowledging what is good
relative to a given desire while rejecting what is opposed to the good as something to
be avoided, then the supreme rule, which defines the form of every concrete rule and
which is inherent in every action-guiding statement, is that the good is to be done
and the bad is to be avoided. Practical reason can regulate action only because it
possesses that supreme rule like a “natural habit” prior to all further regulations.
Aquinas calls this “natural habit”, through which practical reason possesses the
“primum principium practicae rationis”, the “synderesis”.He parallels it to the
“intellectus principiorum”, the Aristotelian “nous” which is the natural habit through
which the theoretical or contemplative reason possesses the principle of the excluded
contradiction as its first principle.
To understand what Aquinas calls the “natural law” it is important to
understand the function of that first principle of practical reason: First of all, it is to
be envisaged that Aquinas conceives the theoretical reason and the practical reason
as potencies of their own with their own first principles possessed by a natural habit
of its own and as such self-evident. The principles of the practical reason do not
depend on that of the theoretical reason. Ethics is not – as the neo-scholastic
interpretation misunderstood the Thomistic doctrine – dependent on metaphysics.
But there is a sort of parallelism between the two rational potencies.
Stripped of its application, the supreme rule of the practical reason shows its
constitutive role as the principle of practical non-contrariety. Equivalent to the
theoretical law of non-contradiction, it grounds the possibility of acting at
all,because prescribing and prohibiting an action at the same time is not to provide
any action-guidance at all. As a first and supreme principle,it does not only
determine the individual rule, but also the consistency of all rules and hence the
consistency of all actions. As an imperative, it gives the morally binding force to
every action or action rule that has been recognized as good. It expresses the basic

4

Cf. to the following AQUINAS, ST II-II q.47, aa.1 – 16.
Cf. to the following AQUINAS, ST I-II, q.94, a.2.
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tendency of reason towards the good and has as its content the agree secundum
rationem.
Only by following Aquinas in presupposing a two-level structure of moral
judgements, one will apprehend the twofold task of practical reason: the planning of
future actions in concrete practical judgements and the critical appraisal of past
actions in a judgement of conscience. Action-guidance by practical reason does not
consist of the mere application of the goals of desire, understood as resulting from an
essential nature; rather, it is an “order which reason, through understanding, creates
in the actions of the will,” the recognition of the good “through a comparison with
reason”(= per comparationem ad rationem).6 The supreme principle
“grounds”7practical reason in desire and ties it to the recognized good, but in itself
“it is not sufficient in order to make the right judgement with regards to the concrete
action”.8
With regard to the concrete goods, the good which is prescribed in the first
principle of practical reason – taken as such – has to be considered as “empty”,
despite its own application, i.e. the prescription to follow the good of “being
rational” (= esse secundum rationem). Therefore the first practical principle is not
the source of action-guiding practical judgements, but rather its ‘form’. The reason is
the human nature itself. As for all living beings, so for humans, nature is in Aquinas’
view a dynamic faculty; it is a potential to be, which is expressed in manifold ways
of desiring and which is ordered toward realization as its goal. While the other
animals spontaneously grasp and then follow the goals of their desires, human beings
are able to know of a goal as a goal and act by adopting a stance on it (Kenny 1975:
101 – 131; Kluxen 1980b: 327 – 339).
In the will, human beings possess a capacity to grasp previously understood
goals and to order themselves toward them through an “intention” (intentio).9In
reason, they possess the capacity to understand goals, to present them to the will,
and to match them to the appropriate means once an intention has been formed.10
The reason why human beings have to order their goals through a practical
judgement is the fact that their natural desire and their will are not necessarily
concerned with a particular good, but only with the good in general.
But if the first principle of practical reason only demands to follow that
good which has to be considered as good, i.e. to be done. The question ariseswhat
kind of good has to be considered as good. Aquinas’s answer is that the good is
nothing else than the “goods for human beings” (= bona humana).11These goods are
6

AQUINAS, ST I-II, q.18, a.5.
AQUINAS, ST I-II q.94, a.2.
8
AQUINAS, ST I-II q.58, a.5.
9
Cf. AQUINAS, ST I-IIq.12,aa. 1 – 5.
10
Cf. AQUINAS, ST I-II qq. 8 – 17.
11
Cf. AQUINAS, ST I-II qq. 8 – 17, n. 7.
7
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manifold, but not arbitrary, because there are some inclinations in human nature
which have to be considered as basic, insofar they have to be respected as general
presuppositions for human living and acting. Mirroring the triad of being– living–
understanding (esse–vivere–intelligere), Aquinas lists as examples of such “natural
inclinations” (= inclinations naturales): (1) the human desire to preserve oneself; (2)
the human desire to preserve the species; and (3) the human inclination to
communicate with others, to understand the truth, and to transcend oneself in an
absolute being.12
These basic inclinations sketch an anthropology according to which a
human person, which determines itself freely through reason, is grounded in a
biophysical, animal, and sensitive nature; even more, it isa person only insofar as it
is grounded in such a nature, as Aquinas explains when he discusses the separation
of the soul from the body in death. 13
Because these “natural inclinations” are immediately grasped as basic goods
through the practical reason and have to be respected in a general manner, Aquinas
calls the above mentioned rules, which are derived from them, the “first precepts of
natural law” (= prima praecepta legis naturalis).14
Because the natural inclinations are basicappetites which can even conflict
with each other, they, like the supreme principle of reason, do not immediately yield
action-guiding norms. To use modern parlance: they have a metanormativecharacter. They do not yield concrete norms but raise demands that
become norms only through the ordering intervention of reason. They set limits for
action even though they do not determine it directly.
Whereas some general rules like “Do not kill innocent human beings” can
be gained deductively (per modum conclusionis) from the relevant first principle of
“Do no harm to anyone” (= nulli esse malum faciendum), the majority of our actionguiding judgements cannot be simply deduced from the first precepts of natural law,
but only gained through further determination (per modum determinationis), which
includes “addition” (= additio) and “ad invention” (=ad inventio), i.e. a creative
completion with regard to adequate concrete moral or legal norms. 15
Aquinas is clearly aware of the significance which the structure of
reasoning has in regard to the practical truth, i.e. to the binding force of concrete
practical sentences. Since there is not just one means leading to an end and the
means are contingent, the truth of the practical conclusion does not allow for the
same kind of necessity as theoretical demonstrations do, for theoretical proofs allow
12

Cf. AQUINAS, ST I-II qq. 8 – 17, n. 7.
Cf. AQUINAS, ST I q.29, a.1.
14
Cf. AQUINAS, ST I q.29, a.1.
15
Cf. AQUINAS, ST I-II q.95, a.2; q.94, a.5; q.91 a.3. – Thus, W. KORFF (Korff 1985: 76 – 101)
is correct when he describes Aquinas’s natural inclinations as a nonarbitrary system of rules
open for a creative completion.
13
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only one middle term. “ Whereas the business of practical reason is with contingent
matters which are the domain of human acts, and although there is some necessity in
general principles, the more we get down to particular cases the more we can be
mistaken”.16
(5)
From the point of view of the modern debate on ethics one could
characterize the natural law theory as a successful attempt to connect the idea of
practical subjectivity with its internal relatedness to nature and the objective world,
in patterns of a moral realism which is open for cultural plurality and historical
change. To highlight this view three items can be named:
1. In the context of the natural law theories ‘right’ (= ius) and ‘law’ (= lex) are
understood as the normative structure with which human beings are naturally
endowed in order to act as free and rational subjects. This implies to act according to
reasons which are recognized as action-guiding and morally binding norms. “Natural
law” is the shortcut for a practical subjectivity which by its nature is self-binding to
that which reason recognizes as “good”, i.e. to be done. This includes ‘autonomy’, in
so far as the endowment with this practical subjectivity is not a special gift or grace,
but “natural”, i.e. a capacity of everyone, and includes that everyone acts according
to the first law which demands to do what is recognized as good. Consequently
Aquinas states that everybody has the freedom and the obligation to follow his or her
own conscience. H. Grotius’ perspective to consider morality and legality “etsi deus
non daretur” is not a new secular attitude of early modern thought against the
theological absolutism of the medieval time, but an intrinsic property of medieval
natural law theory.
2. In the context of the scholastic natural law theories “nature” is understood as
chiffre to explain that the human being is not a ‘pure subject’ or an isolated “res
cogitans”, but an entity whose nature it is (a) to be at the same time a rational subject
and a living organism in an indissoluble unity, and (b) that this unity is part of a
comprehensive nature or world. But in this way “nature” is not understood as a
metaphysical nature in form of an essentialistic ‘blue print’ – a misleading
interpretation assumed by some neoscholastic theorists of natural law (Honnefelder
2011: 187 – 213). The true Thomistic approach considers nature according to the
paradigm of a living nature, or – to use Aristotle’s expression – as a dynmei on, as
something striving for its fulfilment. It is that misinterpretation and its consequences
which are responsible for what could be called the crisis of the natural right idea.
According to Aquinas, practical reason is not the capacity to apply ‘blue prints’, but
a “vis ordinativa”17– a potency which orders the various strivings or desires of nature
according to the principle of acting rationally, i.e of directing them to a good life. It
16
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is this understanding of “nature” which connects the universalistic objectivism of
reason and nature with the possibility of legitimate plurality in cultures and a
justifiable historical change in morality.
3. In modern terms the approach of the natural law theories could be characterized as
a ‘moral realism’. Not as if moral norms had to be understood as simple applications
of the metaphysical structure of the essences of our world, but in the sense that moral
judgements include a truth claim. But the truth to which they are related is not
correspondent with a given reality, as the concept of theoretical truth demands, but –
as Aristotle and Aquinas state – a “practical truth” which means correspondence with
the intended goodness of the action, i.e. correspondence not as something already
given, but as a task (Honnefelder 2009: 348 – 361). And this intended
correspondence is reached in the practical judgement which connects all relevant
circumstances of that action in a coherently convincing manner.
(6)
That the idea of a natural law is not only a doctrine of a past age can be seen
in those theories which already have been mentioned. Following Aristotle, J.
McDowell distinguishes between a “first nature” which signifies the “realm of law”,
i.e. the scientific laws of nature, and a “second nature” which has to be understood –
similar to the interpretation of nature by Ph. Foot – as a self-unfolding potential,
which has reached its shape through practice under the guidance of reason and
will.Identical with the first nature in re, the second nature comprehends more,
namely all the habits and dispositions which are the presuppositions for reaching a
good life. Second nature is a non-epistemic structure which only can be recognized
epistemically. It implies rationality and voluntariness and represents the unity of
desire, reason and will. Second nature comprehends thereforeboth, the “realm of
causes” and the “realm of reasons” (McDowell 1996: 78 ff).
It is this second natureto which authors like A. Sen, J. Finnis, M.
Nussbaum, A. Gewirth and others refer to identify those dimensions which with
regard to questions of justice cannot be neglected. These dimensions can be
described as “basic needs” or “basic capabilities” which have a meta-normative
significance, because they are indispensable preconditions of a good life. To refer to
second nature in this way is without doubt a holistic approach and implies a certain
“weak essentialism” regarding nature. But its objective weight is undeniable (Finnis
1985: 56 – 79; Nussbaum 1993: 323 – 361; Nussbaum 2010: passim; Gewirth 1978:
48 – 128).
A similar reference to nature is made in the context of the human rights
idea. If human dignity – based on human being’s faculty to be a rational and free
agent – shall be protected, it is necessary to protect those preconditions without
which human beings cannot realize their nature as rational and free agents, which are
for example bodily integrity, self-determination, freedom of speech, etc. The German
philosopher O. Höffe has called them “Anfangsbedingungen des Menschseins”
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(English:
initial
conditions
of
humanness)
in
contrast
to
the
„Erfüllungsbedingungen“ (English: final conditions), meaning those conditions
without which human beings cannot realize their humanness (Höffe 1991: 15 – 36).
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JEAN – JACQUES ROUSSEAU – FILOZOF CITU
Cyril Diatka
Abstract: Paradox of the times. The promotion of reason and rational deliberation as the
starting points as well as methods of recognizing of things, and detection of the causes of their
formation. Intolerance and narrow understanding of the relation of man and the world, as
well as the relationship of a man and a man.Two ways of promoting toleration. Critical
thinking requirement binds to the requirement of the free development of a person who
through the personal exemption creates room for the application of his skills. Expression of
this tension in the idea of J. J. Rousseau - that a man in the natural state does not differ
substantially from the animal kingdom; he only - through his senses and lack of resolution creates space for the opportunity to develop such characteristics, that "release" him from the
natural state, but at the same time they "enslave" him. The essential starting point of J. J.
Rousseau's thought of natural man is the unveiling of the inconsistency of the two features of a
natural man –self-preservation and solidarity.
Key words: sentiment, social contract, virtue, humanity, general will.

Svet, v ktorom žijeme nemá vždy takú podobu, akú by sme si želali. Niektoré
skutočnosti nám zostávajú dokonca skryté. Príčinou môžu byť naše predstavy,
skúsenosti a skryté záujmy, ale aj pôsobenie inštitúcií, ktoré nenapĺňajú zásady, na
základe ktorých vznikli. Často sa stáva, že ak hľadáme základy hodnôt a inštitúcií,
nenachádzame vôbec nič alebo takmer málo. Naše predstavy sú často podmienené
rozličnými skutočnosťami a preto mnoho v našom živote a aj v živote spoločnosti je
náhodné a v istom zmysle aj iracionálne. Pokiaľ uplatníme našu historickú pamäť,
môžeme zistiť, že historický vývoj našich najvýznamnejších predstáv je ťažko
vybojovaný a súvisí s našim úsilím dopátrať sa pravdy. Francúzsky filozof Jean
Jacques Rousseau sformuloval učenie o spoločenskej zmluve, ktorá potvrdzuje práva
a povinnosti občanov a ich vlád. Spoločenskú zmluvu nenájdeme v žiadnom múzeu
alebo knižnici a nikto takúto zmluvu ani nepodpisoval. Jej predstava napriek tomu
zachytáva to, čo od vlády očakávame a čo vláda očakáva od nás. Základným
problémom pre Rousseaua je nájsť formu združenia, ktorá by všeobecnou silou
ochraňovala osobu a majetok každého člena spoločnosti, v ktorej by každý poslúchal
seba rovného aj keď sa spojí so všetkými, a zostal slobodný ako predtým. „Každý
z nás dáva svoju osobu a celú svoju silu dohromady pod najvyššie riadenie
všeobecnej vôle; a každého člena kolektívne prijímame ako neoddeliteľnú časť
celku“ (Rousseau 2010b: 38).
Ak chceme preniknúť do myslenia, a tým aj motívov pôsobenia J. J.
Rousseaua, musíme si uvedomiť dobu, v ktorej žil a pôsobil. Francúzsko 18. storočia
bolo krajinou, ktorá bola skutočnou veľmocou vtedajšej kontinentálnej Európy.
Systém absolutistickej vlády umožňoval sústrediť sily, duchovné a materiálne zdroje
na vytvorenie pevne konštruovaného sociálneho mechanizmu, ktorý na vtedajšiu
dobu predstavoval určitý vrchol. Avšak absolutistická vláda a najmä štýl vládnutia
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mocenských špičiek znemožňovali plne využiť kapacity spoločnosti na jej
všestranný rozvoj. Francúzsku v tom čase najľudnatejšia krajina Európy, krajina
s najväčšou a dobre vyzbrojenou armádou, nedokázala reagovať na naliehavé
potreby väčšiny svojho obyvateľstva. Tlak na tzv. tretí stav Francúzskeho kráľovstva
bol neustále stupňovaný. Išlo najmä o rozličné daňové bremená a feudálne dávky.
Pri neúrodných rokoch mnohopočetné sedliacke rodiny jednoducho hladovali. Do
toho vstupovali ešte rozličné povinnosti voči štátu, ako napríklad časté odvody do
armády. V ľuďoch sa hromadila bezmocnosť, zúfalstvo, ale aj hnev, ktorý prerastal
v túžbu pomstiť sa. Do tohto prostredia treba začleniť aj životný osud J. J.
Rousseaua. Bezpochyby nadaný chlapec ostal polosirotou a jeho otec nedokázal
vytvoriť primerané prostredie pre veľmi citlivého a nadaného syna. Rousseau
nenavštevoval žiadnu školu , ale dychtil po vedomostiach a už v skorom veku čítal
horlivo knihy, ktoré boli v jeho dosahu. Sociálna situácia, v ktorej sa nachádzal sa
podobala osudu bežného človeka tých čias.
Životné skúsenosti Rousseaua, ktoré nadobudol svojím tuláckym životom sa
premieňali u neho na intímnu túžbu, aby človek bol všade slobodný a aby získal
svoju dôstojnosť. To bolo predmetom jeho myšlienkového úsilia, ale často aj jeho
ťaživých osobných zážitkov. Slobodu a dôstojnosť treba získať, ak tak aj proti vôli
mocných a bohatých. Svoje putovanie po Savojsku a východnej časti Francúzska
ukončil pobytom v kláštore v Turíne, kde prestúpil na rímskokatolícku vieru. Medzi
tým sa stretol, na odporučenie katolíckeho farára Pontverra s pani Louise Eleonore
de Warens, ktorá vnímavého mladíka zapísala do hudobnej školy pri chráme
v Annecy. Hneď na to opäť sa vydal na putovanie po francúzskom vidieku, ale
existenčné dôvody ho prinútili prijať prácu pisára u grófky de Vercellis. Nebol však
spokojný a vrátil sa do Annecy ku grófke de Warens. Študoval tu v katolíckom
seminári a spieval v kostole na chóre. Jeho hudobné nadanie bolo zjavné a prinášalo
mu určitý druh uspokojenia. Opäť sa vydal na cesty, avšak po rozličných
nepríjemných dobrodružstvách v roku 1736 sa opäť vrátil do Charmettes k barónke
de Warens. Táto staršia, ale ešte vždy pôvabná žena sa mu stala matkou, priateľkou,
ale i milenkou. V závere ich vzťahu, odmietajúc pretvárku, odchádza v roku 1742 do
Paríža. Toto prvé obdobie svojho života popisuje vo svojich Vyznaniach, tak
úprimne a presvedčivo, že niektorí čitatelia si mysleli, že ide o ohováračstvo z pera
jeho nepriateľov. Tuláctvo, kedy prešiel veľkú časť Francúzska (najmä východ
a juhovýchod), mu umožnilo poznať biedu vidiečanov, ale i jednoduchosť
a pohostinnosť chudobných, ktoré kontrastovala s pýchou a bezohľadnosťou
bohatých. Tento živý kontrast, ako aj hlboké odmietanie ponižovania zo strany
mocných a bohatých sa stali na trvalo motívom jeho záujmu i štúdia. Láska ku
knihám a túžba pochopiť a poznať veci, ktoré ho obklopovali, boli len doplňujúcim
momentom v jeho túžbe napraviť neuspokojivé pomery a oslobodiť človeka z jarma
daných sociálnych vzťahov. K tomu všetkému treba ešte dodať to, že Rousseau,
napriek svojej senzitívnej povahe a nadmernej inteligencii, nemal korekciu
výchovou a preto sa naučil pri presadzovaní svojich cieľov rozličným formám
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skrytého „manipulovania“ s ľuďmi z vyšších vrstiev. Keď bolo potrebné uchýlil sa aj
k cielenému klamu, len aby presadil svoje zámery. Jeho povaha bola nepokojná,
nestála. Dokázal vyvolať často i zbytočné konflikty a využívajúc svoju duchovnú
prevahu toto použil často aj ako dôvod pre obviňovanie tých, ktorí nevyhoveli jeho
zámerom.
Od roku 1742 je v Paríži kde odišiel aby predložil Akadémii vied svoju
Rozpravu o modernej hudbe. V tejto rozprave navrhoval nový spôsob zápisu
hudobných nôt. Tento jeho návrh bol síce odmietnutý, avšak vyvolal obdiv. V Paríži
nadviazal okrem iného aj kontakty s viacerými spisovateľmi, umelcami a vedcami,
medzi ktorých patrili aj Diderot a d´Alembert, ktorí už v tom čase pripravovali svoj
projekt – Encyklopédiu. Abbé Castel odporučil Rousseaua na miesto tajomníka
francúzskeho veľvyslanca v Benátkach, ale ani v tejto službe Rousseau dlho
nepobudol. Vracia sa opäť do Paríža, skomponoval operu Galantné múzy, ktorú sa
podarilo uviesť v opere. V tom čase sa spoznal s jednoduchou mladou slúžkou
Thérése Le Vasseure, s ktorou sa neoženil, avšak ktorá sa stala jeho celoživotnou
družkou. Deti, ktoré spolu s ňou splodil, postupne umiestnil do štátneho nálezinca.
V tom čase však už Rousseau vstupuje do sveta myslenia, bránu mu otvorila jeho
slávna esej Rozprava o vedách a umení (1750), s ktorou vyhral prvú cenu Akadémie
v Dijone. Na záver môžeme konštatovať, že v 40. rokoch 18. storočia sa vo
Francúzsku formuje v osobe J. J. Rousseaua jeden z najoriginálnejších mysliteľov
tých čias. V každom prípade Rousseau, človek, ktorý nepatril nikam, šľachtických
salónoch Paríža a okolia poznáva vonkajšiu tvár vtedajšej ľudskej spoločnosti. Je
konfrontovaný vo svojich zážitkoch jednoduchosťou prostých ľudí a pretvárkou
a zlovôľou mocných. Tieto skutočnosti bezpochyby jeho citlivej duši sú oným
skrytým motívom, ktorý sa naplno prejavil v jeho literárnej tvorbe. Vyprázdnenosť
morálky aristokracie, kráľovského dvora, úradníkov - vykonávateľov kráľovej vôle,
dali vyniknúť medzi hlásaným kresťanstvom lásky a bezduchovosťou tých, čo ju
mali šíriť. To obnažovalo trhliny v morálke oficiálnej spoločnosti, bolo možné tušiť
rastúce napätie a vzdor v širokých ľudových vrstvách. Takto „tulák“ a „plebejec“ J.
J. Rousseau na jednej strane vzrušuje vznešenú spoločnosť svojou úprimnosťou
a vizionárstvom, no súčasne pociťuje nadriadenosť vznešenej spoločnosti, ktorá sa
k nemu často správa neúctivo. „Cítili, že tento, inak nie veľmi zhovorčivý muž, vie
čosi čo oni skúsení, ostrieľaní ľudia nevedia“ (Manfred 1986: 61). Naozaj, Rousseau
vedel to, o čom títo nemali ani len potuchy, ich reč, štýl, prepätý galantný jazyk,
plný rozličných narážok a zaužívaných fráz, sprevádzaný neúprimnosťou
a intrigami, jatrili rozličné zranenia na duši J. J. Rousseaua. Stáva sa vášnivým
žalobcom tohto prázdneho sveta a súčasne v sebe pestuje vieru v nový a lepší život.
Preto Rozprava o umení a vedách (1750) vyvolala zdesenie salónov, pretože autor
tejto eseje tvrdí opak toho, čo jeho súčasníci chápali ako samozrejmé, veď umenie
a vedy nutne prispeli k pokroku !!! Túto skutočnosť eviduje a cíti sa byť priam ňou
dotknutý aj vtedajší veľký koryfej šľachtických salónov a kráľovských dvorov F. M.
A. Voltaire. Podľa Rousseaua umenie a vedy majú na ľudstvo zhubný vplyv. Touto
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svojou esejou vyhlásil definitívny rozchod s dovtedajšími vychýrenými doktrínami.
„Zbytočne by sme hľadali príčinu tam, kde niet nijakého účinku, tu je však účinok
jasný, je ním ozajstná skazenosť; naše duše sa zmrzačili priamoúmerne so
zdokonaľovaním našich vied a umení. Dá sa povedať, že toto nešťastie je príznačné
iba pre našu epochu ? Nie, vážení páni, útrapy, ktoré spôsobila naša márnivá
zvedavosť sú staré ako samé ľudstvo. Každodenný príliv a odliv oceánu sa
nepodriaďuje dráhe hviezdy, čo nám v noci svieti, pravidelnejšie než osud mravov
a počestnosti pokroku, vied a umení. Cnosť sa vytráca priamoúmerne so svetlom
stúpajúcim na náš obzor a rovnaký jav sa dá pozorovať na všetkých miestach
v každej epoche“ (Rousseau 2011: 24). Štýl eseje viacej rétoricky, než odborný,
avšak autor vychádza z náhľadu, že cnosť neprichádza z vonka, ale je „vtlačená do
srdca človeka“. K tomu aby bol človek „dobrý“ netreba žiadne zvláštne vedenie,
človek vychádza medzi ľudí zo svojho vlastného vnútra a ak stav, v ktorom sa
nachádza je prirodzený, zostáva človek prirodzene dobrou bytosťou. Cnosť nájdeme
zväčša u jednoduchého človeka práce, než u umelca, či filozofa. Rukavica bola
hodená, ukázalo sa, že účinnou zbraňou J. J. Rousseaua je slovo. Slovom si otváral
srdce ľudí, od teraz môžeme sledovať jeho metódu analýzy – „hľadať odpovede na
filozofické otázky v sebe samom“ (McGreal 1997: 329). V tom čase v otázkach
hľadania „spravodlivej vlády“ mnohí kritici sa usilovali zaistiť oprávnenie pre svoju
kritiku odkazom na prírodu (napríklad fyziokrati). Väčšina z týchto mysliteľov sa
zhodovala v tom, že každá oprávnená vláda sa musí opierať o súhlas ovládaných
(ľudu) a to či už o skutočný alebo tichý súhlas. Títo autori sa však výrazne líšili „vo
svojom chápaní ľudskej prirodzenosti a vo svojom zobrazovaní prirodzeného stavu“
(tamže 1997: 329). Zväčša tieto názory obsahovali tvrdenia, že ľudia sú od prírody
síce slobodní, ale inak sebeckí, usilujú vždy o svoje prežitie. Aby sa vzájomne
neohrozovali bolo treba dosiahnuť mier, ktoré toto tvrdenie umožňuje. Vychádzalo
sa z toho, že každý jednotlivec musí pre toto prežitie „obetovať“ časť svojich
prirodzených práv a slobôd a podvoliť sa zákonu zvrchovanej vlády alebo vládcu,
ktorého hlavnou zodpovednosťou je udržať poriadok (pozri T. Hobbes). V roku 1755
vychádza Rozprava o pôvode a príčine nerovnostiach medzi ľuďmi, ktorou sa J. J.
Rousseau definitívne dostal do povedomia verejnosti, pričom do vtedajších
pohľadov na vzťah človeka a spoločnosti priniesol zásadne nový motív. Rousseau
svojím prístupom k riešeniu otázok spoločnosti opäť upozorňuje vtedajší svet, ktorý
začal počúvať osvietenecké idey a ideály, na to, že prírodu a spoločnosť možno
riadiť na základe rozumom overených princípov a teda v rovine racionálne
uchopenej kauzality a výdobytkov vtedajšej prírodovedy (Newtonov systém
všeobecnej platnosti kozmických zákonov). Rousseauovský akcent na problém
človeka a jeho potrieb vnáša do tejto v zásade jednoduchý koncept racionálnej
štruktúry sveta neracionálny prvok. Rousseau prispieva k tomu, že sociálna realita
nemôže byť chápaná a uchopená iba ako zjednodušujúci model, ktorý možno
ovplyvniť a riadiť na báze čisto rozumového diskurzu. Možno to dôvodiť, že
Rousseauovým cieľom nebolo ukázať dokonalosť stavu prírody absolútne, ale skôr
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relatívne a to ako protipól vtedajšej (francúzskej) spoločnosti. Rousseau problém
ľudskosti nevidí predovšetkým tam, kde je človek najbližšie zvieraťu, ale kde žije
ako bytosť mravná. Hlavnú silu ľudskej bytosti nevidí iba v cite, ale skôr vo vôli,
ktorou sa človek vo svojich dejinách formuje od prírodnej k mravnej existencii.
V tomto zmysle Rousseauova hypotéza má svoje opodstatnenie v čase kedy vznikla,
pretože Rousseau konfrontoval kriticky spoločenskú súčasnosť s rekonštrukciou
prírodného stavu. Rousseau tým vymeral rozsah toho, čo je v ľudskom živote
„umelé“, vytvorené aktívne človekom, teda historické a preto bola možná kritika
tohto stavu a náčrt možnej obnovy. A tak Rousseau cez historicky chápaný problém
človeka, kladie otázku, čo s dejinami? Vznikol tak nový rozmer v myslení, či sa
máme od prírody vzďaľovať aj naďalej v nesprávnom smere odľudšťovania
a odcudzovania, alebo či možno ísť smerom k realizácii človeka ako mravnej
spoločenskej reality. Rousseau sa tak stáva iniciátorom novej epochy v dejinách
európskeho myslenia, ktorá sa bude zaoberať ľudskými a najmä spoločenskými
otázkami. Napriek prevažujúcej prírodovedeckej terminológii a všeobecných
úvahách o ľudskej prirodzenosti, v snahe odvodiť spoločnosť z prírody, nachádza
Rousseau dejiny ako ľudské dielo. Toto dielo je závislé od možnosti človeka
vystihnúť alebo nepochopiť povahu ľudského a ľudskej slobody. Preto u Rousseaua
v spoločenskej zmluve prichádza k formulácii zákona – princípu všeobecnej vôle,
volonté générale, ktorý ukazuje cestu, perspektívu, ale i určité nebezpečenstvo takto
chápanej slobody a jej možného zneužitia. Rousseau vystihol tú skutočnosť, že
ľudská prirodzenosť je „dlhodobý kultúrno-sociálny vývoj prirodzeného človeka
(l´homme naturel) na konci ktorého sa nachádza súčasný moderný človek, „človek
človeka“ (homme de l´homme). Otázka podstaty človeka nie je len prirodzeným ale
aj sociálnym fenoménom“ (Turčan 2012: 176). V kontrapozícii k konceptu T.
Hobbesa, ktorý v prípade človeka kladie dôraz na mechanický výtvor inštinktu
sebazáchovy, Rousseau zdôrazňuje, že človek je výtvorom svojich vlastných dejín
ako bytosť mravná.
Človek, dieťa prírody, žije v stave „prirodzenej slobody“, je neskazený a jeho
sebectvo (tento pojem Rousseau uznáva) je sprevádzané prirodzeným súcitom
k ostatným ľudským bytostiam. Prirodzené sily a inteligencia v tomto stave spolu
s prirodzeným stavom slobody sú pre vzťahy medzi ľuďmi zárukou bezkonfliktnosti.
Ľudia v tomto stave nepoznajú nenávisť. Až keď bol tento stav narušený súkromným
záujmom spojeným so vznikom súkromného majetku. Pri ochrane súkromného
majetku sa ľudia začínajú porovnávať, objavujú sa také ľudské vlastnosti akými sú:
nezištnosť, pýcha, pohŕdanie, nenávisť. „Východiskom tohto zásadného rozlíšenia,
bez ktorého podľa Rousseaua nemôžeme správne pochopiť ľudskú prirodzenosť je
vývoj základnej emócie, t.j. sebalásky“, ktorá ako „autentická láska k sebe samému
(l´amour de soi) sa priebehu vývoja ľudskej prirodzenosti, pod vplyvom sociálnych
vzťahov mení na egoistické sebectvo, na samoľúbosť (l´amour propre)“ (tamže
2012: 179). Týmto spôsobom sa prirodzene dobrý človek pokazí. Ľudia sa v tejto
situácii začínajú nenávidieť, majú strach a strácajú prirodzenú slobodu, hľadajú
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ochranu, avšak tú im môžu poskytnúť iba tí, ktorí majú moc, bohatí. A tak sa ľudia
pôvodne slobodní, usilujú získať ochranu, ale tá je za daných okolností iba ilúziou.
Stávajú sa fakticky otrokmi ! (Manfred 1986: 95 – 101). Jediné, čo medzi ľuďmi
zostáva v tomto stave bez zmeny je nerovnosť. Pôvod nerovnosti je sústredenie sa na
všetko zdanlivé – nerovnosť podľa Rousseaua vedie vždy ku strate slobody.
Prostredníctvom nerovnosti sa ľudia vzďaľujú od svojej pravej prirodzenosti.
V tomto bezpochyby najpôvodnejšom diele J. J. Rousseaua sa vynára niekoľko
problémov. Stav spoločnosti, ľudia od prírody dobrí sa životom v spoločnosti
založenej na súkromnom vlastníctve pokazia, strácajú slobodu alebo sa jej zrieknu.
Osobný život Rousseaua, jeho zážitky a skúsenosť, poznanie priepastného
rozdielu medzi skromným životom vidieckeho človeka a záhaľčivým, pyšným
a neúprimným životom bohatých ľudí, to je základná skúsenosť a súčasne
i východisko rousseauovského myslenia. Tento motív sa dá zhrnúť do myšlienky, že
majetok kazí ľudí a nerovnosť, ktorá z toho plynie zotročuje človeka. V porovnaní so
svojimi súčasníkmi je tento názor síce nezvyčajný, ale zjavne originálny. Rousseau
vo svojich formuláciách, ale najmä štýle myslenia vystihuje predovšetkým pocity
a vôľu a následne až rozum.
Rozpravy sú úvodom k Rousseauom vytvorenej teórie, ktorá je obsiahnutá
v pedagogickom diele a v jeho vrcholnom diele Spoločenská zmluva alebo
o princípoch politického práva. Obidve diela vyšli v roku 1762 a svedčia
o autorovom presvedčení, že spoločnosť sa musí zmeniť aby človek bol opäť
slobodný. Obidve diela sú myšlienkami o rozvíjaní rozumu, ktorý vychádza
z hlbokého citu o ceste človeka od prirodzenej „slobody dieťaťa“, až po mravnú
a politickú slobodu občana. V pedagogickom diele Emil rozvíja Rousseau
myšlienku, že výchova vyžaduje trvalú skúsenosť v styku s vecami na rozdiel od
výučby čistými myšlienkami. Náboženské idey a iné abstrakcie sa v jeho
pedagogickom systéme odkladajú na dobu, kedy rozum a vôľa jedinca sa stávajú
samostatnými. Spoločenský styk je podľa Rousseaua príčinou prejavenia sa ľudskej
skazenosti, ale dáva súčasne i priestor pre ľudské zdokonalenie. Dosiahnutie osobnej
autonómie, respektíve mravnej slobody je predovšetkým otázkou zdokonalenia
ľudskej vôle. Prechod od prirodzenej slobody k mravnej sa zakladá na rozume.
Jedinec sa učí ponechať vládu rozumu ako pánovi nad vášňami a oslobodiť sa od
tyranie nezriadenej túžby. Jedinec sa touto cestou stáva autonómnou a mravnou
bytosťou (Rousseau 1989: 222). Natíska sa otázka, ako vybudovať spoločnosť, ktorá
má takýchto jedincov vychovať ? U Rousseaua je východiskovým predpokladom ten
moment, aby príslušníci spoločnosti boli ochotnými a aktívnymi členmi pospolitosti,
ktorej sú súčasťou.
Vo svojom najvýznamnejšom spise O spoločenskej zmluve, buduje Rousseau
nielen predstavu takejto spoločnosti, ale i plány jej fungovania. Ide o spis z oblasti
politickej morálky, avšak najproblematickejším prvkom predkladaného plánu
občianskej spoločnosti je práve jej východiskový pojem – všeobecná vôľa. Kritika
Rousseauových názorov sa koncentruje na otázku zhody slobody jednotlivých
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členov spoločnosti. Rousseau kladie dôraz na to, že ľudí nemožno donútiť k tomu
aby sa svojej osoby vzdali (námietka proti Hobbesovi). Súčasne však Rousseau pre
množstvo ľudí žijúcich v spoločnosti vylučuje možnosť priamej demokratickej
vlády. Podľa neho by sa v takejto spoločnosti ľudia neustále hašterili a vstupovali do
konfliktov. Napätie u Rousseaua vzniká pri riešení vzťahu množstva ľudí žijúcich
v spoločnosti a konkrétnym jedincom. Vzniká tu problém možného nesúladu, avšak
Rousseau chce súčasne riešiť tento problém napriek tomuto rozporu možnosťou
zapojenia jedinca do celku. Podľa jeho myšlienok prekonanie rozporu v rovine
individuálnej a spoločenskej je hľadanie zhody individuálnych záujmov jedincov.
V tejto súvislosti používa pojem La Volonté générale. Prichádza s myšlienkou, že tu
nemožno uvažovať o sume jednotlivých vôlí – La Volonté de tous. Každý človek má
(v istom zmysle musí mať) svoje prirodzené právo a slobodu presunúť na všetkých
ostatných – na celok. Takýmto spôsobom sa vytvára nová kolektívna osoba, ktorá sa
stáva suverénom – zvrchovaným vládcom. Rousseauovi ide o to, aby ľudia odložili
svoje práva v rovnakej miere a takto sa podľa neho prekoná stav nerovnosti
smerujúci k neslobode. Na tejto úrovni má jedinec objaviť svoju individuálnu
autonómiu (suverenitu), takto zdieľanej zvrchovanosti „všeobecnej vôle“. Všeobecná
vôľa vystupuje v takomto prípade ako suverén – vládca a rozhoduje
o ustanovujúcich zákonoch spoločnosti, stáva sa zárukou dobra celku. Podľa
Rousseaua možno dosiahnuť stav, aby jedinec previedol všetky svoje práva na
spoločnosť a vzdal sa nárokov na uplatnenie iba svojich individuálnych záujmov.
Ako to však dosiahnuť, aby jedinec spojený s ostatnými, zostal slobodný, ako
bol pred týmto stavom ? Riešenie podľa Rousseaua spočíva výhradne v teórii
všeobecnej vôle. Vzniká tu napätie, ak všeobecná vôľa nie je vôľou všetkých,
pretože väčšina je vždy len súborom konkrétnych záujmov skupiny jednotlivcov.
Naproti tomu, všeobecná vôľa vždy vyžaduje dobro celku. Toto rozlíšenie sa dá, ako
tak teoreticky pochopiť, avšak v každom jednotlivom prípade ide o konfrontáciu
s ozajstnou slobodou jednotlivca a preto je prakticky nerealizovateľná.
Nerealizovateľná aspoň v tej podobe, v akej si to predstavoval Rousseau. Ako
možno v živote konkrétnej spoločnosti odlíšiť vôľu jednotlivca od hlasu väčšiny?!
Stotožnenie slobody a suverenity je problematické z hľadiska sociálneho života.
Rousseau chce dokázať, že ak moc má byť suverénna a nedeliteľná, je to jediná
záruka proti rozdelenej vôli. Takémuto individualistickému riešeniu sa Rousseau
nevyhýba, zastáva stanovisko, že v ideálnom stave nesmú byť občania vo
vzájomnom styku a každý občan by mal mať len svoje vlastné myšlienky, aby sa
zabránilo frakciám (pozri prvé štyri kapitoly Druhej knihy Spoločenskej zmluvy). H.
Arendtová výstižne poukazuje na problematickosť takéhoto stanoviska, podľa nej
všetka politická činnosť je vždy realizovaná vo vnútri vybudovaného systému väzieb
a záväzkov pre budúcnosť, akými sú napríklad ústava, zákony, zmluvy a jednotlivé
dohody. Všetky, v konečnom dôsledku vychádzajú zo schopnosti niečo sľúbiť a sľub
dodržať i napriek tomu, že budúcnosť je vo svojej povahe neistá „ A mimo to štát,
v ktorom neexistuje komunikácia medzi občanmi a kde si každý človek len myslí
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svoje, je per defintionem tyrania“ (Arendtová 1994: 88). Podľa Arendtovej
stotožnenie slobody a suverenity je veľmi nebezpečným filozofickej identifikácie
slobody a slobodnej vôle. Takáto koncepcia vedie fakticky k popretiu ľudskej
slobody, najmä ak uvážime, že ľudia danej spoločnosti sú všeličím možným, len nie
suverénmi. Alebo iná možnosť, vznikne problém, že slobodu jedného človeka alebo
určitej skupiny ľudí, možno získať len za cenu straty slobody, t.j. suverenity
všetkých ostatných. Arendtová vystríha pred takýmto názorom, „v ľudských
podmienkach, ktoré sú určené tým, že na zemi, žijú ľudia, a nie jeden človek. V tejto
pozícii má suverenita a sloboda veľmi málo spoločného, ba dokonca ani nemôžu
súčasne vedľa seba ani existovať... Ak chcú ľudia byť slobodní, tak je to
predovšetkým suverenita, ktorej sa musia zrieknuť“ (tamže 1994: 89). Isté riešenie tu
je, avšak v danom prípade je to totalitný spôsob vlády, buď nejakej organizovanej
skupiny alebo individuálnej, ktorá donucuje seba samú. Túto problematickosť
v Rousseaových názoroch možno pripočítať tej skutočnosti, že Rousseau len v snahe
odmietnuť daný neutešený stav spoločnosti chápe ustanovenie princípu všeobecnej
vôle, ako mieru potlačenia zla, čiže toho, čo podľa neho v jeho dobe rušilo možnosť
cesty človeka k prirodzenému stavu slobody. Nevzal však do úvahy hospodárske
a ekonomické, ale išlo mu o ustanovenie človeka, ako novej mravnej bytosti, ktorá
žije v súlade so svojou vôľou a spolu s ostatnými zdieľa poslušnosť zákonu
všeobecnej vôle, čím sa dosiahne stavu všeobecného blaha.
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ÚLOHA A SMYSL DUŠE V PLATÓNOVĚ DIALOGU FAIDÓN
(Je duše nesmrtelná?)
Aleš Havlíček
Abstract: Various concepts of the soul in Plato's dialogues justify the "right" ways of life,
which correspond to different concepts of philosophy. Eg. the idea of an afterlife is a
assumption for the soul cleaning way of life and also the foundation of Pythagorean
philosophy. Or conversely soul and body as two forms (dyo eidé) od the beings aims to find
the relationship between them in the form of harmony or unity. Such philosophy is based on
the movement, which is realized on dialectically. It is therefore necessary to decide which
concepts soul can be attributed to Plato.
Key words: Plato, soul, immortality, Phaedo

Tématem našeho příspěvku je u příležitosti 300-stého výročí narození JeanJacques Rousseau lidská duše (psyché) v Platónově dialogu Faidón. Řecký výraz
psyché je interprety většinou překládán jako „duše“, někdy ale také jako „mysl“ či
„já“, nebo „identita“ či „totožnost“ (person, Self či Selbst) (Robinson 1995: X). I
když psyché neboli duše patří k ústředním metafyzickým pojmům Platónovy
filosofie, v žádném z jeho dialogů nenajdeme systematicky vypracovanou nauku
1
o duši či psychologii. V desáté knize Zákonů athénský host dokonce prohlásí, že
„o duši (psyché) … neví … téměř nikdo, jaké to je jsoucno a jakou má moc
(dynamis), i co se týče ostatních jejích vlastností a zvláště co do jejího vznik u
2
(892a). Na druhé straně různé koncepce duše v Platónových dialozích zdůvodňují
„správné“ způsoby života, jež odpovídají různým pojetím filosofie a etiky, a naopak
3
(Robinson, 1995: 5), např. v první části dialogu Faidón je posmrtný život duše
hlavním předpokladem tzv. očistného způsobu života. O duši se ale obšírněji
diskutuje také ve Faidrovi, v Ústavě či v Timaiovi, a to především jako o duši
4
nesmrtelné. V Platónově dialogu Symposion, jenž pravděpodobně spadá do stejného
tvůrčího období jako Faidón, je sice obhajována myšlenka nesmrtelnosti, ale nemá
1

Podrobné zpracování otázky duše v Platónových dialozích je např. (Steiner 1992); srv. také
(Patočka 1999).
2
Srv. též Platón, Phdr. 246a: „Jaké to je jsoucno [duše] (hoion men esti), je veskrze věc
božského a dlouhého výkladu, ale čemu se podobá (hó de eoiken), na to stačí výklad lidský
a kratší...“
3
Dialog je členěn na dvě hlavní části – vedle úvodní, prostřední a závěrečné části –, přičemž
v první je Sókratés zastáncem očistného způsobu života (61d–84b), ve druhé „utíká“ k logu
(91c–107b).
4
Důkazy nesmrtelnosti duše najdeme ve Faidónovi, v Ústavě (608d–611a), ve Faidrovi
(245c–246a) a také v Timaiovi (41a–42e), kde sice není podán důkaz, nýbrž objasnění toho,
že duše je z vůle bohů nesmrtelná.
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nic společného s očistným způsobem života, ani s duší, která žije věčně. Týká se
jednání a jednajícího, jenž se stává „nesmrtelný“ svými činy, které se zapisují do
nesmrtelné paměti. Tyto činy jsou přitom vedeny správnými úmysly, a
tedy vykonávány s ohledem na dobro.
Tradice nás zpravuje o tom, že z Platónových dialogů pouze Faidón má
5
v podtitulu Peri psychés (O duši). Současnými badateli, ale i antickými
komentátory je tento dialog považován za locus classicus, v němž je předvedena
Platónova teorie idejí a dokázána nesmrtelnost duše. Někteří z nich se domnívají,
že Sókratés a potažmo i Platón zde hájí pythagorejské myšlenky, že obhajuje
6
očistný způsob života a nesmrtelnost duše (Guthrie, Sedley). Jiní interpreti jsou
ale přesvědčeni o tom, že Platón v dialogu tyto myšlenky neobhajuje, neboť
všechny důkazy týkající se nesmrtelnosti či nezničitelnosti duše troskotají, jsou
7
totiž zdánlivé, nedostatečné či chybné (Ebert, Graeser, Rowe). V takovém případě
je třeba zvážit, nakolik si je Platón nedostatečnosti důkazů vědom a zda tak chce
upozornit na sporné pojetí duše ze strany diskutujících. To, jaká je Platónova
koncepce duše a zda duši chápe jako nesmrtelnou, se ukáže až v rámci celkové
strategie dialogu.
Představu člověka jako bytosti z duše a těla nacházíme od 5. století př. Kr.
(Erler 2007: 375), ale výraz psyché neboli duše je přítomen již v Homérově Iliadě
a je pochopen jako životní síla, která má charakteristické rysy příslušného člověka
a která do Hádu odchází jako dým (XXIII,100 nn.). Pokud jde o vztah duše a těla u
Platóna, není v dialogu Faidón vyložen jednoznačně. V první jeho části je v rámci
očistného způsobu života cílem dosažení maximální nezávislosti duše na těle,
naopak v prostřední části, kdy se diskutuje o možném vztahu duše a harmonie, se
hledá vzájemný vztah duše a těla, a to za účelem jejich vyváženého stavu,
a v závěru dialogu se ukazuje, že „ozdobou“ duše není očistný způsob života,
nýbrž uměřený, spravedlivý, statečný, zkrátka ctnostný způsob života, při kterém
se duše realizuje pouze v bytostném vztahu k tělu. Zároveň přítomnost duše v těle
rozhoduje o tom, zda je, či není člověk živý. Např. Sókratés Kritónovi v místě
(115c–116a) vysvětluje, že po smrti nebudou vynášet a zakopávat Sókrata, nýbrž
jen jeho tělo, které mohou pohřbít, jak je jim libo a jak se to nejvíce shoduje
s platným obyčejem. Kritón však o tom není přesvědčen, proto Sókratés vyzve ty,
8
které přesvědčily důkazy o nesmrtelnosti duše, aby se zaručili přítomnému
5

Hoerber na základě Platónových Listů tvrdí, že podtituly dialogům dal již Platón (srv.
Hoerber, 1957: 19–20).
6
Např. (Guthrie1975: 325, pozn. 2), nebo (Sedley 1995: 11).
7
(Ebert 2004: 417 – 420; Graeser 2000: 242, pozn. 149; Rowe 1993: 5 – 6.) Pokud všechny
důkazy na podporu nesmrtelnosti a nezničitelnosti duše jsou nedostatečné, je třeba dát
odpověď na otázku, proč vůbec Platón dialog o nesmrtelnosti duše napsal.
8
Interpreti nejsou jednotni v názoru, kolik je ve Faidónovi vlastně důkazů nesmrtelnosti
duše. Domníváme se, že hlavní důkazy či argumenty pro nesmrtelnost jsou tři: argument
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Kritónovi, že Sókratés je ten, který s ním rozmlouvá a pořádá myšlenky (115c),
a nikoli onen, kterého zakrátko uvidí mrtvého, a že po smrti nezůstane, nýbrž že
9
„odejde pryč tam k jakýmsi radostem blažených duší“ (115d). Sókratés se sice
snaží Kritóna přesvědčit, že po smrti bude spáleno jeho tělo a že on odejde k tomu
dobrému na onom světě, ale z jeho řeči není zcela zřejmé, jak duše a tělo souvisejí
s tím, co se v dialogu skrývá za výrazem ho autos a co dnes nazýváme „já“ či
„identita“ člověka. Vlastně celý dialog začíná upozorněním na naše „já“, neboť
v úvodní scéně Echekratés potvrdí, že on osobně (autos) byl přítomen, když
Sókratés vypil farmakon (Phd. 57a4–5). Vztah duše a těla není zřejmý ani ze
závěrečného Faidónova líčení posledních chvil Sókratova života obyvatelům
městečka Fleiúntu, kdy se dozvídáme, že Sókratovo tělo téměř vychladlo a že on
sám (autos) se ještě odkryl a požádal Kritóna o malou službu, avšak na jeho
vyzvání, „zdali chce říci ještě něco jiného“, již neodpověděl a poté, co sebou
naposledy škubl, „jej (auton) [přítomný zřízenec] odhalil, ale měl již oči obráceny
10
v sloup“ (118a12–13). Zmíněná nejednoznačnost pramení z toho, že v citovaných
místech ho autos značí nejen člověka živého, nýbrž i mrtvého.
Dialog umožňuje chápat duši, tělo a ho autos jako tři samostatná jsoucna, ale
také v jejich vzájemném či bytostném vztahu. Která z variant odpovídá Platónovu
pojetí, se ukáže v souvislosti s otázkou smrti, kolem které se točí celý dialog,
a také v souvislosti s odpovídajícím pojetím filosofie, neboť Sókratés prohlásí, že
„muž, který strávil svůj život ve filosofii, … vším právem se nebojí, když má
11
zemřít…“ (63e).
Zaměříme se proto na podstatu duše a na její vztah k tělu, neboť duše a péče
o duši sehrávají ve Faidónovi klíčovou roli při výkladu Platónova pojetí dobrého
života. S tím souvisí také otázka smrti, kterou můžeme chápat jako odloučení
(apallagé) duše a těla na dvě odděleně (chóris) existující jsoucna (64c),
a přestěhování duše na jiné místo, nebo jako odloučení duše od těla, kdy se duše
rozplyne (diapefysetai) (80d10), hyne a přestává být (70a), či jako smrt člověka,
kdy jeho smrtelná část umírá a nesmrtelná odchází pryč (106e). To vše ale souvisí
s tím, jak Platón pojímá ho autos, duši a tělo.
cyklický, argument na základě podobnosti a argument na základě existence idejí.
9
Tento argument vychází ze závěru posledního důkazu nezničitelnosti duše, podle kterého
duše příchodem smrti „odchází“, neboť nikdy nepřijme opak toho, co sama přináší, tedy
smrt (srv. Phd. 106a–b).
10
Z hlediska dramatického čtení je na této události pozoruhodné, že Sókratés je dvakrát
odkryt, aniž se mezitím zakryl, jednou se sám odkryje, aby mohl Kritóna požádat o službu,
podruhé je odkryt zřízencem (sloveso ekkalyptein [odkrýt] se v Platónových dialozích
vyskytuje pouze na těchto dvou místech), který se chce přesvědčit, že je Sókratés již po
smrti.
11
Podobně v Apologii (40c) Sókratés prohlásí – aniž by o sobě tvrdil, že je filosof –, že se
smrti nebojí, neboť na ní není nic špatného.
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Na hlavních důkazech nesmrtelnosti či nezničitelnosti duše si ukážeme, jak se
v dialogu mění pojetí duše a jejího vztahu k tělu a jaké důvody vedou ke
ztroskotání jednotlivých důkazů nesmrtelnosti či nezničitelnosti duše. Budeme se
zabývat jak argumentem, který je založen na tzv. očistném způsobu života (70a–
78a), tak argumentem na základě podobnosti, kterým končí první část dialogu
(78b–84b), ale také se zaměříme na myšlenku duše jako harmonie (91d–94e), v níž
jde o vzájemný vliv duše a těla, a na závěrečný důkaz o nesmrtelnosti a
nezničitelnosti duše, založený na existenci idejí (105c–106b).
1. Dramatická stránka dialogu
Vedle poměrně složité struktury dialogu stojí každá interpretace Faidóna před
úkolem vypořádat se s tím, že Sókratés, jenž se v jeho první části stylizuje do role
pythagorejce s básnickou duší, tuto roli v druhé části opouští a stává se zastáncem
logu. Rozdělení dialogu na dvě hlavní části – vedle úvodní, prostřední a závěrečné
scény – souvisí s dvojí úlohou Sókrata, o které je řeč již v úvodu dialogu: „jiní lidé
a především Euénos“ se ptají, co tím Sókratés myslí, když ve vězení skládá básně,
přičemž se do té doby věnoval jen filosofii (60d). Ve své roli básníka pronáší
Sókratés řeči o tom, že po smrti se „čisté“ duši dostane na onom světě největšího
dobra (63c, 64a), ale z Platónových dialogů je znám spíše jako představitel
12
spravedlivého než očistného způsobu života.
Je-li první část dialogu (61d–84b) Sókratovou obhajobou „pravé“ filosofie, jež
13
má pythagorejské rysy, je druhá (91c–107b) Sókratovou odpovědí na tři
14
Echekratovy připomínky, ale již ne v duchu pythagoreismu. Sókratés v této druhé
části dialogu analyzuje důkaz o nezničitelnosti duše již jako představitel a zastánce
filosofického logu, nikoli filosofie jako očistného způsobu života. Změna jeho role
v dialogu, tedy přihlášení se k takové filosofii, jež je cestou od nižších
předpokladů k vyšším neboli realizací dialektické metody (101d–e), je explicitně
vyjádřena při obhajobě logu v prostřední části dialogu (89c–91c). Sókratés se zde
přiznává, že se do té doby v diskusi nechoval jako milovník moudrosti, nýbrž jako
milovník vítězení (91a), a zároveň prohlašuje, že se nyní bude mnohem více starat
o pravdu (91c2), což znamená, že si už nebude všímat mínění druhých a zaměří se
pouze na věc samu.
12

Posledním slovem celého dialogu je dikaiotatú. O Sókratovi je řečeno, že byl ze všech
nejlepší, nejrozumnější a nejspravedlivější. Sókratés totiž ctil zákony (srv. Ebert 2004:
462).
13
Tak např. hlavním rysem „pravé“ filosofie je očistný způsob života a jejím cílem je
odloučení duše od těla (Ebert 1999: 10 – 11).
14
Echekratés reaguje na Simmiou a Kebetem vznesené námitky proti Sókratově výkladu
nesmrtelnosti duše. Nejprve je skeptický vůči síle podaných argumentů (88c1–7). Poté se
přihlásí k myšlence duše jako harmonie a nakonec zjišťuje, že je třeba nějakého nového
a přesvědčivějšího argumentu pro nesmrtelnost duše (88d6–8).
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Pokud jde o důkazy nesmrtelnosti duše, není v první části Faidóna, v níž je
Sókratés obhájcem pythagorejského způsobu života, žádný z důkazů úspěšně
doveden do konce, neboť Simmias s Kebetem vždy přijdou s nějakými námitkami
nebo najdou slabá místa v argumentaci. Oba Thébané tak kritizují pythagorejskou
myšlenku nesmrtelné duše. Ve druhé části dialogu, kdy Sókratés uplatňuje
dialektický přístup, si Sókratés s nimi role vymění a stane se tentokrát on kritikem
jejich názorů na duši. A stejně jako v první části, ani ve druhé nejsou důkazy
o nesmrtelnosti duše úspěšně provedeny. Nejde již o přímou kritiku
pythagoreismu, ale o kritiku takového pojetí duše, které zastává Simmias
s Kebetem.
2. Duše nezávisí na těle: očistný způsob života
Jak jsme již uvedli výše, Sókratés v první části dialogu obhajuje pythagorejský
způsob života. Dříve než změní svůj postoj, tedy než se „očistí“ od pythagoreismu,
dozvídáme se od něj, že mu vůbec není líto odejít z tohoto života, od svých přátel,
z péče bohů, kteří jsou diskutujícími považováni za dobré (62c–63a). Vysvětluje to
tím, že filosofové se ve svém životě obracejí k duši, nikoli k tělu, a provádějí
rozumovou činnost (logizesthai, 65c), jež se plně realizuje, je-li nezávislá na
tělesných stavech a je-li co nejvíce „sama sebou“. Čistého poznání dosahují jen
v úplném oddělení duše od těla, tedy vlastně až po smrti, neboť oddělení (chóris
65c) duše od těla je považováno za smrt, jak potvrdí Simmias (64c). V tomto
smyslu přinese posmrtný život Sókratovi „největší dobra“ (megista agatha 64a1–
2). Teprve tehdy je totiž myšlení zcela nezávislé na tělesných stavech a plně
uchopuje jsoucnost jsoucna (hé úsia tú ontos). Proto se filosofové po celý život
připravují na smrt a „rádi umírají“ (62d).
Vysvětlení těchto názorů a postojů je součástí Sókratovy obhajoby před
15
přáteli, která má být přesvědčivější než ta před „jeho soudci“ (63b). Sókratés při
tom vychází z přesvědčení, že ten, kdo život prožil filosoficky, nemusí se bát
smrti, neboť na onom světě jej čeká největší dobro (megiston agathon) (64a1–2).
Toto přesvědčení platí ale jen za předpokladu, že duše je nesmrtelná, což je
myšlenka vlastní pythagorejskému způsobu filosofování. Filosofický způsob
života je přitom chápán jako očistný způsob života, kdy duše se co nejvíce straní
těla, aby životem prošla čistá, neposkvrněná od tělesných slastí. Za to ji po smrti
čeká odměna v podobě nejvyšších dober. Naopak duše člověka, jenž si až příliš
užíval slastí těla, „bloudí a je stíhána všemi nesnázemi“ (108b–c).
Zajištění posmrtných dober nelze ale prokázat jako samozřejmé a nutné, nýbrž
v ně můžeme jen doufat a mít naději, že se naše duše po smrti skutečně dostane

15

Sókratés se pokouší o novou obhajobu, tentokrát před svými přáteli, a to o obhajobu
myšlenky, že existuje posmrtný život, který je lepší pro lidi dobré než špatné (srv. Phd.
63b–c).
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16

k dobrým bohům. Jistotu v žádném případě nemáme. Také Sókratés, stylizující se
do role pythagorejce, v sobě živí naději na dobrý posmrtný život a domnívá se, že
se snažil žít život filosofický ve smyslu očistný (kathartický), což ale posoudí až
po jeho smrti bohové (srv. 69d). Otázkou přitom zůstává, zda Sókratés skutečně
prožil život ryze pythagorejsky, tedy zda se stranil tělesných prožitků.
V Platónových dialozích se totiž – až na Faidóna – nesetkáváme se Sókratem jako
filosofem, jenž pohrdá smyslovým vnímáním či tělesnými požitky a „odlučuje“
17
duši od těla.
Péče o duši v podobě kathartického či očistného způsobu života má smysl
teprve tehdy, bude-li dokázána nesmrtelnost duše, v opačném případě nemá
v dialogu opodstatění. Nesmrtelnost jako věčný život duše není ale individuální
nesmrtelností jedince, jak ji známe z dialogu Symposion, nýbrž nesmrtelností duše
obecně. I když bude ve Faidónovi prokázána nesmrtelnost duše, musíme ještě věřit
v posmrtnou odměnu za filosofické vedení života. Zdůvodnění odměny má pouze
podobu naděje a důvěry. A tak po objasnění filosofického způsobu života jako
života kathartického, který provází naděje v posmrtné odměny, stojí Sókratova
obhajoba před nejdůležitějším úkolem, totiž před prokázáním nesmrtelnosti duše.
Jinak nebudou moci Sókratovi přátelé věřit, že se jejich učitel nebojí smrti. Lze se
totiž setkat s názorem, podle kterého se po smrti nejen tělo, ale také duše rozletí
a z člověka nic nezůstane. Z těchto důvodů se Sókratés v hlavní části dialogu
zaměří na důkaz nesmrtelnosti duše.
V pasáži 77c–e vše nasvědčuje tomu, že obhajoba bude úspěšná. Spojením tzv.
18
cyklického argumentu s argumentem anamnése v jeden celek (eis tauton, 77c)
má být dokázána posmrtná existence duše. Avšak Simmias s Kebetem nejsou
předvedenou argumentací přesvědčeni, neboť prý není vyvrácena myšlenka, že se
duše po smrti člověka ihned rozplyne či rozloží (diaskedannytai) (77b5). Bez
úplného důkazu (apodeixis), že duše po smrti existuje stejně jako před narozením
(77b6–10), nemohou důkaz o nesmrtelnosti duše považovat za provedený.
V podobném duchu se vyjádří Kebés, když namítne, že z cyklického argumentu, ze
schopnosti duše přežít jednotlivé tělo, neplyne nutně její nesmrtelnost (87b–e). Na
16

Platón v této souvislosti užívá výraz „naděje“ (elpis, 63c, 64a, 67b, c, 68a).
Srv. (Hackforth 1972: 49; Ebert 1999: 14 – 21; Ebert 2004: 150 – 154). To, jak je zde
Sókratés předvedený, je v rozporu s představami tehdejších Athéňanů, což dokládá místo
z Diogena Laertia, podle kterého při čtení dialogu O duši, tedy Faidóna, odešli nespokojeni
všichni posluchači až na Aristotela s Platónem (Diogenés Laertios 1977: Vitae, III,37).
V rozporu je to také s dialogem Symposion, v němž Sókratés patří k těm, kteří vypijí
nejvíce, aniž by ho to zmohlo (srv. Symp. 223c–d). Trochu jiné Sókratovo vyjádření
najdeme např. v Apologii, totiž že se máme více starat o duši než o tělo (30a), ale z toho
ještě neplyne, že se duše má odlučovat od těla.
18
K tzv. cyklickému argumentu (70c–72b), kdy nesmrtelnost duše je odvozena ze stěhování
duší (důkaz vzniku z protikladů) (Ebert 1994: 23 nn).
17
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vysvětlenou uvede příklad člověka a roucha, které nosil a které jej přežilo. I když
za svého života obnosil více rouch, z existence roucha ještě neplyne, že člověk tu
dál existuje a že je trvalejší než roucho. Z tohoto důvodu se Sókratés rozhodne
reagovat na jejich obavy a v následujícím důkazu prozkoumá podstatu duše (78b–
c). Jde vlastně o to, zda duše jako samostatné jsoucno se smrtí člověka oddělí
a „odchází pryč“ od svého těla, nebo zda se smrtí od všeho odloučí, rozptýlí
a přestane existovat (srv. 70a, 77d–e, 107c).
3. Co je duše? Argument na základě podobnosti
19
V reakci na „dětský strach“
Simmii a Kebeta chce Sókratés dokázat
postexistenci duše, a to z její podobnosti s neviditelnými idejemi, aby oba Thébany
zbavil strachu z „rozptýlení“ duše po smrti člověka. Avšak Simmiova námitka
zcela správně napadne premisu důkazu, totiž že z pouhé neviditelnosti neplyne
nezničitelnost. Svůj názor doloží příkladem, tentokrát s lyrou. Harmonie lyry je
sice neviditelná, ale není nezničitelná, neboť zaniká v momentě, kdy někdo lyru
rozbije (85e–86c).
Za východisko důkazu, který je v literatuře označován jako „argument na
20
základě podobnosti“, je zvolen ústřední problém Kebetovy námitky, tj. rozptýlení
21
duše. Sókratés si v souvislosti s možností, že duše bude rozptýlena či rozložena,
položí několik otázek. Pro nás je důležitá až ta poslední, totiž zda je duše složená
či nesložená.
Při hledání odpovědi na tuto otázku vyjde Sókratés z obecné představy, že
nerozložitelné (78c2) je to, co je nesložené (asynthéton) (78c3), a nesložené je „to,
co je stále ve stejném stavu a totéž“ (aei kata tauta kai hósautós) (78c6). Taková
charakteristika odpovídá charakteristikám samotné jsoucnosti či bytnosti (auté hé
ústa) (76d), o níž je řečeno, že je jednoduchá (monoeides), stejná a v témže stavu
(auto kathʼ hauto, hósautós kata tauta echei) (78d5–6), neviditelná (aides) (79a)
a uchopitelná pouze rozumovým myšlením (tó tés dianoias logismó, 79a4). Pravý
opak potom platí pro mnohé věci (ta polla), pro jsoucna (ta onta), která nejsou
stejná, nezůstávají ve stejném stavu a která lze vnímat smysly.
Pro výklad podstaty duše a jejího vztahu k tělu má klíčový význam Sókratova
otázka Kebetovi:
„Chceš tedy, abychom tvrdili, že existují dvě podoby jsoucen, viditelná
22
a neviditelná?“ (thómen ún búlei, efé, dyo eidé tón ontón, to men horaton, to de
19

Oba se jako malé děti obávají, že po smrti bude duše „rozfoukána a roznesena“, tedy že se
rozloží a přestane existovat (Phd. 77d–78a).
20
Všechny jeho argumenty totiž vycházejí z podobnosti.
21
Jde o slova diaskedannysis či diaskedannysthai (Phd. 70a5, 77b5, 77e1, 78b6). Tyto
výrazy se v Platónových dialozích na jiných místech nevyskytují.
22
Někteří interpreti tuto klíčovou otázku překládají takto: „Sollen wir dann zwei Arten des
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aides) (79a6-7).
Sókratés se v ní ptá na různé způsoby bytí, přičemž formulace otázky umožňuje
dvojí výklad. Sama jsoucnost (auté hé úsia), jako např. sama stejnost či samo
krásno, může být interpretována buď jako podoba (eidos) jsoucna, nebo jako jeden
23
z druhů (eidos) samostatných jsoucen.
Uvedené dvojí možné porozumění způsobům bytí sehraje svou roli v důkazu
postexistence duše, a to na příkladu člověka, o němž je řečeno, že má jak duši, tak
24
tělo. Prokázána má být existence duše po smrti člověka, a to s pomocí tří
argumentů podobnosti. Jde o podobnost duše či těla viditelnému, dále tomu, co je
ve stejném stavu, a božskému. V závěru těchto argumentů Sókratés konstatuje, že
tělu přísluší rychlý rozklad, duši naprostá nerozložitelnost nebo nějaký stav tomu
blízký (80b9–11). Tím je formálně zodpovězena otázka, jež se týkala zařazení
duše do některé z kategorií, rozložitelné – nerozložitelné, a také prokázána
postexistence duše. Ve skutečnosti jsou ale závěry jednotlivých argumentů
z podobnosti možné jen díky dvojímu výkladu dyo eidé tón ontón, tedy dvojímu
pojetí duše, a to duše jako podoby člověka a duše jako samostatného jsoucna typu
25
jsoucnosti (úsia).
Ve všech třech analogiích se zjišťuje, která z podob člověka – duše, nebo tělo –
je podobnější viditelnému či neviditelnému, stejnému či nestejnému, božskému či
smrtelnému. Kebetem jsou uvedené podobnosti považovány za charakteristické
rysy duše a těla, přičemž duši i tělo chápe Kebés jako samostatná jsoucna. Proto
o duši může říci, že je podobná (nikoli podobnější) jedné, a nikoli opačné
vlastnosti. Totéž platí i pro samostatné a na duši nezávislé tělo. Za této situace
mohou mít tělo a duše kontrární, opačné, vlastnosti. Ale jsou-li duše a tělo duší
Seidenden behaupten…“ (Ebert 2004: 40; Bostock 1986: 118 („two kinds of things“).
Podobně překládá klíčová slova dyo eidé tón ontón také F. Schleiermacher: „zwei Arten der
Dinge“ (Schleiermacher 1991: 247), nebo R. Hackforth: „there are two kinds of thing“
(Hackforth 1972: 82), ale také C. J. Rowe: „two kinds of existent things“ (Rowe 1993:
184). Pouze R. Burgerová překládá: „two forms (eidé) of the beings“ (Burgerová 1984: 89).
Ve většině překladů se hovoří o dvou druzích jsoucen, jež jsou základem dualistického
pojetí světa. Domníváme se, že Platónovou intencí – jak vyplyne z pasáže o harmonii – je
vyvrátit oddělenost duše a těla a ukázat jejich bytostnou souvislost, proto dyo eidé tón
ontón překládáme jako „dvě podoby jsoucna“.
23
Duší jako samostatným jsoucnem míníme jsoucno nezávislé na těle, jež má jiné vlastnosti
než tělo, např. ji nelze na rozdíl od těla vnímat zrakem. Po smrti existuje „duše … zvlášť
sama o sobě“ (64c), podobně jako existuje „stejnost sama, krása sama a jednotlivá jsoucna
sama o sobě“ (78d).
24
Platón, Phd. 79b1–2: hémón autón to men sóma esti, to de psyché.
25
Tím, že nerozlišíme způsob bytí jsoucna (on) a jsoucnosti (úsia), můžeme jsoucnost, např.
stejnost či krásu, smyslově vnímat. To pak vede k výpovědím typu „krása je krásná“ či
„délka je dlouhá“ neboli k nekonečnému regresu, jak jej známe z dialogu Parmenidés
(132a–d).
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a tělem jednoho a téhož člověka, potom nelze tvrdit, že dotyčný je zároveň
viditelný i neviditelný, nebo že se rychle rozkládá a že je zcela nerozložitelný. To
by byla kontradikce. Srovnáváme-li duši a tělo jako dvě podoby člověka, potom
o duši platí, že je spíše než tělo podobnější neviditelnému a tělo že je spíše než
duše podobnější viditelnému. Z toho ale vůbec neplyne, že jsme zároveň viditelní
i neviditelní, nýbrž pouze to, že v jednom ohledu jsme viditelní a v jiném
neviditelní. Kdyby tedy člověk byl složen ze samostatné duše a samostatného těla,
měl by zároveň protikladné vlastnosti. Tato kontradikce ale nenastane, jsou-li duše
a tělo pochopeny jako dvě podoby člověka.
Analýza jednotlivých argumentů podobnosti ukazuje, že Kebés nečiní rozdíl
mezi duší jako podobou člověka a samostatným jsoucnem, z čehož Sókratés
vyvodí závěr, že duše je zcela nerozložitelná nebo se takovému stavu blíží. To, že
je v místě 80a–b tvrzení o „podobnosti“ duše a těla nahrazeno tvrzením o jejich
vlastnostech, má svou příčinu v Kebetově výše uvedeném nerozlišení. Ve srovnání
s předchozím důkazem nesmrtelnosti duše je zde duše pochopena jako jedna
z podob jsoucna. To významně posouvá výklad o duši směrem k bytostnému
vztahu duše a těla. Přesto zde bytostný vztah duše a těla není ještě vypracován,
pouze předznamenán. Teprve v následující části dialogu se Platón zaměří na
povahu duše jako jedné z podob člověka.
Na základě závěrů argumentů podobnosti se Simmias s Kebetem rozhodují, zda
jejich původní strach ze smrti byl oprávněný, či nikoli (srv. 77d–e). Sókratés se
obrátí na Kebeta, který již odsouhlasil nerozložitelnost duše: „Jsi si tedy vědom
toho, že když člověk zemře, jeho viditelné složce, tělu (to men horaton autú, to
sóma) náleží rozkládat se…“ a že „duše (psyché), to neviditelné (aides), odchází
26
… do říše Hádovy…“ (80d2) Kebés s takovým závěrem jednoznačně souhlasí.
Argument podobnosti končí „oslavou“ filosofického života, během kterého se
filosof zdržuje slastí a strázní, „řídí se rozumovým myšlením“, a tak vyprošťuje
duši z tělesného žaláře. „Při takové správě života není strach, že by se duše bála,
že při rozluce s tělem bude odtržena a od větrů rozváta…“ (84b). Zde také končí
Sókratova úloha jako reprezentanta očistného způsobu života a zastánce „pravé“,
pythagorejské filosofie.
4. Duše rozmlouvá s tělem: harmonie jako kvalita duše
Proti předchozím dvěma důkazům nesmrtelnosti duše, totiž důkazu založeném
na očistném způsobu života a na argumentu z podobnosti, vznesou námitky
Simmias s Kebetem, neboť oba důkazy, lépe řečeno jejich premisy, považují za
27
nedostatečné či chybné (85b–88b). Na jejich kritické výhrady zareaguje třemi
26

Poprvé souhlasil s nerozložitelností duše v místě (80b10).
Simmias kritizuje druhý argument pro nesmrtelnost duše (argument na základě
podobnosti), podle kterého je duše nesmrtelná na základě podobnosti s tím, co je
neviditelné (aoraton). Harmonie lyry je sice neviditelná, ale není nesmrtelná, neboť
27
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poznámkami Echekratés, jenž je reprezentantem pythagoreismu. Jeho
připomínkám pak odpovídají tři témata v druhé části dialogu; nejprve diskuse
s Faidónem o misologii (89c–91c), poté diskuse se Simmiou o duši jakožto
harmonii (91c–95a) a nakonec společné hledání argumentů pro nesmrtelnost
a nezničitelnost duše (102a–107d). Posun v pojetí duše a těla nacházíme
v Sókratově reakci na Simmiův dovětek k příkladu s harmonií lyry, tedy na
28
myšlenku, že duše je harmonie (86c), a také v Kebetových odpovědích v závěru
důkazu nerozložitelnosti duše, jenž je postaven na předpokladu existence idejí
(100a–c).
Začněme nejprve tezí o duši jako harmonii (85e). Za předpokladu, že duše sama
je harmonií, musí být složená, přičemž to, z čeho se skládá – součásti těla, jež jsou
ve vzájemném napětí –, je dříve, než sama složenina. Ale na základě myšlenky
anamnése, která byla diskutujícímí přijata v místě 76c–e, musí duše existovat
dříve, než vstoupí do lidského těla. Tedy myšlenka anamnése a duše jako
harmonie jsou v rozporu, neboť duše má podle anamnése existovat dříve než
tělesné stavy a zároveň jako harmonie být až výsledkem uspořádání těchto stavů.
Na vzniklý rozpor reaguje Simmias tím, že podrží v platnosti myšlenku anamnése,
jež je podle něj na rozdíl od myšlenky duše jakožto harmonie „odvozena
z předpokladu, který je hoden přijetí“ (92d). Simmias tak odmítne představu duše
jakožto harmonie (91e–92a).
Platónovi však záleží na důkladném a správném výkladu duše jako harmonie,
proto nechá rozmlouvající – i po Simmiovu kategorickém odmítnutí harmonie ve
prospěch anamnése (92c–e) – pokračovat v diskusi o harmonii (92e–94e). Ke
vztahu duše a harmonie přistoupí nyní z jiného hlediska. Zaměří se na harmonii
jako kvalitu duše. Chce tak upozornit na jiný aspekt přirovnání duše k harmonii,
než který Simmias nevzal v potaz.
Argumentace ve věci harmonie jako kvality života je následující. Je-li duše
harmonie, tedy stav tělesných součástí, a za předpokladu, že harmonie není ani
více ani méně účastna harmonie, nýbrž vždy stejně, má-li to být vůbec harmonie
(93d), potom je vyloučena možnost špatných duší, neboť všechny by byly vždy
dobré, jsou-li harmoniemi (93e–94a). Tento závěr je ale podle Simmii
problematický, neboť všichni živí tvorové by byli stejně dobří, a nebyl by tedy
důvod usilovat o očistný způsob života.
Za této situace se Sókratés obrátí na Simmiu s novou otázkou, která vychází
z myšlenky rozdílných kvalit duše, totiž co vlastně v člověku vládne, jinak řečeno,
v čem se různé duše liší co do kvality. Podle Simmii v člověku vládne duše,
rozbitím lyry přestává existovat. Kebés zase kritizuje první důkaz nesmrtelnosti, založený
na cyklickém argumentu (stěhování duší), neboť z toho, že duše přežije jednotlivé tělo, ještě
neplyne, že je nezničitelná, že existuje věčně. Plášť může vystřídat několik majitelů, ale to
neznamená, že je nezničitelný.
28
K této myšlence se přihlásí i Echekratés.
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především duše rozumová (psychén allós te kai fronton) (94b5). Vládne všemu,
z čeho se skládá (ex hón fési tis autén einai) (94c10–d1), tedy i tělesným
29
součástem (94b, c–d), avšak aby vůbec existovala harmonie, a tedy duše jako
harmonie, musí nejprve existovat uspořádání tělesných součástí, a to bez vlády
duše (94b–c). K nové úloze duše jako vládkyně Sókratés doslova uvádí:
„[duše] řídí ony všechny činitele, z kterých prý jest, a bezmála ve všem po celý
život se jim staví na odpor a všemi způsoby jim vládne jako paní: jedny krotí
přísněji a s bolestmi, … jiné mírněji, a tu vyhrožuje, tu napomíná, rozmlouvajíc
(dialegomené) s žádostmi a hněvy a strachy, jako by rozmlouvalo něco jiného
s něčím jiným“ (94c–d).
Z této shrnující řeči je patrné, že tu jde o zcela opačný pohled na vztah duše a těla,
než jaký Sókratés prezentoval v celé první části dialogu. V ní šlo o očistný způsob
života a o odstranění vlivu těla na duši, nyní jde o rozumové či duševní ovládnutí
30
či uspořádání tělesných součástí. Duše tyto složky řídí, dokonce s nimi
rozmlouvá podobně jako Odysseus se svým srdcem. Laertův syn se přitom nenechá
31
stavy tělesných složek ovládnout, nýbrž jim vládne. A stejný přístup duše k tělu
prosazuje Sókratés, když o duši říká, že ke stavům tělesných součástí přistupuje
jiným způsobem, že je sama vede a že jim vládne jako paní. Duše tedy není
výsledkem „stavů součástí těla, jež jsou ve vzájemném napětí“, nýbrž je jejich
vládkyní. Vládne-li správně, stavy tělesných složek jsou pod vládou rozumnosti
(fronésis) a vytvářejí onu zmíněnou kvalitu duše, kterou má být harmonický stav.
O duši lze potom říci, že „je“ harmonií, ale ve významu kvality, nikoli co do
podstaty. To, zda je duše dobrá, či špatná, zajišťuje její rozumná část, jež „stavy
tělesných složek“ uvádí do harmonie.
Smysl duše je tedy třeba hledat ve spojení duše a těla, což chápeme tak, že
rozumná složka duše rozmlouvá s tělesnými složkami, pořádá je a uvádí do
souladu. Smysl duše tak nespočívá v posmrtném životě, nýbrž v životě
„vezdejším“. To je nový krok v pojetí duše a jejího vztahu k tělu, neboť je založen
na jejich vzájemném vztahu.
5. Duše jako idea
Poslední důkaz nesmrtelnosti duše je součástí tzv. druhé plavby při hledání
32
příčin. Při „první plavbě“, odpovídající metodě přírodních filosofů, vycházel
29

O těle je v argumentu z podobnosti řečeno, že zkoumat něco tělem znamená zkoumat to
smysly (Phd. 79c).
30
Sókratés vyjmenovává žádosti, hněvy a strachy, které se do duše promítají jako tělesné
součásti či stavy. (Srv. Platón, Tht. 186b.)
31
Odysseus v Homérově Odysseii praví: „potom se udeřil v prsa a takto domluvil srdci: /
jenom to, srdce, snes; vždyť sneslo jsi horší věci“ (Platón, Phd. 94d). Stejný verš o rozdílu
vznětlivosti a rozumovosti je ocitován také v Ústavě (IV,441b).
32
„Druhá plavba“ v lodnické mluvě znamená plavbu s pomocí vesel, když se již nelze
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výklad příčin ze smyslového vnímání. Ve „druhé plavbě“ se výklad příčin opírá
33
o předpoklad existence idejí. Ideje nakonec nejsou jedinou příčinou vzniku a
zániku (95e). Tou druhou jsou nositelé vlastností, jak označujeme prostředkující
příčiny, např. oheň je příčinou tepla v těle, nebo horečka příčinou nemoci (srv.
103d7–8, d10–11, 105c).
Struktura posledního důkazu nesmrtelnosti a nezničitelnosti duše není
34
jednoduchá a ani výklad vztahu jsoucen a idejí v něm není zcela jasný. Kebetovy
odpovědi v posledním důkazu nesmrtelnosti a nerozložitelnosti duše (102b–107c)
směřují k závěru, že duše je nesmrtelná a nezničitelná. Sókratés však není
s takovým závěrem spokojen, „má sám u sebe pochybnost“ o tom, co bylo řečeno,
35
a domnívá se, že „ty první předpoklady, i když jsou… hodnověrné, přece by
měly být ještě zevrubněji prohlédnuty“ (107b). Jeho shrnující komentář lze chápat
jako zpochybnění dosažených závěrů.
Pokud jde o ideje, není sporu o tom, že idea nikdy – obrazně řečeno – nepřijme
36
ideu protikladnou neboli se nikdy nestává svým opakem (102e–103a). Její jméno
jí náleží navždy (eis ton aei chinon) (103e3–4), proto se nemění, nestává jinou či
opačnou. Když se k ideji – obrazně řečeno – přiblíží (prosiontos) idea protikladná,
tak může nastat jedno z dvojího: buď idea prchá, ustupuje (feugó, hypekchóreó)
37
(102d–e, 103d), nebo příchodem opaku zaniká (apollymi) (102e, 103d8). To, že
varianta zániku ideje je problematická, souvisí s tím, že ideje jsou věčné. Kdyby
zanikly, jak vzniknou? Totéž ale neplatí o jednotlivinách. Člověk nezaniká ani
neprchá, když k němu „přistoupí“ idea opačná k té, která je „v něm“. Přistoupí-li
k němu jako velkému malost, nebo jako malému velikost, zůstává dál tím, kterým
je, i když jeho vlastnost se změní. V případě tzv. nositelů vlastností, jako je např.
pohybovat s pomocí plachet a větru. Tato plavba je mnohem obtížnější než s pomocí
prostředků přírody, tedy větru. Srv. (Reale 2005: 149 nn.; Špinka 2002: 98 nn).
33
Oba Thébané jsou přesvědčeni o oprávněnosti zavedení existence idejí, srv. (Phd. 100a–
c), ale v posledním důkazu nesmrtelnosti duše je to Kebés, na jehož pochopení idejí tento
důkaz stojí.
34
Závěrečný důkaz nesmrtelnosti duše je velmi obtížný. Celá řada interpretů se pokoušela
jej úspěšně vyložit, ale zatím bez výraznějších výsledků. Naše interpretace si neklade nárok
na komplexní výklad důkazu, spíše je pokusem ukázat jinou interpretaci důkazu, která bude
vycházet z Kebetových odpovědí, jež budeme považovat za předmět Platónovy kritiky.
35
S velkou pravděpodobností se prvními předpoklady (prótai hypotheseis) míní předpoklad
existence idejí; srv. Platón, Phd. 100b4–9.
36
Viz. Platón, Phd. 102d7: „velikost … nikdy k sobě nepřijímá malost (megethos údepote
prosdechesthai to smikron)“, nebo také 103b: „opačná věc sama se nikdy nemůže stát
opačnou sama sobě“, jinak řečeno, protiklad sám se nikdy nemůže stát svým vlastním
protikladem.
37
Poprvé se o možnosti zániku ideje hovoří v místě 102e2, poté ještě v místech 103d8,
104c1-2. K zániku srv. 86c6, d3, 87b6, b9, 88a10, b8.
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oheň, sníh či číslo tři, je situace složitější a v dialogu je jí věnována náležitá
38
pozornost. Nositelé vlastností mají povždy tvar (morfé) (103e) ideje z nějakého
protikladu, přičemž nositel nepřijímá opak tvaru z protikladu.
*
Pro pochopení vztahu duše a těla je důležitý závěrečný důkaz nesmrtelnosti duše,
který následuje po tzv. vtipné odpovědi na otázku, proč mají jsoucna určité
39
vlastnosti (105b–c). V úvodu tohoto důkazu jsou v diskusi Sókrata s Kebetem
učiněny dva důležité kroky:
40
„(a)… co v těle způsobí, že tělo bude živé (an hó ti engenétai sómati zóon einai)?
Duše, odpověděl. A je tomu vždycky (aei) tak? Jak by ne? řekl Kebés. ... Cokoli
tedy zaujme (katasché) sama duše, vždy k tomu přichází přinášejíc život (aei hékei
epʼ ekeino ferúsa zóén)? ... (b) Jistě tedy duše nikdy nepřijme (dexétai) opak toho,
co sama vždy přináší (epiferei), jak vyplývá z toho, o čem jsme se dříve shodli...“
(105c8–d5).
Začněme nejprve otázkou. Je duše zmíněná v části a) a b) pochopena stejným
způsobem? Domníváme se, že nikoli, a pokusíme se vysvětlit, proč.
V části a) Sókratés naváže na „vtipnou“ odpověď z místa 105b–c a o těle uvede
41
– analogicky k příkladům ohně či horečky –, že je živé přítomností duše v těle.
Duše jako nositel vlastnosti je idea, která vedle ideje duše vždy přináší také ideu
42
života. Naopak v části b) naváže Sókratés na odpověď z místa 104e–105b,
ve které je o nositeli vlastnosti řečeno, že nikdy nepřijímá ideu protikladnou k té,

38

Rozdíl mezi ohněm (příchodem opaku ustupuje) a číslem (příchodem opaku zaniká) jako
nositeli vlastností sehraje svou roli v důkazu nesmrtelnosti duše pochopené jako nositel
vlastnosti.
39
„Vtipnost“ odpovědi je v tom, že např. o těle je řečeno, že je teplé nikoli teplem či účastí
na teple, nýbrž ohněm, a také že tělo je nemocné nikoli nemocí, nýbrž horečkou atd.
Odpovědi stojí na myšlence, že některé ideje jsou spolu úzce spjaty, tedy přítomností jedné
je přítomna i druhá, např. přítomností ideje trojice je přítomna idea lichosti. Mezi idejemi
ale neplatí ekvivalence, nýbrž jen implikace. Idea tepla s sebou nepřináší vždy ideu ohně.
Ve vztahu ideje ohně a tepla nejde ani o symetrický vztah. (Ebert 2004: 391 – 392).
40
Novotný překládá: „… co svým vniknutím způsobí“. Duše v tomto případě nevniká do
těla (hó engeneatai), ale je v něm přítomna. Stejně tak idea neuchopuje jsoucno, ale to, co
je ideou uchopeno (katasché), má vlastnost ideje.
41
(Platón, Phd. 105c8–10): Apokrinú dé, é dʼ hos, hó an ti engenétai sómati zóon estai? Hó
an psyché, efé. Totéž by bylo možné říci také s pomocí idejí, totiž že tělo je živé účastí na
ideji duše, neboť duše jako idea s sebou vždy nese ideu života, podobně jako idea trojice
s sebou nese lichost a idea ohně teplo.
42
Také číslo vždy přináší vedle ideje konkrétního čísla lichost, či sudost („trojka, ač není
opak sudého, ... stále s sebou přináší jeho opak“, 104e).
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43

kterou s sebou vždy přináší. Jako příklad je uveden počet pět, který je ale počtem
jsoucen, nikoli ideou. Duše je analogicky k příkladu s počtem pět pochopena jako
něco jsoucího.
Za předpokladu, že duše přináší život a že opakem života je smrt (105d), je
vyvozen závěr, že duše nepřijímá smrt, a proto je ne-smrtelná. Nesmrtelná ale není
duše ve smyslu trvalé existence, nýbrž nesmrtelná je proto, že nepřijímá smrt.
A tak kladná odpověď na otázku, zda je duše nesmrtelná, je sporná, podobně jako
je sporná kladná odpověď na podobnou otázku v případě ne-sudé trojky. V pasáži
(104d–105b), na kterou se Sókratés při důkazu nesmrtelnosti duše odvolává, se
v závěru první části hovoří o ne-sudé trojce, tedy o ideji trojky (hé trias). Avšak
ve všech krocích důkazu před závěrem byla řeč o trojici jako počtu jsoucen. Důkaz
je totiž veden s ohledem na trojici jako počet jsoucen, neboť nazvat něco lichým či
nesudým lze jen tehdy, když to něco má či nemá účast na lichosti či sudosti. A to
44
může mít pouze něco jsoucího, nikoli idea. Idea nemá účast na nějaké jiné ideji.
Aplikováno na duši to znamená, že duše jako idea není nesmrtelná, neboť idea
vůbec nemá účast na jiné ideji. Nesmrtelná může být duše pouze jako něco
jsoucího, co má účast na ideji duše a na ideji života, tedy na ideji smrti. Taková
duše, tedy pochopená jako smyslově vnímatelné jsoucno, nemůže být ale
předmětem úvah o nesmrtelnosti. Jedním z důvodů je skutečnost, že taková duše
není neviditelná (aidés) – jak bylo požadováno v souvislosti s argumenty na
základě podobnosti. Druhý důvod souvisí s možností nekonečného regresu, jak jej
známe z dialogu Parmenidés.
O duši jakožto ideji jsme uvedli, že přináší život, nikoli však do duše, nýbrž do
těla. Budeme-li ale duši považovat za smyslově vnímatelné jsoucno, potom o ní
platí, že je živá. Je-li duše živá, potom musí mít účast na ideji duše, a tato „jiná“
(idea) duše musela tuto duši „zaujmout“, aby jí přinesla život. A totéž platí i o této
„jiné“ (ideji) duši. A tak můžeme pokračovat do nekonečna. Důsledkem této úvahy
je nekonečný regres, známý z dialogu Parmenidés, který nás má upozornit na to,
že přijatý předpoklad duše jako smyslově vnímatelného jsoucna není v pořádku.
Abychom se vyhnuli nekonečnému regresu, museli bychom analogicky k ideji
sudého a lichého říci, že duše je idea života a že nepřijímá ideu smrti. V takovém
případě se ale duše nestane nesmrtelnou ve smyslu trvalé existence.
Celý problém tohoto posledního důkazu nesmrtelnosti a nezničitelnosti duše
spočívá v Kebetových odpovědích, neboť v nich ideje pojímá podle vzoru
smyslového vnímání, tedy jako smyslově vnímatelná jsoucna. Bez tohoto kroku by
43

Konkrétně bylo řečeno, že idea trojice, „ač není opakem sudého, nicméně ho nepřijímá,
neboť stále s sebou přináší jeho opak“ (104e).
44
Viz např.: „netoliko pojmový druh sám (auto to eidos) se domáhá svého jména na všechny
časy“ (103e1–3), „vychází najevo, že … ony opaky se ve spolek nepřijímají … nepřijímají
onoho pojmového druhu (hé idea), který je opačný“ (104b7–9), „nejsou to tedy jen opačné
pojmy (ta eidé), které nesnášejí příchod jeden druhého“ (104c7–8).
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zase nebylo možné dospět k závěru o nesmrtelnosti duše. Platón si je problému
s duší jako ideou a duší jako smyslově vnímatelným jsoucnem velmi dobře vědom
45
a diskusi vede tak, aby čtenář problém nepřehlédl. Z tohoto důvodu Sókratés
nejprve připomene předchozí závěry („o čem jsme se dříve shodli“, 105d11)
a v navázání na ně se ptá Kebeta: „Nuže, jak jsme právě před chvílí nazývali to, co
nepřijímá (mé dechomenon) ideje sudosti?“, a od Kebeta uslyší, že „Nesudým.“
(105d13–14). Sókratés si nechá od Kebeta ještě jednou tento krok potvrdit,
46
tentokrát na příkladu spravedlivého a músického,
a na závěr mu položí
následující otázku: „… a jak nazveme to, co nepřijímá smrt?“ Kebés odpoví
jednoznačně, že „Nesmrtelným“ (105e4–5). A na upřesňující otázku: „Je tedy duše
nesmrtelná?“, odpoví Kebés zcela jednoznačně „Nesmrtelná“ (105e6–7). Přesto se
Sókratés ještě jednou zeptá, zda mají pokládat důkaz za dokázaný a od Kebeta
uslyší „Zcela dostatečně je to dokázáno“.
Vědom si toho, že Kebés chápe duši podle vzoru smyslového vnímání, chce se
Sókratés dozvědět, zda – za předpokladu, že nesudé je nezničitelné – je
nezničitelná i trojice věcí (ta tria). A od Kebeta se mu dostane souhlasné
odpovědi. Přitom ale Sókratés má na mysli trojici jako ideu, Kebés jsoucno.
Kontrafaktičnost vyplývající z Kebetova pojetí ideje podle vzoru smyslového
47
vnímání se velice pěkně ukáže na příkladu s tím, co je neteplé. Je-li totiž neteplé
nezničitelné, pak když někdo přiblíží ke sněhu (tomu neteplému) teplo, sníh má
uniknout, aniž by byl porušen a aniž by roztál (106a). To je sice logicky zcela
korektní závěr – sníh jako neteplé je nezničitelný –, ale je v rozporu s běžnou
lidskou zkušeností, neboť sníh jako smyslově vnímatelné jsoucno prostě roztaje.
Kontrafaktičnost celého důkazu je důsledkem chybného pochopení toho, o čem je
řečeno, že nepřijímá sudé, či teplé či život. Nepřijímat něco může jen jsoucno,
nikoli idea.
Chyba je tedy v tom, že Kebés má na mysli trojici, sníh či duši jako ideje, ale
vypovídá o nich jako o smyslově vnímatelných jsoucnech. Podobně ale přemýšlí i
o duši, o které jako o ideji uvede, že přináší život do těla a pouze s tělem tvoří živé
tělo. Na druhé straně tvrdí, že duše jako smyslově vnímatelné jsoucno má tu
charakteristickou vlastnost, že je podobně jako tělo živá, neboť má účast na ideji
duše. Toto dvojí pojetí duše, duše jako ideje a duše jako smyslově vnímatelné
jsoucno, není Kebetem náležitě rozlišeno. Lépe řečeno, Kebés přiřadí duši jakožto
ideji vlastnost smyslového jsoucna, totiž že je živá. Původní význam duše byl však
45

Důkaz je totiž doveden do kontrafaktického závěru, v němž se o sněhu říká, že utíká, když
se k němu přiblíží teplo.
46
V případě toho, co je spravedlivé a músické, analogie neplatí. Idea trojice zaujímá trojici,
nějaké tři věci, ale idea spravedlnosti nezaujímá spravedlnost, nýbrž něco, o čem můžeme
vypovídat jako o spravedlivém.
47
Kontrafaktičnost zde představuje stejnou kritiku idejí, jakou je nekonečný regres
v Parmenidovi.
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ten, že přináší stav života, nikoli že je jakožto život protikladem smrti. Bez této
chyby či záměny by důkaz nesmrtelnosti duše nebyl uskutečněn. Pouze by se
předvedlo, že duše je spjata s životem, nikoli se smrtí. Teprve Kebetovo pojetí
duše jako smyslově vnímatelného jsoucna, jež je důsledkem jeho pohledu na ideje
podle vzoru smyslového vnímání, vede k závěru, že duše nepřijímá smrt, tedy je
nesmrtelná.
6. Shrnutí
Vraťme se nyní k naší úvodní otázce, proč Platón napsal dialog o nesmrtelnosti
duše, když žádný z důkazů nedosáhl svého cíle. Snad jsme nyní odpovědi blíže než
na začátku. V druhé části dialogu je o metodě zkoumání řečeno (99d–100c), že se
vydává na tzv. druhou plavbu. Na ní se předpokládá existence idejí a také ideje
dobra. Jde vlastně o dialektickou metodu, která na základě hypotéz dosahuje
určitých závěrů, které jsou pak posuzovány z hlediska toho, zda jsou rozporuplné,
či nikoli. Jsou-li rozporuplné, vrací se celé zkoumání k původním předpokladům,
jež jsou nahrazeny novými, a to s ohledem na „vyšší“ předpoklady. Proces
zkoumání se tak znovu rozběhne, tentokrát s novými předpoklady (101d). Filosof
by se ale neměl dopustit té chyby, že by v diskusi zaměňoval hypotézy a důsledky
48
z nich vyplývající. To by všechno míchal dohromady (101e). Zároveň se takový
filosof nemá pokoušet uchopit jsoucnosti (úsiai) přímo, neboť by si tím „kazil
duševní zrak“ a nakonec by mohl na duši oslepnout (100e). Správná cesta je
v setrvání u myšlenek a jejich zkoumání, což znamená jejich posuzování na pozadí
předpokladů, a nikoli přímé uchopování jsoucností čili idejí. A právě k této
myšlence se vrátí Sókratés po posledním důkazu nerozložitelnosti duše, když
Simmiovi říká:
„také ty první předpoklady, i když jsou pro vás hodnověrné, přece by měly být ještě
zevrubněji prohlédnuty, a jestliže je náležitě rozeberete, budete, jak myslím,
sledovat cestu rozumné úvahy, jak nejvíce je člověku možno takové sledování,
a jestliže se stane toto samé jasným, nic už nebudete hledat dále“ (107b).
Upozorní tak na to, že poslední důkaz o nerozložitelnosti duše obsahuje výše
zmíněnou chybu. Kebés totiž ve svých vyjádřeních míchá jsoucna a ideje. Jinak
řečeno, rozumí idejím podle vzoru smyslového vnímání. A v tomto kroku se
skrývá odpověď na výše položenou otázku, proč Platón napsal dialog Faidón.
Právě proto, aby ukázal chybné pojetí duše a smrti, o které se vypovídá s pomocí
idejí pochopených podle vzoru smyslového vnímání. Zároveň ale ukazuje cestu
dialektického umění, kterou se lze vydat při poznávání idejí či jsoucnosti. A to
platí stejnou měrou jak pro první část dialogu, v níž Sókratés hájí pythagorejskou
nauku, podle které jsoucnosti či duše jsou samostatná jsoucna, tak i pro část
druhou, v níž Kebés chápe duši jako ideu, ale podle vzoru smyslového vnímání,
48

Např. ideje a jsoucna, která na nich mají účast. Nebo by duši chápal jako něco smyslově
jsoucího.
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tedy jakožto jsoucno. Chyba není v uchopení duše jako ideje, nýbrž duše jako ideje
podle vzoru smyslového vnímání. Duše jako idea či podoba člověka vyžaduje
výklad vzájemného vztahu k tělu jako podobě člověka, který je na příkladu
s dialektikou pouze načrtnut, nikoli podrobně vypracován.
Platón v dialogu předkládá dvě hlavní varianty vztahu duše a těla: a) duši
nezávislou na těle (očistný způsob života), b) duši v bytostném vztahu k tělu
49
(harmonie duše a těla). Druhá varianta není na rozdíl od první vystavena kritice
a je reakcí na jednostranné prosazování duše či myšlení na úkor tělesných složek
(první varianta), nebo těla na úkor duše (druhá varianta).
50
Rozdílným vztahům duše a těla odpovídají také odlišná pojetí filosofie. Proti
„pravé“ filosofii pythagorejců je postavena filosofie, která dialektickou cestou
ustavuje harmonický vztah duše a těla. Taková filosofie, řečeno obrazem Politeie,
nedovolí filosofovi zůstat „mimo jeskyni“, naopak ho nutí se do ní vrátit, aby se
pak znovu „vydal za sluncem“. Také „hledění na ideje“ má v obou filosofiích
odlišný význam, v „pravé“ filosofii je konečným cílem, naopak v „pouhé“ filosofii
se stává základem, výchozím bodem jednání v polis.
Rozdíl mezi oběma filosofiemi je také v tom, že očistný život „pravé“ filosofie
je nemyslitelný bez „čisté“ duše, neposkvrněné od těla. Naopak spravedlivý či
harmonický život je postaven na kvalitě duše, jež je dána tím, jak se rozumová
složka vztahuje k tělesným, jak je dokáže harmonizovat. Jejím smyslem není
nezadat si s tělem, ale naopak umět tělesné složky uvést do harmonie
s rozumovou. V takovémto pojetí jsou duše a tělo tvarem či podobou člověka
a jsou od něho neoddělitelné. Faidón tak proti „pravé“ filosofii pythagorejců staví
filosofii, která je založena nikoli na životě po smrti, nýbrž na životě pozemském,
vedeném dialektikou.
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Součástí varianty b) je také pojetí duše jako stavu tělesných složek (duše jakožto
harmonie).
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Variantu b) lze považovat za pozici Anaxagorovu. Srv. 97b–99c.
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ROUSSEAU A IDEA KOMUNITY1
Miroslav Marcelli
Abstract: In its first part the paper focuses on theoretical conditions that even nowadays allow
to accept Rousseau’s conception of human being. In its second part the paper tries to show the
type of community that stands in the basis of Rousseau’s considerations on the order of social
corps. It underlines the role attributed to the size of society. Rousseau’s attempt to found the
state on the principles of the community is characterized by the term etatization of the
community. In the last part the paper examines some important contemporary conceptions of
community and compares them to Rousseau’s idea.
Key words: philosophy – anthropology – Rousseau – community

„Vážený pane, dostal som Vašu novú knihu zameranú proti ľudskému rodu
a ďakujem vám za ňu. Ľuďom sa bude páčiť, ako o nich hovoríte pravdu, ale
nezmeníte ich. Hrôzy ľudskej spoločnosti, ktoré sú také útešné, kým ostávajú
nepoznané a slabé, vykresľujete pravými farbami. Ešte nikto nevynaložil toľko
dôvtipu, aby ukázal že sme zvieratá“ (Voltaire à Rousseau, 30 août 1755; Rousseau
1924: 203). Týmito vetami sa začína list, ktorý Voltaire adresoval Rousseauovi, aby
mu sebe vlastným spôsobom poďakoval za poslanie Rozpravy o pôvode nerovnosti
medzi ľuďmi . Je azda zbytočné upozorňovať, že tón celého tohto listu je od začiatku
do konca ironický: Voltaire nešetrí pochvalnými slovami, no jedným a tým istým
dychom ich prevracia na posmech. Majstrovi irónie ponúkla Rousseauova Rozprava
vítanú príležitosť pre rozvinutie reči, v ktorej sa každé vyrieknuté slovo uznania
stáva predohrou k ničivému výpadu.
Je známe, že vo Voltairovom prejave sa paradox a irónia vyskytujú veľmi
často a že pri ich používaní dosiahol pozoruhodnú bravúru, nech išlo o filozofické
úvahy alebo o salónne konverzácie. Neprekvapuje potom, že tieto rétorické figúry
nachádzame v liste, kde sa vyjadruje o knihe filozofa, v ktorom už musel tušiť
svojho ideového rivala. Bolo však odhalenie paradoxnej povahy len výsledkom
úsilia ironicky znemožniť autora tohto diela? Inými slovami, neukazuje nám táto
rozprava aj pri nestrannom posudzovaní paradoxy a protirečenia? A nielen táto
rozprava, všetky Rousseauove diela: aby nám ich lektúra odhalila nejasnosti,
nedôslednosti, rozpory a nakoniec aj otvorené protirečenia a paradoxy, nie je
potrebné voltairovské zaujatie pre iróniu a paradox, stačí domýšľať dôsledky
jednotlivých postojov a tvrdení.
Ak sú však Rousseauove názory neodstrániteľne poznačené hlbokými
protirečeniami, vyvstáva pred nami otázka, ako vysvetliť, že ich pozitívna recepcia
sa neobmedzuje na tie kruhy, kde sa myšlienky posudzujú predovšetkým podľa
1

Článok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA Filozoficko-estetická analýza
pragmatických, kognitívnych a mocenských aspektov diskurzných žánrov v súčasnej kultúre
(č. 1/0391/11).
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ideologických programov. Ako vysvetliť, že Rousseauove myšlienky s uznaním
prijímali aj myslitelia, ktorí k jeho dielu nepristupovali ako k ideovému nástroju
v mocenských a politických zápasoch, usilovali sa prehlbovať poznanie človeka
a spoločnosti a, čo je dôležité, sami pritom rešpektovali zásady koherentnej
argumentácie. Na takto formulovanú otázku sa pokúsime odpovedať v prvej časti
vystúpenia, kde sa bližšie zameriame na rousseauovský motív v diele jedného
z takých mysliteľov, v prácach etnológa Clauda Léviho-Straussa. V druhej časti
potom pristúpime priamo ku skúmaniu východísk a dôsledkov Rousseauovho
chápania komunity, aby sme následne, v tretej časti mohli posúdiť jeho teoretickú
relevantnosť.
1
Svedectvá obdivného postoja, akým sa Claude Lévi-Strauss obracal
k Rousseauovi, sú početné a mnohoraké. V článku Jean-Jacques Rousseau,
zakladateľ humanitných vied, hneď na začiatku hovorí, že Rousseau nebol len
prenikavým pozorovateľom, že navyše pochopil ešte neexistujúcu etnológiu a ohlásil
ju v čase, keď sa ešte ani len nečrtala. Vzhľadom na úvod našej štúdie dostáva
zvláštny význam miesto, kde Lévi-Strauss našiel svedectvo pre toto vyzdvihnutie
Rousseaua: „Toto jeho proroctvo, ktoré je oslavou i programom, sa nachádza v dlhej
poznámke v knihe Rozprava o pôvode nerovnosti“ (Lévi-Strauss 2000: 43).
V ďalších prácach sa Lévi-Strauss odvoláva na jednotlivé Rousseauove názory,
pričom v nich spravidla nachádza intuície svojho vlastného chápania problému
(napr. Lévi-Strauss 1971: 64 – 65). Nemôžeme tu bližšie skúmať všetky tieto odkazy
a ich kontext, pre náš cieľ postačí, ak si trochu bližšie všimneme, z čoho vychádza
Lévi-Straussov hold Rousseauovi v knihe, ktorá vlastne nie je teoretickou prácou, ale
skôr cestopisom, a predovšetkým úžasným čítaním o cestách, stretnutiach
a skúsenostiach, v akých sa pri spoznávaní kultúry „divých“ národov utváralo
myslenie a cítenie etnológa. A pretože už vtedy, keď tieto cesty ako začínajúci
etnológ podnikal, prebúdzal v ňom pohľad na miznúce kultúry smútok z
nenávratných strát kultúrneho bohatstva, je tento cestopis príznačne nazvaný Smutné
trópy.
Na jednom mieste Lévi-Strauss pripomína presvedčenia, ktoré kedysi, na
začiatku ľudského vývoja priestor spájali s kvalitatívnymi určeniami, takže svetové
strany dostávali magické vlastnosti. Hneď dodáva, že nejde len o minulosť a
od odkazov na prehistóriu priamo prechádza k rozvíjaniu druhej polohy svojich
úvah, ktorá stopu magického myslenia sleduje v prítomnosti. Úvahu
o presvedčeniach, čo kedysi v mysliach ľudí smer slnečného pohybu spájali
s magickým vlastnosťami, rozvíja slovami: „Už dávno neuctíváme slunce a už
dávno jsme přestali přisuzovat světovým stranám magické vlastnosti: spojovat je
s určitými barvami a cnostmi. Ale ať se náš euklidovský duch jakkoli bouří proti
kvalitativnímu pojetí prostoru, není v naši moci zabránit, aby základní astronomické
nebo i meteorologické jevy neovlivňovali naše vnímání krajiny a nepřičiňovali
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k našim vjemům jakýsi neznatelný, ale nezničitelný koeficient“ (Lévi-Strauss 1966:
82).
Prejavy kvalitatívneho vnímania priestoru sú pre nás dávnou minulosťou,
no Lévi-Strauss ich nachádza u tých národov, na ktoré zameral svoju pozornosť
etnológa a ktoré nazval „divými“, aby ich myslenie odlíšil od nášho,
„domestikovaného“ myslenia, dospieva k tomuto záveru: „Vidím v takových
instinktivních zálibách spíš projev moudrosti, která u divokých národů bezděčně
řídila všechno počínání a proti které se moderní lidstvo zcela pošetile vzpouzí. Tyto
národy dovedly často dosáhnout duševní harmonie při nejmenších nákladech. Kolik
ničivého vyčerpání, kolik zbytečného podráždění bychom si ušetřili, kdybychom byli
ochotni vzít na vědomí reálné podmínky naši lidské zkušenosti a uznat fakt, že není
v naši moci oprostit se úplně od jejího rámce a jejího rytmu! Prostor má své
specifické kvality, tak jako zvuky a vůně mají určité barvy a city určitou váhu“
(Lévi-Strauss 1966: 82 - 83). Je príznačné, že intuícia intímnej súvislosti medzi
kvalitami, ktoré dominantné myslenie našej kultúry nekompromisne oddeľuje,
pripisujúc objektívnosť iba kvantifikovateľným určeniam, sa objavuje v básnickej
tvorbe – Lévi-Strauss v tejto súvislosti pripomína Rimbaudov Sonet o samohláskach.
Od konštatovania dávnej jednoty nás Lévi-Straussova úvaha vedie k reflexii
stavu rozchodu, rozdvojenia a nadvlády jednej stránky nad druhou. Analytický
rozum zvíťazil nad zjednocujúcou múdrosťou, tento triumf však ľudskej duši
neprináša uspokojenie, naopak, jatrí ju, vyčerpáva a ničí. Na jednej strane nás
analytický rozum definitívne odtrhol od magickej jednoty, akou sa vo vzťahu k svetu
vyznačovalo divé myslenie; na druhej strane nám všetky vedecké,
technologické, vojenské a civilizačné výdobytky tohto rozumu nedovoľujú pokladať
niekdajšiu jednotu myslenia za blúznivý výplod mágie a povier, ktorý pokrok
poznania rázne odsunul do navždy prekonanej minulosti. Túžba po kvalitatívnom
zjednotení sveta v nás stále žije a to, čo pripomínajú slová básnika, bežne pokladané
za výplod imaginácie, zodpovedá nezredukovateľným základom našej zmyslovej
skúsenosti.
Niekdajšia jednota; jej narušenie sebazničujúcim úsilím človeka o
nastolenie neobmedzenej vlády jednej stránky; bolestné vedomie straty a uvažovanie
o možnostiach obnovy. Postup prechádzajúci týmito troma základnými štádiami sa
môže začleniť do viacerých perspektív. Jednu z nich Lévi-Straussovi ponúkal
Rousseau a treba povedať, že on ju vždy rád prijímal. Počúvajme, s akou
oddanosťou sa k nemu obracia v jednej z posledných častí Smutných trópov:
„Rousseau, náš učitel, Rousseau, náš bratr, vůči němuž jsme projevili tolik nevděku,
ale jemuž by mohla být dedikována každá stránka této knihy, kdyby takový hold
nebyl nedůstojný jeho velké památky“ (Lévi-Strauss 1966: 273). Dá sa
predpokladať, že Lévi-Strauss by neodmietol, kedy sme tieto slová vďaky rozšírili na
každú jeho knihu, na všetky výsledky jeho skúmania človeka.
V Smutných trópoch sa myšlienka jednoty, predĺžená k uvedomeniu si
priepasti, akou nás moderná kultúra vzdialila od východísk myslenia a sociálneho
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života, plynulo začleňuje do rousseauovskej perspektívy kontrastovaním prítomnosti
na pozadí prvotného stavu. Tento prvotný stav nám ukazuje nevyhnutnú podmienku
ľudskej existencie vo svete a zároveň dovoľuje posúdiť rozsah strát, akými našu
prítomnosť poznačila jednostranná orientácia našej kultúry. Na základe tejto
neradostnej bilancie sa potom Lévi-Strauss odhodláva k vysloveniu nádeje, že
dosiahnutý stav v nás okrem vedomia straty môže prebudiť aj odhodlanie k obnove
spoločenského poriadku. Pritom sa znovu odvoláva na myšlienky svojho učiteľa
a brata: „Jemu vděčíme za poznání, jak lze po zavržení všech řádů přece ještě objevit
principy, které dovolují zbudovat řád nový“ (Lévi-Strauss 1966: 273). Prítomnosť,
ktorá tak zreteľne svedčí o stratách a nedostatku, je zovretá z oboch strán: po tom, čo
nás nenávratne vzdialila od prvotného stavu a vniesla do našich duší trýznivý
nepokoj, môže svoje poslanie naplniť iba tak, že pripraví podmienky pre nastolenie
nového poriadku. Na pôdoryse tohto dvojitého kontrastovania prítomného času sa
Lévi-Strauss stretol s Rousseauom.
Je zrejmé, že výsledkom tohto prístupu k prítomnosti je oslabenie väzieb
k vlastnej spoločnosti, presnejšie povedané k tej jej podobe, akú na aktuálne
dosiahnutom stupni vývinu dosiahla, s jej prevládajúcimi sociálnymi tendenciami,
normatívnymi sústavami a typom racionality.
Voltaire raz povedal, že kto nepatrí k svojmu storočiu, nepatrí k žiadnemu
storočiu. Tak o Rousseauovi, ako o Lévi-Straussovi platí, že sa k svojmu storočiu
nehlásili a pokúšali sa zaujať od neho odstup. A o oboch platí aj to, že uvoľnenie
väzieb k vlastnému storočiu sa pre nich stalo príležitosťou pripomenúť, čím človek
ako spoločenská bytosť bol a čím by mohol byť. Po kroku, ktorý uvoľňoval,
nasleduje vyzdvihnutie záväzkov, s akými je spätá spoločenská existencia človeka.
Kto urobil tieto dva kroky, približuje k Rousseauovi nehľadiac na to, koľko
paradoxov v jeho diele odhalil.
2
V prácach Lévi-Straussa sme našli ukážky postoja, v ktorom sa
antropologická a etnologická reflexia stretáva s Rousseauovými názormi na človeka.
V ďalších častiach budeme skúmať, k akej predstave spoločnosti nás privádza
rousseauovská perspektíva. Všimnime si najskôr, ako k spoločnosti pristupuje sám
Rousseau vo svojom najznámejšom spise venovanom tejto problematike.
„Chcem skúmať, či v občianskom poriadku možno nájsť legitímne a bezpečné
pravidlo správy, ak ľudí berieme, akí sú, a zákony, aké môžu byť“ (Rousseau 2010:
25). Už v tejto prvej vete Spoločenskej zmluvy nachádzame náznak prístupu, ktorý
skúmanie občianskeho poriadku rozvinie prechádzaním medzi možnosťou
a skutočnosťou, pričom sa od minulosti a prítomnosti dostávame k naznačeniu
budúcnosti.
Rousseau sa podujíma skúmať zákony „aké môžu byť“, čím pred teóriami
štátu otvára dimenziu budúcnosti. Zákonodarstvo zabezpečujúce každému členovi
spoločenského telesa občianske práva je bezpochyby možné, pretože sa viackrát
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uskutočnilo tak v dávnejších, ako aj v novších časoch. Takéto potvrdenie možnosti
však Rousseauovi nestačí, nemôže sa uspokojiť s tým, že by všetky úvahy
o občianskom poriadku mali mať charakter historických skúmaní starovekých,
stredovekých alebo ranonovovekých spoločností. A neuspokojuje sa ani s tým, že
obrazy týchto spoločností poskytujú príležitosť na porovnávanie súčasnosti
s minulosťou. Z tejto možnosti chce jeho teória vyťažiť nielen predmet historických
štúdií a oporu pre kritické reflexie prítomného stavu (t. j. stavu, keď sa človek ocitol
v okovách), ale aj a predovšetkým odôvodnenie projektu budúceho poriadku. Dá sa
povedať, že prenesenie ťažiska úvah na rovinu teórií štátu uvoľnilo obmedzenie,
ktorým sa teoretický záujem viazal s reflexiou minulosti a vzhľadom na prítomnosť
dovoľoval iba bilancovanie strát.
Prechod zmluvného právneho poriadku od možnosti ku skutočnosti je však
zviazaný s jednou kvantitatívnou podmienkou. Ak má v politickom telese vládnuť
opravdivý zákonný poriadok, musí buď ostať malým štátom, ktorý sa fakticky
stotožňuje s mestskou obcou, alebo sa premeniť na konfederáciu mestských obcí. Za
známou Rousseauovou požiadavkou zostúpiť pri hľadaní základu spoločenského
poriadku k prvej zmluve sa skrýva predpoklad, že tento zostup sa končí na úrovni
obce, aby v jej pomeroch našiel definitívnu formu slobodného politického združenia.
Stojíme tu pred základným , no v texte Spoločenskej zmluvy len okrajovo
vyjadreným predpokladom Rousseauovho politického myslenia: celý jeho projekt
vychádza z predstavy malého spoločenstva občanov. Rozvíjajúc teóriu štátu, má
Rousseau stále na zreteli zriadenie relatívne malej (mestskej) obce, ktorá je vo svojej
správe autonómna. Je presvedčený, že „rovnako ako národ, ani mesto nemožno
zákonne podrobiť druhému mestu, pretože podstata politického telesa spočíva na
zhode poslušnosti a slobody a slová poddaný a suverén sú vzájomne identické,
pričom ich jednotiacu ideu vyjadruje jediné slovo občan (Rousseau 2010: 116;
zvýraznil J.-J. R.). Takto vysvitá, že rámcom jeho úvah o občianskom stave je
mestská obec, ktorá nemôže byť administratívne podriadená väčšiemu štátnemu
celku s centrálnym riadením umiestneným v hlavnom meste. A dodatok k tomuto
odmietnutiu podriadenia obce pod centrálnu správu nám dáva najavo, že mu
skutočne ide o obec, ktorá je malá: „Dodávam ešte, že nikdy nie je dobré
zjednocovať viaceré mestá do jedinej mestskej obce, a že pri takomto zjednocovaní
by sme si nemali nahovárať, že sa tým vyhneme prirodzeným ťažkostiam. Tomu, kto
chce len malé štáty, netreba vyčítať zneužitia veľkých štátov: ako však poskytnúť
malým štátom dostatok sily, aby odolali veľkým?“ (tamže). Je zrejmé, že Rousseau
tu hovorí o sebe samom, že on je tým mysliteľom, kto chce len malé štáty. A bude
vždy naklonený, aby veľkým štátom kriticky pripomenul ich zneužitia sily.
Odpoveď na otázku, ako môžu malé štáty odolať veľkým, mu poskytujú príklady
gréckych miest, Holandska a Švajčiarska (pozri tamže). Ženevský občan sa vo
svojich úvahách o základoch štátneho zriadenia obracia k idealizovaným predstavám
o krajine vlastného detstva a pridáva k nim rovnako idealizované predstavy
o antickom mestskom štáte, kde vládla bezvýhradná oddanosť spoločným záujmom.
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K pripomienke švajčiarskych mestských obcí sa druží sen o Grécku umiestnený
spravidla do Sparty.
Pokiaľ ide o ten grécky príklad, Rousseau netají, čo ho priťahuje
k spartskému zriadeniu, v ktorom, ako uznáva, nikdy nepanovala rovnosť a ani
rešpekt k zákonom tam nebol bezvýhradný. Pre neho Sparta ostáva príkladom obce,
kde na pevnom základe jednoduchých mravov stojí rovnako jednoduché zriadenie, v
ktorom sa na pravidelne zvolávaných zhromaždeniach občanov ukazuje, udržiava
a potvrdzuje nadradená moc suveréna. Toto zriadenie je podľa Rousseaua „jedinečné
a vznešené“; jeho tvorcu, Lykurga nazýva „veľkým“ (pozri Rousseau 2010: 53). Pri
svojich návratoch k Sparte Rousseau opätovne nachádza spoločnosť, kde sa medzi
čin zákonodarcu a život jednotlivcov nevtlačila komplikovaná stavba správy, ktorej
pôsobenie by odsúvalo bokom zásady mravnosti; v Sparte, ako ju Rousseau vidí
a obdivuje, sa na jednoduchom základe zákonov týči jednoduchý svet spoločenského
zriadenia; jednotlivec tu napĺňa svoje najvnútornejšie poslanie prijatím mravnej
úlohy slúžiť blahu obce. Napokon pozornosť, ktorú Rousseau v poslednej časti
Spoločenskej zmluvy venuje zriadeniu Ríma, sa dá vysvetliť tým, že v ňom nachádzal
pokus o uplatnenie podobného princípu, aký panoval v časoch rozkvetu Sparty.
Rousseau nechce patriť k svojej dobe a nechce ani opisovať minulosť. Jeho
zámer ho však vedie k tomu, že históriu využíva pre odôvodnenie možného. Po
uvedení historických príkladov dodáva: „Usudzovanie zo skutočného na možné sa
mi javí dobrým“ (Rousseau 2010: 115). Je dobrým preto, lebo vybrané príklady
z minulosti a prítomnosti mu poskytujú argument pre požiadavku na zmenu
súčasného stavu.
Rousseauov pokus o návrat k obci môžeme potom nazvať regresom k obci.
Je to ukážka zostupu, ktorý prostredníctvom odkazov na minulosť oslovuje
prítomnosť víziou možnej budúcnosti. Pri určovaní širšieho teoretického
a spoločenského kontextu Rousseauovho regresu k obci nám pomôžu výsledky, ku
ktorým dospel historik Peter Blickle. Pregnantný výraz pre východisko tohto typu
úvah našiel v Tocquevillovej výpovedi, že „obec pochádza priamo z Božích rúk“
(Tocqueville 2006: 160). Komúna, obec pochádza z Božích rúk, pretože aj v jej
mestskej podobe sa údajne zachováva všetko pozitívne, čo obsahovala ako dedina.
Blickle upozorňuje, že Tocquevillovu myšlienku o štrukturálnych podobnostiach
medzi mestskou a dedinskou obcou potvrdzujú súčasné historické štúdie neskorého
stredoveku a raného novoveku v Hornom Nemecku. Ich spoločný základ zachytáva
pojmom komunalizmu. K architektúre tohto pojmu podľa neho patrí, že : „mestské
a vidiecke obce majú rovnaké inštitúcie (obecné zhromaždenie, rada, súd), ich
sociálnym základom je v oboch prípadoch tretí stav (obyčajní ľudia, hlavy rodín)
a utvárajú sa v nich rovnaké hodnoty (pokoj, obecný prospech, znášanlivosť,
sloboda, vlastníctvo)“ (Blickle 1996: 2).
Napriek tomu, že ranonovoveká urbanizácia mestám vo veľkom rozsahu
prináša rozklad inštitucionálnych, sociálnych a hodnotových základov komunitných
vzťahov, v európskom priestore sa stále nachádzajú sídla, v ktorých tieto vzťahy
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prežívajú. Je teda oprávnené hovoriť o existencii mestských obcí. Spolu s nimi
prežíva aj komunalizmus, ktorý postavenie mesta spája skôr s tým útvarom, ktorý je
jeho demografickým, sociálnym a historickým predchodcom než s telesom štátu,
do ktorého by sa podľa teórií neodvratného postupu industriálnej spoločnosti malo
mesto začleniť.
Do širokého rámca komunalistických koncepcií zaraďuje Blickle aj
Rousseaua. V čom však podľa neho spočíva osobitosť Rousseauovho prínosu?
Blickle ju nachádza v tom, že komunalizmus spojil s teóriou štátu. Týmto spojením
Rousseau vstúpil do novovekých teórií štátu, zároveň tam však priniesol prvky,
ktorých pôvod leží v predchádzajúcom historickom období: „V politickom myslení
18. storočia je máločo tak stredoveké ako Contrat Social. Zatiaľ čo Althusiov pojem
konsociácie ešte pripúšťal tak kráľovstvá, ako aj náboženstvo, Rousseauov pojem
zmluvy to nemôže a nechce. To túto teóriu nepriateľsky naladilo proti absolutistickej
kráľovskej vláde a nábožensky oprávňovanej moci, čím jej zaručilo široký ohlas.
Prostredníctvom tejto teórie sa do moderny prepašovali komunalistické hodnotové
predstavy“ (Blickle 1996: 17). Svojich súčasníkov Rousseau oslovil koncepciou
štátu, v ktorom základná zmluva medzi účastníkmi oprávňuje vládu jediného
suveréna a nepripúšťa jej podriadenie ani pod kráľovskú, ani pod cirkevnú moc. Do
moderných spoločností, ktoré už kráľovské a cirkevné privilégia odstránili, sa však
s jeho teóriou dostali prvky odkazujúce dozadu, až k stredovekým obciam a ich
komunalistickému základu.
Komunalizmus, v ktorom Blickle našiel širokú základňu predstáv
o usporiadaní spoločenstva, dovolil plynulý prechod od vidieckej obce k mestskej.
Ako nás Blickle upozornil, plynulosť tohto prechodu zaručovali zhody medzi
príslušnými inštitúciami, sociálnymi základmi a hodnotami. Vďaka tomu sa pri
prechode od vidieckeho spoločenstva k mestskému pri všetkých populačných,
ekonomických a politických zmenách naďalej zachovali znaky, ktoré dovoľovali
veriť v kontinuitu. Urbanizácia potláčala viaceré aspekty vidieckeho života, ale
v niektorých oblastiach tento proces nerozvrátil komunitné základy sociálneho
života.
Teraz môžeme trochu presnejšie vyjadriť, v čom spočívala tak príťažlivosť
a originalita, ako aj paradoxnosť výsledkov Rousseauovho podujatia. Myšlienku
komunalizmu, ktorá implikovala plynulý prechod od vidieckeho spoločenstva
k mestskému, posunul k hraniciam štátu. Bolo to podujatie, pri ktorom sa vracal
dozadu, zostupoval do čias predchádzajúcich zrod moderných štátov a zároveň sa
pokúšal o naznačenie perspektív štátneho zriadenia. Tento regres k obci,
koncipovaný ako teória štátu, prinášal výsledok, ktorého paradoxný charakter
môžeme zachytiť výrazom etatizácia obce. Lenže práve v tomto spojení tkvie
príťažlivosť Rousseauovej koncepcie: umožnila totiž integráciu predstavy o slobode,
panujúcej uprostred komunitného spoločenstva, do teórie, ktorá sa odvolávala na
politické východiská a prostriedky utvárania štátneho telesa. Bola to koncepcia,
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ktorá tomu, kto túžil po zmene, hovorila o možnom, politicky uskutočniteľnom
usporiadaní.
Návrat k obci sa takto spájal s prísľubom budúcnosti. A na priesečníku
týchto rovín, vo svetle prichádzajúcom zozadu sa pred čitateľmi Rousseauovej
rozpravy O spoločenskej zmluve profilovala silueta toho, kto na scénu moderného
myslenia vstupoval s prísľubom budúceho návratu. Zakladateľ i obnovovateľ
v jednej osobe. Pokúsme sa zistiť, či táto postava, v ktorej sa stelesňujú Rousseauove
názory na spoločnosť, má svoje miesto aj v súčasných reflexiách sociálnych
procesov.
3
Malá obec, jej komunitné zriadenie a povaha medziľudských vzťahov
panujúcich v jej lone poskytujú aj pre súčasné filozofické a sociologické myslenie
podnety na špecifikovanie vlastných pozícií.
Dielo nemeckého sociológa Ferdinanda Tönniesa prináša do týchto reflexií
formuláciu, ktorá má až dodnes v diskusiách o vývine moderných spoločností a jeho
prejavoch v urbánnom priestore priam paradigmatické postavenie. Ako je známe, ide
o protiklad obce (Gemeinschaft) a spoločnosti (Gesellschaft)2, na základe ktorého
Tönnies vybudoval stavbu svojej sociologickej teórie. Je to jeho odpoveď na súdobé
liberálne teórie, ktoré vychádzali z protikladu medzi spoločnosťou a štátom.
Z najvšeobecnejšieho hľadiska sa dá povedať, že rozhodnutie skúmať
sociálny život ľudí, imanentné celej sociologickej teórii, Tönniesa priviedlo
k analýzam väzieb, akými sa v danom sociálnom útvare navzájom prepájajú
a podmieňujú prejavy, postoje a predstavy jednotlivcov. Je jasné, že tieto väzby
vytvárajúce z jednotlivca spoločenskú bytosť majú mnohoraké podoby , ktoré
siahajú od intímnych rodinných vzťahov medzi matkou, otcom a deťmi, až po
obchodné zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tönnies je však presvedčený,
že toto pole určujúcim spôsobom diferencujú dve základné formy spolužitia: „Obec
je to trvalé a opravdivé spolužitie, spoločnosť iba prechodné a povrchné. Vzhľadom
na to treba obec chápať ako živý organizmus a spoločnosť ako agregát a umelý
výtvor“ (Tönnies 2005: 4).
Na strane obce sa jej organická povaha rozvíja v takých charakteristikách,
ako je spoločná krv, spoločná reč, spoločné, všetkými užívané miesto, spoločný
základ vôľových prejavov a pod.; mechanická forma socializácie prináša zase do
kontaktov medzi jednotlivcami právo, politiku, sankcie, peňažné sprostredkovania
a individualistické postoje.

2

Nemecký výraz „Gemeinschaft“ prekladáme výrazmi „obec“ alebo „komunita“ (adjektívum
„komunitný“) a výraz „Gesellschaft“ výrazom „spoločnosť“. V anglických prekladoch sa
výraz „Gemeinschaft“ prekladá ako „community“, vo francúzskych ako „communauté“; v
niektorých českých prácach nájdeme výraz „pospolitost“.
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Najvnútornejším kruhom, kde sa najintenzívnejšie prejavujú vzťahy
organickej povahy, je rodina. Obec sa rodí z rodiny a prostredie, v ktorom sa odvíja
život vidieckej patriarchálne usporiadanej rodiny, je rozhodujúce pre utváranie
všetkých ostatných komunitných väzieb. Vzťahy medzi otcom, matkou a deťmi,
mužom a jeho ženou, súrodencami a ďalšími príbuznými ukazujú prirodzený základ,
z ktorého vychádzajú vôľové a emocionálne prejavy rešpektu, lásky, dôvery
a vzájomnej pomoci. Organickú a prirodzenú povahu priznáva Tönnies aj dvom
ďalším kruhom, ktorými je dedina (udržiavaná vo svojej komunitnej existencii
zvykmi) a mesto (ide tu o malé mesto, kde život občanov rozhodujúcim spôsobom
ovplyvňuje príslušnosť k cirkvi). Naproti tomu veľké mestá bezohľadne rozkladajú
základy komunitného spolužitia a nahradzujú ich systémami odosobnených vzťahov
medzi izolovanými jednotlivcami. „Vo veľkomestách rodinný život upadá…“
(Tönnies 2005: 4). Prostredie veľkomesta rozkladá priamo základy obce, rodinu a jej
organické, na spoločnej krvi vybudované a prirodzenou hierarchiou udržiavané putá
medzi rodičmi a deťmi. Skrátka, rozsah malého mesta je poslednou hranicou, po
ktorú sa dá socializácia udržiavať v duchu komunitných väzieb.
Sám Tönnies pojmy obce a spoločnosti pokladal za ideálne typy, ktoré sa v
skutočných sociálnych vzťahoch nikdy neobjavujú v čistom stave. Pripisovanie
teoretického statusu ideálneho typu však nemohlo zabrániť tomu, aby protiklad obce
a spoločnosti neprebúdzal nostalgické predstavy o stratenej minulosti, od ktorej sa
bezútešná prítomnosť moderných spoločností nenávratne vzdialila.
Steven Brint vo svojej štúdii o vývine pojmu komunity Tönniesovu
formuláciu odôvodnene vyhlasuje za východisko romantizujúcej línie chápania tohto
pojmu. Brint nechce poprieť prínos Tönniesovho prístupu k pojmu komunity:
„Tönniesovým prínosom bolo, že sa odtrhol od nekonečných diskusií o prednostiach
dedinského a mestského spôsobu života; že tieto spôsoby života konceptuálne
odtrhol od ich dôverne známych priestorových kontextov; a že sa pokúsil určiť
hlavné črty a kvality každého z tých spôsobov života“ (Brint 2001: 2). Vo svojom
úsilí však podľa Brinta nebol dôsledný. „No Tönnies sa nevedel úplne odtrhnúť od
sentimentálneho prístupu k téme. Jeho typologické konštrukcie neboli založené na
identifikácii hlavných určujúcich prvkov komunity, ale, ako sa zdá, na veľkom počte
protikladných asociácií medzi komunitnými a agregačnými vzťahmi“ (tamže).
Tönnies takto vytvára rad protikladov, v ktorom je Gemeinschaft asociovaná so
spoločnými spôsobmi života a Gesellschaft s rozdielnymi spôsobmi života;
Gemeinschaft so spoločnými vierami, Gesellschaft s rozdielnymi vierami;
Gemeinschaft s koncentrovanými väzbami a častou interakciou, Gesellschaft
s rozptýlenými väzbami a zriedkavou interakciou; Gemeinschaft s malým počtom
ľudí, Gesellschaft s veľkým počtom ľudí atď.
Na začiatok druhej línie prístupov k pojmu komunity kladie Brint práce
Émila Durkheima. Podobne ako Tönniesa, aj Durkheima zaujal význam
komunitných vzťahov pre utváranie sociálnych väzieb a morálnych pocitov, pristúpil
však k problému odlišne: „Durkheimov konceptuálny prínos spočíval v tom, že
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v komunite nevidel sociálnu štruktúru, ani fyzickú entitu, ale súbor premenlivých
vlastností ľudských interakcií, ktorý možno nájsť nielen medzi tradíciou zviazanými
vidiečanmi v malých dedinách, ale aj medzi vysoko kultivovanými obyvateľmi
moderných miest“ (Brint 2001: 3).
Už pri prvom vymedzovaní podstaty týchto dvoch línií Brint neskrýva, že
mu je bližší Durkheimov prístup k pojmu komunity. Keď potom analyzuje smery,
akými sa uberali sociologické štúdie komunít, uvádza príklady autorov, diel a škôl,
ktoré vo svojom súhrne ukazujú, že Durkheim svojou extrakciou premenných
z pojmu komunity poskytol pre ďalší vývin sociologických skúmaní produktívnejšie
východisko. Štúdie sledujúce Durkheimovu stratégiu priniesli podľa Brinta
presvedčivejšie výsledky v porovnaní s výsledkami koncepcií, ktoré sa v priamej
alebo nepriamej nadväznosti na Tönniesa pokúšali komunitné vzťahy zviazať
s fyzickým miestom, tradíciami a kohéziou vidieckych spoločenstiev.
Jedným z uvádzaných príkladov sú výsledky výskumov elektívnych
komunít (t. j. komunít, čo na základe voľby tvoria napr. čitatelia románov alebo
gambleri). Brint hovorí, že tieto výsledky spochybňujú „obraz komunity kohézie,
ktorá je súčasťou Tönniesovho romantického dedičstva“ (Brint 2001: 7). Je
zaujímavé, čo si v tejto súvislosti Brint všimol v prácach predstaviteľov chicagskej
školy, Parka a Wirtha: „Tu sa ukázalo, že prednosti urbanizácie – duševná sloboda,
pestrosť možností, rozmanitosť kontaktov a ustavičná zmena – sú úplne zlučiteľné
s prednosťami komunity – tesné osobné vzťahy, bezpečnosť, podpora
a spolupatričnosť“ (Brint 2001: 6).
Výsledky sociologických výskumov oslabili názor, ktorý komunitu viazal
s rurálnymi spoločnosťami, ich pretrvávajúcimi tradíciami a obmedzeniami priestoru
a počtu ľudí. Život v malej obci, ležiacej kdesi ďaleko od priemyselných
a administratívnych
centier,
nemusí
charakterizovať
kohézia
a pocity
spolupatričnosti; a na druhej strane prostredie veľkého mesta neraz poskytuje
príležitosti na utváranie komunitných vzťahov medzi občanmi. Skrátka, kto túži po
vzájomnosti, dôvere, spolupatričnosti a bratských vzťahoch, nemal by svoje nádeje
obracať len k vidieku.
Všetky výhrady, ktoré Brint adresuje predstaviteľom sentimentálneho
chápania komunity, sa v plnej miere vzťahujú aj na Rousseaua: ako sme si všimli,
zviazal svoje predstavy o komunitnom poriadku s spoločenstvami, ktoré sú malé
a svoj početný stav udržiavajú. Ak by sme aj pripustili, že štát môže pozostávať zo
súboru nezávislých vidieckych spoločenstiev, ani potom nie sú nijaké záruky, že
tieto spoločenstvá budú v sebe stelesňovať ideu komunitných vzťahov. Pre úsilia o
uskutočnenie tejto idey, vrátane takých jej aspektov ako je spolupatričnosť, je možno
v súčasnosti vhodnejšie urbánne prostredie. Zdá sa, že v tomto bode sa od
Rousseaua, známeho nepriateľa veľkých miest vzďaľujeme.
Možno sa k nemu zároveň približujeme, keďže zisťujeme, že v našom
myslení potreba obnovy komunitnych vzťahov vyrastá z koreňov, ktoré ani
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prostredie veľkých miest nemôže celkom vytrhnúť a prekryť. Tento rozchod, ktorý
je stretnutím, tento odchod, ktorý je návratom, má podobu paradoxu. Na paradoxy si
však pri Rousseaovi skrátka musíme zvyknúť.
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Vedecké štúdie

PROBLÉM REDUKTÍVNEHO VYSVETĽOVANIA VEDOMIA
Mária Bednáriková
Abstract: This paper is concerned with the differences between philosophical and scientific
way of explaining mind and consciousness. The possibility of reductive theory of
consciousness and the conditions of intertheoretical reduction are discussed. We identify the
crucial characteristics of this reduction: it`s a conjuctive interlevel ontological reduction. We
defend its non-eliminative nature.
Keywords: consciousness, cognitive science, theory, reduction

I. Filozofický problém vedomia
„Čo sa týka časti, ktorou duša poznáva a myslí, či je to časť od tela vôbec rozdielna
alebo rozdielna len pojmom, nie však rozsahom, je potrebné skúmať, ktorý je jej
rozlišujúci znak a ako asi myslenie vzniká.“
(Aristoteles: O duši III, 429 a10)
V snahe koncipovať teóriu vedomia1 filozofi narážajú na problém, ktorý by
sme mohli pomenovať ako problém dvojakej povahy vedomia – materiálnej
a mentálnej. Materiálny substrát vedomia sa spája s ľudským mozgom a celou
neuronálnou sústavou. Vo väčšine filozofických koncepcií je neurobiologická
povaha vedomia prijímaná ako evidentná. Zložitejšia situácia však nastáva v prípade
vysvetľovania jeho mentálnej povahy. Tá sa zvyčajne spája so svetom subjektívnych
zážitkov, filozoficky konceptualizovaných ako kváliá. Vedomie sa postuluje ako
zdroj všetkej subjektívnej reality, ktorá sa kladie do protikladu k svetu objektívneho
vedeckého opisu. Výsledkom je vznik dvoch navzájom exkluzívnych uhlov pohľadu
na realitu – subjektívneho uhla takzvanej prvej osoby, teda nášho „ja“ a objektívneho
uhla takzvanej tretej, čiže nezainteresovanej osoby.
Filozofický problém vedomia sa v rôznych podobách tiahne ako červená
niť celými dejinami filozofického konceptualizovania sveta. Problém vedomia sa
spočiatku vysvetľuje ako súčasť našej rozumovej duše. Tá je zväčša uchopovaná na
základe jej mysliacej mohutnosti (schopnosti). Rozumová duša v tomto ponímaní je
zároveň podstatnou charakteristikou človeka. Možno povedať, že schopnosť myslieť
je spájaná s podstatou ľudskej bytosti. Práve táto schopnosť nám dáva možnosť
akoby ustúpiť o krok späť smerom od prítomnej situácie k akémusi „non-miestu“,
prekročiť hranice fyzikálneho „tu a teraz“ a zaujať metafyzický postoj mimo
časopriestorového rámca. Rozumová duša je spätá so schopnosťou myslieť
abstraktne. Podstata ľudskej bytosti sa prelína s mohutnosťou sebareflexie. A tá je
1

Je potrebné zdôrazniť, že v predkladanej stati sa nezaoberáme náboženským pojmom duše
človeka, ale jeho vedomím. Výrazy „vedomie“, „myseľ“, „rozum“, „rozumová duša“,
„vedomá skúsenosť“, „subjektívna skúsenosť“, chápeme v kontexte práce ako ekvivalentné.
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zasa úzko naviazaná na možnosti našej pamäte (vzťah medzi našou schopnosťou
pamäte a plynutím času krásne rozvíja sv. Augustín). Descartes dokonca vymedzuje
evidenciu existencie schopnosťou myslenia. Čo je nezvratným znakom, že život
človeka nie je len snom? No predsa jeho jedinečná schopnosť pochybovať. Mohli by
sme povedať, že u Descarta je existencia človeka spätá s možnosťou spochybniť
existenciu všetkého, s výnimkou existencie samotnej pochybnosti. Tu vidíme snahu
uchopovať podstatu človeka na základe jeho rozumovej duše privedenú až do
krajnosti, na samotný okraj radikálnej skepsy. Anglický empirizmus prináša
konceptualizovanie ďalšej dimenzie našej mysle – sféry sekundárnych kvalít,
subjektívneho prežívania, skúsenostného zážitku. Objavuje sa Berkeleym veľmi
výstižne formulovaný dôležitý filozofický problém – „byť znamená byť vnímaný“.
A Humovo spochybnenie zákonitého vzťahu medzi akciou a reakciou núti Kanta
nanovo hľadať a zakladať možnosti filozofickej reflexie sveta. A to opäť v úzkej
spojitosti s racionálnymi mohutnosťami človeka.
Problém rozumovej duše, veci mysliacej, mysle či vedomia je vo
filozofickom vysvetľovaní sveta vždy prítomný. Protagorova myšlienka o človeku
ako o miere všetkých vecí, existujúcich, že existujú a neexistujúcich, že neexistujú,
nestráca ani v súčasnej filozofii mysle na svojej aktuálnosti. Dnes však, pri
filozofickom skúmaní ľudskej mysle, musíme reflektovať ešte iný, snáď nemenej
zložitý filozofický problém – problém vedeckého vysvetľovania sveta. Keď sa
„rozumová duša“ uplatňuje v rámci toho, čo môžeme nazvať vedeckým
vysvetľovaním sveta, dosahuje prekvapivo presvedčivé výsledky a disponuje
nevídanou prediktívnou silou. Tento fenomén je snáď pre mnohých z nás
akceptovateľný v súvislosti s vysvetľovaním „fungovania“ sveta mikročastíc, či
sveta makroskopických objektov, no v prípade, že sa ohniskom záujmu vedeckého
vysvetľovania stane oblasť pre človeka natoľko intímna a sféra po mnohé stáročia
filozofického uvažovania o človeku natoľko spájaná s jeho podstatou, akou je
„rozumová duša“, „myseľ“, či „vedomie“, zdráhame sa zrazu prijať zistenia, ktoré
nám vedecká explanácia sveta ponúka.
Už v časoch antického filozofovania o človeku Platón stanovuje základnú
dištinkciu medzi telom a dušou. V snahe zabezpečiť objektívny charakter poznania
vytvára svet svojbytne existujúcich ideí ako vzorov všetkých stvorených vecí. Telo
predstavuje pre dušu dychtiacu po pravom poznaní prekážku, je jej väzením,
zdrojom jej omylu. V dialógu Faidon o poznávajúcej duši hovorí: „Najlepšie však
môže vtedy rozumovo myslieť, keď ju nič z týchto vecí neruší, ani sluch, ani zrak,
ani bolesť, ani nijaká rozkoš, ale keď zostáva čo najviac sama so sebou a telo
necháva bokom, a pokiaľ to ide, nie je s ním v nijakom spoločenstve a styku a tak sa
snaží dosiahnuť súcno“ (Platón 1990: 736). Stratégia poznávania je zrejmá: „jedine
dušou musíme pozorovať veci osebe“ (tamže 1990: 738). Sú teda len dve alternatívy:
buď sa budeme snažiť systematicky oddeľovať duševnú sféru od sféry telesnej, alebo
nikdy nebudeme schopní dospieť k nespochybniteľnému poznaniu a celý život
prežijeme v zajatí zmyslového klamu. Takto definovaný proces poznávania
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implikuje nasledovné: 1. jednoznačné postulovanie základného rozporu medzi
telesným a duševným a zavedenie dvoch diametrálne odlišných svetov –
materiálneho a ideálneho, 2. internalizovanie poznania do sféry subjektívneho
rozpamätávania sa, 3. postulovanie súcna ako veci osebe, ktorá je jediným platným
objektom poznávania, 4. určenie jediného kompetentného subjektu poznávania – a to
rozumovej, od tela oslobodenej duše. Tento obraz sveta disponuje natoľko mohutnou
explikačnou silou, že i mnohí súčasní filozofi (explicitne či implicitne) zakladajú
svoje vysvetľovanie skutočnosti práve na tejto koncepcii. Aj Augustín tvrdí, že
najlepšie poznávame introspektívne skrze bytnosť. V 8. knihe De Trinitate píše:
„Lepšie človek pozná milovanie, ktorým miluje, než brata, ktorého miluje“
(Augustín 2012: 309).
Aristoteles zaujíma k rozumovej duši v určitých aspektoch podobný postoj:
„... takzvaný rozum duše – a rozumom nazývam to, čím duša myslí a súdi – nie je
z hľadiska skutočnosti ničím, pokiaľ nemyslí. Tým je tiež odôvodnené, že nie je
zmiešaný s telom; lebo tak by nadobúdal tiež nejaké tie vlastnosti, buď by bol
studený alebo teplý, alebo by mal tiež nejaké ústrojenstvo, ako je ústrojenstvo
zmyslové“ (Aristoteles 1995: 94). Rozumová duša má teda u Aristotela dvojakú
povahu – činnú a preto netelesnú a trpnú a preto telesnú. Opäť sa tu stretávame
s postulovaním dvoch svetov – sveta hmotných súcien, ktoré poznávame trpným
rozumom a sveta abstraktných súcien, ktoré poznávame činným rozumom. Trpná
rozumová duša je pri svojom poznávaní „odkázaná“ na telesné zmysly, naproti tomu
činná časť rozumovej duše musí byť oddelená od tela, aby mohla poznávať
abstraktné objekty a aby mohla byť večná a nesmrteľná. „Činná stránka je totiž vždy
vyššia než stránka trpná a hybná príčina hodnotnejšia než látka“ (Aristoteles 1995:
96). I napriek spočiatku „sľubne“ znejúcemu vymedzeniu rozumu ako čistej
mohutnosti napokon aj Aristoteles hypostazuje rozumovú dušu ako v podstatnej
miere odlišnú od tela. Tomáš Akvinský o Aristotelovom dualistickom ponímaní tela
a duše píše: „... zmyslové poznanie nie je možné bez tela, avšak rozum je
separovaný. Rozum je však to isté ako ľudská duša. Ľudská duša je teda, čo do bytia,
separovaná od tela“ (Akvinský 2003: 35). Sám Akvinský sa snaží prekonať toto
dualistické ponímanie. Vzťah duše a tela koncipuje primárne ako vzťah matérie
a formy v rámci jedného spoločného bytia. Človek môže existovať len ako jednota
duše a tela:
„... duša je aktom organického fyzického tela, pretože duša robí telo organickým
telom, podobne ako svetlo robí niečo svietiacim“ (tamže 2003: 29). Teda vzťah duše
a tela nie je u Akvinského chápaný tak hierarchicky ako u Aristotela, kde hybná
a činná rozumová duša „prevyšuje“ trpnú časť. Naopak, Akvinský vidí vzájomnú
podmienenosť duše a tela, dokonca i keď uznáva možnosť existencie duše mimo
tela: „Aj keď teda môže duša existovať sama o sebe, nemôže bez tela dosiahnuť
naplnenie svojho druhu“ (tamže 2003: 29). Akoby telesnosť bytostne patrila ku
charakteristikám duše človeka rovnako, ako oduševnenosť patrí ku charakteristikám
tela človeka. Telo a duša sú časťami ľudskej prirodzenosti. Rozdiel medzi nimi je len
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výsledkom abstraktnej úvahy, v ktorej oddeľujeme matériu od formy. No tento
rozdiel nemá ontologickú povahu: „Pretože rozumová duša je formou človeka,
nepatrí do iného rodu než telo. Oboje patria nepriamo do rodu „živočích“ a do druhu
„človek“ (tamže 2003: 49). Mohli by sme povedať, že práve toto Akvinského
chápanie je vhodným filozofickým konceptom pre súčasné reduktívne snahy vo
vysvetľovaní vedomia.
Z uvedeného vyplýva, že už v samotných počiatkoch západného
filozofovania o duši vo vzťahu k telu významne prevažujú dualistické koncepcie.
Filozofický problém vedomia bol teda už pri svojom zrode poznačený postulovaním
existencie dvoch svetov – materiálneho a abstraktného, sféry premenlivého
a klamlivého súcna a sféry nezvratných istôt a jasných pojmov. Hľadanie pravdy
v poznávacom procese nakoniec zväčša vyústilo do postulovania ontologickej
kategórie nehmotného sveta, s ktorým môže byť človek spojený jedine vďaka svojej
nesmrteľnej duši.
II. Problém vedomia v rámci kognitívnych vied
Kognitívnovedný výskum ľudského vedomia sa definuje ako
interdisciplinárny výskum zaoberajúci sa myslením a inteligenciou. Zahŕňa filozofiu,
psychológiu, umelú inteligenciu, neurovedy, lingvistiku a antropológiu (Wilson –
Keil 1999: xvi - cxxxii). Hlavnou oblasťou realizácie kognitívnovedného výskumu je
vytváranie empiricky testovateľných hypotéz, ktoré vysvetľujú štrukturálne
a procedurálne aspekty ľudskej kognície. Kognícia je súhrnom všetkých mentálnych
štruktúr a procesov ľudského vedenia a poznávania (od vnímania a správania až po
reč a myslenie). Je to istá mentálna znalostná štruktúra. Inteligencia je vysvetľovaná
ako schopnosť spracovávať informácie. Je to vnútorne členitá a zároveň globálna
schopnosť účelne konať, rozumne myslieť a efektívne sa vyrovnávať so svojím
okolím, schopnosť vedome orientovať vlastné myslenie na nové požiadavky.
Inteligentné informačné systémy dokážu získavať a spracovávať informácie z okolia
s cieľom vykonávania adaptívnych akcií, ktoré zvyšujú schopnosť organizmu
prežívať a rozmnožovať sa. Aspektmi kognície sú percepcia prostredia, učenie,
usudzovanie, plánovanie, rozhodovanie, riešenie úloh, komunikácia. Najčastejšie sa
v rámci kognitívnych vied myslenie vysvetľuje ako komputačný proces, ktorý
prebieha na mentálnych reprezentáciách. Reprezentácie sú charakterizované
nasledujúcimi vlastnosťami: a) sú realizované reprezentujúcim „nosičom“ b) majú
svoj obsah, reprezentujú jeden alebo viaceré objekty, c) existujú v rámci ustálených
reprezentačných vzťahov, d) môžu byť istým spôsobom interpretované. Mentálne
reprezentácie v kognitívnych vedách majú povahu komputačných štruktúr,
myseľ/mozog povahu konvenčného počítača. Nositeľom mentálnych reprezentácií sú
štruktúrované dáta.2 Základom kognitívnovedného vysvetľovania je komputačno –
2

Ak sa myseľ/mozog chápe ako konekcionistický počítač, nositeľmi mentálnych reprezentácií
sú aktivačné stavy konekcionistických uzlov alebo súborov uzlov.
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reprezentačná teória kognitívnych procesov. Vychádza z dvoch základných
postulátov:
1. Mentálne stavy sú reprezentujúce stavy.
2. Prechody medzi reprezentujúcimi stavmi sú vysvetľované ako komputačné
operácie na reprezentáciách. Komputačná hypotéza predpokladá, že ľudský mozog
pracuje ako biologický procesor, ktorý transformuje vstupné symboly pomocou
sledu pravidiel typu ak..., potom... na výstupné symboly.
Kognitívne stavy a procesy sú teda realizované neurobiologicky na základe
daného algoritmu. Algoritmus je konečným spôsobom určená množina pravidiel na
vykonávanie procedúr spracovávania informácií. Výsledkom je transformácia
jedného stavu zariadenia (stroja, počítača) na iný stav. Táto konečná množina
operácií je formulovaná v podobe symbolického kódu. Vzorom je Turingov stroj, do
ktorého sa kód implementuje na základe svojej formálnej postupnosti, teda vďaka
svojim syntaktickým charakteristikám. Pravidlá spracovania informácií sú
rekurzívne - môžu sa následne v neobmedzenom slede aplikovať samy na seba.
J. Fodor vysvetľuje kognitívne procesy teóriou jazyka myslenia ako interného
symbolického kódu. Jazyk myslenia je tu podmienkou možnosti reprezentovať
obsah. Myslenie a prirodzený jazyk sú aktivované hnacím mechanizmom, ktorým je
symbolický systém (Fodor 1976: 55 – 124). Kognitívne procesy sa chápu ako
štruktúrované syntaktické reťazce mentálnych reprezentácií. Zariadením, v ktorom
sa tento „program“ implementuje je ľudský mozog. Komputačné vysvetľovanie
kognitívnych operácií umožňuje vysvetliť fyzikálnu realizáciu mentálnych stavov
v mozgu.
V snahe objasniť možnosti a podnety, ktoré súčasnému filozofickému
konceptualizovaniu prinášajú kognitívnovedné teórie o mysli a vedomí sa zameriame
na analýzu koncepcie Antonia Damasia. V stručnosti by sme jeho teóriu vedomia
mohli opísať ako teóriu o procese neustáleho monitorovania stavu organizmu vo
vzťahu k vnútornému a vonkajšiemu prostrediu. Základnou snahou je skúmať
vedomie ako jav prírodného sveta, pričom dôležitá je podmienka zachovania
komplexnosti tohto javu, vo všetkých jeho prejavoch a funkciách. „Z môjho pohľadu
je správne, že práve duša a duch so všetkou svojou dôstojnosťou a ľudským
rozmerom sú zložitým a jedinečným stavom organizmu. Možno, že našou
najzákladnejšou povinnosťou ako ľudských bytostí je pripomínať každý deň svojho
života sebe i ostatným svoju zložitosť, krehkosť a jedinečnosť“ (Damasio 2000:
216). Základnou Damasiovou snahou je hľadať prirodzené vysvetlenie fenoménu
vedomia. Vychádza pri tom z chápania vedomia ako stavu organizmu a to stavu
veľmi komplexného, daného súborom vzťahov organizmu k vonkajším a vnútorným
podmienkam. Emócie, rozum a ľudský mozog tvoria neoddeliteľnú jednotu, akúsi
novú, jedinečnú substanciu, pri hľadaní ktorej sa inšpiruje Baruchom Spinozom. 3

3

SPINOZA, B. 2004. Etika. Praha: Dybbuk.
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Vzťahy medzi emocionalitou, racionalitou4 a ľudským telom rozčleňuje na vzťahy
zdanlivo protichodných dvojíc: uvažovanie a rozhodovanie – citové prežívanie,
biologické regulácie – pociťovanie, neuronálne reprezentácie – mentálne obsahy a na
širšie koncipovaný vzťah myseľ - telo. Dôležité je hľadať súvislosti medzi týmito
fenoménmi. Vzťah mysle a tela sa tu analyzuje v zmysle jasnej koncepcie: „...myseľ
existuje v integrovanom organizme a preň“ (tamže 2000: 11). Táto teória sa opiera
o niekoľko téz:
1. Organizmus sa chápe ako nedeliteľná jednotka integrovaná prostredníctvom
vzájomne reagujúcich biochemických a neuronálnych regulačných obvodov.
2. Aj vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu vystupuje organizmus ako celok (teda
interakcie s okolím sa neuskutočňujú len na báze vzťahu k mozgu).
3. Duševné pochody možno úplne pochopiť len v kontexte vzájomného pôsobenia
organizmu a prostredia, pričom je potrebné brať do úvahy aj tie aspekty reality, ktoré
sú produktom činnosti takéhoto organizmu.
Problematická spletitosť analyzovaných vzťahov je zrejmá. Základnou
funkciou vedomia je mapovanie stavu organizmu. Vedomie je s telom v neustálom
úzkom kontakte. Pre existenciu vedomia je principiálnym plynulý tok telesných
reprezentácií. Tieto informácie o stave organizmu sú podkladom našich pocitov
a nášho sebauvedomovania a ich neprítomnosť môže spôsobiť úplné prerušenie
tvorby reprezentácií vonkajšieho sveta. Proces vedomia je teda v tejto koncepcii
akýmsi neustálym skenovaním všetkých procesov, odohrávajúcich sa v ľudskom tele,
ktorý umožňuje aj proces tvorby mentálnych obrazov okolitého prostredia, ako
komplikovaného emergentu informácií zo zmyslových orgánov a informácií a stave
organizmu. Mozog musí spracovávať obrovské množstvo informácií a v zlomkoch
sekúnd vytvárať efektívne rozhodnutia. Práve ako účinný nástroj zložitého
rozhodovacieho procesu sa vyvinulo vedomie. To pracuje na báze mentálnych
obrazov (myšlienok, predstáv, ideí...). Aj fungovanie organizmu v čase, teda
plánovanie, predvídanie, očakávanie vyžaduje obrazy. Tie sú výsledkom
neustávajúceho procesu mapovania, ktoré simultánne prebieha v rôznych častiach
mozgu. Mentálne obrazy sú časopriestorovo organizované dynamické neuronálne
mapy, ktoré zachytávajú aktivity odohrávajúce sa na najrôznejších miestach
organizmu.
III. Problém vedomia ako problém interteoretickej redukcie
Jednou zo základných metód súčasnej vedy je reduktívny spôsob
explanácie. Základy reduktívnej metódy môžeme nájsť v mechanistickej vede
sedemnásteho storočia, ktorá stanovila jednu z kľúčových podmienok vedeckej
explanácie. Objekty, ktoré pozorujeme v prírodnom svete musia byť vysvetlené na
úrovni častíc, z ktorých sú zložené. Z tohto postulátu vyplýva, že väčšie celky sú
4

Racionalitu autor chápe ako taký spôsob myslenia a správania, ktorý je „výsledkom
adaptívneho rozumu v osobnom a sociálnom kontexte.“ (Damasio 2004: 229)
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adekvátne vysvetlené redukovaním na častice, z ktorých sa skladajú. Explanácia sa
týka správania týchto častíc a vzťahov medzi nimi. Takéto chápanie vedeckého
vysvetľovania sa označuje pojmom redukcionizmus.
Reduktívne explanácie vychádzajú z predpokladu prirodzeného
hierarchického usporiadania pozorovaných javov, ktoré sa odráža v organizácii
vedeckého poznávania. Preto rozlišujeme množstvo vedeckých disciplín, ktoré sú
rovnako organizované hierarchicky – od psychologických a spoločenských vied až k
fyzike elementárnych častíc. Každý z týchto „stupňov“ vedeckého vysvetľovania má
svoj vlastný slovník, súbor explanačných princípov a metód skúmania, ktoré spolu
vytvárajú akúsi samostatnú ontológiu danej oblasti. Niektorí vedci uvažujú o
možnosti vytvorenia tzv. teórie všetkého, ktorá by s minimom explanačných
princípov (fundamentálnych zákonov) vysvetľovala maximum pozorovateľných
javov.
V štrnástom storočí sformuloval W. Ockham princíp reduktívneho
vysvetľovania, ktorý je známy ako „Ockhamova britva“. Podľa tohto princípu
ekonomickosti vysvetľovania by sa súcna nemali znásobovať, pokiaľ to nie je
nevyhnutné (entia non sunt multiplicanda sine necessitate).
Mnohí vedci vidia základné smerovanie vedy ako cestu k vytvoreniu
jediného teoretického systému, ktorý by systematizoval všetko dostupné poznanie. 5
Toto smerovanie by malo vyústiť do vytvorenia jednotnej (unifikovanej) vedy.
Problematickým je však samotný proces unifikácie. Názory na spôsob, akým
unifikáciu dosiahnuť sa líšia. V zásade môžeme rozlíšiť dva spôsoby unifikácie: (1)
na základe funkčného spojenia a koordinácie (konjunktívna unifikácia, KU); (2)
typovú a na základe podobnosti (typová unifikácia, TU). V prvom prípade sa
unifikácia chápe ako preukázanie prepojenia medzi rôznymi entitami a ich
vzájomného funkčného podmieňovania. V druhom prípade je unifikácia založená na
preukázaní spoločných vlastností, podobností.
Existujú rôzne stupne podobnosti a rôzne stupne prepojenosti. Slabým
typom konjuktívnej unifikácie je zlúčenie skupiny objektov, ktoré sú spojené
priestorovým rozmiestnením (napríklad pri vytváraní obcí, miest, krajov, štátov
a pod., pri vytváraní zemepisných lokalít) alebo časovou súbežnosťou (napríklad pri
koncipovaní historických období). Silným typom KU je vysvetľovanie rôznych
udalostí ako kauzálne podmienených, alebo organizovaných do širších
integrovaných funkčných systémov. Medzi týmito dvoma hraničnými typmi KU
existuje množstvo medzistupňov, keď sa medzi rôznorodými fenoménmi, ktoré boli
považované za vzájomne nesúvisiace, postupne objavujú súvislosti a funkčné
podmieňovania. V prípade typových unifikácii ide o preukázanie, že na pohľad
odlišné entity alebo vlastnosti sú zlučiteľné pod jeden všeobecný typ. Najsilnejším
5

Zjednocujúcu tendenciu podporili najmä C. Hempel teóriou deduktívno – nomologickej
explanácie a E. Nagel modelom reduktívneho vysvetľovania. (HEMPEL, C. 1965. Aspects of
Scientific Explanation. New York: Free Press., NAGEL, E. 1961. The Structure of Science.
New York: Harcourt, Brace and World.)
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typom TU je reduktívna identifikácia, kde sa skúmaný fenomén vysvetľuje na
základe identifikácie s iným fenoménom v rámci explanačne silnejšej teórie, čím sa
v podstate eliminuje. Príkladom je Maxwellova teória elektromagnetizmu, ktorá
vysvetľuje svetlo takým spôsobom, že ho identifikuje s elektromagnetickým
žiarením. Typová unifikácia môže byť určená na základe interných alebo externých
podobností. Napríklad členovia skupiny „stavovce“ sú združení do jednej skupiny na
základe spoločnej internej vlastnosti (majú chrbtovú kosť). Naopak členovia skupiny
„gén“ sú zjednotení na základe spoločnej externej vlastnosti, ktorou je spôsobovanie
istých účinkov v rámci vyvíjajúcich sa organizmov, pričom podobnosti vo vnútornej
štruktúre sú druhoradé . Funkčné vlastnosti, na základe ktorých sú objekty združené
do jednej skupiny môžu byť realizované rôznymi spôsobmi, teda v rámci rôznych
vnútorných organizácií (Jones 2008: 614 – 647). V prípade interteoretických
redukcií, ktoré sú v rámci vedeckého vysvetľovania veľmi efektívne, sa aplikujú
typové aj konjunktívne unifikácie. Na základe funkčnej kooperácie je možné
začleniť rôznorodé fenomény do jednotného explanačného rámca (KU), no tento
proces často predpokladá identifikovanie podobností medzi fenoménmi na nižšej
úrovni (TU).
Reduktívne vysvetľovanie sa môže týkať buď udalostí, javov, vlastností,
objektov (ontologická redukcia), alebo teórií, pojmov, modelov, schém
(epistemologická redukcia). Okrem tohto členenia môže rozlíšiť aj rôzne stupne
vedeckej redukcie. Napríklad Sarkar navrhuje tri stupne reduktívnej explanácie: (1)
redukcie v rámci jednej úrovne (vrátane interteoretických jednoúrovňových
redukcií), (2) abstraktné medziúrovňové redukcie (vysvetľovanie vlastností vyššej
úrovne na základe vlastností nižšej úrovne), (3) priestorové medziúrovňové alebo
silné redukcie (vedecká explanácia sa sústreďuje na opis správania elementárnych
fyzikálnych častíc) (Sarkar 1998: 16 – 23). J. Searle rozlišuje niekoľko typov
redukcií: a) ontologickú redukciu – je to silný typ redukcie (napríklad v prípade
definovania vody ako molekuly H2O), b) ontologickú redukciu vlastností – istá
vlastnosť objektu je vysvetlená v rámci vlastností nižšej úrovne (napríklad keď
vlastnosť „mať istú teplotu“ definujeme ako vlastnosť „mať istú priemernú kinetickú
energiu“), c) teoretická redukcia – je jednoúrovňová redukcia medzi rôznymi
vedeckými teóriami (napríklad zahrnutie Newtonových pohybových zákonov pod
všeobecnú teóriu relativity), d) definičná redukcia – týka sa možnosti redukovať
definície pozostávajúce zo slov a viet, ktoré referujú na rovnaký objekt, e) kauzálna
redukcia – kauzálne pôsobenia redukujúcej entity majú väčšiu explanačnú silu ako
kauzálne pôsobenia redukovanej entity. V prípade vedomia je dôležité rozlišovať
medzi dvoma druhmi redukcie: eliminačnou a neeliminačnou. Ak nejaký jav
vysvetlíme eliminačne reduktívnym spôsobom znamená to, že preukážeme, že tento
jav bol len ilúziou. V skutočnosti sa nič také ako západ a východ Slnka neodohráva,
tento jav sa vo vedeckej teórii redukoval eliminačne. Naproti tomu existujú vedecké
teórie, ktoré skúmaný jav vysvetlia jeho redukovaním na iný jav (napríklad pevné
skupenstvo vysvetlia špecifickým pohybom molekúl v istom type mriežky), no tento
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fenomén si v rámci teórie zachováva svoju opodstatnenosť. Nie je totiž len zdaním,
ale reálnou vlastnosťou predmetu, reduktívne vysvetlenou kauzálnym pôsobením
jeho mikroštruktúry. V tomto prípade sa uplatňuje neeliminačná kauzálna redukcia
(Searle 2007: 67 – 69).
V prípade reduktívneho vysvetľovania vedomej skúsenosti ide o špecifickú
interteoretickú redukciu, teda o vzťah dvoch typov teórií. Je to jednak typ teórií
opisujúcich mentálne stavy z pohľadu prvej osoby ako určité neredukovateľné
kvality a jednak typ teórií, opisujúcich neurobiologické procesy z perspektívy
vonkajšieho pozorovateľa. Klasickou teóriou interteoretických redukcií je koncepcia
T. Nagela. Nagelov model redukcionistickej explanácie je verziou deduktívno –
nomologických explanácií. Explanandum je v tomto prípade zákon, ktorý má byť
redukovaný. Ide tu o vzťah medzi dvoma zákonmi. Úspešná interteoretická redukcia
je podmienená dodržaním dvoch princípov: princípom dedukovateľnosti (the
condition of deducibility) – zákony jednej teórie musia byť odvoditeľné zo zákonov
druhej teórie a princípom prepojiteľnosti (the condition of connectability) – termíny
v dvoch teóriách musia byť prepojené premosťujúcimi zákonmi. Nagelova teória
interteoretickej redukcie je koncipovaná ako epistemologická a nie ontologická
koncepcia (Nagel 1961: 345 – 366).
IV. Sú slzy len slaná voda?
V prípade kognitívnovednej teórie vedomia sa ukazuje možnosť uskutočniť
interteoretickú redukciu medzi vysvetľovaním vedomia ako zdroja akejkoľvek
subjektívnej skúsenosti (pohľad prvej osoby) a vedomia ako komputačného systému,
ktorý je realizovaný neurobiologicky. Vzhľadom na vyššie uvedené charakteristiky
kognitívnovedného konceptualizovania vedomia môžeme o tejto redukcii dedukovať
nasledovné: pôjde o istý špecifický typ priestorovej medziúrovňovej ontologickej
redukcie (nositeľom mentálnych reprezentácií je neurobiologický systém), ktorá však
bude zásadne neeliminitatívneho typu (reprezentujúcu povahu mentálnych stavov nie
je možné eliminovať), dokonca nebude spĺňať princípy dedukovateľnosti
a prepojiteľnosti (stanovené Nagelom). Ďalším znakom tejto „veľkej“ redukcie bude
jej blízkosť ku konjuktívnej unifikácii, ktorá zjednocuje rôznorodé fenomény na
základe funkčnej prepojenosti, pričom by malo ísť o silný typ konjuktívnej
unifikácie (vytváranie komplexných funkčne integrovaných celkov).
Akú podobu má teda v súčasnosti filozofický problém vedomia? Dôležité je
uvedomiť si nasledovné: „Fakt, že vedomie a podobne aj myseľ sa stali legitímnymi
vedeckými explanandami neznamená, že už nie sú filozofickými problémami.
Filozofia je, síce často implicitne, východiskom alebo súčasťou empirických hypotéz
a modelov. ... Ide o jeden z významných rozmerov filozofovania o mysli, spočívajúci
v participácii na vedeckom výskume a v premýšľaní jeho postupov a dôsledkov“
(Gáliková 2007: 13).
Reduktívne vysvetľovanie vedomia bude veľmi pravdepodobne jednou
z najkomplikovanejších teórií v dejinách vedy. Filozofické problematizovanie mysle
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a vedomia sa v súčasnosti, podľa nášho názoru, musí zamerať na koncipovanie
nového pohľadu na integritu človeka ako nesmierne komplexného živého
organizmu, ktorého jedinečnou systémovou vlastnosťou je priam zázračná schopnosť
reprezentácie seba samého.
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ZDÔVODNENIE A POVAHA SÚKROMNÉHO VLASTNÍCTVA
U TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Andrea Blaščíková
Abstract: The paper approaches the question of justification of the right to private property by
pointing out the conception of Thomas Aquinas. Thomas sets the problematic into the broader
metaphysical frame explaining the possibility of the property by the possibility of using the
things of external world for the sake of human good. The attention is paid to the transition
from common property, required by the nature, to the private property to which commits the
reflection of reason. The reason justifies the private property by its utility for the welfare of
human community; however, in light of the use of external goods Thomas doesn't admit their
private property. The man is bound to give the surplus of his property to people in extreme
necessity. By this way, the society based on justice and friendship can rise.
Key words: common property, private property, Thomas Aquinas, use

Vlastníctvo ako spravovanie (procuratio, dispensatio)
Otázka súkromného vlastníctva je u Tomáša v prvom rade vpísaná do
širšieho kontextu otázky vlastníctva ako takého, čiže moci nad osobami a vecami,
tzv. dominium. Úplnú vládu nad všetkými vecami má Boh, lebo má moc nad ich
prirodzenosťou (Akvinský ScG III, cap. 1). Človek, stvorený na Boží obraz, a teda
spravujúci svoje skutky rozumne a predvídavo s ohľadom na cieľ ľudského života,
nemá síce moc nad prirodzenosťou vecí, ale môže ich užívať ako stvorené preňho.
„O vonkajších veciach je možné uvažovať dvojako: jednak z hľadiska ich
prirodzenosti, ktorá nepodlieha moci človeka, ale len Božej moci (potestas) [...],
jednak z hľadiska ich užívania (usus). A z tohto druhého hľadiska patrí človeku
prirodzené panstvo (dominium naturale) nad vonkajšími vecami, pretože vďaka
svojmu rozumu môže užívať vonkajšie veci k svojmu prospechu (usus), ako veci,
ktoré bolo stvorené preňho. Vždy totiž je tu menej dokonalé pre dokonalejšie [...]
A na základe toho Filozof (Polit. 1, 3) dokazuje, že vlastnenie (possessio) vonkajších
vecí je pre človeka prirodzené. Toto prirodzené panovanie (dominium naturale) nad
ostatnými tvormi náleží človeku podľa rozumu [...].“ 1
Práve rozum je rozhodujúci pri prechode od idey možnosti vlastníctva ako
takého k idey súkromného vlastníctva. Podľa Tomáša môže človek vonkajšie veci
1

„Res exterior potest dupliciter considerari. Uno modo, quantum ad eius naturam, quae non
subiacet humanae potestati, sed solum divinae, cui omnia ad nutum obediunt. Alio modo,
quantum ad usum ipsius rei. Et sic habet homo naturale dominium exteriorum rerum, quia per
rationem et voluntatem potest uti rebus exterioribus ad suam utilitatem, quasi propter se factis;
semper enim imperfectiora sunt propter perfectiora, ut supra habitum est. Et ex hac ratione
philosophus probat, in I Polit., quod possessio rerum exteriorum est homini naturalis. Hoc
autem naturale dominium super ceteras creaturas, quod competit homini secundum rationem
[...]“ (Akvinský STh II-II, q. 66, a. 1).
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držať ako vlastné v tom zmysle, že ich získava a ich spravuje (potestas procurandi et
dispensandi). Zdôvodňuje to nasledovne:
„A je to tiež nutné k ľudskému životu z troch dôvodov: Najskôr preto, že každý je
dôslednejší v staraní sa o niečo, čo patrí iba jemu, ako o niečo, čo je spoločné
všetkým alebo mnohým, pretože každý sa vyhýba práci, nechávajúc druhému to, čo
patrí do spoločného, [...]. Iným spôsobom preto, lebo usporiadanejšie sa koná
v ľudských záležitostiach, ak sa jednotlivec stará o spravovanie nejakej veci vlastnou
starosťou (cura propria). Nastal by zmätok, keby sa každý bez rozdielu o čokoľvek
staral. Po tretie preto, lebo pokojný stav ľudí sa tým viac zachováva, čím spokojnejší
je každý so svojou vecou. Preto vidíme, že medzi tými, ktorí spoločne a nerozdelene
niečo vlastnia, častejšie vznikajú sváry“ (Akvinský STh II-II, q. 66, a. 2).
Môžeme teda poukázať na tri dôvody, ktoré legitimizujú držbu vonkajších
vecí ako vlastných čo do ich spravovania:
a) sociologický; vo význame pozorovania správania sa človeka v spoločnosti; to
znamená, že najlepšie spravovanie stvorených dobier sa dosiahne, ak zohľadníme
náklonnosť človeka väčšiu pozornosť venovať tomu, čo je jeho vlastníctvom, než
tomu, čo je spoločné;
b) ďalej pragmatický; pretože nechať všetkých starať sa o všetko znamená spôsobiť
zmätok;
c) nakoniec politický; kedy sa súkromné vlastníctvo uprednostní kvôli zachovaniu
pokoja medzi ľuďmi, bez čoho by vznikali hádky.
Vzhľadom na diela iných scholastických a patristických autorov treba
zdôrazniť, že v Teologickej sume sme sa nestretli s tým, že by Tomáš explicitne
dával do súvislosti súkromné vlastníctvo s kontextom hriechu a s hriešnou
prirodzenosťou človeka. Zrejme úplne neopustil toto teologické pozadie, ale celkové
dôvodenie v prospech súkromného vlastníctva je aristotelovské (porov. Sousedík
2011: 546).2
Zdôvodnenie súkromného vlastníctva v kontexte odvodeného práva
Podobnú argumentáciu v prospech súkromného vlastníctva kvôli
prospešnosti pre ľudský život Tomáš uvádza, keď ku problematike pristupuje
z hľadiska prirodzeného práva. Tu sa odvoláme na tri jeho články.

2

V tejto súvislosti Dyson vysvetľuje, že hoci Tomáš uznáva, že jednotlivec venuje viac
starostlivosti tomu, čo mu patrí, než tomu, čo má v spoločnom vlastníctve, nie je tomu tak
preto, že je hriešny a zvrátený, ale preto, lebo jeho pohľad na veci je prirodzenosťou
limitovaný, parciálny (porov. Dyson 2004: xxx). Iné pozadie vyzdvihuje Sutor, podľa ktorého
chvála patristiky na adresu spoločného vlastníctva a konzekventne považovanie súkromného
vlastníctva za následok ľudskej hriešnosti je robená skôr na úrovni individuálnej etiky. Do
sveta všeobecných sociálno-etických princípov musí vstúpiť ľudský um, kombinujúci
všeobecný princíp s dôvodmi odvodenými zo skúsenosti. (Sutor 1999: 256-257), čo je pozícia
vlastná Tomášovi.
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Prvý (Akvinský STh I-II, q. 94, a. 5 ad 3) v kontexte otázky o možnosti
pridať niečo k prirodzenému zákonu vyzdvihuje spoločné vlastníctvo všetkých vecí
ako patriace k prirodzenému právu, čo je argument prebratý od Izidora zo Sevilly.
Tomáš na argument odpovedá:
„Niečo patrí k prirodzenému právu dvojako. Najprv preto, že k tomu nakláňa
prirodzenosť, napríklad že druhému sa nemá konať bezprávie. Po druhé preto, že
prirodzenosť nestanoví opak, napríklad by sme mohli povedať, že k prirodzenému
právu patrí, že človek je nahý, pretože prirodzenosť mu nedala odev, ale šaty sú
výtvorom umenia (ars). V tomto zmysle sa hovorí, že «spoločné vlastníctvom
všetkých vecí a všeobecná sloboda» patria k prirodzenému právu, pretože rozdelenie
vlastníctva a služobnosť (servitus) nestanovila prirodzenosť, ale k prospechu
ľudského života (ad utilitatem humanae vitae) rozum ľudí.“
Tomáš teda v riešení nehovorí, že v prípade súkromného vlastníctva sa
prevracia prirodzený zákon či právo. Jeho odpoveď prináša rozlíšenie dvoch
spôsobov, ktorými môže niečo náležať prirodzenému zákonu: a) nakláňa nás k tomu
naša prirodzenosť (nekonať bezprávie druhému), b) prirodzenosť danej veci
neprotirečí a ponecháva všetko na aktivitu nášho rozumu – napr. aby sme sa zaodeli,
hoci nás prirodzenosť nevybavila odevom. Prirodzené je teda človeku aj to, čo je
dielom ľudského umu a zručnosti. Ako obliekanie je v službe ľudského dobra, tak
i súkromné vlastníctvo a služobnosť majú slúžiť ľudskému životu – urobiť ho
istejším, pohodlnejším, príjemnejším (porov. Finance 1973: 115 – 116).
V druhom z článkov týkajúcich sa súkromného vlastníctva v kontexte
prirodzeného práva (Akvinský STh II-II, q. 57, a. 3) rozlišuje Tomáš absolútne
a odvodené príkazy prirodzeného práva. Príkazy patriace k prirodzenému právu
absolútne sú spoločné ľuďom i iným živočíchom, ako napríklad plodenie medzi
mužom a ženou alebo starostlivosť o potomstvo. Iné príkazy patria k prirodzenému
právu odvodene, čiže činnosťou ľudského rozumu, ktorý niečo stanovuje s ohľadom
na konzekvencie. Takéto príkazy sú prirodzené človeku podľa prirodzeného rozumu,
ktorý to rozkazuje. Ako príklad uvádza Tomáš vlastnenie poľa:
„Keď o určitom poli uvažujeme absolútne, nenachádzame žiaden dôvod, aby patrilo
skôr tomu než onomu. Ale keď o ňom uvažujeme z hľadiska vhodnosti k obrábaniu
a z hľadiska nerušeného užívania tohto poľa, má po tejto stránke určitú primeranosť
k tomu, aby skôr patrilo tomu a nie onomu [...]. Ale uvažovať o niečom z hľadiska
vhodnosti k následkom, je vlastné rozumu, ktorý to prikazuje.“
V treťom článku (Akvinský STh II-II, q. 66, a. 2 ad 1) Tomáš hovorí:
„[...] spoločné vlastnenie vecí sa pripisuje prirodzenému právu nie tak, že prirodzené
právo rozkazuje vlastniť ich všetky spoločne a že nič sa nemá vlastniť ako vlastné;
ale tak, že podľa prirodzeného práva nie je majetok rozdelený, ale skôr podľa
ľudskej dohody (humanum condictum), čo patrí do práva ustanoveného [...]. Preto
vlastnícke držanie (proprietas possessionum) nie je proti prirodzenému právu, ale je
prirodzenému právo pridané nájdením ľudského rozumu.“
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Všetky tri články dali do popredia rozmer prospešnosti rozdeleného
vlastnenia spoločných dobier zeme jednotlivcami, a to v konfrontácii s tvrdením, že
vzaté osebe, teda nie s prihliadnutím k užitočnosti, niet dôvodu pre súkromné
vlastníctvo. Prospešnosť, užitočnosť je teda kritériom rozumu, ktorý zvažuje
následky užívania vonkajších dobier.
Druhú časť nášho príspevku môžeme v nadväznosti na prvú zhrnúť
nasledovne: metafyzické zdôvodnenie možnosti vlastnenia ako takého je akoby
výrokom rozumu, ktorý objavuje, že vonkajší svet sa môže užívať pre dobro
človeka. Zdôvodnenie súkromného vlastníctva formuluje rozum, ktorý s ohľadom na
následky, čiže s ohľadom na čo najlepšie využitie stvorených dobier určuje, že je
lepšie, ak sa človek ako jednotlivec stará o vymedzené vonkajšie dobrá, čiže ak ich
v istom zmysle vlastní. Avšak kým s ohľadom na získanie a spravovanie dobier sa
javí rozumu ako najsprávnejšie a najefektívnejšie súkromné vlastníctvo, Tomáš
tvrdí, že vzhľadom k užívaniu, „človek nemá mať vonkajšie veci za vlastné, ale za
spoločné, aby sa s nimi ľahko delil v potrebách druhých ľudí“ (Akvinský STh II-II,
q. 66, a. 2). Tomuto rozmeru sa budeme venovať v tretej časti príspevku.
Vlastníctvo ako užívanie (usus)
Tomáš hovorí:
„[...] to, čo spadá do ľudského práva [t.j. odvodeného], nemôže byť ujmou
prirodzeného alebo božského práva. Avšak podľa prirodzeného poriadku,
stanoveného božskou prozreteľnosťou, sú nižšie veci zariadené k tomu, aby sa z nich
pomáhalo potrebám ľudí. A preto rozdelením a privlastnením vecí, vyplývajúcim
z ľudského práva, sa neprekáža povinnej pomoci z týchto vecí potrebám človeka
(hominis necessitas). Preto veci, ktorých majú niektorí nadbytok, patria z
prirodzeného práva vydržiavaniu chudobných.“ 3
Uvedený článok nás upriamuje na to, že ak aj Tomáš z dôvodu výhodnosti
a užitočnosti pre blaho ľudí považuje za preferovanú formu starania sa o vonkajšie
dobrá súkromné vlastníctvo, predsa je tento rozumom odvodený princíp podriadený
vyššiemu princípu neodvodeného, prirodzeného práva, ktorý rozkazuje, aby všetci
ľudia mali účasť na užívaní vonkajších dobier. Tento argument Tomáš ešte bližšie
osvetľuje autoritou Bazila z Cézarey, podľa ktorého sú vonkajšie dobrá dané človeku
na úžitok tak, aby nikomu nechýbalo to, čo potrebuje pre prežitie a rozvoj, čiže je ich
dosť pre všetkých. Preto ak niekde chýba, dôvodom je, že inde je prebytok (porov.

3

„[...] ea quae sunt iuris humani non possunt derogare iuri naturali vel iuri divino. Secundum
autem naturalem ordinem ex divina providentia institutum, res inferiores sunt ordinatae ad hoc
quod ex his subveniatur hominum necessitati. Et ideo per rerum divisionem et
appropriationem, de iure humano procedentem, non impeditur quin hominis necessitati sit
subveniendum ex huiusmodi rebus. Et ideo res quas aliqui superabundanter habent, ex naturali
iure debentur pauperum sustentationi“ (Akvinský STh II-II, q. 66, a. 7).
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Akvinský STh II-II, q. 32, a. 5 ad 2). Inými slovami, keby bola medzi ľuďmi
nastolená spravodlivosť, tak by nikto nemusel trpieť núdzou.
Pre nastolenie spravodlivosti je preto potrebné, aby bohatí darovali svoje
prebytky chudobným. Barbier poznamenáva, že sa tu Tomáš nedovoláva politickej
moci, aby zrealizovala toto rozdelenie, ako to neskôr urobia iní autori (Jean de Paris,
Francisco de Vitoria, Hobbes) (Barbier 2010: 664). Naopak, odvoláva sa na
posúdenie každého, aby zo svojho majetku pomohol tým, čo sú v núdzi.
„Ale keďže je veľa tých, čo trpia núdzou, a nedá sa všetkým pomôcť z tej istej veci,
ponecháva sa rozdeľovanie vlastných vecí na rozhodnutie človeka, aby z nich prispel
tomu, kto to potrebuje.“4
Keďže Tomáš necháva posúdenie toho, čo sa považuje za prebytok a má sa
rozdať chudobným, na rozum človeka, musíme ďalej hľadať špecifikáciu toho, čo
presne dať. Táto otázka je riešená v kontexte problematiky almužny (eleemosynas).
Podľa Tomáša je pre človeka záväzné či povinné dať ako almužnu to, čo je
prebytkom vzhľadom k nemu a k osobám, o ktoré sa stará, ak je adresát v stave
krajnej núdze, čiže bez pomoci neprežije (Akvinský STh II-II, q. 23, a. 2). Človek
teda nemá dávať z toho, čo je nutné pre jeho prežitie (a jemu zverených) 5, ba
dokonca ani z toho, bez čoho sa nedá slušne žiť podľa podmienok a postavenia danej
osoby.
Dar prebytku je len jedna zo zvláštností Tomášovej pozície v otázke
súkromného vlastníctva. Povinnosť darovať prebytok je tak zaväzujúca, že v jej
naplnení vidí Tomáš jediný spôsob zachovania sociálneho poriadku a pokoja
v krajine. Pokojné spolužitie ľudí (convictus populi) je cieľom, ku ktorému smerujú
príkazy zákona; výmena statkov, resp. ich darovanie či ich nezištné ponechanie
chudobným takéto priateľstvo ešte posilňuje (Akvinský STh I-II, q. 105, a. 2 ad 1
a ad 4). Naopak, priateľstvo sa ničí a jednota sa rúca, keď nie je zadosťučinené
požiadavke spravodlivosti a núdzni v spoločnosti umierajú hladom. Títo si vtedy
dovolene smú vziať z cudzieho majetku to, čo potrebujú na prežitie.
„Ak je však núdza tak urgentná a zrejmá, že zjavne treba tejto tiesnivej potrebe
pomôcť s vecami, ktoré sú k dispozícii, napríklad keď osobe hrozí nebezpečenstvo
a inak jej nie je možné pomôcť; tu dovolene môže každý pomôcť svojej núdzi

4

„Sed quia multi sunt necessitatem patientes, et non potest ex eadem re omnibus subveniri,
committitur arbitrio uniuscuiusque dispensatio propriarum rerum, ut ex eis subveniat
necessitatem patientibus“ (Akvinský STh II-II, q. 66, a. 7).
5
Pizzorni zdôvodňuje súkromné vlastníctvo nie dôrazom na pozitívne spoločenské dôsledky
rozdelenia vonkajších dobier, ale poukazom na prirodzenú inklináciu človeka, sledujúc ktorú
musia rodičia zabezpečiť deťom to, čo je nutné k živobytiu. Právo na súkromné vlastnenie
dobier je teda zdôvodnené ich nevyhnutnosťou pre zabezpečenie prežitia seba a potomkov
(porov. Pizzorni 2000: 446).
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z cudzích vecí, vzatých zjavne alebo tajne. A to nemá vo vlastnom zmysle slova
charakter krádeže alebo lúpeže.“ 6
„[...] v prípade krajnej núdze je všetko spoločné. Preto je dovolené tomu, kto trpí
takouto núdzou, vziať z cudzieho pre svoje zachovanie, ak nenájde toho, kto by mu
chcel dať. Z toho istého dôvodu sa smie niečo z cudzieho mať a dať z toho almužnu,
ba i prijať, ak sa inak nedá prispieť trpiacemu núdzou. Avšak má sa vyžiadať
zvolenie pána zaopatriť chudobných trpiacich krajnou núdzou, ak sa to môže stať
bez nebezpečenstva.“7
Hromadenie nadmerných ziskov a bohatstva nemôže prebiehať bez
narušenia rovnováhy, a teda bez ochudobňovania až zbedačovania niektorých vrstiev
spoločnosti. Preto bohatí v spoločnosti nemôžu svoje súkromné vlastníctvo
spravovať spôsobom, že sa uzatvoria požiadavke spoločného dobra. Právo založené
na zvažovaní následkov a z toho dôvodu schvaľujúce súkromné vlastníctvo je
podriadené princípu prirodzeného práva vzatého absolútne, z ktorého vyšlo, a ktoré
človeka vedie k uprednostneniu dobra priateľstva pred ktorýmkoľvek vonkajším
dobrom.
Záver a diskusia
Na záver zrekapitulujeme Tomášovu pozíciu. Hoci človek prirodzene
inklinuje k vlastníctvu, k privlastňovaniu si vonkajších dobier, predsa konkrétna
forma tohto privlastnenia, súkromné vlastníctvo, nie je prirodzenou inklináciou, ale
je odvodené vzhľadom na prospešnosť pre sociálny život a spoločné dobro.
Skúsenosť ľudstva totiž ukázala, že efektívnejšie sú spoločné dobrá zeme
spravované formou súkromného vlastníctva. Rovnako sa rozdelením vonkajších
dobier zabráni nepokojom a zmätkom, ktoré nastávajú, keď nie sú jasne vymedzení
majitelia.
Avšak nepokoje by mohli vzniknúť aj vtedy, keby si jednotlivci rozdelené
vlastníctvo, kumulované v ziskoch, ktoré presahujú ich vlastné potreby i potreby ich
blízkych, ponechávali pre seba. Podľa Tomáša nadbytok patrí chudobným a vlastníci
majú povinnosť rozdať im ho. Súkromné vlastníctvo je teda podriadené vyššiemu
princípu spoločného užívania dobier. Len keď budú medzi ľuďmi vládnuť priateľské
6

„Si tamen adeo sit urgens et evidens necessitas ut manifestum sit instanti necessitati de rebus
occurrentibus esse subveniendum, puta cum imminet personae periculum et aliter subveniri
non potest; tunc licite potest aliquis ex rebus alienis suae necessitati subvenire, sive manifeste
sive occulte sublatis. Nec hoc proprie habet rationem furti vel rapinae“ (Akvinský STh II-II, q.
66, a. 7).
7
„[...] in casu extremae necessitatis omnia sunt communia. Unde licet ei qui talem
necessitatem patitur accipere de alieno ad sui sustentationem, si non inveniat qui sibi dare
velit. Et eadem ratione licet habere aliquid de alieno et de hoc eleemosynam dare, quinimmo
et accipere, si aliter subveniri non possit necessitatem patienti. Si tamen fieri potest sine
periculo, debet requisita domini voluntate pauperi providere extremam necessitatem patienti“
(Akvinský STh II-II, q. 32, a. 7 ad 3).
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vzťahy, plné dobroprajnosti a vnímania potrieb iných, bude zachovaný mier medzi
ľuďmi. Ak sa situácia vyhrotí v opačnom extréme, môžu chudobní v prípade krajnej
núdze dovolene siahnuť na prebytky v majetku bohatých, ktorí ich neprávom
zadržiavajú pre seba. Forma sociálneho spolunažívania sa v takom prípade
nenarušuje, nakoľko bola zvrátená už skôr, konaním tých, ktorí si prebytky
ponechávali.
V čom spočíva základný rozdiel medzi Tomášovým konceptom
súkromného vlastníctva a liberálnym? Podľa autoriek Astierovej a Disselkampovej
v sociálnom, nie individuálnom založení vlastníctva u Tomáša. Z toho dôvodu
nemožno vo vlastnom zmysle hovoriť o súkromnom vlastníctve ako o práve
jednotlivca, ale skôr ako o kolektívnom práve prameniacom v spoločnom dobre. Len
tak je podľa autoriek legitímne nazývať vlastníctvo absolútnym a nescudziteľným
právom človeka (Astier – Disselkamp 2010: 212-213).
Podobne Barbier vidí zásadný rozdiel medzi liberálnym a Tomášom
formulovaným právom na súkromné vlastníctvo v tom, že kým v modernom zmysle
vlastníctvo implikuje právo celkom užívať a disponovať vecami, u Tomáša nie je
človek takto nezávislý od komunity (Barbier 2010: 668). Naopak, jeho sociálna
prirodzenosť ho má viesť k vnímavosti voči potrebám druhých ľudí. Podľa
Aristotela, ako aj podľa Tomáša, je úlohou zákonodarcu, aby adekvátnymi
a konkrétnym možnostiam prispôsobenými právnymi normami smeroval zmýšľanie
občanov k samozrejmosti dávania, čím sa najviac upevňuje priateľstvo a prekonáva
riziko sociálnych nepokojov (porov. Aristoteles II, 5, 1263a; Akvinský STh I-II, q.
105, a. 2 ad 4).8 Dá sa povedať, že súčasná, liberálne založená pozícia, stavia
súkromné vlastníctvo do polohy „posvätného“ a nedotknuteľného práva, ktoré je síce
sprevádzané zákonným odvádzaním dane, ale morálna povinnosť budovať ľudské
priateľstvo konkrétnymi prejavmi starostlivosti o núdznych je v úzadí. Možno sa
nazdávať, že prehodnotenie tohto rozkolu medzi súkromným a spoločným by mohlo
súčasným teóriám priniesť nové impulzy, vedúce k pokojnejšiemu spolunažívaniu
medzi členmi ľudského spoločenstva.
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FYSIS V KYNIZME
Jaroslav Cepko
Abstract: The ancient Cynicism was said to be a philosophy of “life according to nature” and
the “most natural philosophy”. Nevertheless, we do not possess any Cynic account of their
conception of physis, since it did not follow from theoretical speculation, but from life practice
of the first Cynics. Author of this paper argues that the Cynic conception of physis is to be
found primarily in the Cynic simplicity. The minimal life, or the adaptability to circumstances,
presents the Cynic with independence on Chance and appears to be the original Cynic
contribution to the discussion about human condition.
Keywords: Physis – Cynicism – Diogenes of Sinope – Minimal Life

Venovať sa na filozofickej konferencii o ľudskej antickému hnutiu, ktoré
dokonca niektorí jeho súčasníci odmietali označiť za filozofické, sa môže zdať
neprimerané. Relevantnosť kynizmu v súvislosti s témou prirodzenosti sa však ukáže
prinajmenšom v dvoch ohľadoch: V prvom rade sú to antické svedectvá, ktoré
zdôrazňujú, že jedným z pilierov kynizmu bola snaha o život v zhode s prírodou
(kata fysin zén). V druhom rade stojí za zmienku, že Jean-Jacques Rousseau, ktorého
výročie sa stalo podnetom k organizovaniu tejto konferencie, sa v istej fáze svojho
života sám štylizoval do pozície novodobého kynika/cynika, hoci sám neskôr
priznal, že z jeho strany išlo viac o pózu, ktorá nekorešpondovala s jeho osobnou
povahou.1 Je len prirodzené, že duch rousseauovského cynizmu sa stal súčasťou
balíka interpretácií antického kynizmu a pôsobí v nich ako prizma až dodnes.
Ako však rekonštruovať chápanie prírody/prirodzenosti (fysis) u kynikov, ak
sa nám správy o ich učení a životnej praxi zachovali len z pera neskorších biografov?
Jedno z takýchto vyhlásení reprodukuje Diogenés Laertský (DL) vo svojich
Životopisoch slávnych filozofov IV 37: „[Diogenés Kynik] kládol odvahu do
protikladu voči náhode, prirodzenosť voči zákonu, rozum voči citu“ (zl. Giannantoni
V B 7; prekl. A. Kalaš). Cisár Julián, ktorý kládol ideálny obraz kynizmu proti jeho
dobovým karikatúram, nazval kynizmus filozofiou, ktorá je „v istom zmysle
spoločná všetkým ľuďom, pretože je veľmi prirodzená (fysikótaté) a nevyžaduje si
žiadne školenie“ (Orat. IX [VI] 8, 187c; V B 8). Vieme, že diskusia o fysis a jej
kontrapozícii k ľudským konvenciám bola v kurze už v 5. storočí a koincidovala
s vystúpením sofistov. Vieme aj to, že v dobe, keď Diogenés obýval svoj sud,
Aristotelés už vypracoval svoju teóriu fysis v druhej knihe Fyziky. A vieme aj to, že
zhoda s fysis sa neskôr stala etickým ideálom stoikov, ktorí sa v tomto ohľade na
kynikov radi odvolávali. Nevieme nič o tom, či prví kynici vôbec mali rozpracovanú
nejakú teóriu prirodzenosti (Dawson 1992: 136). Pravdupovediac, očakávať od nich
1

K úlohe, ktorú Rousseau zohral v novovekej recepcii kynizmu a v jeho transformácii na
moderný cynizmus por. (Niehues-Pröbsting 1996: 339 – 347; Shea 2010: 146 – 168; Desmond
2011: 572 – 573 ; Flachbartová 2011: 531 – 532).
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akúkoľvek teóriu by pri ich výsostne praktickom chápaní filozofovania bolo asi
naivné. Na druhej strane, kynická prax sa očividne opierala o niekoľko prostých
a nezargumentovaných princípov, ktoré boli viditeľné v živote modelových postáv
(Diogenés, Kratés). Ako totiž poznamenáva A. Long, život takého Diogena nie je,
ako by sa na prvý pohľad zdalo, sériou spontánnych reakcií na náhodné podnety,
ktorá sa neskôr transformovala v legendu, ale premysleným pokusom naštartovať
anekdotickú tradíciu práve v takej podobe, v akej sa aj objavila, aby sa jeho život
mohol stať modelom správania a nepísanou knihou filozofie (Long 1996: 31).
Čo sa dá z tejto živej knihy vyčítať? Za všetkými paradoxmi kynizmu (napr.
antihedonizmus vs. hedonizmus, snaha o nezávislosť vs. žobravý spôsob života, atď.)
sa skrýva tendencia, ktorá v kontexte duchovnej atmosféry celého helenizmu vôbec
neznie radikálne ani originálne. Kynici by sa totiž spolu s Aristotelom, kyrenaikmi,
stoikmi, epikurejcami i skeptikmi ochotne podpísali pod tézu, že cieľom ľudského
života je dosiahnutie blaženosti. Originálny nie je ani predpoklad, že blaženosť
spočíva v cnosti (areté). Novinkou je však radikálna interiorizácia cnosti, pretože
kynik sa dokáže cítiť blažene, keď sedí na hostine s prehýbajúcimi sa stolmi,
rovnako ako keď ho naťahujú na škripec. Podobnú myšlienku vyslovil síce už
Xenofóntov Antisthenés, ktorý dáva prednosť bohatstvu „v duši“ pred bohatstvom
„v dome“ (Symp. 4, 35; V A 82), no vehementne proti nej argumentuje Aristotelés,
ktorý predpokladá, že blaženosť nie je mysliteľná bez určitej hmotnej základne. 2
Ďalším originálnym prvkom je presvedčenie, že cnosť (a teda aj blaženosť) sa dá
nadobudnúť cvičením (askésis). Zaujímavé je, že možnosť, že by sa cnosť mohla
nadobúdať cvičením, je reflektovaná v otázke mladíka Menóna na začiatku
rovnomenného Platónovho dialógu, či je cnosť záležitosťou učenia (didakton),
cvičenia (askéton), či je daná človeku od prírody (fysei) alebo má nejaký iný zdroj.3
Sókratés vyvracia druhú možnosť v 89b, obšírne sa zaoberá treťou možnosťou
v druhej časti dialógu, sám ponúka alternatívu v podobe božskej inšpirácie v 100b,
no druhú možnosť, totiž, či sa v cnosti dá vycvičiť, v priebehu celého dialógu
(vedome?) ignoruje.

2

Aristotelés píše: „A preto sa všetci ľudia domnievajú, že blažený život je život slastný,
a celkom správne spájajú blaženosť so slasťou. Lebo žiadna činnosť nie je dokonalá, ak v nej
niečo prekáža. Blaženosť je však niečím dokonalým. Preto blažený človek potrebuje aj telesné
a vonkajšie dobrá i šťastie, aby v tom neboli prekážky“ (Eth. Nic. VII 14; 1153b). A zjavne
v polemike s Antisthenom a rodiacim sa kynizmom dodáva: „Tí však, čo hovoria, že človek,
ktorý je mučený alebo ktorému sa prihodilo nejaké nešťastie, je blažený, ak má cnosť, chtiac
nechtiac hovoria nepravdu.“ K diskusii na túto tému vyzýva Platónovho Sókrata aj Glaukón
v (Resp. 360e – 362c).
3
„Môžeš mi povedať, Sókratés, či je cnosť vecou učenia (didakton)? Alebo nie je, ale dá sa
získať iba cvičením (askéton)? Alebo sa nemôže získať ani cvičením, ani naučiť, ale sa
dostáva ľuďom prirodzenosťou (fysei) či nejakým iným spôsobom (alló tropó)?“ (Pl., Meno
70a).
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Menónova otázka nás núti zamyslieť sa nad ešte jedným problémom: Medzi
princípy, ktoré sa kynici počnúc Diogenom snažili propagovať, očividne patrili dva
nasledovné: (a) Blaženosť spočíva v živote v súlade s prírodou, (b) Blaženosť je
dostupná každému, kto sa venuje dostatočnému fyzickému a mentálnemu cvičeniu
(Dudley 1937: 31 – 34; Long 1996: 29; Suvák 2007: 135). Ak Menón považoval
cnosť ako danú prírodou a cnosť ako výsledok cvičenia za dve navzájom sa
vylučujúce alternatívy, potom spojenie (a) a (b) muselo gréckemu mysleniu pripadať
podozrivé. Keby cnosť bola danosťou (od prírody), nevyžadovala by si
zdokonaľovanie vo forme cvičenia. Cvičenie navyše predpokladá nejaké umelé,
účelové, inteligentné, a teda neprirodzené zasahovanie zo strany človeka. Ako teda
zmieriť fysis a askésis? Anthony Long upozorňuje, že by bolo veľmi zjednodušujúce
myslieť si, že „život v zhode s prírodou“ pre kynikov znamenal redukciu človeka na
zviera v zmysle popretia jeho racionálnej povahy. 4 Zvieratá sú nevedome cvičené
samotnou prírodou. Je pravda, že odhliadnuc od nášho rozumového charakteru ľudia
sú zvieratá a majú so zvieratami veľa spoločné, no podľa kynikov v súčasných
podmienkach (podmienkach civilizácie) na to zabúdajú. Vďaka tomu za prírodou
zaostávajú, a preto na dosiahnutie sebestačnosti potrebujú vedomú telesnú i duševnú
askésis (Long 1996: 39). Zdá sa teda, že cvičenie podľa kynikov nie je dodatočným
zdokonaľovaním prirodzených daností, ale prostriedkom, ako sa z upadnutia pod
vlastnú úroveň5 dostať na žiadanú rovinu „zhody s prírodou“. K problému hierarchie
človek-zviera sa ešte vrátime.
Z toho, čo bolo doteraz povedané, stále nevieme, čo si máme pod
„prírodou/prirodzenosťou“ u kynikov predstaviť. Ak siahneme po Epiktétovi,6
ktorému – ako stoikovi – bola z pochopiteľných dôvodov myšlienka života v zhode
s prírodou veľmi blízka, zistíme, že vôbec nešlo o jednoznačný pojem. B. L.
Hijmans vo svojom článku upozorňuje, že pri čítaní Epiktétových diatríb nikde
nenarazíme na definíciu fysis, hoci starí stoici nejaké definície už podali.7 Napriek
tomu Epiktétos rozoznáva až tri úrovne, na ktorých možno hovoriť o fysis: (1) fysis
ako formujúci princíp vesmíru, často stotožnený s bohom8; (2) fysis ako prirodzenosť
druhu 9 a (3) fysis ako prirodzenosť indivídua (Hijmans 1967: 282). Zatiaľ čo
významy (1) a (2) nevzbudzujú prekvapenie, diskutovanými sa stali pasáže
smerujúce k významu (3). To, že Epiktétos uvažuje o fysis aj v individuálnom
význame, je očividné napr. v Dissert. III 1, 23: „Nesnaž sa robiť ma rovnakým ako
4

K takémuto názoru sa prikláňa (Niehues-Pröbsting 1979: 157).
Epiktétos v Dissert. II 8, 14 hovorí, že človek „stratil cit pre svoju prirodzenosť“ (anaisthéte
tés autou fyseós) a práve to je miesto, kde má podľa neho nastúpiť výchova a cvičenie.
6
Epiktétovým Rozpravám sa v tomto zborníku venuje Peter Fraňo.
7
„Zénón definuje prírodu ako tvorivý oheň, čo nepretržite postupuje vpred, aby plodil“ (Cic.,
De nat. deorum 2, 57; SVF I, 171).
8
Napr. Dissert. FI 22; I 6, 19-20; I 16, 4; I 25, 22; II 20, 15.31; IV 11, 9.31.
9
Napr. Dissert. I 19, 13; II 20, 18; II 24, 12; III 1, 3.
5
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sú ostatní, ani nehaň moju prirodzenosť (fysis mou) v tom, v čom ma urobila
odlišným od ostatných.“ Vo verši 30 Epiktétos používa aj zámeno druhej osoby
(fysis sou), keď sa pýta zženštilo upraveného mládenca: „Aký máš dôvod na to, aby
si kričal proti svojej prirodzenosti?“ Hoci v druhom prípade (fysis sou) možno
uvažovať o tom, že Epiktétos má na mysli druhovú fysis (mužskosť), v prípade fysis
mou ide jednoznačne o reflexiu individuálnych diferencií, čím Epiktétos akoby
predznačoval vývoj smerujúci k filozofickému uchopeniu pojmu osoby. My si však
v tejto v súvislosti môžeme položiť otázku: Mohol byť jedným zo zdrojov myšlienky
individuálnej fysis príslovečný kynický individualizmus?
Už sme spomínali, že „život v zhode s fysis“ je to, čo na kynikoch obdivovali
ich stoickí nasledovníci. Zmienili sme sa aj o tom, že v zbierkach anekdot a chreí,
ktoré sa tvária, akoby zachytávali Diogenovu priamu reč, sa nestretávame s tým, že
by sám Diogenés javil veľký záujem o fysis ako filozofický koncept. Ak
predpokladáme, že pojem fysis mal pre kynikov nejaký kľúčovejší význam, potom
by sme ho mali spojiť s niektorou z hodnôt, ktoré boli pre kynikov centrálne.
Veľká časť kynických anekdot sa týka slobody. Tú však samotní kynici chápu
vo viacerých významoch. V negatívnom zmysle má kynická sloboda podobu
autarkie, to znamená sebestačnosti, nezávislosti, autonómie. V pozitívnom zmysle
boli kynici vyznávačmi parrhetickej slobody, to znamená slobody „povedať všetko“,
vhod i nevhod, nedbajúc na konflikt s tradičnými hodnotami a vžitými predstavami.
Sám Diogenés mal označiť parrhésiu za „najkrajšiu/najlepšiu vec“ (to kalliston - DL
VI 69; V B 473). Na druhej strane bola táto sloboda reči očividne prostriedkom
askésis, teda niečím, čo plnilo iba funkciu nástroja na dosiahnutie vytúženej „zhody
s prírodou“. Na to, že aj sloboda v zmysle autarkie je u kynikov príliš rozporuplná
na to, aby plnila funkciu ústrednej hodnoty, poukazuje Branham (Branham1996: 96).
Popri anekdotách dosvedčujúcich snahu o nezávislosť nachádzame totiž aj množstvo
takých, ktoré poukazujú na dôležitosť žobrania. Ako by teda nezávislosť mohla byť
základnou hodnotou, keď nikto predsa nie je vo svojom živote závislejší ako žobrák?
V súvislosti so životným heslom „žiť v zhode s prírodou“ modernému
človeku zíde na um v prvom rade predstava protikladu medzi prírodou (divočinou)
a civilizáciou (mestom). Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že aj antickí kynici
chápali fysis-prírodu v podobnom zmysle. Prvou indíciou by mohlo byť prijatie
prezývky „pes“ a snaha imitovať niektoré psie vlastnosti (bezostyšnosť, rozlišovanie,
sliedenie, stráženie). O kynikoch je známe aj to, že prevrátili predstavu o človeku
ako o medzičlánku medzi zvieraťom a bohom. Ak je najvýznamnejším atribútom
boha jeho sebestačnosť, potom je človek od boha vzdialenejší ako zviera. 10 Podľa
svedectva epikúrovca Filodéma, okrem sebestačnosti kynici pripisovali zvieratám aj
vyššiu mieru blaženosti ako majú ľudia, a to na základe ich tvrdého spôsobu života

10

Aj Aristotelés vo svojej Politike (1253a29) uvádza ako príklady nezávislosti na živote
v polis na jednej strane boha, a na strane druhej divé zviera (thérion).
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a absencie strachu z bohov.11 Kynizujúci rečník Dión Chrysostomos vo svojej 6. reči
s titulom Diogenés alebo O tyranii (V B 583) upozorňuje, že tvrdé životné
podmienky zvierat nie sú hodné napodobňovania pre samotnú náročnosť, ale preto,
že učia človeka žiť s ľahkosťou: „Keď niektorí nástojili na tom, že je nemožné, aby
človek žil ako zvieratá, pretože má mäkké telo a pretože je nahý a nechráni ho ani
srsť, ani perie, ako je to u väčšiny zvierat, [Diogenés] odpovedal, že ľudia sú veľmi
mäkkí pre svoj spôsob života, lebo sa spravidla vyhýbajú slnku a zime“ (Orat. VI 26
– 27). A pokračuje: „Snažil sa preto napodobňovať život bohov, pretože iba oni –
ako tvrdí Homér – žijú s ľahkosťou (rhadiós). Tým naznačoval, že život človeka je
plný námahy a ťažkostí. Tvrdil, že lepšie tomuto rozumejú dokonca aj malé zvieratá“
(Orat. VI 31). Následne uvádza príklad bocianov, žeriavov, jeleňov a zajacov, ktoré
sa pod vplyvom klímy sťahujú podľa toho, kde nájdu výhodnejšie podmienky.
Okrem tohto ideálu „ľahkého“ života je zaujímavé všimnúť si aj to, že Dión toto
prirovnanie aplikuje na Diogena sťahujúceho sa v lete do Korintu a v zime do Atén.
Diogenés nevyjadruje svoj protest proti civilizácii tým, že by sa utiahol do divočiny.
Antický kynizmus nie je romantizmom rousseauovského typu (Giannantoni 1990:
522). Kynik sa snaží o sebestačnosť a nezávislosť, no pritom je úzko zviazaný
s mestom, s agorou, s obecenstvom, na ktorom sa môže cvičiť v slobode prejavu.
Verejný priestor je preňho javiskom, na ktorom hrá svoju rolu falšovateľa bežných
názorov. Anekdoty o Diogenovom živote sú vždy situované do veľkých mestských
centier (Atény, Korint). Je pravda, že Diogenés civilným a civilizovaným životom
pohŕda, no pohŕda ním uprostred mestského a civilizovaného sveta.
Skupina informácií o Diogenovom živote sa týka detailu, ktorý sa v istom
zmysle viaže na nasledovanie príkladu zvierat, na strane druhej jeho explicitné
zdôvodnenie vychádza z parafrázy prométheovského mýtu. Ide o výroky týkajúce sa
požitia surového mäsa: „Diogenés sa odvážil zjesť surovú chobotnicu, aby zavrhol
prípravu mäsa pomocou ohňa“ (Plutarch., De usu carn. I 6, 995c-d), pričom otrava
z takéhoto pokrmu bola podľa DL VI 76 aj jednou z verzií Diogenovej smrti.12
Používanie ohňa je v mýte o Prométheovi zástupným znakom uľahčovania si života
pomocou techniky, čo je typické pre civilizáciu. Odmietanie tepelnej úpravy jedla je
preto protestom proti samotnej civilizácii a vyššie citovaný Dión Chrysostomos si
v tejto súvislosti neodpustil poznámku: „Právom bol preto Prométheus priviazaný
k skale a orol mu trhal z tela pečeň“ (Orat. VI 29). Mohlo by sa teda zdať, že snahy
kynikov viedli k tomu, aby sa človek dostal do „predprométheovského“ stavu bez
techniky a civilizácie. Položme si teda otázku, či je možné interpretovať kynický
„život podľa fysis“ v zmysle primitivizmu a návratu do predpokladaného
„prirodzeného stavu“ à la Jean-Jacques Rousseau.
11

Philodem., Peri theón I: „Mnohí sa nazdávajú, že zvieratá sú blažené, pretože žijú
v ťažkých podmienkach a okrem toho nemajú ani vedomosť o bohoch – o tých bohoch, ktorí
v nás zo svojej vlastnej povahy vzbudzujú toľkú hrôzu“ (cit. podľa Goulet-Cazé 1996: 62).
12
Porovnaj zlomky V B 93 – 96.
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Okrem zmieneného prométheovského mýtu kynici zrejme v hojnej miere
odkazovali aj na Hésiodov mýtus o zlatom období v čase Krona. Robí tak citovaný
Dión Chrysostomos vo svojej 6. reči, i Onesikritos vo svojich správach z výpravy do
Indie a zo stretnutia s tamojšími gymnosofistami. Zvláštne miesto medzi týmito
odkazmi na Hésioda má výraz „priatelia bohov“ (filoi theoisin) zo známej paródie na
sylogizmus, ktorým mal Diogenés zdôvodňovať žobravý spôsob života a krádeže
v chrámoch (DL VI 72; V B 353) a ktorý pre jeho parodický charakter viacerí autori
považujú za blízky prejavu historického Diogena (Dawson 1992: 13 – 134). Ak je
pravda, že racionalizácia mýtu postupovala u Grékov cez transponovanie
mytologických údajov na historickú rovinu, ako na príklade historika Pausania
ukazuje vo svojej práci Verili Gréci svojim mýtom? Paul Veyne (1988: 95 – 102),
majú pravdu tí (napr. Vidal-Naquet 1986: 290), čo predpokladajú, že srdcom
kynického učenia bola antropologická teória o pôvodnom historickom blaženom
stave a o nutnosti vrátiť sa k nemu? Vieme o kynických útokoch na tradičnú
deisidaimoniu gréckej populácie, o výsmechu z kultu, rituálov a mystérií, preto by
sme nemali od prvých kynikov očakávať ani doslovnú interpretáciu Hésiodovhu
mýtu, a na druhej strane – ako argumentuje D. Dawson – ani snahu o jeho redukciu
na históriu. Takéto „euheméristické“ interpretácie boli podľa Dawsona neskorším
produktom, zatiaľ čo 4. a 5. storočie interpretovalo mýtus v prvom rade ako
„fyzikálnu alebo morálnu alegóriu, ponechávajúc históriu mimo hry“ (Dawson 1992:
144). Preto sa dá predpokladať, že prví kynici sa zaujímali nanajvýš ak o alegorickú
a – žiada sa dodať – parodickú interpretáciu mytológie a sotva u nich možno
predpokladať záujem o jej racionalizáciu v zmysle histórie. Kynikom nejde o návrat
do niekdajšieho „zlatého veku“, ale o to, aby teraz žili svoj „zlatý vek“ osobnej
blaženosti.
V našej snahe vystopovať, v čom bolo jadro kynického života v zhode
s prírodou, sme našli niekoľko motívov, ktoré síce so životom podľa fysis súvisia, no
nemožno ich s ním bezo zvyšku stotožniť. Život podľa prírody zrejme neznamenal
život v slobode v jej negatívnom a pozitívnom poňatí, nemožno ho bezproblémovo
stotožniť ani so životom imitujúcim zvieratá, pretože toto všetko malo iba
inštrumentálnu funkciu. Život v zhode s prírodou neznamenal ani život
v romantickej odlúčenosti od civilizácie, ani návrat k pôvodnému prirodzenému
blaženému stavu, ani idealizovanie postavy divocha, pretože nič z toho nemá oporu
vo svedectvách o prvých kynikoch.
V čom mal teda tento život podľa prírody pozitívnym spôsobom spočívať?
Nazdávam sa, že orientáciu môžeme nájsť v koncepcii minimálneho života, ktorá
predstavuje originálnu kynickú metódu dosahovania blaženosti (Desmond 2008: 150
– 159). O čom je reč, zistíme, keď siahneme po svedectve, ktoré môže mať na
pohľad legendárny nádych, no ak vezmeme do úvahy, že sa opiera o autoritu, ktorá
sa s kynikom Diogenom mohla osobne stretnúť, môžeme predpokladať, že patrí
medzi tie hodnovernejšie. Onou autoritou je peripatetik Theofrastos, ktorého sotva
možno podozrievať, že by mal záujem na tvorbe a propagácii Diogenovej legendy.
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V DL VI 22 čítame: „Theofrastos vo svojom spise Megarčan hovorí, že Diogenés
raz zazrel, ako okolo neho prebehla myš. Práve vtedy vraj našiel východisko zo
svojej situácie (poron exeure tés peristaseós), lebo si uvedomil, že jej nechýba ani
len posteľ, nebojí sa tmy a netúži po žiadnych zdanlivých pôžitkoch“ (V B 172).
Theofrastos nám naznačuje, že pri pozorovaní malého zvieratka prvý z kynikov
objavil to, čo sa potom stalo jeho vlastnou životnou metódou: poros tés peristaseós –
cestu akceptovania životných okolností. Ak je cieľom života blaženosť a ak túžba po
blaženosti neraz tvrdo naráža na nepredvídateľné poryvy šťasteny, sú len dve
možnosti: byť ustavične frustrovaný z toho, že život mi nedopraje to, čo od neho
očakávam, alebo očakávať iba toľko, koľko mi život v skutočnosti ponúka.
Minimalizovať svoje očakávania znamená vyraziť tyché z rúk jej vlastné zbrane
a vysmiať sa jej do očí. A práve v tejto minimalizácii očakávaní a v akceptácii svojej
situácie spočíva kynická techné dosahovania blaženosti. Preto Diogenés môže na
otázku, čo mu priniesla filozofia, odpovedať: „Ak aj nič iné, určite aspoň to, že som
pripravený na akýkoľvek osud (pros pasan tychén pareskeuasthai)“ (DL VI 63; V B
360). A táto pripravenosť mu dovoľuje akýmkoľvek osudom pohrdnúť (Themist. In
Aristot. analyt. post. 56, 30 – 32; V B 352).
Spomínaná „cesta okolností“ otvára brány univerzálnemu kynizmu.
Rozmarom osudu sa môže prispôsobiť a pohrdnúť nimi každý človek, bohatý
i chudobný, vysoko i nízko postavený. Dôležité je len to, aby sa – parafrázujúc si
Kratétovu myšlienku13 – uspokojil s tým, čím oplýva jeho torba: Ak oplýva
nedostatkom, má sa radovať, že horšie to už nemôže byť. Ak oplýva hojnosťou, má
z nej štedro rozdávať, lebo ak nevyprázdni svoju tašku on, vyprázdni ju
nepredvídateľná tyché. Do tejto perspektívy nie je ťažké zasadiť ani riadenie sa
príkladom zvierat, ani autarkiu, ktorú niektorí vykladajú ako stratégiu sebazáchovy
(Niehues-Pröbsting 1996: 157; Giannantoni 1990: 522).
Táto cesta okolností, priviedla údermi osudu na kynickú cestu Diogena.
Kratés sa naopak stal kynikom vlastným slobodným rozhodnutím. Ak je totiž osud
vrtkavý, najlepšie je sám sa dobrovoľne postaviť na najnižšie miesto a tým
eliminovať možné sklamania. Preto kynizmus popri svojej univerzálnej podobe má
aj svoju elitnú zložku (Dawson 1992: 122), ktorá vedomou voľbou „cesty námah“
(poros tón ponón) minimalizuje svoje životné podmienky a radikálnosť života jej
predstaviteľov pôsobí ako vzor pre ostatných. Táto dvojkoľajovosť, ktorú možno
pozorovať v antickom kynizme, na jednej strane dokáže zmieriť niekoľko rozporov,
13

Na otázku: „Čo budem mať z toho, ak sa stanem filozofom?“ Kratés odpovedal: „Dokážeš s
ľahkosťou (rhadiós) otvoriť svoj mešec a načrieť doň rukou, nie ako teraz, neochotne, váhavo
a s chvením, akoby si bol ochrnutý. S pokojnou dušou ho budeš vidieť plný a keď bude
prázdny, nebudeš sa trápiť ľútosťou. Dokážeš s ľahkosťou (rhadiós) používať peniaze v čase
prosperity, no keď budeš bez haliera, nebudeš sa umárať túžbou po bohatstve. Tvoj život sa
prispôsobí okolnostiam, nebudeš pachtiť po tom, čo nemáš, a nebudú ťa znepokojovať zmeny
osudu“ (V H 44; Telés).
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na ktoré sa často poukazuje (napr. hedonizmus a antihedonizmus, umiernenosť
a radikálnosť), na druhej strane odhaľuje aj dvojaké chápanie „života v zhode
s fysis“: Táto fysis, nech už je ňou myslené čokoľvek, má svoj univerzálny
a individuálny rozmer (významy (2) a (3) u Epiktéta) a súvisí s minimálnym
životom.
Minimálny život sa teda ukazuje ako nóvum, ktoré do chápania fysis vniesli
kynici. Pre sofistu Kallikla život oslobodený od nomu, čiže život v zhode s fysis,
znamenal maximalizáciu uspokojovania vlastných ambícií. Pre Aristotela bola fysis
princípom sebaaktualizácie a rozvinutia čo najväčšieho počtu potencialít (Phys. II 8;
199b33). Kynik ide opačnou cestou: Minimalizovaním očakávaní a prispôsobením
sa okolnostiam kladie latku blaženosti tak nízko, že osobné šťastie sa stáva
dosiahnuteľným pre každého.
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DERRIDA A ROUSSEAU: VÄZENIE SUPLEMENTARITY
Michaela Fišerová
Abstract: Jacques Derrida‘s philosophical project radically impeaches the appearent
„nature“ of metaphysical schema of western philosophical thinking. His deconstruction is an
attempt to demount the construction of western metaphysics, that is being constructed also by
Jean-Jacques Rousseau, trying to exclude the absence by designing the "suplement" as a
simple externality. Starting point of the enquiry presented in this paper is Derrida‘s reflexion
in On Grammatology, especially his claim that „Rousseau is not the only one, who is
imprisoned in the graphics of suplementarity. Every sense and every discourse is jailed
there.“ The paper shows from deconstruction‘s position the paradoxicality of Rousseau‘s
conception of immediate communication as distinctive mark of human nature.
Key words: Rousseau – Derrida – Suplement – Writing – Sign – Representation –
Communication – Nature

Jean-Jacques Rousseau, vedený snahou dospieť k prirodzenosti ľudskej
komunikácie, sa pokúsil o únik z "väzenia" reprezentačnej praxe. Na nasledujúcich
stranách by sme chceli z pozície dekonštrukcie preskúmať niektoré úskalia tohto
filozofického projektu. Pozornosť by sme radi sústredili predovšetkým na
pragmatický paradox, ktorý Rousseauov projekt súčasne umožňuje i znemožňuje, a
ktorý je v ňom nevyhnutne obsiahnutý. Skôr než však prejdeme k
dekonštruktívnemu čítaniu Rousseaua, radi by sme pripomenuli Rousseauove vlastné
dôvody, ktoré ho podnecovali k jeho pokusu o únik z "väzenia" mediovanej
komunikácie.
Rousseauovo komunikačné "väzenie"
Osvietenský filozof Jean-Jacques Rousseau je známy svojou kritikou
reprezentačnej praxe v oblasti politiky, filozofie i umenia. Túto skutočnosť by sme
radi ilustrovali krátkou pripomienkou troch filozofických textov, v ktorých Rousseau
explicitne formuluje svoje výhrady voči praxi reprezentácie.
Prvým príkladom je Rousseauovo dielo O spoločenskej zmluve. Autor
v ňom principiálne spochybňuje politickú prax reprezentácie. Zastupovanie ľudu
zvolenými reprezentatmi chápe ako nedostatočnú náhradu, ktorá ľud vzďaľuje jeho
„prirozdenému“ komunikačnému stavu a jeho plnej politickej prítomnosti. Ako sám
píše, suverenitu ľudu "nemožno reprezentovať, a to z toho istého dôvodu, z ktorého
ju nemožno odovzdať. Jej podstata spočíva vo všeobecnej vôli a vôľa sa nijako nedá
reprezentovať: je tá istá alebo je iná, nič medzi tým nie je. Poslanci ľudu teda nie sú
a ani nemôžu byť jeho reprezentatmi, sú iba jeho komisármi; sami nemôžu nič
definitívne rozhodnúť“ (Rousseau 2010: 119). Rousseauovo odmietanie praxe
reprezentácie však jeho kritikou osvietenskej politiky nekončí. Ako ukázal Jan
Maršálek, tento Rousseauov postoj sa prejavuje práve tak v jeho politickom, ako i
v jeho epistemologickom myslení (Maršálek 2012: 43 – 62). V oboch prípadoch
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Rousseau rieši ten istý problém: ako rozpoznať výraz všeobecnej vôle a dospieť k jej
formulácii? Rousseauov odmietavý postoj k reprezentácii, ktorý toto jeho riešenie
determinuje, ho nevyhnutne privádza k problematizácii politickej praxe zdieľania
zmyslu za účelom zrozumiteľnej komunikácie.
Druhým príkladom prejavu Rousseauovej nedôvery voči praxi
reprezentácie je jeho dielo Rozprava o vedách a umeniach. Filozofiu, chápanú ako
špecifickú doménu ľudského poznania, kritizuje za to, že prispieva v horšom prípade
k mravnému úpadku a v tom lepšom k mravnej stagnácii ľudstva. Podľa jeho názoru
filozofické vyjadrenie pravdy nie je "prirodzené" a "bezprostredné", a preto nie je ani
morálne stabilné a spoľahlivé: filozofia nám nedáva pravdu samu, poskytuje nám len
jej špekulatívne reprezentácie. Pripomeňme si sarkazmus, s ktorým sa Rousseau
vyjadruje k filozofickým skúmaniam svojich kolegov: "(...) čo je filozofia? Čo
obsahujú spisy najznámejších filozofov? Aké ponaučenia nám dávajú milovníci
múdrosti? Keď ich človek počúva, neoznačil by ich najradšej za bandu šarlatánov, z
ktorej každý na jednom rohu verejného priestranstva vykrikuje: Poďte sem, lebo
jedine ja sa vás nepokúšam oklamať? Jeden tvrdí, že telesá nejestvujú, a že všetko je
len otázkou predstavivosti, druhý, že niet inej substancie ako hmoty a iného boha
okrem sveta. Tento vyhlasuje, že niet ani ctností, ani nerestí a že morálne dobro a zlo
sú chiméry, tamten, že človek býva človeku vlkom a ľudia sa s pokojným svedomím
môžu navzájom požierať. Ó, veľkí filozofi, prečo nevyhradzujete užitočné lekcie
svojim priateľom a deťom? Zanedlho by vás za ne ocenili a nemuseli by sme sa
obávať, že sa niektorý z vašich stúpencov ocitne v našich radoch" (Rousseau 2011a:
43). Radi by sme však upozornili, že Rousseauov sarkazmus nie je živený len jeho
snahou o kritiku nejakého spôsobu filozofovania, ale o odsúdenie filozofovania ako
takého. Jeho autorská pozícia je špecificky paradoxná: Rousseau sa snaží
prostredníctvom svojej filozofickej spisby bojovať proti filozofickému písaniu
vôbec. Keďže je však obžalovací spis proti filozofii zredigovaný v jazyku filozofie,
Rousseau chytá sám seba do pasce, ktorú nazýva komunikačným „väzením“. Upadá
do protirečenia, ktoré ho „väzní“, a z ktorého sa v rovine filozofickej praxe nemôže
dostať von: jeho vlastná filozofická prax nie je totiž ničím iným než produkciou
reprezentácií.
Tretím príkladom Rousseauovej kritiky reprezetačnej praxe, na ktorý by
sme radi upozornili, je jeho monografia Esej o pôvode jazykov, kde sa pokúša
odôvodniť svoje presvedčenie o tom, že hovorené slovo a hudba majú spoločný
pôvod. Podľa Rousseaua je týmto spoločným pôvodom ľudská potreba vyjadrovať
rôzne emotívne stavy a vášne ako je zaľúbenie, starosť, súcit alebo strach. Chápanie
a zdieľanie týchto emócií podľa jeho názoru etabluje elementárne vzťahy v ľudských
spoločenstvách. Na rozdiel od hovoreného slova, ktoré chápe ako prvotné a
spontánne, Rousseau pokladá písmo za sekundárne a rigidné, miestami dokonca len
za ťažkopádnu, strnulú, čisto formálnu odvodeninu od hovoreného slova. Práve
z tohto dôvodu Rousseau vyjadruje ľútosť nad tým, že "Čím viac nejaký národ číta a
nadobúda vzdelanie, tým viac sa zahlaďujú jeho nárečia, až z nich nakoniec zostane
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len určitý ľudový žargón (...)“ (Rousseau 2011b: 42). Za svetlý príklad pôvodnej
komunikácie založenej na spontánnej melodickosti hovoreného slova, ktorú písomný
prejav fatálne postráda, Rousseau pokladá Homéra, ktorého „básne zostali po dlhú
dobu zapísané len v ľudskej pamäti; v písanej podobe boli zhromaždené až veľmi
neskoro a so značnou námahou. Všetok pôvab homérskej poézie sa dal pocítiť až v
porovnaní, vtedy, keď Grécko začalo oplývať knihami a písaným básnictvom.
Ostatní básnici písali - jediný Homér spieval (...)" (tamže: 42). Všimnime si však, že
Rousseau nie je celkom dôsledný vo svojej kritike písma ako druhotného,
neprirodzeného komunikačného prejavu. V otázke ním propagovaného návratu
k spontánnemu, komunikačne „prirodzenému“ stavu, by mal totiž začať tým, že by
sa zriekol písma. Spolu s písmom by sa mal zriecť písania svojich denníkových
vyznaní, románov i všetkých filozofických úvah. A nielen to. Musel by sa vzdať
zdieľania zmyslu vôbec, musel by rezignovať na svoju zrozumiteľnosť. Rezignácia
na reprezentačnú prax by však znamenala, že Rousseau by už nemohol ani písať, ani
hovoriť zrozumiteľnou rečou. Musel by sa uspokojiť so spontánnym vydávaním
zvukov.
Keby však Rousseau realizoval to, čo zamýšľa a deklaruje, v kultúrnom
prostredí by dosiahol stav komunikačnej izolácie. V prípade, že by rezignoval na
prax reprezentácie, nemohol by hovoriť rečou filozofie, adresovanou špecificky
vzdelaným expertom z danej oblasti. Nenapísal by žiadne filozofické dielo a nestal
by sa súčasťou dejín filozofie: o jeho myslení by sme dnes nič nevedeli. Fakt, že sa
jeho dielo vďaka písomnej tradícii dostalo až k nám, a že je i dnes schopné vyvolať
filozofickú diskusiu, svedčí samozrejme o opaku. Toto konštatovanie je tak
evidentné, že by mohlo pôsobiť celkom banálne, keby neodôvodňovalo dve rôzne
veci, dôležité pre našu úvahu: na jednej strane nezmyselnosť a nerealizovateľnosť
Rousseauovho filozofického projektu a na strane druhej náležitosť a právoplatnosť
pretvrvávania Rousseauovho spôbosu myslenia vo filozofickom diskurze. Ako sa
pokúsime ukázať v ďalšej sekcii, rozporuplný dvojaký status Rousseauovho diela je
pochopiteľný a diskurzívne prijateľný len potiaľ, pokiaľ je motivovaný
pretrvávajúcou potrebou filozofického riešenia problému bezprostrednej
komunikácie.
Starobinski: paradox bezprostrednej komunikácie
Koncom 50. rokov 20. storočia upozornil na zmienený rozpor medzi
Rousseauom navrhovanou koncepciou komunikácie a jeho vlastnou komunikačnou
praxou francúzsky filozof Jean Starobinski. Vo svojej známej monografii JeanJacques Rousseau. La transparance et l'obstacle (Jean-Jacques Rousseau.
Transparentnosť a prekážka) sa Starobinski pokúsil ozrejmiť protirečivosť
Rousseauovej filozofickej koncepcie z aspektu jeho odmietania nevyhnutnosti
komunikácie prostredníctvom znakov, umožňujúcich zdieľať dohovorené významy

101

vecí1. Všíma si totiž, že v tomto Rousseauovom uzavretí sa do intimity seba samého
je čosi ambivalentné: "Rousseau verí, že znak hovorí; nevie, nechce vedieť, že o
význame už rozhodol on sám" (Starobinski 1971: 198).
Podľa názoru Jeana Starobinského je táto Rousseauova mysliteľská
ambivalencia výskedkom jeho tenedencie veriť v určitý ideál komunikačnej
bezprostrednosti. Explicitným príkladom tejto Rousseauovej tendencie je kniha Júlia
alebo nová Heloisa, v ktorej je popísaná túžba hrdinky Júlie nadviazať priame
spojenie s Bohom. Usiluje sa však bezvýsledne: jej snaha je márna, zámer sa jej
nedarí realizovať. Júlia priznáva svoj neúspech. S ľútosťou si totiž uvedomuje, že
komunikačnou doménou človeka nie je bezprostredná intuícia, ale diskurz, reč,
nadväzovanie a zreťazovanie mediačných prostriedkov. Keďže bezprostredná
komunikácia nie je realizovateľná, Júlia sa musí uspokojiť s tým, že k Bohu pristúpi
prostredníctvom svojej imaginácie a svojich modlitieb. Starobinski upozorňuje, že
táto Júliina ľútosť je ľútosťou Rousseauovou: poznanie nevyhnutnosti mediácie v
komunikačnom procese vyvoláva u Rousseaua rozčarovanie. Vždy, keď sa mu sen o
bezprostrednej komunikácii rozplýva, "Rousseau sa dobrovoľne utieka k paradoxu.
Je totiž paradoxné popisovať z aspektu nemožnosti genézu jazyka, o ktorej predsa
vieme, že sa skutočne udiala, pretože i práve teraz hovoríme. Rousseau si je ale
svojho postupu vedomý" (tamže: 360).
Ak však možno u Rousseaua hovoriť o paradoxe, je to paradox, ku ktorému
dochádza v oblasti pragmatiky komunikačného procesu. Nejde tu o paradox
sémantický, ale o rozpor v Rousseauovej filozofickej praxi, ktorá nekorešponduje s
ním zamýšľaným a ohlasovaným zámerom. Nezdpovedá mu preto, lebo mu
zodpovedať nemôže: filozofický projekt bezprostrednej komunikácie je totiž
nerealizovateľný. Ako uvádza Starobinski, je to nemožný projekt, projekt, ktorý
nemá riešenie: "Človek je v exile vo svete prostriedkov. Taký je rád vecí, z ktorých
by sa márne snažil vyjsť von. (...) Medzi ľuďmi je bezprostredná komunikácia
nemožná: musíme sa nevyhnutne utiekať k vnímateľným znakom a gestám" (tamže:
169).
Podľa Starobinského si Rousseau s nevôľou uvedomuje fakt, že
„prirodzenou“ nie je komunikácia bezprostredná, ale sprostredkovaná.
„Prirodzeným“ komunikačným prejavom človeka je totiž reprezentácia:
zastupovanie významov vecí prostredníctvom znakov. Komunikácia bez
reprezentácie nie je pre človeka prvotným komunikačným štádiom, do ktorého by sa
mohol navrátiť, ale utópiou, ktorej prevod do praxe je holou nemožnosťou. Dôvod,
pre ktorý Rousseau nepovažuje písmo za „prirodzený“ komunikačný prostriedok, je
ten, že ho chápe ako odťažitú, zdvojenú reprezentáciu, ako znak znaku. Keďže pre
Rousseaua je slovo znakom myslenia a písmo je znakom slova, Starobinski
1

Ako píše Starobinski, "Okamžitosť vnútorného života je jeho alibi, jeho azyl; je to však i
spôsob, ako sa zbaviť prostriedkov, cez ktoré treba normálne prejsť, aby sme sa mohli stretnúť
s druhými" (Starobinski 1971: 209).
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konštatuje, že "umenie písania bude reprezentáciou, ktorá bude dvojako
sprostredkovávať myslenie“ (tamže: 170). Výsledkom je paradoxná prax jeho
vlastného písania, v ktorej prostredníctvom písma brojí proti písmu: „Tak skvelý
spisovateľ, akým je Rousseau, sa neprestajne stavia proti umeniu písať" (tamže:
170).
Derrida: komunikácia v grafike suplementarity
Na Starobinského prenikavú analýzu reaguje o desatročie neskôr Jacques
Derrida, presadzujúci možnosť dekonštruktívneho čítania Rousseauových textov.
Derrida si vo svojej úvahe ponecháva inšpiráciu Starobinským a jeho formuláciou
pragmatického paradoxu, súčasne sa však snaží svoje čítanie Rousseaua situovať do
centra postštrukturalistickej diskusie o metafyzickej úlohe písma ako suplementu a
suplementu ako reprezentácie. Pripomeňme, že Derrida poukazuje na metafyzickú
dôležitosť Rousseauvho myslenia predovšetkým v dvoch prácach: v monografii
Gramatológia z roku 1967 a v štúdii Le cercle liguistique de Genève (Ženevský
lingvistický krúžok) z roku 1972 (Derrida 1972a: 165 – 184). Na nasledujúcich
stranách by sme radi preskúmali jeho argumentáciu v prvej z nich. Práve v
Gramatológii totiž Derrida upozorňuje na to, že sám Rousseau hovorí o písme ako o
suplemente, pridávajúcom sa k plnej prítomnosti významu živého prehovoru. Tento
prídavok, do ktorého sa význam prehovoru odkladá, je podľa Rousseaua tým, čo
prvotný význam vzďaľuje a „väzní“. Podobne ako u Starobinského, i v Derridovom
čítaní si Rousseau uvedomuje prekérnosť svojej situácie, keď konštatuje, že grafika
suplementarity „uväznila“ zmysel, ktorý by sa mal vydávať „priamo“, bezprostredne.
Vo vnútri filozofického diskurzu sa totiž nemôže oslobodiť od písma ako
sprostredkovateľa významu. Ba čo viac, Derrida si všíma, že „Rousseau nie je sám,
kto je uväznený v grafike suplementarity. Každý zmysel a následne každý diskurz je
tam uväznený“ (Derrida 1999: 248).
Toto provokatívne tvrdenie je však potrebné situovať do kontextu
Derridovej dekonštrukcie. V perspektíve dekonštruktívneho čítania spočíva totiž
základná operácia západnej metafyziky v rozlíšení plnej prítomnosti a neprítomnosti
významu, a v následnom vylúčení jeho neprítomnosti určením suplementu ako
vonkajšku jeho plnej prítomnosti. Inými slovami, keďže je suplement jednoduchým
prídavkom k plnej prítomnosti významu, je jeho čistou absenciou. Ako uvádza sám
Derrida, „Paradoxom je, že pripojenie sa anuluje tak, že sa považuje za čistý
prídavok. To, čo sa pripája, nie je nič, pretože sa pripája k plnej prítomnosti, voči
ktorej je vonkajšie. Prehovor sa pripojí k intuitívnej prítomnosti (súcna, bytnosti,
eidos, ousia atď.); písmo sa pripojí k živému prehovoru, prítomnému so sebou
samým; masturbácia sa pripojí k sexuálnej skúsenosti, zvanej normálnou; kultúra sa
pripojí k prírode, zlo k nevinnosti, dejiny k pôvodu atď“ (tamže: 148).
Derrida v tejto súvislosti pripomína Rousseauovu obavu z násilnosti
„neprirodzeného“ písma, ktoré sa v jeho očiach vnucuje na miesto „prirodzeného“
prehovoru. V jeho očiach je hovorené slovo blízke samému mysleniu, pretože
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označuje myslenie „prirodzene“. Oproti nemu písmo, ktoré sa k prehovoru pričleňuje
ako jeho reprezentácia, už neoznačuje myslenie „prirodzene“, ale sprostredkovane.
Domnievajúc sa, že kultúrna prax písania ruší a kazí ľudskú
prirodzenosť, „Rousseau považuje písmo za nebezpečný prostriedok, hrozivú
pomoc (…)“ (tamže: 153). Ako upozorňuje Derrida, odkazovanie, ktoré pripája k
prehovoru bezprostrednej prítomnosti myslenia jeho reprezentáciu, je pre Rousseaua
„nielen "bizarné", je nebezpečné. Je pričlenením techniky, je akousi umelou a
umeleckou ľsťou, ktorá robí prehovor prítomným, hoci je v skutočnosti neprítomný.
Je násilím, vykonaným na prirodzenom údele jazyka“ (tamže: 153). Ako také je
písmo vedené ľstivou snahou nahradiť živý prehovor. Keďže Rousseau zastáva
názor, že písmo na túto „lesť“ nemá právo, radí ho udržiavať v hierarchicky
podradnej, nesamostatnej pozícii. Oslobodiť ho zo závislosti na prehovore by totiž
znamenalo hrozbu rozvrátenia metafyzicky „prirodzeného“ rádu vecí a ich
významov.
Toto „nebezpečenstvo“ rozvrátenia metafyzického rádu, ktorého sa
Rousseau obáva, sa však podľa Derridovho názoru nevzťahuje len na písmo, ale na
všetky prejavy suplementarity. „Nebezpečenstvo“ grafiky suplementarity je totiž
hrozbou praxe reprezentácie a mediácie: každá prax zastupovania a
sprostredkovávania významu je poznačená rizikom zámeny pôvodného významu
určitej skutočnosti za význam jej zvoleného zástupcu. Derrida si všíma, že pre
Rousseaua je písmo nebezpečné predovšetkým vtedy, „keď sa reprezentácia chce
vydávať za prítomnosť a znak za vec samu. A jestvuje fatálna nevyhnutnosť, vpísaná
v samom fungovaní znaku, že substitút zabudne na svoje fungovanie v zastupovaní a
bude sa vydávať za plnosť prehovoru, ktorého nedostatok a nepevnosť však iba
supluje“ (tamže: 153).
Vedený snahou ustrážiť a urdžať „prirodzenú“ hierarchiu metafyzického
poriadku vecí a ich významov, Rousseau odhaľuje „podvodníka“, vydávajúceho sa
za autoritu, ktorú mal len príležitostne zastupovať. Denuncuje dvojakosť písma ako
suplementu, skrývajúceho v sebe dve role, ktorých spolupôsobenie je „rovnako
zvláštne ako nevyhnutné“ (tamže: 153). Znak je totiž suplementom pôvodného
významu určitej skutočnosti, ktorý ho môže aplifikovať i redukovať. V závislosti od
uhla pohľadu je suplement buď cenným, obohacujúcim kumulom2 alebo chabou,
ochudobňujúcou náhradou3 pôvodného významu veci. U Rousseaua majú obe tieto
2

Derrida o tomto prvom význame suplementu píše, že „Suplement sa pripája, je nadbytkom,
plnosťou, obohacujúcou inú plnosť, vrcholom prítomnosti. Kumuluje a akumuluje prítomnosť.
Práve tak sú umenie, techné, obraz, reprezentácia, konvencia atď. suplementami prírody a sú
bohaté celou touto funkciou kumulu. Tento druh suplementarity určuje istým spôsobom
všetky pojmové opozície, do ktorých Rousseau vpisuje predstavu prírody, ktorá si musí
vystačiť sama“ (Derrida 1999: 153).
3
O druhom význame suplementu Derrida hovorí ako o suplovanom suplemente: „Pripája sa
iba preto, aby nahradzoval. Zasahuje alebo vnucuje namiesto-niečoho; aj keď vypĺňa, tak
akoby vypĺňal prázdnotu. Aj keď reprezentuje alebo zobrazuje, tak iba pomocou predošlého
104

role suplementu spoločnú funkciu: „suplement, či už sa pripája alebo substituuje, je
vonkajší, je mimo pozitivity, ku ktorej sa pridáva, je cudzí voči tomu, čo musí byť
iné ako on, aby ním bolo nahradené“ (tamže: 154).
Charakteristika suplementu ako prvku, ktorý je voči „prirodzenému“
metafyzickému rádu vonkajší a cudzí, je zdrojom Rousseauovho znepokojenia.
Podľa Derridu však tento problém netrápi len Rousseaua, ale každého metafyzika,
pre ktorého je „pôvodný“ význam ten pravý, a teda pravdivý a dobrý. „Zlo
suplementu“4 je dané práve svojou exterioritou voči pravému, pravdivému a
dobrému významu veci. V tomto ohľade je Jean-Jacques Rousseau presvedčeným
stúpencom metafyzického rádu, podobne ako pred ním Platón5 alebo po ňom Michel
Foucault6. Podobnosť filozofických zámerov a praxí týchto mysliteľov je zrejmá: v
snahe denuncovať maliarsku a básnickú tvorbu obrazov sa Platón utieka k početným
metaforám, praktizovaním vlastnej filozofickej a literárnej spisby Rousseau kritizuje
prax písania ako takú, prostredníctvom vlastnej historiografickej praxe Foucault
obviňuje historiografickú prax: všetci traja filozofi vykonávajú to isté paradoxné
gesto, ktorým sa pokúšajú denuncovať metafyzický rád zvnútra metafyzického
rádu7. Výsledkom je zakaždým ten istý nezmieriteľný rozpor medzi deklarovaným
teoretickým zámerom a jeho praktickou realizáciou. Kritika, ktorá sa uskutočňuje
prostredníctvom toho, čo malo byť kritizované, je tautologická. Preto je jej zámer
eliminovať kritizovanú vec v praxi nerealizovateľný.
V dekonštruktívnom čítaní sa v súvislosti s týmto konštatovaním vynárajú
otázky, preverujúce logickú konzistenciu tohto typu filozofického projektu: Keď sa
chce Rousseau vrátiť k „prirodzenosti“ ako bezprostrednosti myslenia, prečo si volí
diskurzívne vyhranenú cestu filozofie? Keď sa chce zbaviť písma ako mediátora,
zlyhania prítomnosti. Suplementárny a zástupný suplement je prídavkom, podradnou
inštanciou, ktorá zastupuje. Ako substitút sa jednoducho len nepridáva k pozitivite
prítomnosti, nevytvára nijaký reliéf, jeho miesto je vyznačené v štruktúre značkou prázdnoty.
Niekde sa niečo nemože nahradiť samo sebou, môže sa uskutočniť iba tak, že sa nechá vyplniť
znakom a zastupovaním. Znak je vždy suplementom veci samej“ (Derrida 1999: 154).
4
Ako píše Derrida, „Negativita zla bola podľa Rousseaua vždy formou suplementarity. Zlo je
vonkajšie voči prírode, voči tomu, čo je prirodzene nevinné a dobré. Vtrháva do prírody. No
robí to vždy ako druh suplovania toho, čo by nemalo chýbať samo osebe“ (Derrida 1999:
154).
5
Derrida predstavil dekonštruktívne čítanie Platóna predovšetkým v štúdii La pharmacie de
Platon (Platónova lekáreň), kde skúmal Platónovu nedôveru voči písmu na pozadí jeho
vlastnej diskusie o písme zámerne označovanom prívlastkom „farmakon“, ktorého význam
v gréčtine osciluje medzi liekom a jedom.
6
Problematike dekonštruktívneho čítania Michela Foucaulta sme sa podrobne venovali
v štúdii Rád reprezentácie. Možnosti a limity Foucaultovej archeológie (Fišerová 2011: 17 80).
7
Vo Foucaultovom prípade Derrida trefne konštatuje, že „Rád je tak denuncovaný v ráde”
(Derrida 2002: 193).
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prečo vlastne píše? Prečo sa neuspokojí s vykrikovaním svojho nesúhlasu? Alebo
ešte dôslednejšie: prečo si nevystačí s vydávaním podráždených zvukov? Prečo sa
vlastne uchyľuje k prostriedkom praxe, ktorú kritizuje? Týmto spôsobom kladenia
otázok dekonštrukcia uvádza predpoklad zotretia stopy ako metafyzický
mechanizmus, ktorý sa v procese dekonštruktívneho čítania rozpadá na svoje
jednotlivé komponenty. Ukazuje, že metafyzické pojmy pôvodu a prirodzenosti sú
možné len vďaka „mýtu“ o suplementarite písma. Tento „mýtus“ dovoľoval
západným mysliteľom po celé stáročia snívať spoločný sen o plnej prítomnosti
významu veci. Dekonštrukcia sa namiesto tohto metafyzického snenia púšťa do
sledovania stopy jej odloženého významu. Stopovanie odloženého významu je
špecifický pohyb filozofického myslenia, ktorý dekonštrukciu vynáša na „okraje“ 8
metafyziky západnej filozofie.
Derridom formulovaná stopa, ktorá je prejavom neprítomnosti alebo
odloženej prítomnosti, nie je však písmom samým. Písmo je reprezentantom stopy
vôbec, nie však samou stopou, pretože „Stopa sama neexistuje. (Existovať, to
znamená byť, byť súcnom, prítomným-súcnom, to on)“ (tamže: 148). Inými
slovami, stopa existuje len vďaka písmu, ktoré ju reprezentuje. Predpokladom
zrozumiteľnej ľudskej komunikácie je totiž princíp reprezentácie a jeho grafika
suplementarity. V tomto ohľade je každý enkulturovaný človek Rousseauovým
spoluväzňom i súputníkom v krajine reprezentácie, kde sa prostredníctvom grafiky
suplementarity významy vecí neustále odkladajú.
Väzenie znakov a ľudská prirodzenosť
Ako sme sa pokúsili ukázať na príklade pragmatického paradoxu
Rousseauovej filozofickej praxe, Rousseauom vysnený návrat do „prirodzeného“
komunikačného štádia sa nedá realizovať odmietnutím princípu reprezentácie. Jeho
odmietaním Rousseau dosiahol len rozpor so svojou vlastnou filozofickou praxou:
podobne ako Platón vo svojom podobenstve o jaskyni, i on hovorí o sebe ako o
„väzňovi“ vo svete reprezentácie, v ktorom vládnu „len“ odrazy, tiene, znaky vecí.
Jean Starobinski poukázal na túto skutočnosť, keď hovoril o Rousseauovom
problematickom vzťahu k mediácii a o jeho úsilí dospieť k bezprostrednej
komunikácii, zbavenej všetkej mediácie a všetkej interpretácie. 9 Upozornil, že v
8

Jednou z najznámejších Derridových filozofických monografií je Marges de la philosophie
(Okraje filozofie), uvádzajúca dekonštrukciu ako spôsob čítania textov, schopný mapovať
okrajové zóny západnej metafyziky.
9
Ako píše Starobinski, „V skutočne bezprostrednej komunikácii nie je miesto pre
interpretáciu znaku; interpretácia je interpozícia, je to mediačný akt. Ideál bezprostredného
vyžaduje, aby bol zmysel znaku presne totožný v samom predmete a v mojej percepcii
predmetu; zmysel sa neodolateľne vnúti a ja ho pasívne príjmem. Práve toto si Rousseau
praje: aby znak bol len cítený a aby nebol čítaný (inak by sa ničím nelíšil od konvenčného
jazyka, ktorý si vyžaduje únavné čítanie). To však znamená zredukovať aktivitu duše na
jediný pocit, ktorý zodpovedá znaku; podľa Rousseaua sa duša nebude podieľať na vytváraní
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prípade bezprostrednej komunikácie, koncipovanej Rousseauom, sa všetko deje tak,
"akoby popri znakoch, ktoré robia z Rousseaua väzňa, boli i iné znaky, ktoré mu
poskytujú možnosti úniku. Pre tohto samotára, ktorý už nenačúva ľudskému
diskurzu, sa univerzum magicky zatemňuje alebo osvetľuje cestou znakov, ako
krajina na ktorej robia oblaky občasné tiene" (Starobinski 1971: 197). Spoľahlivé sú
pre neho len tie znaky, ktoré vydávajú svoj význam bezprostredne, priamo,
„transparentne“. Ako však upozorňuje Starobinski, Rousseau si priebežne
uvedomuje, že ním zamýšľaná „priehľadnosť“ znakov je v praxi nemožná: „to, čo
cez ne presvitá, je nemožnosť priehľadnosti. Znak je odhalením, ale odhalením
neprekonateľnej prekážky“ (tamže: 194).
Rousseauovo „väzanie“ znaku, o ktorom hovorí Starobinski, je u Derridu
väzením suplementarity vôbec. Pre Rousseaua je písmo nebezpečnou náhradou: trápi
ho jeho umelosť, neautentickosť, neprirodzenosť. Vadí mu jeho suplementarita,
zakladajúca ambivalentnú prax mediácie: písmo je zástupcom, náhradníkom
hovorenej reči a zároveň jej sprostredkovateľom, tlmočníkom. Písmo je mediátorom:
pri písaní sa totiž nevyjadrujeme “priamo“, ale „prostredníctvom“ písma. Derrida
upozorňuje, že Rousseau vidí v tejto odkázanosti na písmo a jeho suplementaritu
hrozbu zvrátenosti: v suplemente „je zhromaždené všetko: pokrok ako možnosť
zvrhlosti, úpadok k zlu, ktorý nie je prirodzený a vyplýva zo schopnosti
nahradzovania, umožňujúca nám byť neprítomnými a konať v zastúpení, pomocou
reprezentácie, rukami iných. Pomocou písania. Toto nahradzovanie malo vždy formu
znaku. To, že sa znak, obraz alebo reprezentant stali silami a "rozhýbali svet", je
škandál. Tento škandál je niekedy taký veľký a jeho škody sú niekedy také
nenapraviteľné, že sa zdá, akoby sa svet krútil naopak (a ďalej budeme vidieť, čo pre
Rousseaua znamená takáto katastrofa): takto sa príroda stáva suplementom umenia a
spoločnosti“ (Derrida 1999: 156).
Škandál, o ktorom hovorí Derrida, je vyvolaný Rousseauovou obavou z
toho, že metafyzická konštrukcia významu bude vo svojej zvrchovanej inštancii
zneistená, rozmontovaná a rozložená na súčiastky. Obava zo spochybnenia
metafyzického nároku na pôvodnosť významu núti Rousseaua brojiť proti
suplementarite. Trápi ho, že suplement nectí ani plnú prítomnosť významu, ani jeho
„pôvodnosť“. Suplement, ktorý sa tejto garancii pravdivosti vymyká, je hrozbou
práve tak pre morálku valorizujúcu autentickosť, ako i pre rozum, ktorý je vo svojej
vlastnej inštancii princípom identity, a nie diferencie. Ako uvádza Derrida, „Rozum
nie je schopný myslieť tento dvojitý priestupok proti prírode: to, že ide o chýbanie v
prírode, a to, že práve tým sa niečo pridáva k nej. Nesmie sa však povedať, že rozum
je bezmocný myslieť to; je konštituovaný touto bezmocnosťou. Je princípom
identity. Je myslením identity prírodnej bytosti so sebou samou. Nemôže ani určiť
suplement ako svoje iné, ako iracionálno alebo neprirodzeno, pretože suplement
samého zmyslu signifikácie. Jej jedinou úlohou bude nechať sa osvietiť. Evidencia znaku je
teda tak veľká, že robí každú interpretáciu nepotrebnou“ (Starobinski 1971: 187).
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prirodzene nastupuje na miesto prírody. Suplement je obrazom a reprezentáciou
prírody. Obraz nie je ani v prírode, ani mimo nej. Suplement je teda nebezpečný pre
rozum, pre prirodzené zdravie rozumu. Nebezpečný suplement. To sú slová, ktoré
Rousseau sám použil vo Vyznaniach“ (tamže: 158).
Ako sme sa však pokúsili ukázať na predcházajúcich stranách,
Starobinského a Rousseauovo čítanie Rousseaua sa líši. Pokiaľ u Starobinského
Rousseau márne bojoval za prirodzenosť bezprostrednej ľudskej komunikácie 10,
pretože nechcel pripustiť, že ľudská komunikácia je prirodzená práve vtedy, keď je
sprostredkovaná, u Derridu sa Rousseau stal dvojakým filozofickým agentom, ktorý
svojím rozporuplným dielom súčasne konštruoval i dekonštruoval západnú
metafyziku. Zatiaľ čo podľa Starobinského sa Rousseau uzatvára do „žalára“
reprezentácie, podľa Derridu je si zároveň vedomý svojej komunikačnej „slobody“,
ktorú mu jeho vlastná prax reprezentácie poskytuje. Oslobodzuje sa totiž práve
potiaľ, pokiaľ píše. A Rousseau píše, píše veľa a náruživo. Je spisovateľom,
filozofom, píšucim mysliteľom. Je mužom slova, písma, grammé. Nepíše však preto,
lebo túži po „väzení“ písma. Píše preto, aby sa oslobodil. Jeho „väzanie“ grafiky
suplementarity je totiž nevyhnutnou podmienkou ľudskej komunikácie, samým
zdrojom jej „prirodzenosti“.
Práve z tohto dôvodu Jacques Derrida prijíma Rousseauovu prax v jej
ambivalencii: na jednej strane upozorňuje na rozporuplnosť a nerealizovateľnosť
jeho filozofického projektu, na druhej strane odôvodňuje pretrvávanie jeho
paradoxného spôsobu myslenia vo filozofickom diskurze západnej metafyziky. V
dekonštruktívnom čítaní sa Rousseau svojou spisovateľskou praxou neustále
oslobodzuje z „väzania“ reprezentačnej funkcie písma, ktoré si okolo seba
filozoficky stavia. Ako každý metafyzik, vedomý si paradoxnosti svojej vlastnej
praxe písania, súčasne konštruuje i dekonštruuje metafyzické „väzanie“ seba
samého.
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HÉGEMONIKON A PROHAIRESIS V EPIKTÉTOVOM DIELE
ROZPRAVY
Peter Fraňo
Abstract: The paper deals with the problem of difference and identity between the Greek terms
hégemonikon (the leading part of the human soul) and prohairesis (the choice) in the
Epictetus' work Discourses. Author balances the first term against second and refers to their
voluntaristic and epistemic meanings. In consequence of didacticism of Epictetus' philosophy,
stoic author prefers the term prohairesis, but the major concern of the paper is the show that
both terms are synonymous, because they have similar attributes.
Key words: Epictetus – Stoicism – Reason – Choice

Myšlienkové dedičstvo stoicizmu zohralo v rámci dejín európskeho
myslenia významnú úlohu. Žiadna z nenáboženských kníh nebola počas renesancie
viac čítaná, než Ciceronovo dielo O povinnostiach, Senecove Listy a Dialógy, či
Epiktétova Rukoväť. V neskoršom období osvietenstva dosiahla stoická filozofia
takej obľúbenosti, že moderní interpretátori začali na označenie myšlienkových
prúdov 17. a 18. storočia, ktoré sa odvolávali na etické spisy predstaviteľov
takzvaného rímskeho stoicizmu, používať samostatný termín neo–stoicizmus.1 Medzi
najpopulárnejších stoických filozofov patril aj Epiktétos, ktorého dielo sa vďaka
latinskému prekladu Angela Poliziana z roku 1497, stalo trvalou súčasťou európskej
literatúry. V priebehu stáročí ovplyvnilo tvorbu takých mysliteľov, akými boli
napríklad Blaise Pascal, René Descartes, Anthony Ashley Cooper, či Walt
Whitman.2 Hoci v prípade Jeana – Jacquesa Rousseaua, na počesť ktorého sa koná
dnešná konferencia, môžeme hovoriť skôr o vplyve Lucia Annaea Senecu,
francúzskeho mysliteľa nepochybne ovplyvnilo aj Epiktétovo dielo. Z množstva
motívov, ktoré nachádzame v dvoch Epiktétových spisoch, sme sa pre potreby nášho
príspevku rozhodli skúmať problematiku miery identity a diferencie medzi dvoma
termínmi, označujúcimi sféru pôsobenia rozumu a vôle v knihe Rozpravy.3
Naše uvažovanie o problematike sa bude pridŕžať intencií, ktoré v diele
Stoic Philosophy načrtol John M. Rist. Britský autor upozornil na skutočnosť, že
podľa niektorých názorov „starovekí filozofovia nepoznali pojem vôle,“ respektíve
„nepostulovali schopnosť vôle odlišnú od rozumu“ (Rist 1998: 229). Obsahová
nerozlíšiteľnosť týchto dvoch zložiek je jedným zo základných problémov pri
1

Bližšie pozri: (Long 2003: 7 – 8).
Bližšie pozri: (Long 2002: 261 – 269).
3
Epiktétos sám nič nenapísal. Diela Rozpravy (gr. Diatribai) a Rukoväť (gr. Encheiridion) sa
zachovali len vďaka Epiktétovmu žiakovi Fláviovi Arriánovi z Nikomédeie. Pri analýze a
citovaní Epiktétovho diela Rozpravy sme vychádzali z dvojzväzkového bilingválneho grécko–
anglického vydania (Epiktétos 1956). Slovenské preklady sa s menšími úpravami pridržiavajú
českého prekladu Rudolfa Kuthana (Epiktétos 1972).
2
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skúmaní vedenia a chcenia v antickej filozofii. Ak sa pozrieme na tematiku
z hľadiska predstaviteľov takzvaného staršieho stoicizmu, tak zistíme, že u starých
stoikov sa na racionálnom a slobodnom konaní podieľali viaceré funkčné zložky
vedúcej časti ľudskej duše (gr. hégemonikon), ktorá okrem uvedomovania si
vonkajších podnetov a následných vôľových reakcií, bola zároveň sídlom
rozumových dispozícii a etických cností. Samotný proces rozhodovania pozostával
z viacerých zložitých krokov, pričom miera autonómnosti ľudského správania
závisela na intenzite racionálnosti hégemonika, ktorú zabezpečovali etické cnosti.4
Situovanie slobodného a poznávacieho aktu do vedúcej časti ľudskej duše spôsobilo,
že vôľové a rozumové aktivity sa začali navzájom významovo prekrývať. „Keby sme
sa Chrysippa opýtali „Čím poznávam, že x je správne?“, odpovedal by „Svojím
hégemonikon.“ Keby sme sa ho opýtali „Čím sa rozhoduje urobiť x?“, odpovedal by
rovnako“ (Rist 1998: 232). Starí stoici nerozlišovali medzi rozumovou a vôľovou
schopnosťou vedúcej časti ľudskej duše.
Na rozdiel od predchádzajúcich autorov dochádza u reprezentantov
takzvaného mladšieho, respektíve rímskeho stoicizmu k viacerým interpretačným
ťažkostiam, ktoré pramenia jednak z používania odlišného jazyka (gréčtinu strieda
latinčina), a jednak vďaka filozofickému eklekticizmu nastáva obohacovanie
terminologického aparátu o nové lexikálne jednotky. Epiktétos ako recipient
stoickej, kynickej, či sokratovskej tradície, píšuci v koiné, je typickým
predstaviteľom týchto dobových tendencií. Problematiku vzťahu medzi rozumom
a vôľou môžeme u neho pozorovať najmä na dvojici pojmov hégemonikon
a prohairesis. Zatiaľ čo prvým výrazom autor nadviazal na už spomínanú stoickú
tradíciu, druhý termín je významovo spätý najmä s Aristotelovou filozofiou.
Epiktétos ale prekračuje Aristotelovo vnímanie prohairesis, ktoré Richard Sorabji
spája najmä s rovinou politického rozhodovania a robí z neho rozhodujúci termín
vlastného filozofického myslenia (Sorabji 2007: 90 – 94).
HÉGEMONIKON
Ak sa najskôr pozrieme na charakteristické črty hégemonika, tak zistíme, že
ho Epiktétos striktne oddeľuje od telesných funkcií a vníma ho ako látku, ktorá je
vlastná riadnemu a dobrému človeku (hylé tú kalú kai agathú). Zatiaľ čo telo ostáva
predmetom záujmu doktora a učiteľa telocviku, o kultiváciu vedúcej časti ľudskej
duše sa stará filozofia. Najzákladnejším princípom, ktorý by mal človek dodržiavať,
je zachovávanie vedúcej časti duše v zhode s prírodou (kata fysin).5 Pridržiavať sa
zásady kata fysin prakticky znamená žiť v zhode s božím zámerom. Celý svet možno
považovať za účelne a hierarchicky usporiadaný systém, ktorý rozpoznávame vďaka

4

Bližšie pozri: (Kalaš 1999: 8 – 9; Kalaš 2009: 172 – 173). Grécky termín hégemonikon
budeme do slovenčiny prekladať zaužívaným slovným spojením vedúca časť ľudskej duše.
5
Bližšie pozri: (Epict. Diss. III, 3, 1; III, 9, 11; III, 10, 11).
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základnej funkcii hégemonika – „správnemu užívaniu našich predstáv“ (orthé
chrésis tón fantasión) (Epict. Diss. III, 22, 20).
Z textového materiálu je ale problematické určiť ďalšie špecifické vlastnosti
Epiktétovho pojmu. Z Rozpráv sa iba dozvedáme, že termín hégemonikon možno
vymedziť voči takzvaným vonkajším veciam – vínu, oleju a telu (oinarion, eladion,
sómation); že, ak je v zlom vlastníctve, nebýva verný (úk esti piston), ale naopak
stáva sa nespoľahlivým (abebaion), zmäteným (akriton) a podliehajúcim
(nikómenon) inej predstave. No na strane druhej je vždy schopný zmeny
(metabolén).6 Na začiatku sme spomínali, že stoici si predstavovali hégemonikon ako
vedúcu časť ľudskej duše (názov odvodený z gréckeho hégemon – vládnuci), ktorá
mala nadradené postavenie voči ostatným duševným schopnostiam. U Epiktéta sa ale
o tejto dominantnej funkcii menovite hovorí len na jednom mieste. V štvrtej knihe
Rozpráv čítame: „uvažuj ... odkiaľ vzišla tá časť, ktorá všetkého ostatného užíva
(chrómenon), všetko ostatné skúma (dokimazon), vyberá si (eklegomenon)
a zavrhuje (apeklegomenon)“ (Epict. Diss. IV, 7, 40).
Malá frekvencia použitia, všeobecné charakterové rysy, ako
aj terminologická nejednoznačnosť poukazujú na fakt, že nejde o dominantný termín
autorovho myslenia.7 V texte napríklad absentuje zmienka o vedúcej časti ľudskej
duše, ako o centre dvoch základných stoických poznávacích funkcií, pudu (gr.
hormé) a súhlasu (gr. synkatathesis). Práve tieto dve vlastnosti na seba prevzal
pojem prohairesis.8
PROHAIRESIS
Okrem pudu a súhlasu môžeme výrazu prohairesis (zloženina z gréckej
predpony pro – znamenajúcej pred, skôr ako a substantíva hairesis – voľba) pripísať
prakticky všetky vyššie uvedené charakteristické črty hégemonika.9 Vôľa je taktiež
predmetom filozofického skúmania, musí sa zachovávať v zhode s prírodou, jej
základnou funkciou je správne rozpoznávanie predstáv, vymedzuje sa voči
vonkajším veciam a má nadradené postavenie oproti všetkým ostatným ľudským
schopnostiam.10
Môžeme sa teda oprávnene pýtať, či existuje nejaký relevantný rozdiel
medzi týmito dvoma pojmami? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.
Rodrigo Sebastián Braicovich na jednej strane hovorí, že „nie je možné určiť
topografický limit,“ ktorý by jasne odlišoval prohairesis a hégemonikon, no na
6

Bližšie pozri: (Epict. Diss. III, 10, 16; II, 22, 25; III, 21, 3).
Pod terminologickou nejednoznačnosťou máme na mysli skutočnosť, že Epiktétos používa
na označenie racionálnych a poznávacích aktivít viaceré synonymické výrazy, ako napríklad
logos, gnómé a pod. Bližšie pozri: (Epict. Diss, I, 3, 3; I, 12, 26).
8
Bližšie pozri: (Epict. Diss. I, 17, 21 – 28).
9
Termín prohairesis prekladáme do slovenčiny ako vôľa.
10
Porovnaj: (Epict. Diss. II, 17, 1 – 40; III, 4, 9; I, 30, 1 – 7; II, 16, 1; II, 23, 5 – 15).
7
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strane druhej sa snaží vnímať prohairesis skôr ako samostatnú „schopnosť,“ a nie
ako obyčajný „úkon hégemonika“ (Braicovich 2010: 207, n. 15). Anthony A. Long
ich zas v niektorých konkrétnych prípadoch považuje za identické, no v konečnom
dôsledku nesúhlasí s obsahovou synonymitou oboch pojmov. Napríklad výsostné
postavenie prohairesis vidí v oblasti druhového určenia. Zatiaľ čo slovo
hégemonikon je podľa neho možné pririeknuť aj dušiam zvierat, výraz prohairesis
zostáva prístupný iba ľuďom a bohu. Vo forme seba–skúmajúcej a motivujúcej
schopnosti sa stáva božím darom racionality (Long 2002: 211). V Rozpravách ale
nenachádzame žiadnu zmienku o tom, žeby sa hégemonikon spájal s dušami zvierat.
Naopak v druhej knihe sa vyskytuje jasná narážka, hovoriaca o človeku, ako o
vedúcej bytosti (prohégúmenon), ktorá je časťou boha (apospasma tú theú).11 Z tohto
pohľadu nevidíme žiadny dôvod nato, aby sa hégemonikon stotožňoval s dušami
zvierat, a ani nato, aby sa božský pôvod obmedzoval iba na pojem prohairesis.
Stoický autor prisudzuje božské atribúty všetkým termínom, ktoré akýmkoľvek
spôsobom súvisia s ľudským vedením a chcením.12
Podľa nášho názoru prebieha diferencia medzi oboma výrazmi najmä na
deskriptívnej rovine. Prohairesis je v prvom rade uprednostňovanejším termínom,
ktorému sa na rozdiel od hégemonika, dajú prisúdiť viaceré konkrétnejšie črty. To
ale nič nevypovedá o ich esenciálnej odlišnosti. Prečo teda Epiktétos preferuje výraz
prohairesis? Podľa Johna M. Rista to súvisí najmä s tým, že u Epiktéta sa do
popredia dostáva problematika voľby, vďaka ktorej uskutočňujeme to, čomu dávame
prednosť. Dôraz na voluntaristickú stránku neznamená popretie staršieho stoického
stanoviska v otázke vedenia a chcenia, ale len terminologické zdôraznenie prístupu,
ktorý britský autor spája s Epiktétovou rolou učiteľa a duchovnej autority (Rist 1998:
240 – 241). Pojem prohairesis pravdepodobne lepšie vyhovoval „didaktickému“
charakteru autorovej filozofie, čo ale zároveň nebránilo tomu, aby v niektorých
prípadoch Epiktétos použil tradičnejší výraz hégemonikon.
Charakteristika prohairesis má v Rozpravách jednoznačnejšiu podobu. Na
jednej strane sa vôľa spolu s ostatnými vôľovými činnosťami (prohairetika erga) –
súdom (hypolépsis), pudom (hormé), žiadosťou (orexis), nechuťou (ekklisis), či
schopnosťou správneho užívania predstáv (tén chrésin tén orthén tais fantasiais) –
konkrétne stotožňuje so sférou toho, čo je v našej moci (ef hémin). A na strane
druhej sa dá jasne diferencovať od záležitostí, ktoré patria do oblasti ležiacej mimo
dosahu našej moci (úk ef hémin), akými sú napríklad telo (sóma), časti tela (ta meré
tú sómatos), majetok (ktésis), rodičia (goneis), bratia (adelfoi), deti (tekna), či vlasť
(patris).13 Jedine zaoberanie sa vôľovými aktivitami, ktoré sú v našej moci, robí
človeka mravne dobrým. Všetky činnosti súvisiace s oblasťou ef hémin, by sa mali
z hľadiska stoickej filozofie považovať za slobodné, nakoľko sú ich príčiny
11

Bližšie pozri: (Epict. Diss. II, 8, 11).
Porovnaj: (Epict. Diss. I, 14, 5; I, 3, 3).
13
Bližšie pozri: (Epict. Diss. I, 22, 10; I, 1, 7; Ench. 1).
12
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situované do nášho vnútra (Kalaš 2009: 172). No u Epiktéta sa suverenita vôle
prejavuje najmä v tom, že ako jediná z vôľových činností, dokáže od prírody
slobodne konať (eleutheron fysei) a nepodliehať (ananankaston) nátlaku ostatných
prekážok.14
Ako sme už spomínali, človek je vďaka vôli, respektíve vďaka termínom,
ktoré sa používali na označenie rozumových aktivít, v priamom spojenectve
s bohom, čo mu umožňuje povzniesť sa nad všetky ostatné organizmy a stať sa
vykladačom božieho diela. Dar racionality kladie na ľudí veľké poznávacie
požiadavky, ktorých uskutočňovanie má na starosti prohairesis. Epiktétos v rovine
konkrétneho popisu poznávacieho procesu uprednostňuje tento pojem nad ostatnými.
Základnou poznávacou vlastnosťou vôle je správne rozpoznávanie zmyslových a
nezmyslových predstáv (gr. fantasiai), ktoré sa realizuje s pomocou už spomínaného
vôľového aktu súhlasu (gr. synkatathesis). Problémom ale je, že samotné súhlasenie,
ktorým schvaľujeme pravdivosť nejakého podnetu, veľmi často podlieha zdaniu
(fainesthai). Nesprávne konanie tak neraz nespôsobujú konkrétne skutočnosti, ale
naše mylné názory na ne (dogmata).15 Všetky názory sú zároveň determinované
prohairesis, čo znamená, že si medzi nimi môžeme vyberať, a tým v konečnom
dôsledku preberáme morálnu zodpovednosť za naše vlastné konanie (Stephens 2007:
17).
Z tohto dôvodu napríklad Epiktétos kritizuje neadekvátne správanie
niektorých homérskych hrdinov. Veľmi zreteľne vyznievajú najmä negatívne
aspekty Achillovho konania (spor s kráľom Agamemnónom, žiaľ nad stratou
Brísovej dcéry, či smútenie nad smrťou priateľa Patrokla). 16 Stoický filozof sa
domnieva, že príčinou Achillovho trúchlenia (aition tú penthein), hnevu (órgizeto),
či plaču (eklaen), nie sú udalosti Trójskej vojny, ale len zabudnutie na povinnosti
a neschopnosť rozpoznávania jasného rozdielu medzi tým, čo je reálnym faktom
(smrť, bolesť) a tým, čo sa ako fakt iba javí (názory o smrti, bolesti).17 Keďže vášne
ako smútok, hnev a plač sa v stoickej filozofii nestotožňujú s atribútmi, ktoré by mal
spĺňať najväčší grécky hrdina, Epiktétos interpretuje Achillovo správanie v zmysle
nesprávneho súhlasenia s vonkajšími predstavami.
Na rozdiel od Achilla zaujíma stoický autor v prípade hlavného
protagonistu druhého Homérovho eposu oveľa menej vyhranenejší postoj.
Z Odyseových prejavov správania sa výsostne negatívne vyjadruje len o hrdinovom
plači za manželkou Pénelopou.18 Podľa Epiktéta možno plač interpretovať ako dôkaz
toho, že Odyseus „nebol dobrý človek“ (úk én agathos), lebo dobrý človek nemôže
byť nešťastný (Epict. Diss. III, 24, 20). Argumentačná línia tohto názoru je ďalej
14

Bližšie pozri: (Epict. Diss. II, 15, 1).
Bližšie pozri: (Epict. Diss. I, 28, 2; III, 3, 18 – 19).
16
Bližšie pozri: (Hom. Il. I, 101 – 192; I, 349 – 357; XVIII, 22 – 27; XVIII, 90 – 106).
17
Bližšie pozri: (Epict. Diss. I, 11, 31 – 32; I, 28, 24).
18
Bližšie pozri: (Hom. Od. V, 151 – 224).
15
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rozvíjaná nasledujúcim spôsobom: „Kto môže byť dobrý, ak nevie kto je? A kto
môže vedieť, ak zabudol (epilelésmenos), že všetko čo vzniklo, je nestále (ftharta)
a že človek nemôže ustavične zostávať s človekom pospolu? Teda? Túžiť po
nemožnom je nízke a márnivé; prezrádza to človeka, ktorý je cudzincom vo vesmíre
(xenú), človeka, ktorý bojuje s bohom (theomachúntos) jedinou možnou zbraňou,
svojimi názormi (tois dogmasi tois heautú)“ (Epict. Diss. III, 24, 20 – 21).19
Nesprávne užívanie názorov nadobúda u Odysea podobu vzoprenia sa voči
božiemu plánu. Epiktétos si ale uvedomuje, že takýto prísny súd odporuje ostatným
– zo stoického pohľadu – kladným charakteristickým vlastnostiam homérskeho
hrdinu. Preto spochybňuje autentickosť homérskeho svedectva a poukazuje na
Odyseove pozitívne črty.20 Protagonista gréckeho eposu je zobrazený ako ten, ktorý
pohŕda (katafronétikos) všetkým čo nie je v moci jeho vôle, ktorý putuje z miesta na
miesto, žení sa, plodí a zároveň opúšťa svoje deti, bez toho, aby za nimi vzdychal
alebo čo i len trochu zahorel túžbou.21 Epiktétos vníma postavu Odysea ako človeka
kozmopolitu, ktorý dokázal žiť šťastne a bez záväzkov na akomkoľvek mieste na
svete, lebo vie, že jeho domovom je celý kosmos. Na rozdiel od Achilla dokáže
jasnejšie rozpoznávať svoju úlohu v dejinnom procese a náležitým spôsobom sa tak
aj správať.
William O. Stephens upozornil ešte na jeden pozitívny aspekt Odyseovho
spávania. Keď hrdina stroskotal na ostrove Fajákov, nemal k dispozícii žiadne
základné potreby, no nebál sa požiadať prítomné dievčatá o najnutnejšie veci. V tejto
pre iných ponižujúcej situácii sa správal dôstojne, nakoľko si uvedomoval, že
slobodným ho nečiní ani sláva, či bohatstvo, ale len zásady ktoré sú v jeho moci.22
Podobné príklady pripomínajú čitateľovi, že aj tí najurodzenejší, najmocnejší,
najbohatší, či najkrajší ľudia sa môžu ocitnúť v biede a nešťastí, ak nedokážu
pomocou vôle, či vedúcej časti ľudskej duše korektne rozpoznávať rozdiel medzi
správnymi a nesprávnymi predstavami.23
Na záver môžeme konštatovať, že medzi oboma pojmami existuje výrazná
miera konvergencie, prejavujúca sa najmä v podobných vlastnostiach, ktoré
zdôrazňovali ich racionálny a poznávací charakter. Pri termíne prohairesis sa do
popredia dostal aj voluntaristický aspekt, ktorý ale pravdepodobne súvisel
s didaktickým zameraním Epiktétovej filozofie. Keby sme sa tak v nadväznosti na
úvodnú Ristovu otázku Epiktéta opýtali: „Čím poznávam, že x je správne?“,
19

K interpretácii tejto časti bližšie pozri: (Stephens 1995).
Bližšie pozri: (Epict. Diss. III, 24, 18).
21
Bližšie pozri: (Epict. Diss. III, 24, 12 – 14).
22
Bližšie pozri: (Stephens 1995). O Odyseovom stretnutí s družinou dcéry fajáckeho kráľa
Alkinoa sa hovorí v šiestej knihe Homérovho diela (Hom. Od. VI, 118 – 250). K Epiktétovej
interpretácii bližšie pozri: (Epict. Diss. III, 26, 33 – 34).
23
Pri povahopisoch homérskych hrdinov Epiktétos nerozlišuje medzi termínmi prohairesis a
hégemonikon.
20
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pravdepodobne by odpovedal „Svojou prohairesis, či svojím hégemonikon“ Keby
sme sa ho opýtali „Čím sa rozhoduje urobiť x?“, odpovedal by rovnako.“
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ARISTOTELOVA KONCEPCIA ČLOVEKA AKO ZÓON POLITIKÓN
Peter Hutta
Abstract: The paper analyzes Aristotle‘s conception of zóon politikón. The author of the paper
clarifies, why the terms of social animal and political animal are not equivalent. He also
explains, why is it important - for understanding of specificity of zóon politikón - to recognize
that the reason has a unique role in the constitution of human society.
Key words: human being, social animal, political animal, polis, good life

V súčasnosti stále prebiehajú diskusie o tom, či je korektné interpretovať
pojem zóon politikón v dvoch významových rovinách - v širšej a užšej. Aleš
Havlíček napríklad upozorňuje, že pojem politikón je adjektívum, ktoré vyjadruje
vzťah k polis, obci. Ak v polis v rámci celej živočíšnej ríše žije len človek, potom sa
termín zóon politikón vzťahuje len na neho (Havlíček 2011: 30, 31). Podľa Havlíčka
je tak jedinou prípustnou interpretáciou pojmu zóon politikón toto užšie vymedzenie.
Napriek tomu sa však prikláňame k názoru, že tento termín je možné chápať nielen
v užšom význame ale aj v širšom. Primárnym cieľom, ku ktorému sa budeme snažiť
v nasledujúcom texte dospieť, je predstavenie jednotlivých argumentov, ktoré podľa
nášho názoru svedčia v prospech nášho postoja v danej problematike.
V širšej rovine pojmu zóon politikón je človek tým istým
spoločenským tvorom akým sú napríklad včely (Rosler 2005: 68). Aristoteles toto
širšie poňatie, ktoré má biologický rozmer, explikuje v známej pasáži Historia
animalium1, kde uvažuje o odlišnostiach spôsobu života rozličných druhov
živočíchov: „Niektoré z nich sú stádové; iné, či už suchozemské, okrídlené alebo
plávajúce v mori, sú samotárske a iné živočíchy žijú oboma spôsobmi. A zo
stádových živočíchov sú niektoré politické, iné roztrúsené. ...človek však žije oboma
spôsobmi“ (HA I.1 487b34-488a7). Z hľadiska hierarchickej štruktúry môžeme z tejto
pasáže podľa Krauta odvodiť, že pojem človek spadá do kategórie stádových
živočíchov. Taktiež, že pojem stádový živočích je čo do všeobecnosti širší pojem
než politický živočích, ktorý je v ňom zahrnutý (Kraut 2002: 249). Z tohto by sa dalo
usúdiť, že odporcovia širšieho chápania zóon politikón majú teoreticky pravdu,
pretože sa zdá, že tento pojem je druhovou špecifikáciou, ktorá by mala zahŕňať len
človeka. Celý problém sa však trocha zamotáva na základe pasáže, ktorá nasleduje.
V nej Aristoteles definuje termín politický: „Politické živočíchy sú potom tie,
ktorých konanie má spoločný cieľ a túto vlastnosť nemajú všetky stádové živočíchy.
Takýmito politickými živočíchmi sú človek, včela, osa, mravec a žeriav“ (HA I.1
488a7-10). Je možné interpretovať pojem politický v kontexte širšieho vymedzenia

1

Okrem verzie prekladu, o ktorú sa opiera Kraut, som čerpal aj z prekladu, ktorý uverejnil
Aleš Havlíček vo svojej stati Člověk jako bytost přírodní a umělá (porov. Havlíček 2011: 30).
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termínu zóon politikón? Sme toho názoru, že áno. V texte, ktorý nasleduje ukážeme,
prečo je tomu tak.
Na základe predošlej citácie vieme, že kategória stádový živočích v sebe
zahŕňa dve podkategórie, ktorými sú živočích (stádový) politický a živočích
(stádový) roztrúsený. Ak sú si obe podkategórie významovo protikladné, v čom
spočíva rozdiel medzi nimi? Pre živočícha politického je charakteristický jediný
cieľ, ktorému všetci členovia spoločenstva prispôsobujú svoje konanie, pričom pod
prispôsobením konania sa má zrejme na mysli akceptovanie určitej formy rozdelenia
úloh medzi jednotlivými členmi a z nej plynúceho normatívneho konania 2, aby bolo
možné zaistiť ak nie úplné naplnenie, tak aspoň smerovanie k danému cieľu. Naproti
tomu u živočícha roztrúseného má každý jedinec svoj vlastný zámer. Tieto
skutočnosti nás vedú k záveru, že rozdiel spočíva v tom, že „spoločenstvo“ v ktorom
žije živočích roztrúsený, nie je voči svojmu okoliu vymedzené - v istom zmysle je
možno výstižnejší prívlastok „uzavreté“ - systematickým rozdelením úloh alebo inak
sociálnym systémom ako takým3, ktorý je typický ako pre včelí úľ, tak aj pre
mravenisko, ľudské spoločenstvo atď.
Navyše,
v prvej
knihe
Politiky
Aristoteles o človeku hovorí, že je: „...bytosťou určenou pre pospolitý život viac než
každá včela a každý stádový živočích“ (1253a7-9). Z tejto citácie plynie niekoľko
skutočností. Po prvé, že človek je bytosť určená pre pospolitý život. Po druhé, že
včela a stádové živočíchy sú tvory určené pre pospolitý život. Ak teda platia obe
predošlé tvrdenia, tak človek spolu so včelou a (niektorými) stádovými živočíchmi
spadajú pod jeden pojem; sú to politické živočíchy. Rozdiel medzi nimi spočíva v
Aristotelovom – nie náhodnom - použití slova viac, pretože ním naznačuje, že včelie
spoločenstvo má na rozdiel od ľudského iné, v tomto prípade nižšie hierarchické
postavenie. Ba dokonca možno povedať, že človek je predstaviteľom najvyššieho
stupňa politického živočícha, keďže Aristoteles neuvádza politického živočícha,
ktorý by bol vyššie než človek. Kritériám, ktorými sa človek odlišuje od ostatných
politických živočíchov, sa budeme venovať s druhej časti nášho príspevku.
Ďalší argument, ktorý podporuje tézu o širšom význame pojmu zóon
politikón, je možné nájsť v spôsobe, akým sa polis vyvíjalo od primitívneho
zoskupenia jednotlivcov až po zložitú sociálnu štruktúru. Najfundamentálnejším
účelom polis je totiž zachovanie života, pretože všetky živé tvory chcú: „...z
prirodzeného pudu zanechať po sebe takú bytosť, ako sú sami...“ (Pol I. 1252a 30).
Aristoteles hovorí o pude sebazáchovy, pričom dodáva, že je pohnútkou, ktorá
združuje jednotlivcov, muža a ženu, na najzákladnejšej úrovni
spolužitia.
Zachovanie života však v sebe zahŕňa dva momenty. Jedným je spomenuté
splodenie potomstva, ale aby mohli rodičia spolu s potomstvom prežiť, musia mať
2

V tomto zmysle je ale normatívne konanie usmerňované pudmi, nemožno ho zamieňať
s normatívmi, ktoré sú výsledkom rozumovej činnosti človeka
3
Nie je dôležité, či ide o zložitý alebo jednoduchý, primitívny sociálny systém.
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zabezpečené uspokojenie základných biologických potrieb - príjem potravy a pod.
Ak uvažujeme o zoskupení muža, ženy a ich detí, máme dočinenia s akousi
jednoduchou4 a základnou bunkou, z ktorej sa polis vyvinulo a pozostáva z nej.
Touto pôvodnou jednotkou je domácnosť. Jej účelom je zabezpečiť okamžité potreby
rodiny (Ross 2005: 250) a starať sa o potenciálnych adeptov na členov spoločenstva.
Čo má Aristoteles na mysli pod slovným spojením okamžité potreby je zrejmé
z pasáže, kde odvolávajúc sa na Charóndása a Epimenidésa, hovorí o členoch
domácnosti ako o spolustravníkoch a spolostolovníkoch (Pol. I. 1252b15). Prijímanie
potravy je tak spolu s plodením základnou činnosťou, kvôli ktorej majú živočíchy
z vrodených impulzov tendenciu žiť v spoločnosti iných. Domácnosť má teda
vytvárať vhodné prostredie pre reprodukciu a následnú každodennú starostlivosť o
svojich príslušníkov. Na tomto mieste sa dostávame k teleológii domácnosti, ktorá
plynie z relácií medzi jej členmi. Aristoteles uvádza, že v rámci domácnosti figurujú
štyri základné vzťahy: relácia manžel – manželka, ktorá zodpovedá účelu plodenia;
otec – deti, čo zodpovedá výchove budúcich členov polis; relácia pán – otrok5 je
dôležitá pre samotný chod domácnosti a napokon vzťah pán (otec) – domácnosť,
ktorého účelom je získavanie prostriedkov a usmerňovanie chodu domácnosti (Pol
I.1253b5-15). Domácnosť je z hľadiska štruktúry pomerne jednoduchým zoskupením
jednotlivcov majúcich spoločný cieľ, ktorý je obmedzený na plodenie a získavanie
potravy. Z tejto primitívnej formy spolužitia jednotlivcov sa vyvinula dedina alebo
presnejšie rodinná osada, ktorá je prvým spoločenstvom domácností združených
najmä na rodovej báze (Pol I. 1252b15). Hoci je zrejmé, že ide o vyšší stupeň
organizácie spoločenstva, Aristotelove odlíšenie domácnosti od tejto sústavy
domácností
je napriek tomu pomerne záhadné, pretože sa obmedzilo na
konštatovanie, že rodinná osada: „...nejestvuje len pre okamžitú potrebu...“ (Pol I.
1252b15-20). V kontexte nasledovných pasáži (najmä 1256a20-1256b30) sa dá
predpokladať, že zrejme mal na mysli zložitejšie formy kooperácie, lepšie
organizovanú deľbu práce, komplexnejšie rozdeľovanie a plánovanie distribúcie
zdrojov, lepšiu ochranu voči prípadným útočníkom a tým uspokojenie
rozmanitejších potrieb (Ross 2005: 250).
Väčšia efektivita pri získavaní potravy6, ktorá plynie z komplexnejšieho
usporiadania tejto formy spoločenstva potom zaručuje, že spôsob obživy členom
spoločenstva vyhovuje a zotrvávajú pri ňom.
Dospeli sme teda k príčine,
prečo majú niektoré stádové živočíchy z vrodených impulzov tendenciu žiť
4

Vzhľad na komplexnosť jej štruktúry.
Aristoteles otroka chápe ako (živú) časť alebo lepšie povedané pomôcku domácnosti, ktorej
primárne určenie je pomáhať chodu domácnosti a nie ako človeka v zmysle zóon politikón.
Otrok má v rámci domácnosti podobné postavenie ako napríklad dobytok (Pol I.1253b25-30).
6
Ak sa porovnáva ten istý spôsob zháňania potravy u jednotlivca a domácnosti; domácnosti
a dediny; jednotlivca a dediny.
5
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v štruktúrne zložitejších zoskupeniach než je samotná domácnosť.
Prítomnosť určitého sociálneho systému je možné nájsť nielen u ľudí, ale
taktiež - s väčšími či menšími obmenami - u sociálneho hmyzu a niektorých iných
stádových živočíchov. Sociálny systém akéhokoľvek druhu je totiž principiálne
založený na jednom spoločnom cieli - vytvorení vhodných podmienok pre
rozmnožovanie daného druhu a zabezpečenie stravy.
Ako sme už uviedli, hoci je polis najvyšším vývojovým stupňom
spoločenstva, na tej najzákladnejšej úrovni je založené - bez ohľadu na vnútornú
dimenziu jeho sociálneho systému7 - na zachovaní života. Ak sú zachovanie života
ako cieľ spoločenstva
a prítomnosť nejakého sociálneho systému v tomto
spoločenstve typickou črtou zóon politikón, potom poňatie tohto pojmu zahŕňa
všetky žijúce tvory, ktorých spoločenstvo sa vyznačuje uvedenými vlastnosťami.
Tieto živočíchy majú rovnaký vrodený inštinkt alebo presnejšie impulz, pre ktorý
spoločenstvá so spomenutými vlastnosťami formujú a žijú v nich. V tomto smere má
zóon politikón pomerne jasný biologický podtón. Vzhľadom na všeobecnosť výrazu
považujem za výstižnejšiu verziu prekladu termín „sociálny živočích“. Aristoteles
však naznačuje, že hoci má človek s ostatnými sociálnymi živočíchmi spoločný
inštinkt žiť v spoločenstvách, prostredie založené len na úrovni prostého zachovania
života je pre jeho potreby nedostačujúce. Ako sme už uviedli, tvrdí, že včely, mravce
sú sociálne živočíchy rovnako ako človek, ale človek je predsa niečím viac (1253a79). V čom je rozdiel medzi človekom a ostatnými sociálnymi živočíchmi?
Samotná existencia určitého sociálneho systému je skôr zjednocujúcim
princípom. Ak chceme nájsť odlišujúci prvok, mali by sme našu pozornosť zamerať
na vnútornú dimenziu ľudského spoločenstva, pretože je zrejmé, že spoločenstvá
sociálnych živočíchov akými sú včely a mravce nemožno nazývať polis v prísnom
(ľudskom) zmysle. Nemajú ústavu, ba dokonca nie sú ani občanmi úľa prípadne
mraveniska už len z dôvodu, že sa nemôžu podieľať na konštituovaní (nových)
hodnôt. V tomto smere je však Kraut v opozícii voči Havlíčkovi8, pretože termín
politický, ak sa aplikuje na včely, nestráca svoje napojenie na polis. Ak chceme
lepšie porozumieť tomu, čo mohol mať Aristoteles na mysli pod pojmom polis
napríklad v spojitosti so sociálnym hmyzom, mali by sme brať do úvahy skutočnosť,
že pohnútky, pudenia, kvôli ktorým má sociálny živočích - a je irelevantné, či ide
o človeka alebo včelu - tendenciu žiť v spoločenstvách, odkazujú na najvyšší možný
cieľ spoločenstva, ku ktorému môžu potenciálne viesť. A práve v tomto zmysle

7

Máme na mysli to, aké ďalšie - a v mnohých prípadoch komplexnejšie - hodnoty tento
systém obsahuje.
8
Ako sme uviedli v úvode nášho príspevku, podľa Havlíčka je pojem politikón adjektívum,
ktoré vyjadruje vzťah k polis, obci. Ak v polis v rámci celej živočíšnej ríše žije len človek,
potom sa termín zóon politikón vzťahuje len na neho.
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možno uvažovať o rozdieloch medzi človekom, včelou, mravcom atď. (Kraut 2002:
250).
Každý živý tvor, vrátane človeka, disponuje určitými charakteristickými
črtami, opisom ktorých je možné utvoriť všeobecnú definíciu. Pre Aristotela to ale
znamená, že len keď sú všetky charakteristické črty rozvinuté, je možné považovať
jedinca za plnohodnotného predstaviteľa konkrétneho druhu. A aby sa tieto typické
znaky mohli vôbec vyvinúť, musí každý živý tvor disponovať určitými inštinktmi.
Vďaka týmto prirodzeným pudom sa živý tvor môže stať tým čím podľa svojej
prirodzenosti má byť. V tomto kontexte hovorí Aristoteles o prirodzenosti ako o
stave: „...v akom je každá jednotlivá vec na konci svojho vývoja...“ (Pol I. 1252b30).
Otázkou je, ktoré vlastnosti musia byť vyvinuté, aby sa o konkrétnom tvorovi mohlo
prehlásiť, že je človekom?
Pre Aristotela sú týmito vlastnosťami schopnosť reči a rozumu.
Prostredníctvom reči môžu členovia polis diskutovať medzi sebou o tom, čo
považujú za vhodný spôsob žitia. Prostredníctvom rozumu sú schopní rozlišovať
a zhodnocovať, nakoľko sú tieto formy žitia prospešné. To značí, že v rámci
ľudského spoločenstva sa vytvára priestor na diskurz o tom, čo je užitočné,
spravodlivé, mravné a teda čo je dobré. Práve v procese tohto diskurzu sa rozum aj
reč trénujú a rozvíjajú spolu s tým, ako sa rozvíjajú cnosti a zručnosti (Kraut 2002:
251). Polis je potom chápané ako prostredie, ktoré má ľuďom (respektíve jeho
potenciálnym členom), poskytnúť priestor pre rozvoj vrodených schopností. Je
najvyšším a konečným štádiom vývoja spoločenstva. Aj keď je základným účelom
polis zachovanie života, na rozdiel od ostatných spoločenstiev trvá pre dobrý život
(Pol. I 1252b30). Zatiaľ čo ostatné sociálne živočíchy usilujú len o zaistenie
podmienok nevyhnutných pre život, ľudia majú z vrodených impulzov nutkanie žiť v
útvare, ktorý pozostáva s jednotlivých rodinných osád, avšak rozširujú ho
o politický9 rozmer tým, že dokážu do neho začleniť vlastné normatívne ustanovenia,
čím si de facto stanovujú vlastný cieľ, ktorý je spoločný pre všetkých členov polis. A
tento cieľ už nie je závislý na naplnení okamžitých potrieb. Účelom polis tak nie je
len zachovanie života ale dosiahnutie autarkie (Pol.I. 1252b30). V tomto prípade ide
o užšie vymedzenie pojmu zóon politikón, pretože v tejto forme mu zodpovedá iba
človek. Pre toto vymedzenie je vhodnejšia verzia prekladu „politický živočích“.
Dospeli sme k záveru, že pojem zóon politikón je možné ponímať v dvoch
významových rovinách. V prvej - širšej rovine - tento termín zahŕňa ako človeka tak
aj iné sociálne tvory, akými sú včely alebo mravce. Každé spoločenstvo uvedeného
druhu sa vyznačuje tým, že je voči svojmu okoliu vymedzené viac alebo menej
zložitým typom sociálneho systému, ktorého základnou vlastnosťou je, že trvá pre
zachovanie života a všetci členovia spoločenstva tomuto spoločnému cieľu
podriaďujú svoje konanie. Sociálne živočíchy, vrátane človeka, majú rovnaký
9

Politický v prísnom slova zmysle.
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impulz, pre ktorý žijú v spoločenstvách vyznačujúcich sa týmito črtami.
V druhej – užšej rovine sa zoón politikón vzťahuje len na človeka. Každý
živý tvor má zo svojej prirodzenosti pohnútky rozvíjať svoje typické vlastnosti.
U človeka sú týmito vlastnosťami reč a rozum. Pohnútky, aby sa tieto schopnosti
rozvíjali, zapríčinili, že viacero jednotlivých dedín, ktorých cieľom bolo prosté
zachovanie života, sa pretransformovalo do spoločenstva s vyšším cieľom, ktorým je
žiť dobrý život, pretože jedine v tejto forme je polis schopná umožniť rozvoj
všetkých potenciálnych schopností človeka.
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ROUSSEAUOVSKÉ MOTÍVY V NÁZOROCH DUNSA SCOTA NA
SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO A OTROCTVO
Michal Chabada
Abstract: The social-political philosophy of J. J. Rousseau is distinctive by his questioning of
the natural character of private ownership and slavery. Also the analysis of Duns Scotus’
texts, in which he deals with social-political problems, shows that he challenges the nature of
these institutions too: private ownership is created by political authority which originates
through a contract; it has to serve public benefit and if it does not, the political authority can
withdraw it. The private sector is in this way subordinated to the public sector. Slavery is,
according to Scotus, an unnatural institution because we all are born free. Therefore it, out of
its nature, contradicts the natural law whose first norm is love towards God and the derived
norm is love towards fellowmen. The aim of the article is to identify Rousseauian motives in
the thought of Duns Scotus and to point out the affinities in their solution of identical
problems while we consider their mutual historical-philosophical relationship or influence as
improbable and therefore out of the scope of our study.
Key words: privat property, slavery, positive law, John Duns Scotus, Jean Jacques Rousseau

Z čoraz bližšieho a detailnejšieho výskumu novovekej a stredovekej
filozofie sa v mnohých bodoch ukazuje ich vzájomná myšlienková príbuznosť
v rozličnej miere a stupni. Z toho však nevyplýva, že tieto afinity sú dôvodom, aby
sme pre každý skúmaný prípad tvrdili, že je medzi nimi priamy či nepriamy dejinnofilozofický vplyv. V niektorých prípadoch to možné je, v iných aj napriek
prekvapujúcej afinite, môže ísť o nezávislé zdroje.
V našom príspevku sa primárne koncentrujeme na dva vybrané problémy –
súkromné vlastníctvo a otroctvo v sociálno-politickej filozofii Jána Dunsa Scota,
pričom poukážeme na prekvapivú afinitu jeho myšlienok s názormi Jeana Jacquesa
Rousseaua. Ukazuje sa, že aj napriek dosť nepravdepodobnému priamemu dejinnofilozofickému vplyvu Dunsa Scota na Rousseaua, ide o dve nezávislé a pritom
z hľadiska postavenia problému, jeho riešenia a dikcie, príbuzné filozofické
koncepcie. V našom príspevku budeme postupovať nasledovne: v prvom kroku
zhrnieme Rousseauove kľúčové názory na súkromné vlastníctvo a otroctvo slúžiace
ako motívy, ktoré sa pokúsime identifikovať v sociálno-politickej filozofii Dunsa
Scota; v druhom kroku predstavíme Scotovo chápanie prirodzeného zákona,
následne detailnejšie zachytíme jeho argumentáciu o súkromnom vlastníctve a
otroctve; nakoniec zhrnieme a vyhodnotíme chápanie súkromného vlastníctva
a otroctva u oboch autorov.
1. Rousseau o súkromnom vlastníctve a otroctve
Rámec
Rousseauovho
uvažovania
tvorí
narácia
o strate
prirodzeného/prírodného stavu a o „civilizovanom“, t. j. pokazenom stave, v ktorom
sa ľudstvo teraz nachádza. Podľa Rousseaua je v prírodnom stave všetko spoločné
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(Rousseau 2010 b: 60), ľudia nemajú voči sebe nijaké putá závislosti (Rousseau
2010 a: 69), rovnosť (tamže: 23) a sloboda sú darom prírody pre všetkých (tamže:
91). Pre Rousseauovo hodnotenie súkromného vlastníctva je najpríznačnejší tento
výrok: „Prvý človek, ktorý si ohradil pozemok, odvážil sa vyhlásiť: ‚Toto je moje!‛
a našiel nadostač prostoduchých ľudí, čo mu uverili, stal sa skutočným zakladateľom
civilizovanej spoločnosti. Koľko zločinov, vojen, vrážd, biedy a hrôz by si ľudstvo
ušetrilo, keby niekto vytrhol koly, zasypal priekopy a zavolal na svojich druhov:
‚Majte sa na pozore pred tým podvodníkom, ak ho počúvnete a zabudnete, že plody
patria všetkým a pôdy nikomu, ste stratení‛“ (Rousseau 2010 a: 71). K otroctvu sa
Rousseau vyjadruje nasledovne: „Človek sa narodil slobodný, no všade je
v okovách“ (Rousseau 2010 b: 27). „Ak teda existujú otroci od prírody, je to preto,
lebo sú otrokmi proti prírode“ (tamže: 29). Inštitúcie súkromného vlastníctva
a otroctva, existujúce v „civilizovanom“ stave, sú tak „našim“ dielom, sú dôsledkami
straty prirodzenej súcitnej divokosti. Súkromné vlastníctvo je dôsledkom
pozitívnych zákonov, ktoré sú zas dôsledkom zmluvy. Nech sme sa teda
z akejkoľvek príčiny ocitli v „terajšom“ civilizovanom stave, nárok na súkromné
vlastníctvo by nemal vychádzať z „prázdnych obradov“, ale z práce a kultivácie
zabraných statkov (Rousseau 2010 b: 44). Súkromné vlastníctvo by malo byť podľa
Rousseaua vždy podriadené právu, ktoré má spoločenstvo nad všetkými (tamže: 45)
teda súkromné vlastníctvo by malo byť pre prospech spoločného či verejného dobra /
záujmu. Rousseau si akoby uvedomoval nástrahy dvoch extrémov: liberalistický
individualizmus a kolektivizmus.
Avšak v odmietaní otroctva či akejkoľvek možnosti disponovania človeka
človekom bol Rousseau ďaleko nekompromisnejší. Deti sa rodia ako slobodné
bytosti, ako dospelé sú voči rodičom zaviazané najmä v preukazovaní úcty, nie však
v poslušnosti, rodičia nemajú nijaké právo obrať deti o ňu a „dedenie“ otrockého
stavu v podstate znamená, že „človek sa nerodí ako človek“ (Rousseau 2010 a: 91).
Teda nikto nie je otrokom od prírody a legalizované otroctvo je nelegitímne. Ak sa
vrátime k narácii, podľa ktorej je „terajší civilizovaný“ stav horší než
pôvodný/prírodný, pričom Rousseau si uvedomuje melancholickú márnosť úplného
návratu do „stratených dejín“, neostáva v akomsi rojčení za týmto stavom, ale
ponúka návrhy, ako tieto archetypálne spomienky naň oživiť a sčasti i realizovať.
2. Duns Scotus
2.1 Scotus o prirodzenom zákone
Rámec, do ktorého sú zasadené Scotove názory na súkromné vlastníctvo
a otroctvo tvorí jeho koncepcia prirodzeného zákona. Scotus pri svojej formulácii
prirodzeného zákona nevychádza z úvahy o večnom zákone a rozboru prirodzených
tendencií človeka na formulovanie prirodzeného zákona, ako to bolo najmä v prípade
T. Akvinského, ale jeho snahou je položiť nenaturalistický základ všeobecne
záväzných noriem, ktorých nevyhnutnosť a platnosť je apriórna, t. j. založená jedine
na sémantických vlastnostiach ich termínov. Jadro prirodzeného zákona tak u Scota
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tvoria analytické apriórne normy. V explikácii obsahu prirodzeného zákona rozlišuje
Scotus dve roviny. Do prvej patria len také príkazy, ktoré sú evidentné zo seba, t. j.
možno ich poznať ako pravdivé na len základe významov pojmov, z ktorých sa
skladajú, alebo závery, ktoré z nich nevyhnutne (sylogisticky) vyplývajú. Do druhej
roviny patria príkazy, ktorú sú vo veľkom súlade s nevyhnutnými a evidentnými
príkazmi (Cezar 2004: 46).
Definícia prirodzeného zákona znie: „Niektoré veci patria k prirodzenému
zákonu dvojakým spôsobom. Prvým spôsobom ako prvé praktické princípy zrejmé
na základe termínov alebo ako závery, ktoré z nich nevyhnutne vyplývajú. O tých sa
hovorí, že patria k prirodzenému zákonu v najvlastnejšom zmysle“ (Scotus 2005:
42). Popri tejto prísnej definícii prirodzeného zákona podáva Scotus jeho širšiu
definíciu, do ktorej spadajú príkazy tvoriace druhú rovinu praktických pravidiel.
„Iným spôsobom niečo patrí k prirodzenému zákonu, pretože je to vo veľkom súlade
s týmto zákonom, hoci to nevyhnutne nevyplýva z prvých praktických princípov,
ktoré sú zrejmé na základe vlastných termínov a sú nevyhnutne poznané každým
rozumom“ (Scotus 2005: 42 – 43).
Tento dvojúrovňový model Scotus aplikuje na príkazy Dekalógu.
K prirodzenému zákonu v prísnom zmysle patria len príkazy prvej tabule Desatora, t.
j. príkazy, ktoré sa vzťahujú na Boha samotného, ktorý je posledným cieľom
ľudského konania. Úkon „milovať“ je totožný s úkonom „chcieť“ a úkon
„nenávidieť“ s úkonom „nechcieť“. Úkon chcenia – milovania je dvojaký:
chcenie predmetu kvôli nemu samotnému (frui), t. j. kvôli jeho vnútornej hodnote,
a chcenie predmetu kvôli niečomu inému (uti). Význam slova „Boh“ obsahuje
vnútornú dobrotu v najvyššej miere, teda „len on je v najvyššej miere hoden lásky
(frui),“ teda „Boh musí byť milovaný“ či vyjadrené negatívne „Boh nemôže byť
nenávidený“ (Scotus 2005: 42). Úkon vôle, ktorý je v zhode s týmto poznaním, je
správny. Prvou a najvyššou normou prirodzeného zákona je teda láska k Bohu, t. j.
„Boh musí byť milovaný nadovšetko“. K prirodzenému zákonu v širšom zmysle, t. j.
k zákonu, ktorý je vo veľkom súlade s prirodzeným zákonom v prísnom zmysle, no
nevyplýva z neho nevyhnutne, patria podľa Scota príkazy druhej tabule (4. – 10.)
Desatora (Scotus 2005: 43 – 44). Tieto príkazy nemožno poznať ani na základe
formálneho obsahu termínov, ani ich sylogisticky odvodiť z prvých praktických
princípov (z príkazov prvej tabule Desatora). Príkazy druhej tabule Dekalógu sa
týkajú našich medziľudských vzťahov a možno ich zhrnúť pod príkaz lásky
k blížnemu. Láska k blížnemu je však vo väčšej zhode s prvým princípom
prirodzeného zákona, ktorým je láska k Bohu a len cez ňu je láska k blížnemu
správna a odôvodnená. Totiž, blížneho máme milovať preto, lebo je schopný
milovať Boha, teda milujem blížneho, lebo mu prajem Boha ako jeho najvyššie
dobro.1 Scotovo chápanie prirodzeného zákona je teocentrické, vyhýba sa
naturalistickému omylu a blaženosť je bez eudaimonistických konotácií. Scotovu
1

Tento spôsob argumentácie bude zreteľný v Scotovom odmietaní otroctva.
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etiku možno zaradiť medzi deontologické a vyjadrené súčasným slovníkom, mohli
by sme ju označiť za stredovekú podobu formálno-analyticky budovanej etiky.
2.2 Scotus o súkromnom vlastníctve
Súkromné vlastníctvo teda nespadá do „tvrdého jadra“ prirodzeného
zákona, ale do druhej skupiny príkazov. Ak je príkaz lásky k Bohu nevyhnutnou
normou, čo je vo väčšej zhode s ňou – súkromné alebo kolektívne vlastníctvo?
Scotus pre zodpovedanie tejto otázky navrhujem rozlíšiť tri stavy ľudskej
prirodzenosti: rajský stav nevinnosti, „terajší stav“ padnutej prirodzenosti
a znovuobnovená prirodzenosť na konci vekov. Zhrnieme charakteristiky prvých
dvoch stavov „ľudského údelu“ koncentrujúc sa na inštitúciu súkromného
vlastníctva. V pôvodnom stave ľudskej prirodzenosti „bolo všetko spoločné“ (Scotus
2001: 28), teda inštitúcia súkromného vlastníctva nemá svoj pôvod v božom zákone
a nie je zakotvená v origináli ľudskej prirodzenosti a teda v tomto stave bolo
kolektívne vlastníctvo vo väčšej zhode s láskou Bohu. Svoj názor Duns Scotus
podopiera argumentmi z teologických autorít, ktoré nás z filozofického hľadiska
nemusia zaujímať. Zaujímavejšie však je racionálne zdôvodnenie tejto myšlienky.
Scotus určuje pre užívanie a vlastnenie vecí dve základné úlohy: 1. prispievať
k pokojnému spolunažívaniu; 2. zabezpečovať dostatok nevyhnutného živobytia
(Scotus 2001: 30). Hodnotenie týchto dvoch úloh v prvých dvoch stavoch ľudskej
prirodzenosti sa tiahne celým jeho uvažovaním o užívaní a vlastnení hmotných
statkov. V stave nevinnosti boli tieto úlohy lepšie splnené než je tomu teraz, pretože
v prvotnom stave nikto nezabral to, čo potreboval druhý. Tento bezhriešny človek
uspokojoval len to nevyhnutné, čo vyvolávalo všeobecný pokoj a zároveň pre
druhých ostával dostatok zdrojov pre živobytie.
Radikálnu ruptúru v tejto eschatologickej narácii predstavuje prvotný
hriech, ktorým sa „predpis prirodzeného zákona o vlastnení všetkého všetkými“
zrušil (Scotus 2001: 30). Stav bezhriešnosti sa prvotným hriechom prarodičov stratil,
v človeku došlo k vnútornej deformácii: žiadosti získali na sile a rozum len
v spolupráci s vôľou a v zápase so žiadosťami a za pomoci nadprirodzenej milosti
sčasti nadobúda svoje pôvodné a stratené práva. Ak vezmeme do úvahy „terajší stav“
a aplikujeme naň tak všeobecne záväzný a nevyhnutný príkaz lásky k Bohu a
spomenuté dve úlohy užívania vecí, prichádzame podľa Scota k záveru, že inštitúcia
súkromného vlastníctva je pre „terajší stav“ prijateľnejšia a rozumnejšia, teda je vo
väčšej zhode s prvou normou prirodzeného zákona, než kolektívne vlastnenie.
Súkromné vlastníctvo v tomto deformovanom stave lepšie zaručuje pokojné
spolunažívanie ľudí a dostatok živobytia (Scotus 2001: 30) než keby sa na „terajší
stav“ aplikovalo stratené kolektívne vlastníctvo, pretože lepšie kladie prekážky
chamtivosti a násilnosti, ktoré sú účinkami deformácie prvotným hriechom.
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Súkromné vlastníctvo lepšie zodpovedá spôsobu správania sa ľudí teraz 2, teda osebe
je kontingentnou normou, pretože ak je príkazom prirodzeného zákona láska k Bohu,
tak je osebe morálne indiferentné, či ho milujeme s majetkom alebo bez neho. No ak
zohľadníme terajší stav ľudskej prirodzenosti, teda to, ako sa ľudia väčšinou
správajú (väčšina ľudí sa stará skôr o svoje než o spoločné, sleduje skôr svoje
privátne dobro než spoločné), bolo by vysoko pravdepodobné, že kolektívne
vlastníctvo v terajšom stave by spôsobovalo viac nepokoja a škody než súkromné;
nepokoje by totiž vznikali preto, lebo niektorí ľudia by chceli, aby spoločný majetok
patril skôr im než aby bol daný spoločenstvu a správcom dobra komunity (Scotus
2005: 44; Cezar 2004, 125 – 126).3 Súkromné vlastníctvo je teda v terajšom stave vo
väčšej zhode a láskou k Bohu a blížnemu než jeho opak.
Na základe vyššie povedaného môžeme odôvodnene tvrdiť, že súkromné
vlastníctvo nemá svoj pôvod v božom alebo prirodzenom zákone (Scotus 2001: 30).
Rozdelenie spoločného vlastníctva na mnohé súkromné má svoj dôvod jedine
v pozitívnom zákone. Pozitívny zákon je dielom zákonodarcu a aby bol spravodlivý,
od zákonodarcu sa vyžadujú rozvážnosť (prudentia) a autorita (Scotus 2001: 32).
Rozvážnosť sa týka poznania prostriedkov smerujúcich k dobru spoločnosti. Autorita
je dvojaká – otcovská a politická; politická je tiež dvojaká – stelesnená v jednej
osobe alebo vo viacerých osobách. Otcovská autorita je prirodzená a spravodlivá na
základe prirodzeného zákona, nie je odvolateľná ani pozitívnym ani náboženským
zákonom, ale je nimi potvrdzovaná. Spravodlivosť politickej autority vychádza zo
spoločného súhlasu alebo voľby, v ktorých sa jej zveruje starostlivosť o spoločnosť.
A opäť je vecou súhlasu, či to bude individuálna alebo kolektívna autorita, a či sa
budú politické autority voliť alebo sa bude súhlasiť s dedičným odovzdávaním
(Scotus 2001: 32 – 34).
Prvé rozdelenie vlastníctiev mohlo byť spravodlivé na základe týchto
druhov spravodlivej autority. Teda buď z otcovskej alebo až po kreovaní legitímnej
politickej autority vydávajúcej pozitívne zákony mohlo dôjsť k legalizácii
súkromného vlastníctva. Z týchto sociálno-politických názorov možno odvodiť
záver, že vznik autority riadiacej spoločenstvo, ktoré nepochádza z pokrvnej
príbuznosti, je dielom vzájomného súhlasu, ktorý kreuje a legitimizuje politickú
autoritu. Zákon vydaný týmito autoritami umožňuje, aby to, čo doposiaľ nebolo
vlastnené, pripadlo prvému záborcovi, ktorý mohol legálne vyhlásiť „toto je moje“
a parafrázujúc Rousseaua „zatĺcť prvé koly a vykopať priekopy“.

2

V istom druhu kolektívneho vlastníctva sú schopní žiť cnostní/uvedomelí ľudia. Sám Scotus
ako rehoľník v takejto komunite žil. Scotus tu teda pracuje s morálne slabšími ľuďmi, ktorých
je väčšina.
3
Domnievame sa, že kolektívne vlastníctvo v terajšom stave možno zaviesť buď medzi
ľuďmi, ktorí sú uvedomelí a dobrovoľne sa zriekajú svojho majetku (napr. prvotní kresťania),
alebo násilím.
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Takto zavedené súkromné vlastníctvo možno odovzdať buď dedením alebo
na základe užívacieho práva. Scotus má však pri posudzovaní týchto dvoch ciest
odovzdávania vlastníctva stále na zreteli spomenuté dve úlohy – pokoj v spoločnosti
a dostatok živobytia. Preto hovorí, že ak nejaký vlastník opustí svoj majetok a
neužíva ho, a medzičasom ho užíva a zveľaďuje niekto iný, aby tento majetok
pripadol užívateľovi, pretože inak by vznikali len neustále rozbroje a silná nenávisť
medzi stranami sporu (dedičia – užívatelia), čím by sa narušil mier v štáte (Scotus
2001: 36). Totiž opustenie a zanedbávanie vlastných vecí po nejaký čas je
priestupkom škodiacim štátu a narúšajúcim mier, ktorý treba potrestať vo forme
pokuty alebo prevedením na aktuálneho držiteľa. Podľa Scota ten, kto opustil vec, ju
fakticky nepotrebuje a tým sa stáva „voľnou“ a politická autorita má moc uskutočniť
tento prevod vlastníctva (Scotus 2001: 38). Súkromné vlastníctvo, pretože je dielom
pozitívnych zákonov vydaných politickou autoritou, a o ktoré vlastník dlhšiu dobu
nejaví záujem, môže autorita v mene zachovania spoločného / verejného dobra
a pokoja zrušiť a previesť na iného. Mohli by sme urobiť myšlienkový experiment:
Scotova koncepcia by podľa nás viedla k tomu, že by ľudia mali či skôr museli mať
intenzívnu motiváciu starať sa o svoj majetok a nezanedbávať ho, alebo ho dať do
prenájmu potvrdeného zmluvou, čím by sa ich vlastnícky nárok nezrušil. Nadriadený
verejný záujem, ktorý neneguje súkromné vlastníctvo, ale mu dáva hranice, by teda
(i zo strachu) nútil vlastníkov starať sa o svoj majetok, čím by sa zachovával pokoj
v štáte a zvyšovala by sa aj produkcia dostatku živobytia. V Scotových očiach nie je
súkromné vlastníctvo účelom osebe či absolútnym právom indivídua (Cezar 2004:
129), ale môže byť pozitívnymi zákonmi, pretože je ich „dieťaťom“, menené, ak
nenapĺňa spoločný / verejný účel. Scotovo chápanie súkromného vlastníctva má
zdôraznením prvenstva verejného záujmu silný rousseauovský nádych, avšak tento
akcent môže viesť k negatívu, ktorý by mohla byť svojvôľa politickej autority
v priznávaní a odoberaní majetkov. Domnievame sa, že požadované záruky
rozumnosti a všeobecného súhlasu nemusia vždy stačiť.
2.3 Duns Scotus o otroctve
Súkromné vlastníctvo je v „terajšom stave“ vo väčšej zhode s príkazom
lásky k Bohu než kolektívne. Platí to isté aj pre otroctvo, v ktorom nejde o vlastnenie
materiálnych statkov, ale konkrétneho človeka? Aristoteles bol jedným z hlavných
teoretikov prirodzenej povahy otroctva. „Tí, čo sa od seba líšia tak veľmi ako duša
od tela a človek od zvieraťa ... sú otrokmi od prirodzenosti a je pre nich lepšie, aby
boli ovládaní. ... Otrokom od prirodzenosti je teda ten, kto môže patriť inému ...
a kto má len takú účasť na rozume, že ho pri iných vníma, ale sám ho nemá. ...
príroda má tendenciu odlišne utvárať aj telá slobodných občanov a otrokov, jedny
robí silnými a vhodnými na námahu, druhé štíhlymi a nevhodnými na také telesné
práce“ (Aristoteles 2006: 34). Otrok nedisponuje svojim telom a je majetkom i
nástrojom svojho majiteľa, ktorý ho môže ľubovoľne predať či kúpiť ako keby bol
dobytkom (Scotus 1986: 522).
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Scotus ostro vystupuje proti inštitúcii otroctva, pretože nielenže znemožňuje
človeku, aby sa stal cnostným, ale najmä preto, lebo je proti prirodzenému zákonu,
ktorého jadro v Scotovom podaní tvorí príkaz lásky k Bohu. Každý človek sa podľa
Scota rodí slobodný a bol stvorený ako slobodný! Môžeme vynechať teologické
zdôvodnenie protiprirodzenej povahy otroctva, a všimnime si racionálne
zdôvodnenie. Ako príklad neprirodzeného či skôr protiprirodzeného charakteru
otroctva môže slúžiť to, že otroctvo je prekážkou pre uzatvorenie manželstva. Ak je
podľa Scota manželstvo zmluvou medzi mužom a ženou, podľa ktorej si navzájom
odovzdávajú svoje telo, tak otrok, ktorý nevlastní svoje telo, nemôže túto zmluvu
uzatvoriť a na jej základe milovať Boha ako svoje najvyššie dobro. Druhého človeka
teda nie je dovolené zotročiť preto, lebo sa mu tým znemožňuje slobodne milovať
Boha konkrétnym spôsobom, napr. v manželstve (Cezar 2004: 132). Teda nemôžeme
chcieť niečo, čo by človeku prekážalo v láske k Bohu a manželstvo je jednou
z kontingentných4
foriem lásky k Bohu. Ani vojna nie je legitimizujúcim
prostriedkom otroctva. Totiž zajatec nepriateľskej strany, ktorý ostal nažive, môže
neskôr žiť pokojne (Scotus 1986: 524).
Scotus uvažuje nad dvoma prípadmi, kedy možno chápať otroctvo ako
spravodlivé. V prvom prípade ide o slobodné rozhodnutie človeka stať sa otrokom,
čo však Scotus pokladá za prejav nepochopiteľnej hlúposti. Druhý prípad sa
vzťahuje na otroctvo ako trest pre toho, kto zneužívaním svojej slobody vážne škodí
spoločnosti / štátu (Scotus 1986: 524). V tomto prípade je opäť verejný záujem
nadriadený privátnemu, pretože politická autorita má dbať o pokoj v štáte.
S výnimkou týchto dvoch legálnych foriem otroctva (absurdná
dobrovoľnosť a za trest), z ktorých len tú druhú možno pokladať ako-tak za
odôvodnenú, sú ostatné formy a možnosti zotročenia protiprirodzené a nelegálne,
a hoci pretrvávajú dlhú dobu, niečo, čo je v sebe neprirodzené / nespravodlivé, sa
časom nestane prirodzeným či spravodlivým (Scotus 1986: 526). Teda niet nijakého
vrodeného či prirodzeného otroctva, pretože otroctvo je dielom pozitívnych zákonov,
ktoré otroctvo legalizujú len v krajnej miere, avšak nijakým spôsobom nevychádza
z božieho rozhodnutia alebo ľudskej prirodzenosti v akomkoľvek jej stave. Do okov
„prirodzeného“ otroctva sa teda dostávame prostredníctvom nespravodlivých
pozitívnych zákonov, a nie rozhodnutím Boha či účinkom prirodzenosti, pretože
slobodný Boh stvoril človeka na svoj obraz ako slobodného a láska k Bohu i druhým
ľuďom, ku ktorej je človek povolaný a ktorá tvorí jadro Scotovho chápania
prirodzeného zákona, neexistuje bez slobody.
Ak k duchu dnešnej modernej spoločnosti patrí odsudzovanie i trestanie
akejkoľvek formy otroctva a Rousseau je tým mysliteľom, ktorý nás urobil
vnímavejšími k akémukoľvek pokusu o jeho opätovné zavedenie, možno z tohto
4

Boha nemusíme milovať len v manželstve, pretože v zhode s láskou k Bohu je aj celibát.
Z toho vyplýva, že človeku nemôžeme brániť v slobodnom výbere konkrétneho spôsobu
milovania Boha.
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aspektu Scota chápať ako jedného z viacerých teoretikov relativizujúcich prirodzený
charakter otroctva a pripravovateľov nášho moderného étosu.
Záver
Aj keď je priamy dejinno-filozofický vplyv Jána Dunsa Scota na myslenie
J. J. Rousseaua nepravdepodobný, nemožno ignorovať istú myšlienkovú blízkosť
v hodnotení povahy a zdôvodnení faktickej existencie súkromného vlastníctva
a otroctva. Z rozboru ich názorov môžeme konštatovať nasledovné: kolektívne
vlastníctvo je pôvodné / prvotné, súkromné vlastníctvo sa vzťahuje na terajší =
civilizovaný stav ľudskej prirodzenosti; je dielom pozitívnych zákonov, ktoré sú zas
dielom politickej autority a tá je zas „dieťaťom“ súhlasu zúčastnených; verejný /
spoločný záujem je nadriadený súkromnému a individuálnemu a trvalý nárok na
súkromný majetok je podmienený starostlivosťou oň a prácou na ňom. Otroctvo nie
je zakotvené ani v božom ani v prirodzenom zákone, pretože človek sa rodí
slobodný, ale je dielom nespravodlivých pozitívnych zákonov, ktoré – v prípade
Dunsa Scota, po otroctve môžu siahnuť len v krajom prípade. Rousseuaovské
motívy, ktoré sme sa pokúsili v myslení Dunsa Scota identifikovať, poukazujú na
možný zaujímavý poznatok: dejiny filozofie môžu mať charakter tvorivej kontinuity,
kde sa s istou nevyhnutnosťou objavujú podobné riešenia tých istých problémov,
personálne obsadenie je kontingentné a sekundárne a vzťahy medzi riešeniami nie sú
vždy od seba závislé.5
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ČLOVĚK, PŘÍRODA A KRAJINA V ROUSSEAUOVSKÉ INSPIRACI
aneb Tichý potůček v stinném háji1
Petr Jemelka
Abstract: Philosopher Jean-Jacques Rousseau has been analyzed and characterized in many
ways. This paper is focused to the relationship between certain aspects (botanical and
culturological) of his thought and beginning of eco-philosophy. Jean-Jacques Rousseau as
great founder (or instigator) of environmental ethic and philosophy is traditional point of
view.
Key words: Rousseau, nature, botany, environmental philosophy

O osobnosti J. J. Rousseaua toho již bylo napsáno mnoho – a letošní
okrouhlé výročí se stává další příležitostí k zamyšlení nad jeho dílem.
Když se touto otázkou před sto lety zabýval F. X. Šalda, zdůraznil jako
velmi důležitý, stále aktuální a filosoficky inspirující Rousseaův motiv kontrapunkt
vůči tlaku expandující civilizace: „... kult instinktu, tohoto tajemného zdroje lidské
obrody, dovede stvořiti ve vyprahlém rozumářství dnešního života společenského
jakýsi quasi-přirozený stav a tento obrozený stav jest dnešnímu člověku obdobou
toho, čím byl původnímu člověku jeho život předcivilisační – takové jsou závěry
kulturní filosofie Rousseauovy“ (Šalda 1973: 236). A dále Šalda píše: „Dnes
mnohem více než za dob Rousseauových rozmohla se a vítězí všude hmotná
civilizace, stupňuje se dělba práce, pokračuje specialisace všeho druhu. Vůči nim
třeba jest znova zbrojiti duši lidskou ...“ (tamtéž: 245). V poněkud jiných aspektech
dnešního stavu světa a globální civilizace toto upozornění také nepostrádá
zajímavost, neboť můžeme právě v těchto Rousseauových motivech spatřovat i jisté
možné zdroje environmentálně kritického hodnocení moderní doby. To ovšem není
nic nového, přesto se ukazuje potřebné tuto tradiční interpretaci přece jen blíže
prozkoumat.
Tento příspěvek se proto pokusí alespoň letmo nastínit dané téma – tedy
otázku, nakolik oprávněně lze v Rousseauově díle hledat (a nacházet) kořeny či
inspirace pro následné vznikající a rozvíjející se environmentální (estetické, etické,
filosofické) myšlení.
Pro odpověď na tuto otázku může být užitečné, když se zde v konkretizaci
tohoto tázání pokusíme propojit pohledy na dvě role, v nichž Rousseau působil a
v nichž zaujímá klíčové místo příroda. Prvou touto rolí je ona známá (a zde již
zmíněná) kritika civilizace, druhou pak poněkud méně známé 2 spojení – Rousseau
botanik. Obě dvě tyto charakteristiky se totiž pozoruhodným způsobem protínají
1

Snad si v kontextu poněkud „environmentalistických“ úvah můžeme dovolit tuto malou
slovní hříčku (ruisseau = fr. potůček).
2
V jeho osobním životě ovšem nesmírně důležité.
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v osobnosti Jeana Jacquese – prosťáčka, který nezná život (Mácha) – či chceme-li
„moudrého blázna“ (Feuchtwanger), naivního básníka (Šalda),3 společensky
neúspěšného a přece slavného myslitele, který nerad myslel (aby o to raději snil).
Jistě není třeba na tomto místě podrobně rozebírat Rousseauovu kritiku
civilizace. Postačí poznamenat, že v jistém historickém pesimismu (tak
protikladnému vlastnímu „duchu“ epochy osvícenství 4) Rousseau nabízí připomenutí
mýtu o zlatém věku lidstva. 5 Příroda pak je v jeho podání líčena jako onen ideální
původní „rajský“ stav (včetně přírody v člověku, lidské přirozenosti).6 Odtud také
pochází i motiv návratu, který se následně nostalgicky line celým Rousseauovým
dílem - ovšem jako vyjádření především individuální touhy po útočišti pro
stihomamem týranou duši. Jak s tímto vším ovšem souvisí Rousseauova záliba
v botanice? Zdá se, že velmi podstatně.
Především je vhodné upozornit, že J. J. Rousseau rozhodně nebyl
botanikem – vědcem, ale spíše floristou - sběratelem (Starobinski 1971: 279). Byl
tedy v pravém smyslu tím, co označuje původní význam slova amateur (milovník);
nebyl však v žádném případě diletantem. Disponoval totiž značnými botanickými
znalostmi a uměl je také zprostředkovat jiným. 7 Hluboce obdivoval svého vrstevníka
Linného – a jeho pohled na příbuzenskou propojenost8 živé přírody bez výhrad
přijal. K dosavadní úrovni přírodovědného (resp. botanického)9 vědění však sám nic
3

Naivita je Šaldou spatřována ve srovnání Rousseauova spontánního tvoření s racionálním
využitím bohatých životních zkušeností u klasických autorů (např. Shakespeare, Dante,
Moliere). „Rousseau naproti tomu neznal ani života, ani lidí ... neznaje člověka, dostává se po
celý život do křivých, nejasných situací“ (Šalda 1973: 229). Navíc S. Schama k tomu
podotýká, že Nová Heloisa je historicky nejvlivnější špatný román (Schama 2007: 521). I K.
Mácha poznamenává: „Měla to být filozofická úvaha a vznikl milostný román – autor by to
měl sám před sebou považovat za fiasko, krach, neúspěch, ztroskotání ... Ani nepochybuje o
hloubce své geniality ... Zlomyslní francouzští kritici zjistí už na začátku 19. století, že
Rousseau v ´Nové Heloise´vynalezl kýč ... a brzy je literatura zamořena novým žánrem ...“
(Mácha 1992: 68 - 69).
4
Jako vykročení lidstva na cestu „dospělosti“ (Kant).
5
Tento motiv také rozvíjí jeho verze koncepce společenské smlouvy.
6
Šalda také upozorňuje, že tento názor byl i zdrojem Rousseauova individualismu, jehož
zmírnění (nutnost žít ve společnosti a zapojit se do jejího fungování pozitivním způsobem)
přinesl teprve následný vývoj, který vyústil v Emilovi (Šalda 1973: 235).
7
Viz. jeho didakticky pojaté dopisy o botanice a fragment slovníku botanické terminologie
(Rousseau 1789, Rousseau 1805) .
8
Víceméně tradiční úvahy o dominanci člověka v pozemské přírodě v kombinaci s obdivem
k rovnováze živé přírody se promítly do Rousseauových úvah o společnosti a svobodě (Virolli
1988: 57 an.). Byl zde konkrétněji ovlivněn Buffonovým pohledem na historii přírody a
člověka – viz Starobinski 1971, s. 380 – 392 (kap. Rousseau et Buffon).
9
Botaniku považoval za zcela ideální oblast svého zájmu, zatímco jiné přírodní vědy
z různých důvodů odmítal jako pro něj nevhodné. Tento názor se vine průběžně textem
„sedmé procházky“ (Rousseau 1962: 111 – 130).
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nepřidal – a zřejmě po tom ani netoužil. I tak si však vysloužil i v této oblasti uznání
vědecké obce; výrazem tohoto uznání je pojmenování jisté rostliny Rousseauovým
jménem.10
Rousseau byl sběratelem, který své „úlovky“ konzervoval v herbářích na
„horší časy.“ Zde narážíme na zřejmě osobně nejdůležitější - terapeutický - aspekt
Rousseauova botanizování. Botanika pro něj totiž nebyla jen zálibou k ukrácení
času, ale lze zde spatřovat skutečný „klíč ke štěstí.“ Dlouhé vycházky a vyhledávání
samoty se staly pro Rousseaua únikem před ataky paranoických stavů 11 – v přírodě
nacházel úkryt a klid pro své snění. A navíc nasbírané rostliny konzervoval v herbáři
a získával tak přímo hmatatelný zdroj opakování, připomenutí a opětovného
navození příjemných prožitků a emocionálních stavů. 12
Botanizování v této podobě je tak Rousseauovi především cestou alespoň
dočasného individuálního úniku ze strázní běžného života; současně ovšem bylo
postupně provázeno charakteristickým zužováním zorného pole, kdy sbírka
konzervovaných rostlin následně nahrazovala živou přírodu.
Lze to interpretovat i jako jisté postupné smíření a zklidnění (zmoudření?),
kdy k uspokojení stačí nakonec listovat v herbáři a navozovat si tak slastné emoce.
Herbář tak Rousseauovi supluje snad i literaturu, která takto působí obvykleji.
Botanika je pro něj skutečnou „útěšnou filosofií“ či dokonce v jistém smyslu
praktikováním svérázně pojatého náboženského kultu.
S přibývajícím věkem je právě toto zřejmě stále důležitější. Rousseau si
„přírodu“ přináší domů a je v nárocích na ni stále skromnější, neboť tato náhražka
mu plně postačuje – i když v sebereflexi nepostrádá ani jistou ironii. Ve
zmíněné „sedmé procházce“ totiž mimo jiné píše o svých ambicích vybudovat
kompletní herbář všech rostlin a s povzdechem konstatuje, že toto úsilí se vždy
znovu a znovu vyčerpalo již při sbírání rostlin nejběžnějších (Rousseau 1962: 112).
I tyto skromné pokusy však koneckonců postačují k účelu, pro který toto vše dělá.
Rousseau tak po vzoru antických filosofů nachází maximální uspokojení
v činnosti ryze nepraktické (ba praxí v jistém smyslu ohrožované)13- a můžeme zde
10

Jde o zajímavý endemit s pozoruhodným rozmnožováním (rostlinu opyluje jistý druh
gekona, který také trusem rozšiřuje semena) z ostrova Mauricius – Roussea simplex
(zobrazení této rostliny nalezneme zde: www.plantillustration.org ). Tato rostlina je
v současnosti ve stavu kritického ohrožení, přežívá jen několik desítek exemplářů.
11
„... je-li extatický pobyt v přírodě v souladu s ´přirozeností´postavy Jean-Jacques a vede-li
ke štěstí, není jeho systematické vyhledávání logickým důsledkem této ´přirozenosti.´ Je pro ni
pouze jediným schůdným, a dodejme náhražkovým řešením ve zcela konkrétní situaci, kdy se
ve všeobecném komplotu všichni lidé záměrně spojili proti postavě Jean-Jacques Rousseau ...
Je tedy jedinečnou odpovědí postavy Jean-Jacques Rousseau na všeobecné spiknutí, zaměřené
výhradně proti jeho vlastní osobě, kdy už jí nezbývá žádné jiné východisko“ (Veselý 1985:
87).
12
Podobněji k tomuto motivu viz (Starobinski 1971: 278 – 282; kap. Les amitiés végétales).
13
Takto se kriticky vyjadřuje k praktickému využívání znalostí botaniky k léčení - viz dále.
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spatřovat i pokračování oné původní pochybnosti o smyslu a ceně vědeckého
pokroku. Zde již Rousseau (ač jinak obvykle považován za pre-romantika) realizuje
typický poměr romantismu k přírodě jakožto hodnotě: „Příroda je v pojetí
´romantismu´ hodnota, která se neodvozuje od hmotného prospěchu člověka.
Představuje zdroj s bohatým vnitřním obsahem, kterému se má člověk naučit
naslouchat, chce-li najít sám sebe. Význam přírody a krajiny pro člověka se redukuje
na duchovní kontakt s ní“ (Librová 1987: 22 – 23).
Snad není přehnané, jestliže v této souvislosti konstatujeme, že díky
zmíněným šťastným únikům (ať již do samoty skrytého koutku přírody nebo do
snění nad stránkami herbáře) se Rousseau (či spíše jeho alter ego Jean Jacques)
stával ve svých představách sám onou přírodou, když plně šťasten splynul alespoň
na krátký čas s tímto posvátným celkem, 14 který prožívá, aniž by ho musel plně
teoreticky ovládnout – ne vše z práce teoretika je totiž pro něj přijatelné.15
***
Nyní opusťme samotného autora, abychom se dostali k otázce Rousseauova
následného inspiračního vlivu. Ten byl pochopitelně ve svém celku ohromný a
dodnes přetrvávající16 - jak to však je s onou environmentalistickou inspirací?
Je nepochybné, že onen únik do samoty přírody se stal do jisté míry
významnou charakteristikou romantismu. Osamělý chodec – ne přemýšlející, ale
emočně se nořící, rozpouštějící se v posvátnosti přírody je typickou postavou nejen
literární fikce.
Skuteční „praktikující“ romantici cestují po Rousseauových stopách a snaží
se znovu navozovat podobné emoční prožitky ve spojitosti s jistými místy. „V
červnu 1816 se Shelley a Byron spolu plavili po Lac Léman k Vevey, kde se začíná
odvíjet děj Nové Heloisy. Jejich cílem bylo přiblížit se co nejvíce ´božské kráse´
Rousseauových představ, jak je nazval Shelley. ... Divoká bouře nad jezerem ...
málem převrhla jejich loď ..., připomněla nadšenému Byronovi ... nejen to, že také
Rousseauovi milenci jen o vlásek unikli z vodního hrobu jezera Léman, ale také to,
že je tento živel postihl přesně ve stejných místech na jezeru jako je samé!“ (Schama
2007: 522)
Romantičtí umělci se tedy takřka pravidelně kochají a opájejí dramaticky či
kuriózně utvářenými krajinnými prvky, idealizují ve svých představách a
14

„... pro Rousseaua je obdiv k přírodní kráse již přímo ekvivalentem modlitby“ (Stibral 2006:
86).
15
Opět v sedmé procházce se tak vrací k motivu kritiky vědy - zde jako činnosti, která pro něj
není lákavá, neboť se ve svém praktikování míjí s tím, jak chce on sám žít svůj život: „... ale
jakmile se v to vmísí pohnutka zištnosti nebo ješitnosti, buď abychom zastávali nějaký úřad
nebo abychom spisovali knihy, jakmile se chceme učit jen proto, abychom mohli učit, jakmile
botanisujeme jen proto, abychom se stali spisovatelem nebo profesorem, všechno sladké
kouzlo mizí ... nechceme již vědět, nýbrž ukázat, že víme ...“ (Rousseau 1963:124).
16
I pánové Bouvard a Pécuchet se o století později pokoušeli jít v jeho stopách.
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interpretacích život v drsné přírodě, aby toto vše využili i pro navození patřičné
nálady v literárním textu.17 Zde je třeba připomenout mimo jiné i fenomen gotického
románu, v němž krajina a její výrazně působící dominanty sehrávají důležitou roli –
ovšem již nejen jako kulisa, ale jako důležité prvky, ovlivňující průběh samotného
děje.18 V této souvislosti není bez zajímavosti, že naprostý klasik tohoto žánru –
Horace Walpole (Otrantský zámek) – byl i autorem, který se teoreticky věnoval
estetice krajinotvorby (budování romantických parků v anglickém stylu jako
kontrapunktu dosavadní módy geometrické zahrady francouzské). 19
Již za Rousseauova života se rozvíjela nová móda v podobě záměrného
budování romantické krajiny (parku). A jako každá móda se ani tato následně
nevyhnula negativním rysům, plynoucím z jistého „zmasovění.“ Není divu, že to
romantické „puristy“20 dráždilo, neboť onen posun (od ukázněné francouzské
zahrady k pseudo-divočině anglického parku) doznal díky této módnosti přehnaných
podob „divočiny“ manýristicky vyumělkované, kombinující v sobě starší inspiraci
čínskou s novou oblibou gotiky a antických ruin. V jisté nadsázce to znamenalo, že
kdo neměl na svém panství „Ermitáž“ s poustevníkem alespoň voskovým, akvadukt
a propast, ten byl společensky znemožněn.
Následně (a také částečně i v rámci tohoto krajinářsko – architektonického
kontextu21 – viz poutě k Rousseauově hrobce) se také zrodil i jistý posmrtný „kult“
Rouseaua, který byl provázen obdobnými úkazy. Vznikl tu totiž klíčový paradox původní ryze individuální únik do samoty zmasověl, když se tito první turisté začali
houfně pídit po vznešenosti přírody. Polovina 19. století je mimo jiné dobou
rozkvětu horolezectví, turisté však také požadují komfort a služby. Jean Jacques by
již na svých toulkách zřejmě jen těžko hledal samotu a klid.
Pro toto následné období tedy platí, že původní Rousseauovy myšlenky tu
sice působí, zaznamenávají však posun a velmi různorodé proměny. Jako příklad lze
ukázat peripetie pohledu na „lidskou přirozenost.“

17

„Nálada není již pouhým hudebním doprovodem životním, stává se samým jeho cílem a
smyslem: jest účelně pěstována a vyvolávána, aby mohla být vychutnávána“ (Šalda 1973:
231).
18
Viz např. klasické dílo Ann Radcliffové Sicilský román.
19
„Když Horace Walpole oslavoval Williama Kenta jako toho, kdo smazal hranice mezi
zahradou a přírodou, byl pouze věrný své třídě a politickému rodu, neboť přesně takto si
anglické vládnoucí špičky představovaly svobodu“ (Schama 2007: 585).
20
„Čím více se však taková místa snažila budit dojem divokosti, tím spíše urážela puristy
oddané Rousseauovi, podle něhož nebylo možné vznešenost přírody nijak vylepšovat“
(Schama 2007: 592).
21
S. Shama upozorňuje na odraz Rousseauovy Rozpravy o původu nerovnosti mezi lidmi i
v oblasti architektonického vkusu – Rousseau v oslavě původního přírodního stavu „...usiloval
o návrat klasicismu k přírodě a převracel moderní konvence tím, že vyměnil kamenný chrám
za dřevěný srub“ (Schama 2007: 252).
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„Ušlechtilý divoch“ je u Rousseaua abstraktním modelem původní (tedy
ideální) podoby lidství. Je protipólem člověka civilizovaného (opět abstrakce).
Následná již ryze romantická interpretace ovšem činí z „divocha“ především literární
postavu, sloužící opět ke konfrontaci – zde však s konkrétním hrdinou a jeho úsilím
o nalezení štěstí v přirozeném stavu.22 Jako romantická literární postava tedy
„divoch“ není sice již abstraktní,23 jeho věrohodnost však může být neméně
problematická.24 Konečně ovšem v tomto vývoji najdeme další proměnu přístupu,
když u (alespoň částečně pragmatismem ovlivněného) E.T. Setona25 pak Indián je
ten, kdo umí žít v přírodě dobře (v morálním i technickém smyslu) – a můžeme se od
něj v obou těchto dimenzích poučit.26 Rousseau (ve své době) ovšem takové poučení
(a praktické zaměření) ještě odmítal. Jako příklad lze uvézt pro porovnání jeho
zavržení medicinálního využití botanických znalostí. K tomu napsal: „Často jsem
pomyslil, patře zblízka na pole, lesy, sady a jejich četné obyvatele, že říše rostlinná
je skladištěm potravin daných přírodou člověku a zvířectvu. Ale nikdy mi nepřišlo
na mysl hledat v ní kořeny a léky. Nevidím nic v jejích rozmanitých plodinách, co by
mi ukazovalo na takovéto použití; a byla by nám ukázala, co si máme vybrat, kdyby
nám to byla předepsala, jako to dělala při potravinách“ (Rousseau 1962: 116 – 118).
V Setonových Dvou divoších „sangerská čarodějnice“ naopak vysvětluje, že bůh
přímo do podoby bylin vepsal jejich léčebný účinek.
***
Naše stručné a poněkud se tématicky rozbíhajicí poznámky lze shrnout tak,
že Rousseau byl v námi zkoumané otázce environmentálně zaměřeného vztahu k
přírodě konkrétně inspirující jen v malé míře a pro nemnohé následníky. Ti sice
mohou být považováni i za průkopníky zcela nového hodnocení přírody,
22

U Chateaubrianta (René -1802 a následně Les Natchez - 1826) jsou Indiáni líčeni jako
bytosti dubiózně nejisté, kolísající mezi ušlechtilostí a zradou, mezi tradicí a novými vlivy.
23
Zde je na místě i upozornění na jistou selektivnost – prototypem onoho „divocha“ se stal
tradičně zejména severoamerický Indián, zatímco obyvatelé kolonií Starého světa jsou vesměs
považováni jen za tzv. domorodce, kteří v interpretaci často postrádají individuální rysy,
vyznačují se často barbarsky nechutnými zvyky a morální zkažeností a jsou vnímáni jako
stvoření politováníhodná a nešťastná. O důvodech této diferenciace lze jen spekulovat; zřejmě
však za ní stojí i fakt, že Indiáni dokázali klást dobyvatelům svých území účinný odpor a byli
tak protivníky dlouho rovnocennými. Jejich území také nikdy nebylo přelidněno – evidentně
tedy ve svém původním prostředí nestrádali, i když žili jako lovci a sběrači.
24
To samozřejmě neplatí vždy – Cooperův indiánský hrdina (Poslední Mohykán - 1826) je v
tomto srovnání postavou jednoznačně ušlechtilou, přitom však i věrohodnou. Velmi pozdní
výkvět romantismu – hrdina K. Maye ve skutečnosti není žádným „divochem,“ ale spíše
jakýmsi oportunistickým pre-politikem. Jde opět o konstrukt, který si co do věrohodnosti
nezadá s Mirkem Dušínem.
25
Viz Dva divoši (1903).
26
Viz peripetie skautské tradice tzv. „woodcraftu.“
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Rousseauova inspirace je však značně „rozředěná.“. Někteří z nich hledali v přírodě
původní „estetično“ ještě alespoň částečně v duchu romantickém (Ruskin, malíři –
krajináři od Watteaua až k impresionistům). 27 Další pak se s různou mírou úspěšnosti
pokoušeli o realizaci života „v lůně přírody“ (Thoreau, o něco později u nás A.
Pammrová). Tu ovšem musíme konstatovat, že H.D. Thoreau ve svých textech nikde
na Rousseaua neodkazuje28 a také jeho praktikování vztahu k přírodě je značnou
měrou odlišné. Jednak se pokusil realizovat skutečný (ne rokokově stylizovaný)
prostý život v přírodě,29 jednak i jeho procházky měly zřejmě jiný charakter. Zřejmě
zásadní rozdíl spočívá zde v tom, že pro Rousseaua je procházka formou úniku ze
strachu do samoty a snění, pro Thoreaua jde o aktivní projev maximální svobody.
Thoreau není tedy nešťastným rozervaným štvancem, ale cítí se v přírodě stejně
dobře a přirozeně jako její divocí obyvatelé. Píše: „... celou dobu se tu chystám říct,
že v divokosti spočívá zachování světa ... Chtěl bych, aby každý člověk byl divokou
antilopou a nedílnou součástí přírody natolik, aby sama jeho osoba dávala našim
smyslům o sobě takto příjemně vědět a připomínala nám ty části přírody, v nichž
nejčastěji pobývá“ (Thoreau 2010: 22 – 23). A dále dodává: „...všechno dobré je
divoké a svobodné“ (tamtéž: 32). Odtud čerpala inspiraci již ne útěšná filosofie
sentimentu a melancholie, ale především konkrétní ochranářská praxe a nový způsob
pohledu, vyznačující se především úctou k životu ne již jako abstraktnímu a
antropocentricky interpretovanému pojmu, ale k životu jako specifické hodnotě,
kterou disponují všichni živí bez ohledu na postavení v jakémsi žebříčku údajného
zdokonalování (jak někdy bývá chápána fylogeneze). Odtud vedla jedna z cest,
pokračující k Leopoldovi, Snyderovi, hlubinné ekologii i do dalších směrů a
odboček.
Závěrem poněkud skepticky naznačme, že Rousseau tedy zřejmě rodící se
environmentální myšlení inspiroval spíše nepřímo – sám chtěl nepochybně ochránit
přírodu v člověku, ne tak ještě onu přírodu vnější. Asi nejdůležitějším jeho vkladem
tu byla myšlenka, zpochybňující cenu civilizačního pokroku. V kontextech
rozvíjejícího se „století páry“ a všeobecně postupně převažujícího nadšení z techniky
a jejích možností byl tento postřeh nejprve záležitostí spíše okrajovou. Ale i on byl
27

Ovšem současně zde již nalezneme i momenty, které poněkud zpochybňují jednoznačnost
Ruskinova romantismu: „ Pokud chceme Ruskina dále odlišit od romantiků, pak v logické
návaznosti na tento typ vztahu vnímání a tvorby nenalézáme u něj snahu přírodu
´romantizovat´, dávat všednímu vyšší smysl, hledat nekonečnost v konečném. Ruskin nechce
přírodu ani krajinu používat jako nějaký velký slovník symbolů, ani jako výraz lidského nitra.
Nechce vidět skrze niněco jiného, nechce ji komponovat v zájmu nějaké ideje, jak to činili
romantici. ... Stejně tak umění nemá vyjadřovat pouze umělcovy imprese. I svým jinak
oblíbeným prerafaelitům vytýkal, že někdy nemají respekt k přírodě, ale jen ke svým vlastním
dojmům (Stibral, Binka, Johanisová 2011: 68 – 69).
28
Přitom se průběžně odvolává na celou řadu jiných autorů.
29
Vlastními silami a s nepatrnými náklady (necelých 30 dolarů) si postavil malou chatu
(„cabin“) v lesích u rybníka Walden a prožil zde dva roky.
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jedním z motivů, které v environmentálním myšlení nacházíme, i když se nutně vždy
nemusel zrodit z rousseauovské inspirace, ale mohl vzejít i z konkrétních zkušeností
odcizenosti všech myslitelných aspektů života v průmyslové civilizaci. Z takových
zdrojů však nevzešlo jen myšlení environmentalistů, ale i antiutopie (Metropolis,
R.U.R.), nostalgie Berďajevova i pozornost „otázce sociální.“ Ale to je už jiný
příběh.
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KONIEC OSVIETENSTVA Z POHĽADU FRANKFURTSKEJ
ŠKOLY
Lukáš Kulich
Abstract: Enlightenment hoped enlightened individuals in society. However, a person ceases
to be unique and become part of the crowd. The individual is forced to adapt to the majority.
Enlightenment as it disregards the ideals of freedom, which was originally to ensure fair
majority rule. If an individual wants to survive in society , it does not remain nothing but to
submit to the social oppression. One becomes a tool of social manipulation. From his birth till
his death is subject of social control, which makes the total entitlement. Into individual are
inserted behavior patterns that are used to being subjected to. Freedom is just a sham,
because it is controlled and manipulated. Thereto company has developed a series of control
mechanisms whitch I will try to briefly describe.
Key words: enlightenment, freedom, control, manipulation, social oppression

Frankfurtská škola je pomenovanie skupiny intelektuálov z Ústavu pre
sociálny výskum, ktorý vznikol v roku 1923 vo Frankfurte nad Mohanom. Ústav sa
etabloval pod vedením Maxa Horkheimera a Theodora W. Adorna. K ďalším
predstaviteľom Frankfurtskej školy patrili Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter
Benjamin, Leo Lowenthal. Na ich prácu najvýraznejšie nadviazal filozof, ktorý
skúmal premeny verejnosti a verejnej sféry Jürgen Habermas. Tretiu generáciu
teoretikov reprezentuje Axel Honneth.
Charakteristickým znakom tejto skupiny je veľmi široký tematický záber,
ktorý sa zďaleka neobmedzoval len na oblasť politickej filozofie. Kľúčovou témou,
ku ktorej síce jednotliví autori pristupovali rôznym spôsobom, avšak vnímali ju
veľmi podobne, bola kritika modernej kapitalistickej spoločnosti Západu a jej
dopadov na situáciu moderného jednotlivca. Prvá vlna frankfurtskej školy vnímala
značne rozpačito aj samotné základy liberálno-demokratického politického zriadenia,
predovšetkým moderné inštitúcie a praktiky demokratického procesu, ktoré
považovali za obyčajné nástroje rozširovania spoločenskej kontroly.
Pôvodne mala Frankfurtská škola preskúmať „zlyhanie revolučnej zmeny“,
ktorú predvídal K. Marx. Kritici, ktorí ku škole patrili, sa pokúšali o vytvorenie
totálneho obrazu skúmanej reality ako celku. Vychádzali z presvedčenia, že
výskumné ciele bude možné dosiahnuť interdisciplinárnym prístupom (syntézou
filozofie, sociálnych vied a politickej praxe) a využívaním dialektickej metódy
(kritikou a konfrontáciou rôznych filozofických tradícií a mysliteľov).
Frankfurtská škola čerpala z marxizmu, hegeliánskej filozofie a dialektickej
metódy, inšpirovala sa psychoanalýzou, existencializmom, je v nej zjavný vplyv
Freuda a Nietzscheho. Psychológiu a estetiku dopĺňa filozofia, typická je kritika
technológií a modernej spoločnosti, reflektovanie fenoménu odcudzenia
a industrializácie kultúry. V počiatkoch práce teóriu sprevádzal rovnocenný výskum,
neskôr začala teória dominovať. Adorno zdôvodňoval použitie kritickej teórie
140

tvrdením, že v kapitalistických systémoch má centrálne postavenie kultúra a
ideológia. Preto je potrebné sústrediť sa na kultúrnu a ideologickú kritiku.
Charakteristickým znakom kritickej teórie bol pretrvávajúci pesimizmus. Jej
stúpenci si totiž uvedomovali efektívnosť mechanizmu, ktorý zotročoval
a kontroloval masy. Frankfurtskej škole sa vyčítala práve táto pesimistická
perspektíva, ktorá vylučovala možnosť zmeny. Neponúkla riešenie, akým spôsobom
sa brániť moci masmédií. Neberie do úvahy také masmédiá, ktoré nie sú súčasťou
kapitalistického systému vlastníctva a štát na ne nemá vplyv. Teória vopred
predpokladá negatívne účinky kultúrneho priemyslu na publikum, ale kvôli týmto
predpokladom účinky hlbšie neskúma. Dôvod, prečo sľubne začatá verejná debata
veku osvietenstva skončila, hľadajú predstavitelia frankfurtskej školy Adorno
a Horkheimer. Ich poznámky k tejto problematike boli vydané pod názvom
Dialektika osvietenstva v roku 1947 a neskôr znova v roku 1969. Autori si kládli za
cieľ zistiť, prečo ľudstvo namiesto toho, aby dosiahlo alebo sa aspoň blížilo k stavu
osvietenstva, smeruje späť do „nového druhu barbarstva.“
Veda a rozum
Predstavitelia frankfurtskej školy odmietavo hodnotili fungovanie postosvietenskej vedy i racionality a poukazovali na skryté prvky totality v liberálnej
západnej spoločnosti. Adorno a Horkheimer osvietenstvo vykladajú ako snahu
o odkúzlenie sveta. Človek, ktorý nemá poznanie, si osvojuje svet na základe mýtov,
z ktorých mnohé slúžia len na jeho ovládnutie. Človek sa bojí neznámeho a zvlášť sa
bojí neznámej prírody. Rousseauova požiadavka človeka ako súčasti prírody bola
teda prevrátená. Príroda sa pre moderného človeka stala nepriateľom. Je to rozum,
ktorého cieľom je prostredníctvom vedy zbaviť jedinca tohto strachu. Moderná
veda však všetko redukuje na abstrakciu, snaží sa všetko premeniť na zákonitosti
a robí tak všetko opakovateľným a predvídateľným. Neprináša nové poznatky, ale
iba opakuje to, čo do skúmaného predmetu vložil rozum. Z toho vyplýva, že veda
založená na racionalite nedisponuje nástrojmi na to, aby zbavilo ľudstvo tohto
strachu. Vedecké poznanie má však aj ďalekosiahle následky na ľudskú spoločnosť.
Osvietenstvo dúfalo v spoločnosť osvietených jednotlivcov. Avšak aj napriek tomu
dochádza k negácii každého jednotlivca. „Ľuďom bolo ich Ja dané ako niečo
oddávna vlastného, odlišného od všetkého ostatného, aby sa to nakoniec stalo
rovnakým“ (Adorno 2009: 38). Marcuse upozorňuje na
jeden z najviac
znepokojujúcich aspektov rozvinutej industriálnej spoločnosti: na racionálny
charakter jej iracionality. Podľa autora ide o jav, pri ktorom sa na jednej strane
racionálne rozvíja tendencia organizovať techniku a vedu tak, aby čoraz viac
ovládali človeka a prírodu pri čo najvyššej miere efektívnosti ich využitia a na strane
druhej sa úspechy tejto snahy iracionálne presadzujú v novom rozmere ľudskej
realizácie. Ide teda o všeobecné zjednotenie rozporov, ktoré sociálna skutočnosť
obsahuje. „Život ako účel je kvalitatívne odlišný od života ako prostriedku“
(Marcuse 1992: 42). Racionálna iracionalita prejavujúca sa spojením produktivity a
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výkonnosti s jej schopnosťou meniť plytvanie na potrebu a ničenie na budovanie,
prispieva k odcudzeniu. Podľa Marcuseho sa ideológia presunula do samotného
výrobného procesu. Výrobný systém predáva a vnucuje sociálny systém, ktorý je
jeho obrazom ako celok. Reklamná indoktrinácia sa stáva žiadaným životným
štýlom a vzniká jednorozmerné správanie a myslenie. Ľudia sa tak vo svojich
nákupoch poznávajú; sebapoznanie prichádza cez kúpené auto, byt, či kuchynské
náčinie. Výrobky prenikajú ľuďmi a ovládajú ich, čo podporuje falošné vedomie, že
všetko je v poriadku. „Sociálna kontrola je zakotvená v nových potrebách, ktoré
vytvorila“ (tamže: 37).
Vedu založenú na univerzalistickom princípe sa snaží zachrániť ďalší
predstaviteľ frankfurtskej školy Jürgen Habermas. Zárukou emancipácie jedinca sú
podľa neho politické inštitúcie demokratického štátu. Habermas formuluje svoju
teóriu komunikatívneho konania, kde delí komunikáciu na inštrumentálnu voči
objektom a strategickú voči subjektom. Rozborom komunikácie je podľa Habermasa
možné odlíšiť skutočnosť od ideológie a tým odhaliť pravdu. Tým získame
normatívne znaky, pomocou ktorých budeme môcť hodnotiť spôsob sociálnej
organizácie. Habermas bráni racionalitu, o ktorej hovorí, že nie je vinníkom straty
slobody. Naopak viní kapitalizmus, ktorý podmieňuje naše spoločné zdieľanie sveta.
„Vývoj, ktorý postupuje dopredu, prinesie nakoniec odčarovanie sveta a umožní
jedincovi kontrolovať svet tým, že mu porozumie“ (Habermas 1998: 111). Habermas
súhlasí s autormi Dialektiky osvietenstva v otázke chápania kapitalizmu ako
sebazachovávajúcom a sebaudržujúcom systéme, ktorý sa usiluje o podriadenie
všetkých otázok rozumom a tým vedie spoločnosť k regresii.
Trh ako nástroj útlaku
Jedným z nástrojov útlaku jednotlivca je podľa Adorna a Hokheimera trh. „
Jednotlivec je voči ekonomickým silám úplne anulovaný“ (Adorno 2009: 14).
Princíp individuality určuje každému jeho miesto v kapitalistickej spoločnosti a jeho
cieľom je menšine vracať zväčšený kapitál a väčšine silu k nadprodukcii. Človek je
ponížený na nástroj kapitalistickej produkcie, je odmeňovaný, pokiaľ je užitočný.
Nezamestnaní sa stávajú ľudským prebytkom a prebieha ich ďalšia degradácia na
objekty štátnej správy. Inštitúcie slúžia k reprodukcii spoločenských pomerov.
Rozum sa podľa autorov mení na účelový a kalkujúci a ľudstvo sa stáva
primitívnejším. Jednotlivec nemá možnosť sebarozvoja, pretože slúži mechanizmom
spoločnosti. Aj myšlienka je povýšená na tovar. Viera v blahodárne pôsobenie trhu
na spoločnosť, v ktoré dúfal napríklad Montesquieu, sa teda nenaplnila. Naopak
viedla len k ďalšiemu podrobeniu ľudstva. Sloboda indivídua mala byť zaistená
v osvietenstve právom. Avšak ani právo slobodu nezaručí. Občan spútaný právnymi
normami im dobrovoľne podlieha, aby si pre seba získal aspoň časť slobody. „Iba
zaslepení a vzdorní jedinci odmietajú akékoľvek podriadenie a práve tí sú
spoločnosťou eliminovaní“ (tamže: 67). Kapitalistický systém je tak v súlade s
marxistickým presvedčením v podstate vnímaný ako synonymum neslobody, keďže
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z jeho podstaty vyplýva, že veľká časť obyvateľstva je vykorisťovaná
privilegovanou menšinou. Kapitalizmus sa však zároveň mení a prispôsobuje,
pričom tieto svoje nedostatky kompenzuje uspokojovaním predovšetkým
materiálnych a kultúrnych potrieb ľudí, čo môže v praxi znamenať viac šťastia a
zábavy, ale rozhodne nie slobody. Podľa autorov frankfurtskej školy však naplneniu
slobody v rámci oslobodenej spoločnosti nebráni samotný pokrok a z neho
vyplývajúce civilizačné výdobytky, ale spôsob, akým si ich moderná spoločnosť
privlastnila a zneužila na udržiavanie väčšiny ľudí v stave dobrovoľnej ale
neslobodnej poslušnosti. „Je stále potrebné uvádzať, že motorom útlaku nie je
technológia ani technika, ani stroje, ale prítomnosť vládcov v nich, ktorí určujú ich
počet, životnosť, moc, miesto a význam, ktoré v živote zaujmú. Je stále potrebné
opakovať, že veda a technológia sú úžasným nositeľom oslobodenia a že len ich
používanie a reštrikcie v represívnej spoločnosti z nich robia nástroje nadvlády“
(Marcuse 2005: 12).
Kultúrny priemysel
Ako významnú ideologickú zbraň kapitalistickej spoločnosti Západu
identifikuje kritická teória jej kultúrnu zložku. Tá svojou funkciou v podstate
nahradila náboženstvo a udržuje ľudí v stave konformity, otupenia a slepej
poslušnosti. Manipulácia občana v súčasnej spoločnosti ide tak ďaleko, že
jednotlivcovi je predpisované aj to ako má tráviť svoj voľný čas. K tomu slúži
kultúrny priemysel1, ktorý zbavuje jednotlivca aktivity a tým aj sebarozvoja.
Rozpracúvaním Marxovej tézy, že vládnuca trieda spoločnosti nielen vlastní
prostriedky materiálnej výroby, ale zároveň kontroluje aj produkciu spoločensky
dôležitých myšlienok a hodnôt (vládnuca ideológia), kritickí teoretici Frankfurtskej
školy skúmali industrializáciu masovo produkovanej kultúry, čiže "kultúrny
priemysel". Produkty kultúrneho priemyslu v ich nazeraní poskytovali ideologické
odôvodnenie existujúcich kapitalistických spoločností. Ako prví rozpoznali význam
kultúrneho priemyslu ako významného faktora socializácie.
Konzument kultúrneho priemyslu sa už dopredu pomocou daných signálov
dozvedá, čo si má myslieť a aké morálne jednanie je správne. Kantovský ideál
spätosti morálky so slobodou sa nenaplňuje. Pôvodná myšlienka buržoázneho
umenia, ktoré bolo akousi revoltou proti strnulosti spoločnosti, teraz odnaučí jeho
spotrebiteľa vlastnému mysleniu. Tam, kde predtým autentická kultúra kultivovala
jednotlivca, tam dnes masová produkcia "kultúrneho priemyslu" likviduje
jednotlivca a produkuje masovú spoločnosť, ktorá toleruje iba "pseudo-osobnosti".
V dobe, v ktorej autori písali svoju knihu, nemohli zrejme ani tušiť, aký rozvoj
dosiahnu moderné masmédia, avšak aj napriek tomu veľmi presne odhadli ich
1

Termín proletariát vo svojej práci nahrádzajú termínom masy. Odmietajú preto termín
masová kultúra, pretože by tým obviňovali masy zo znehodnotenia kultúry a nahrádzajú ho
pojmom kultúrny priemysel.
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pôsobenie na jednotlivca. Odhadol to aj Rousseau, keď varoval svojich súčasníkov
pred šírením kníhtlače. Objavenie kníhtlače hodnotí J.J. Rouseau takto: „Bezbožné
písomnosti Leukippov a Diagorov zanikli spolu s nimi, nepoznali ešte umenie
zvečniť extravagantnosti ľudského ducha, vďaka tlačenému písmu a spôsobu, akým
ho používame, nebezpečné rojčenia Hobbesov a Spinozov pretrvajú naveky“
(Rouseau 1989: 71). Umenie, veda a literatúra tu existovali už od staroveku, ale
nikdy nenadobudli masový charakter. Avšak vďaka kníhtlači prerástlo „lokálne
intoxikovanie mysle do celosvetovej epidémie“ (Ludassyová 1993: 755). Ľudskú
slobodu podľa Rousseau ohrozuje veda, pokrok a umenie a „zatiaľ čo vláda a zákony
sa starajú o bezpečnosť a blahobyt pospolitých ľudí, vedy, literatúra a umenie, ktoré
sú možno menej despotické, no o to mocnejšie, ovešajú ich okovy girlandami
kvetov, potláčajú v nich pocit pôvodnej slobody, pre ktorú sa narodili. Ľudia si kvôli
nim obľúbia otroctvo a stanú sa z nich takzvaní civilizovaní ľudia“ (Rousseau 1989:
72).
Javí sa teda, že aj tento problém masového konzumovania vedomostí nie je
nič nového. Navyše v spojení s komerciou kultúrneho priemyslu v podobe masmédií
získava nesmiernu moc nad spoločnosťou. Všetka emancipácia, ktorú by ľudia mohli
dosiahnuť, sa pôsobením veľmi dômyselného manipulovania človekom zmazáva.
Záver
Pôvodne bolo osvietenstvo nástrojom, pomocou ktorého sa buržoázia
dostala k moci. Hlavnými zásadami osvietenstva boli: odpútanie síl, všeobecná
sloboda a sebaurčenie. Avšak vďaka povahe osvietenstva sa tieto nástroje obrátili
proti samotnej buržoázii v momente, kedy sa chopila politickej moci. „Osvietenstvo
sa stalo pre vládnucu triedu nepriateľom, a preto muselo byť eliminované
a potlačené“ (Adorno 2009: 96). Ako mohlo dôjsť k takému zvratu? Rozpracovaním
Marxovej tézy o ideológii a nadvláde, ale aj Weberových myšlienok o byrokratizácii
a účelovej racionálnosti predstavili autori Adorno a Horkheimer osvietenstvo ako
"totalitné". Prechádza celou spoločenskou realitou a nič nevynecháva. Myslenie
podlieha prísnym zákonom matematiky a určuje morálku. Tým však v sebe nesie
logický spor, kedy sloboda a morálka sú jedno a podliehajú na matematickej úvahe
založenom, kalkulujúcom rozume. Jednotlivec, ktorý si vydobyje slobodu, ju musí
nutne stratiť v peripetii práva, nariadení, vôle väčšiny a vlády trhu. Týmto sa
minimalizuje revolučný potenciál ľudí. A to najmä preto, že kapitalistická
modernosť sa úspešne presadila pri ovládaní a mystifikácii jednotlivca
prostredníctvom reklamy, masových médií a nových foriem spoločenskej kontroly.
Ambíciou autorov frankfurtskej školy tak bolo poukázať na nebezpečenstvá
vyplývajúce z fungovania modernej spoločnosti Západu, ktoré na prvý pohľad vôbec
nemusia byť viditeľné. Sloboda, ktorá mala v rámci moderných liberálnodemokratických spoločností dosiahnuť svoj najväčší rozmach, je podľa tohto prúdu
kritiky len ilúziou. Kritická teória ako metóda si tak aspoň vo svojom počiatočnom
štádiu dáva za cieľ otvoriť utláčaným masám oči, aby si uvedomili, že to, čo
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považujú za slobodu, predstavuje akúsi novú formu nadvlády. Problém, ktorý si
jednotliví autori veľmi dobre uvedomovali, spočíval v tom, že práve z dôvodu tejto
zaslepenosti široká verejnosť vôbec nevnímala potrebu oslobodzovania sa.
„Problém, ktorému čelíme, je potreba oslobodiť sa od spoločnosti, ktorá nie je
chudobná, nerozpadá sa, vo väčšine prípadov nie je teroristická, ale od spoločnosti,
ktorá do veľkej miery rozvíja materiálne a dokonca aj kultúrne potreby človeka –
spoločnosti, ktorá ak použijeme slogan, uspokojuje potreby stále väčšej časti
populácie“ (Marcuse 2005: 77).
Súčasťou týchto naplnených potrieb a z nich vyplývajúcej spokojnosti občanov, je
však aj manipulácia s ich myslením, ambíciami a pocitmi, čo ešte viac prispieva k
strate súkromnej sféry na úkor štátu, ktorý jednotlivca plne ovláda a kontroluje s
jeho vedomým alebo nevedomým súhlasom.
Na záver by sa dalo teda povedať, že predstavitelia frankfurtskej školy sú
v skutočnosti obrancami projektu osvietenstva, pretože ich kritika odhaľuje moderné
formy zotročovania človeka. Iba ich odhalením je možné vykonať nápravu. „Keď
v osemnástom storočí definoval Kant osvietenstvo ako odvahu myslieť, netušil, že
vek osvietenstva práve v mene racionalizácie vytvorí systém, ktorý samostatné
myslenie poprie. Práve v tom spočíva kritika osvietenstva zo strany frankfurtskej
školy. Akoby etapa osvietenstva bolo iba podvodom na ľuďoch. Akoby autentické
osvietenstvo ešte len čakalo na svoj čas“ (Blaha 2008:154).
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ĽUDSKÁ PRIRODZENOSŤ A BARBARSTVO Z POHĽADU G. B.
VICA
Marcela Maglione
Abstract: The central focus of the study is human nature with the accent on its historicity from
the position of the philosophical thinking of G. B. Vico. The article is about the human nature
in relation to the organized and unorganized barbarism and within the dyadic dynamism.
Key words: human nature, historicity, organized barbarism, unorganized barbarism.

Problém ľudskej prirodzenosti už dávno nie je výlučne záležitosťou
filozofie, ale stáva sa doménou uvažovania aj „ne-filozofov“, vedcov takých
špeciálnych vied ako napríklad sociobiológie, evolučnej psychológie, ďalej
kognitívnej psychológie, sociológie, neurobiológie, diskurzívnej psychológie,
sociálneho konštrukcionizmu, etológie, kultúrnej a sociálnej antropológie, ale aj
teológie a mnohých ďalších vedných oblastí. Vedami poskytovaná názorová
diferenciácia vytvára jednotu v podobe sémantického poľa ľudskej prirodzenosti.
Uvedené pole predstavuje súbor alebo skupinu takých výrazov, ktoré vyjadrujú
príbuzenské vzťahy a teda významovo spolu blízko súvisia. Napriek rozdielnostiam
vedeckých teórií, či už z hľadiska obsahu alebo prístupu k problematike ľudskej
prirodzenosti, spoločne predstavujú snahu zorientovať sa v tom, čo je človeku
v konečnom dôsledku „najbližšie“ – v jeho prirodzenosti.
Jednou z mnohých takýchto orientácií v ľudskej prirodzenosti je aj prístup
Giambattistu Vica, talianskeho filozofa z prelomu 17. a 18. storočia. Zastáva
klasické aristotelovské stanovisko spoločenskej ľudskej prirodzenosti v medziach
historickosti a dialektiky. V konečnom dôsledku Vico ani inak, ako historicky
a spoločensky, nemohol chápať ľudskú prirodzenosť. Dôvodom bol samotný princíp
a východisko, ktorému podrobil sled svojich myšlienok. Uvedenú zásadu označil
ako verum ipsum factum1. Jeho filozofia je preto výsostne antropologická – vychádza
z človeka, pojednáva o človeku a smeruje k človeku. Filozofovou výzvou je:
neseparovať človekom stvorené veci od ľudského bytia, ľudskej prirodzenosti, ktorá
je v kontexte svojej historickosti ich pôvodcom. V duchu Vicovej interpretácie sa
domnievame, že každé ľudské tvorenie je človeku prirodzené. Spoločnosť, zákony,
náboženstvá, mravy, zvyky, spev, mýty, rituály, inštitúcie sú prirodzené výtvory,
ktoré, ako hovorí Berlin, sú „prirodzenými formami sebavyjadrenia, komunikácie
s ostatnými ľudskými bytosťami alebo s Bohom“ (Berlin 1978: 24).
Spoločne s Vicom tvrdíme, že pravou prirodzenosťou človeka je jeho
spoločenská povaha. Pričom nie preto, že to tvrdíme, tak aj konáme, ale preto, že
určitým spôsobom konáme, tak tvrdíme, že ľudská prirodzenosť je spoločenská.
Alebo: nie preto je naša prirodzenosť spoločenská, že to tvrdíme, ale preto, že ju
1

Pravda spočíva v uskutočnení; pravdivé je to, čo je uskutočnené.
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tvoríme. Práve dejiny sú studňou poznania o človeku a im patrí majoritná vďaka za
to, že vieme v človeku zadefinovať niečo, čo označujeme ako ľudská prirodzenosť.
Nič iné nám neostáva, iba k sebe pristupovať cez to, čo sme kreovali, cez
spoločnosť, kultúru a dejiny. Z nášho pohľadu je preto veľmi zaujímavé, ako sa
Vicovi podarilo prepojiť myšlienku prirodzeného a umelého v historickej danosti.
Spoločnosť, dejiny a kultúra prezentujú človeka v zmysle toho, aký je. Takto Vicom
vyprofilovaná spoločenská prirodzenosť človeka je napokon kľúčom k ďalším
úvahám o jej vzťahu k barbatstvu v jeho organizovanej a navrátenej podobe.
Nasledujúce tvrdenia vychádzajú z predpokladu, že niečo také ako ľudská
prirodzenosť, všeobecne povedané, ako „tendencia (sklon) správať sa určitým
spôsobom“ (Višňovský 2006: 23) existuje, a to ako spoločenská a zároveň
progresívna, uchopovaná a poznávaná historicky. Preto predpokladáme, že
spoločenská ľudská prirodzenosť sa mení v závislosti od historických
a spoločenských zmien.
Relevantným pre Vicovu analýzu ľudskej prirodzenosti sa mu stáva štúdium
dejín. Využíva pri tom fantáziu, či tzv. rekonštruujúcu imagináciu (Vico 1991: 140,
158), (Berlin 1978: 60), prostredníctvom ktorej si môžeme zodpovedať otázky typu:
ako sme sa stali tým, čím sme a prečo konáme tak, ako konáme; ako myslíme, čo
chceme a potrebujeme, v čo dúfame a k čomu smerujeme. Dejiny, ako zdroj
odpovedí, zahrňujú všetky skúsenosti a výtvory ľudského rodu (jazyk, inštitúcie,
zákony, rituály, obrady, mýty, zvyky, legendy a pod.). Rekonštruujúca imaginácia je
založená na preniknutí do minulosti danej kultúry, do jej zvykov, vierovyznania,
spôsobov života, názorov a podobne. Je však pozoruhodné, že Vico sám
neprezentuje žiadny návod, metódu, ako postupovať a realizovať toto prenikanie.
Každý národ, či kultúra, do značnej miery implikuje a demonštruje svoj partikulárny
historický vývoj a charakter, odlišný od ostatných. Táto sféra jedinečnosti kultúr je
napriek tomu nositeľkou mnohých analógií. To znamená takých historických prvkov,
ktoré v mnohom korešpondujú s inými historickými obdobiami, či kultúrami. Do
istej miery potvrdzuje, že to, čo Homér znamenal v antike, znamená Dante
v renesancii; Július Cézar v antike, Napoleon v novoveku; to, čo symbolizuje Juraj
Jánošík v slovenskej kultúre, stelesňuje Robin Hood v anglickej. Domnievame sa, že
obrazotvornosť je istým predpokladom nájdenia zmyslu v dejinách. Dať zmysel
minulosti, znamená snažiť sa preniknúť aj do tej najbanálnejšej situácie, historického
okamihu, udalosti, činu. Prostredníctvom tejto imaginatívnej schopnosti
rekonštruujeme a opakujeme skúsenosť, ktorá však neostáva len v dimenziách našej
predstavivosti, ale – vďaka analogickým požiadavkám, potrebám, ambíciám –
preniká opäť do reálneho historického diania a sveta.
Vicom chápaná ľudská prirodzenosť síce nie je niečím stálym a nemenným,
to však neznamená, že nemôže byť niečím jednotným. Akú podobu má však táto
jednota nestálosti? Vo Fayovej (2002: 53-55) klasifikácii jednoty nachádzame
podnet pre uvažovanie o modeli jednoty, ktorý by zodpovedal a poslúžil vyššie
vymedzenej Vicovej filozofickej koncepcii. Domnievame sa, že filozofova natura
147

humana nedemonštruje kompaktný a integrálny základ, ktorý prechádza zmenami,
ale niečo, čo je samotnými týmito zmenami, sledom rôznych modifikácií ľudského
ducha, t. j. je súhrnom interakcií, relačnou jednotou. Vico projektuje ľudskú
prirodzenosť ako hracie pole zmien a vzájomných relácií, ako aktivitu či proces
neustáleho historického a sociálneho sebavytvárania, pričom celistvosť týchto aktivít
napokon vytvára samotné dejiny.
Skutočnosť, že ľudia žijú v spoločnosti, je prirodzenou záležitosťou a nie
akýmsi aktom násilia a donútenia, túžby, sily či strachu človeka žiť usporiadane.
Vášne sú príčinou a motorom sociálnej, politickej a historickej dynamiky. Napriek
tomu, že túžby, potreby a strach môžu, a napokon aj sú naturálnou súčasťou a
výbavou človeka, predsa len ich Vico nepovažuje za príčiny (causa) spoločenského
žitia a usporiadania. Ide o to, že byť spoločenským je nevyhnutnosťou človeka, a tá
príčiny nepotrebuje. Ľudské vášne môžeme považovať za príčiny nanajvýš iba
v súvislosti so sociálnou, historickou a politickou dynamikou. No vo vzťahu
k nevyhnutnosti o nich Vico uvažuje ako o príležitostiach (occasio), prostredníctvom
ktorých si ľudia uvedomujú a realizujú svoju spoločenskú prirodzenosť (Vico 1974:
60). Tak, ako veci nemajú trvanie mimo svoj prirodzený stav, tak ani ľudský rod
nemôže žiť inak ako v spoločnosti (Vico 1991: 101).
Ľudská prirodzenosť a organizované barbarstvo
Moderné filozofické myslenie priam kričí po potrebe vyrovnať sa
s problémom ľudskej prirodzenosti. S ľudskou prirodzenosťou je to azda tak, ako
hovorí Arendtová v súvislosti s koncentračnými tábormi a masovým vraždením, že
„zdravý rozum a ‚normálni ľudia‘ odmietajú uveriť, že všetko je možné“
(Arendtová 1996: 596). Táto naša skľučujúca ba priam nepochopiteľná historická
skúsenosť ukazuje, že „ľudská prirodzenosť je len vtedy ľudská, pokiaľ človeku
otvára možnosť stať sa niečím vysoko neprirodzeným, t. j. človekom“ (tamže: 614).
Pozvoľný rozpad ľudskej prirodzenosti do jej „neprirodzenosti“ vyjadruje to, čo je
v človeku ľudské. Práve uvedené Arendtovej vymedzenie ľudskej prirodzenosť
podporuje nami presadzovanú myšlienku jej nestálosti a dialektiky. No zároveň je
natoľko mätúce, že len ťažko v nej nájsť jasnejšiu odpoveď na to, čo ľudská
prirodzenosť v skutočnosti je. Vico je známy svojím stanoviskom vývoja ľudskej
prirodzenosti, počnúc jej poetickou podobou, potom heroickou a končiac ľudskou či
rozumovou prirodzenosťou. V intenciách Arendtovej tvrdenia a Vicovej filozofie
historického kolobehu je ľudská prirodzenosť ľudská len v takej historickej etape,
ktorá je charakteristická svojou racionalizáciou, individualizáciou, a teda vo vzťahu
k predchádzajúcim historickým etapám je čímsi už akoby „neprirodzeným“. No
zároveň je ľudská prirodzenosť ako ľudská aj vtedy prirodzená, keď človeku otvára
možnosť stať sa niečím výsostne neľudským, zvieracím. Aj takýmto spôsobom
ľudskú prirodzenosť prezentujú dejiny a spoločensko-dejinné udalosti.
Človek je v rámci premien ľudského ducha tvorcom prirodzeného pokroku,
techniky, a teda samotnej modernej, racionálnej či byrokratickej spoločnosti. A to aj
148

napriek tomu, že vyúsťuje do degenerácie, deštrukcie, tyranie a neslobody. Bauman
a Arendtová sa snažia ukázať, že človek nemusí žiť v jaskyniach mimo civilizovanú
spoločnosť, aby zaprel a zahubil v sebe ľudskosť, humanistické princípy a zásady.
Človek nemusí prekračovať brány miest, aby sa naplnilo akési opätovné zrodenie
„zvieracej“ existencie; aby sa prebudilo neprebudené ľudské zviera. Spoločnosť, ako
produkt ľudskej prirodzenosti, zredukuje človeka na zväzok reakcií, na objekt bez
individuality, v zmysle Pavlovovho psa s podmienenými reflexami. Takéto ľudské
zviera dokáže žiť len v spoločnosti, ktorá ho na niečo tak nízke – ale o to
nebezpečnejšie – „zjednodušila“. Zdá sa, že dnes si už oveľa viac uvedomujeme, že
spoločnosť a naša prirodzená náklonnosť k pospolitosti v nás zveľaďovala
civilizačným procesom ľudskosť. Moderná spoločnosť však zároveň vytvorila také
podmienky a okolnosti, ktoré nihilizujú sympatie, súcit, pozitívne hodnoty a morálnu
zodpovednosť voči iným. To všetko pod egidou civilizácie, emancipácie ľudstva,
industrializácie, pokroku a modernizácie. „‚Civilizačný proces‘... núti nás všetkých
(či aspoň väčšinu), aby sme nemali radi násilie a vyhýbali sa mu. Ale moderná
civilizácia tiež vynašla prostriedky ako zneutralizovať túto averziu a odpor, keď
príde na spoluvinu pri násilných skutkoch, najmä keď sa tieto skutky dejú v mene
civilizovaných hodnôt“ (Bauman 2002: 328-329).
Prijatie spoločenskej ľudskej prirodzenosti, jej historickosti, akceptovanie
rozdielu medzi príležitosťou (occasio) a príčinou (causa), a napokon aj viera, že
všetko je možné, znamená zachytiť podmienky a východiská existencie bipolarity
spoločenských vzťahov. Človek sa môže stať aktérom zavrhnutia určitých
spoločensky neakceptovateľných ľudí. Môže sa nechať ovládať predsudkami,
antipatiou voči Inému (človeku, či etniku, rasy, a pod.). Inými slovami predsudky,
averzia, hostilita, to všetko a iné sú príčinou zmien, dynamiky sociálnych
a historických pomerov, ale aj príležitosťou uvedomenia si spoločenskej
prirodzenosti človeka. Upozorňujeme na ne ako na pochybné postoje, ktoré
v mnohonásobnom množstve dokumentujú aj ľudské dejiny a v nich azda
najvýraznejšie vystupujú totalitné režimy. Akceptácia vydedencov spoločnosti, pod
akousi záštitou „oprávnených“ postojov ako podmieňujúcich faktorov ich inakosti,
nevyplýva ani tak z presvedčenia, že ich prirodzenosť nie je ľudská, ako skôr
z obavy a zo strachu, že to „ne-ľudské“, čo sa v nich usilujeme nájsť a proklamovať,
ako zámienku ich totálnej deštrukcie, nie je z pohľadu „normálnych ľudí“ vôbec
ničím netypickým, práve naopak – až príliš príznačným.
O ľudskej prirodzenosti sa dozvedáme viac, ak ju skúmame nie z pozície
konkrétneho indivídua, ale – prístupom G. B. Vica – z pozície národa ako kolektívu.
Východiskom mu je azda najvýstižnejšie a najznámejšie tvrdenie platné pre celú
jeho filozofiu, a to, že tento svet je určite vytvorený ľuďmi (Vico 1991: 136-137,
144, 442). Skúmanie individuálnej beštiality, ktorá sa napríklad realizovala
v počiatočných koncentračných táboroch abnormálnymi a kriminálnymi živlami
(duševne chorými či kriminálnikmi), nie je dostačujúcou mierou hodnotenia ľudskej
prirodzenosti a zároveň nie je nevyhnutným otrasom pre človeka a pochybením
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o človeku. Arendtová na základe svojich zistení šokuje, keď po prevzatí
koncentračných táborov príslušníkmi SS - celkom „normálnymi ľuďmi“ - sa
vraždenie stalo systematickou, chladnou a organizovanou deštrukciou, ktorá v sebe
zahrňovala masu ľudí (Arendtová 1996: 613). Moderné mechanizmy dokážu meniť
ľudskú prirodzenosť podľa ľubovôle. V tomto zmysle je pravdivé Rousseauove
tvrdenie, v trochu pozmenenej verzii, a teda, že človek má prirodzený sklon stať sa
všetkým, čo je v jeho moci.2 To znamená, že obsah ľudskej prirodzenosti sa
odhaľuje v interpretáciách spoločnosti a dejín. Každý individuálny a konkrétny
človek chtiac-nechtiac je v každom prípade historická a sociálna bytosť. Jeho život
je limitovaný historickými a sociálnymi podmienkami. A hoci Vico, ako zástanca
menlivej a nestálej ľudskej prirodzenosti, pripúšťa možnosť premeny človeka
v čokoľvek, pripúšťa možnosť návratu do barbarstva, či akúsi barbarizáciu
spoločnosti.
Arendtová (tamže: 616) analogicky zdôrazňuje, že staré teórie, ktoré
uznávajú nemennú a univerzálnu, pre všetkých ľudí identickú ľudskú prirodzenosť,
naplňujúcu ideál ľudskosti, sú len chimérou. Najmä súčasné dejiny potvrdzujú – viac
ako iné historické fakty – ako sa človek stal realizátorom neľudskosti. Totalitné
režimy a moc zviazali človeka do kazajky animálneho reagovania. Ľudia, ktorí
stratili svoju individualitu, sa stali celkom nadbytočnými, tak ako hociktoré iné
zviera, ktoré sa neodlišuje od iného svojho druhu. Len v takomto horizonte je možná
ich masová likvidácia. „Totalitnú moc je možné riadiť a udržiavať len vo svete
podmienených reflexov, vo svete bábok bez najmenšej stopy spontánnosti. Práve
preto, že možnosti človeka sú tak veľké, je možné ho ovládnuť, až keď sa stane
exemplárom živočíšneho druhu človek“ (tamže: 617).
Barbarstvo, ktoré Arendtová opisuje, Keller (2007: 107) definuje ako
primitívne a tvrdé barbarstvo totalitných režimov. No okrem tohto typu barbarstva je
náš vek celkovo prebarbarizovaný, a preto sa zdá, že sme ešte nikdy neboli tak
barbarskí ako za posledné storočie. To, čo Vico zatiaľ iba v náznakoch načrtáva
vzhľadom na barbarstvo reflexie, filozofi a sociológovia detailnejšie rozpracovali
ako organizovanú barbarizáciu a regres moderny. Kritérium efektívnosti a účinnosti,
systematickosť, presnosť a inštrumentálna racionalita, rýchlo sa rozvíjajúca
informačná technológia, byrokracia, to všetko a určite aj mnohé iné stojí za
dehumanizáciou spoločnosti a za jej úpadkom do barbarstva reflexie. Organizovaná
modernosť doviedla svoje vlastnosti systematicky a racionálne až do barbarizovanej
podoby, do organizovaného barbarstva (tamže: 169). Vico svoju obavu z modernej
a racionálnej spoločnosti, z dekadencie a potlačenia morálnej zodpovednosti vyjadril
slovami: „...a tak v priebehu dlhých barbarských storočí otupejú (národy – pozn. M.
M.) v neokrôchanú bystrosť zlomyseľných myslí, ktoré z nich učinia skrz barbarstvo
2

Doslovné Rousseauove tvrdenie z diela Emil alebo o výchove v súvislosti s tým, ako urobiť
najistejším spôsobom svoje dieťa nešťastným, znie: „Človek má prirodzený sklon považovať
za svoje všetko, čo je v jeho moci“ (Rousseau 2002: 76).
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reflexie zver oveľa neľudskejšiu, než akou boli v čase barbarstva zmyslov. Pretože
barbarstvo zmyslov prejavovalo ušľachtilú divokosť, pred ktorou sa iný mohol
chrániť alebo zutekať či strážiť; avšak barbarstvo reflexie podlou zlobou
v lichôtkach a objatiach uberá o život a majetok svojich dôverníkov a priateľov“
(Vico 1928: 163).
Ľudská prirodzenosť a navrátené barbarstvo
V nasledujúcej časti je naším zámerom prezentovať Vicovu koncepciu,
ktorá nechce byť pokusom vyjadriť absolútne vyvrcholenie dejín v podobe
kompletnej deštrukcie človeka bez nádeje na nový začiatok, ale chce byť
opakovanou výzvou pre človeka. Nechce byť stanoviskom absolútneho popretia
mýtu o večnom návrate, či opakovateľnosti cyklov, ani vyjadrením beznádeje, že
všetko je márnosť nad márnosť. Vicom kritizované upadanie ľudstva do zúfalstva je
sprevádzané nádejou na nový začiatok. V osobe Giambatistu Vica sa stretáva
pesimista s optimistom. Únikovú cestu z reflexívneho barbarstva nachádza filozof
v akomsi „rehabilitačnom“ barbarstve, ktoré na špirále historického kolobehu
a v intenciách corso – ricorso 3 predstavuje tzv. navrátené barbarstvo.
Ponúka sa nám otázka, aké barbarstvo v súčasnosti zažívame? Na základe
čoho predpokladáme, že jeho aktuálna podoba má akýsi očistný či katarzný
charakter? Jedno je isté, barbarizáciu spoločnosť neopustila, len jej podoba variuje.
Francúzsky sociológ Jean-Pierre Le Goff hovorí, že zažívame obdobie nežného
barbarstva, pretože naše hodnoty, názory, postoje, ciele, potreby sú postupne, jemne,
pokojne, nenásilne, a teda priam zamatovo prispôsobované a modifikované
požiadavkám a potrebám ekonomiky. Táto premena sa realizuje spontánnosťou,
dobrovoľnosťou, autonómnosťou jednotlivých aktérov a súčasne v zmysle zásad
manažmentu, metód riadenia podnikovej činnosti. Nežné barbarstvo pestuje
a rozvíja v človeku absolútnu oddanosť, nasadenie, sebaobetovanie v prospech
záujmov silnejších. To znamená, že vytvára emocionálnu väzbu, puto medzi
riadiacim činiteľom a jednotlivcom ako riadeným účastníkom, ktorému sa tak
stierajú hranice medzi sférou profesie a súkromia (Keller 2007: 107-109).
Žijeme v období silnej privatizácie, v období pohlcovania verejného
súkromným, kedy funkcia štátu ako garanta bezpečnosti a istoty končí. Keller
označuje túto situáciu a obdobie pojmom refeudalizácia či postmoderný feudalizmus
(Keller 2007: 149). Predpokladá prechod od organizovanej spoločnosti do
neorganizovanej modernosti a barbarstva, to znamená do spoločnosti, ktorá sa
svojimi charakteristickými črtami podobá spoločnosti stredovekého feudalizmu. Je
to spoločnosť, v ktorej verejný sektor neexistuje a štát ma význam len symbolický.
Dochádza k strate štátom zabezpečovanej istoty, k dichotómii obyvateľstva,
z ktorého sa postupne vytráca stredná vrstva. A hoci sa zachováva formálna rovnosť,
skutočnosťou je sociálne nerovná stratifikácia spoločnosti, s čím je neodmysliteľne
3

Corso ako prvotný chod dejín, ricorso ako jeho opakovanie.
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spojený silný protekcionizmus, či klientelizmus (tamže: 169). Rizikom blízkej
budúcnosti je všeobecná neistota, pretože verejná moc, štát sa bude vyznačovať
neschopnosťou zabezpečiť ochranu obyvateľstva. Alebo ako hovorí Keller:
„Zoslabovanie moci štátu vytvára mocenské vákuum a v ňom narastá priestor pre
zvýraznenie vplyvu súkromných subjektov moci. Tomuto procesu napomáha
prechod formálnych organizácií do podoby sietí sprevádzaný volaním po odbúraní
byrokracie. Postupujúca kríza sektoru verejných služieb (prehlbujúca sa verejná
chudoba) a výrazné šírenie osobných služieb vytvára predpoklady pre vznik
systému, ktorý – podobne ako feudalizmus – sektor verejných služieb prakticky
nepozná“ (tamže: 173). Polarizáciu spoločnosti a jej akýsi retrospektívny návrat k
feudalizmu vyplýva z klasického vymedzenia recipročného vzťahu vernosti, lojality
ale aj povinnosti medzi pánom a vazalom. Tak ako v stredovekom feudalizme moc
feudálov pochádzala z pôdy, ktorú kultivovali lénnici, vazali odkázaní na lénneho
pána a jeho majetky, tak v postmodernom feudalizme moc patrónov, privilegovaných
pochádza z poskytnutia ochrany, ktorú si síce nie sú schopní klienti zabezpečiť sami,
ale sú spôsobilí ponúknuť nejakú požadovanú protislužbu za ochranu a bezpečnosť.
Problému barbarstva, tzv. navráteného barbarstva 4, sa Vico výrazne venuje
predovšetkým v poslednej tretine Novej vedy. Tvrdí: „Z nesčíselných miest, ktoré sú
roztrúsené po celom tomto diele a ktoré pojednávajú o nesčíselných matériách,
vyplýva obdivuhodná zhoda prvého barbarstva s dobou navráteného barbarstva; je
teda ľahké z nich porozumieť návratu ľudských vecí, ku ktorému dochádza, keď
národy opäť povstanú“ (Vico, 1991: 419). Vico je odhodlaný vniesť viac svetla na
tmou zahalené obdobie druhého barbarstva, ktoré predstavuje a charakterizuje ako
návrat či ricorso prvého barbarstva heroického obdobia. Je zaujímavé, ako si Vico –
ale aj mnohí po ňom5 – uvedomuje a zároveň argumentačne dokladá analogickú
príbuznosť medzi stredovekým a antickým feudalizmom. Práve ich podobnosť,
4

Prepojenie Vicovho navráteného barbarstva a Kellerovým refeudalizmom je pre nás
opodstatnené, pretože Vico, podobne ako Keller, operuje s myšlienkou návratu, opakovania
niečoho minulého. S tým rozdielom, že Vico spája navrátené feudálne barbarstvo s jeho
antickou podobou, zatiaľ čo Keller vidí renesanciu podmienok typických pre stredovek
v období postmoderny. No a napokon naša alternatíva na pozadí oboch autorov predstavuje
akýsi návrat navráteného barbarstva.
5
Napríklad Max Weber chce v diele Hospodárstvo a spoločnosť (Wirtschaft und Gesellschaft)
poukázať na šírku vymedzenia feudalizmu, ktorý – hoci je typický práve pre stredovek – sa
nachádza aj v iných historicko-geografických lokáciách (napr. v antickej Sparte, vo východnej
Ázii v podobe východného feudalizmu v Číne, Japonsku, t. j. v antickej polis ale aj vo
východných monarchiách a pod.). Rozlišuje dva typy feudalizmu: jeden je založený na léne,
na držbe pozemku (lénny feudalizmus) a druhý na benefíciách, či úradoch (prebendálny
feudalizmus). Léna sú priznané vazalom za nejaké špecifické služby, ktoré majú
predovšetkým militárny charakter. To znamená, že klient je viazaný voči svojmu pánovi
povinnou vojenskou službou, prípadne môžu tieto služby zahrňovať aj rôzne administratívne
funkcie (Weber 1978: 255-262).
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predovšetkým v rámci vzťahu pána a lénnika, sa stala opodstatnením analogickosti
prvého a druhého barbarstva.6
Keď Vico pripodobňuje navrátené barbarstvo, ktoré spája s obdobím
stredoveku, k prvému (heroickému) barbarstvu, robí to na základe určitých
spoločných znakov. Jedným z nich je návrat heroických lúpeží v podobe
korzárskych výprav, ale aj náboženskými vojnami v podobe križiackych výprav, či
znovuobjavenie opátskych a biskupských azylov, ku ktorým sa ľudia utiekajú
a v prospech ktorých sa vzdávajú svojej osoby, rodiny, majetkov, aby získali ich
ochranu. To znamená, že nastupuje obdobie krutosti, v ktorom relevantné postavenie
nadobúdajú božské zákony diktované náboženstvom ako najvhodnejší prostriedok
ochrany proti násiliu, krutosti, divokosti ľudí, ktorí sa vzdali ľudských zákonov
(tamže: 421). Uvedená substitúcia ľudských zákonov napokon vedie k zrieknutiu sa
mocného prostriedku udržania stability a rovnováhy medzi ľuďmi. Alebo – v jazyku
modernosti – dochádza k privatizácii zákonodarstva, v rámci ktorého prechádzajú
ľudské zákony pod patronát súkromného záujmu. Preto sa stáva prirodzeným, že
ľudia zo strachu pred opresiou, segregáciou a vyhubením, prichádzali – v minulosti –
k biskupom, opátom a pánom, dnes prichádzajú k elite spoločnosti schopnej
poskytnúť bezpečie a istoty. Vzdávajú sa svojej osoby, majetku a rodiny pod ich
ochranu, ktorú nahrádzajú vernosťou, poctou, chválou a posluhovačnosťou. „Toto
poddanie sa a ochrana“ ako hovorí Vico „sú hlavnými zložkami lén“ (tamže: 422).
Sú to prvky, na ktorých je zároveň postavená moderná refeudalistická spoločnosť,
v ktorej štát stráca svoje monopolné postavenie v otázkach bezpečnosti, ochrany
a sociálnych istôt.
Tak ako Vico nachádza analogické prvky medzi prvým (antickým)
a druhým navráteným (stredovekým) barbarstvom, tak aj súčasné dianie poodhaľuje
ricorso istých fenoménov. Napríklad podľa niektorých môžeme byť priamymi
pozorovateľmi návratu náboženských vojen ako zrážky Západu a islamu, alebo ako
hovorí Huntington stávame sa svedkami stretu civilizácií, ktorých určujúcou
a fundamentálnou charakteristikou je náboženstvo. Vyjasňovanie civilizačných
nepokojov a konfliktov vysvetľuje v náboženskom kontexte, pretože sa takmer vždy
odohrávajú medzi ľuďmi, ktorí vyznávajú odlišné náboženstva, a pretože viera
v odlišných bohov je podmienkou narastania krutosti a intenzity stretov (Huntington
2001: 307). Uvedomujeme si však prílišnú jednoznačnosť a zjednodušenosť
Huntingtonových tvrdení, pretože v skutočnosti sa nejedná o náboženskú vojnu, do
ktorej vstupujú rozmanité náboženstva (t. j. kresťanstvo a islam), kultúry (západná
a východná), ale o vojnu politických entít. Todorov vytýka Huntingtonovi uvedené
skutočnosti, pretože neakceptoval rozlíšenie medzi islamom a islamizmom, medzi
náboženstvom a politickou stranou (Todorov 2011: 107). Odvolávať sa na
6

„U všetkých starovekých národov nachádzame klientov a klientely, ktoré nemožno
výstižnejšie vyjadriť ako vazali a léno; aj znalci feudálneho práva nenašli pre ne v latinčine
vhodnejšieho názvu ako clientes a clientelae“ (Vico 1991: 122).
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náboženstvo malo vždy svoj efekt, pretože to znamená apelovať a dovolávať sa
vyšších, vznešenejších cieľov. Skutočným pozadím nepokojov sú zvyčajne
rozmanité politické konflikty, hospodárske záujmy, a to nielen v súčasne
diskutovaných vzťahoch Západu a islamu, ale aj v období križiackych výprav.
Ľudská prirodzenosť na rozhraní spontánnosti a reflexie, imaginácie a
racionality
Z čítania Vicových myšlienok si uvedomujeme ich predstih voči samotným
dejinám. Predovšetkým keď hovorí o vplyve barbarstva reflexie na premenu človeka
do jeho beštiality, a teda do podoby oveľa neľudskejšej ako skrz barbarstva zmyslov.
Zver, na akú nás mení totalitná moc, t. j. na zver reťazových reflexov, ktoré
prebiehajú v rovnakom poradí, ktoré majú svoj presne vymedzený cieľ a ktoré vedú
k ustáleným spôsobom správania (Hartl 2000: 232), je zrejme vrcholom a vyústením
toho, čo človek môže byť v organizovanej fáze modernosti. Človek tak stratil svoju
spontánnosť, bezprostrednosť, živelnosť, aby sa stal väzňom vlastných reflexov.
Dekadencia ľudského racionálneho veku sa vyznačuje presýtenosťou ratia,
racionalitou konania a potenciou človeka stať sa čímkoľvek.
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime o interpretáciu dialektiky, ktorú Vico
vo svojej teórii historického kolobehu rozvíja v pojmovom vymedzení spontánnosti
a reflexie, a tak zapája do koncipovania problematiky barbarstva.
Vico vysvetľuje historické dianie na základe ideálnych večných dejín, ktoré
majú triadický rytmus – božská, heroická a ľudská etapa. Inšpiráciu nachádza v
egyptskej redukcii času na tri epochy. Dialektický základ dejín objavuje
v premenách ľudskej mysle, pričom jej dynamická štruktúra tvorí základ
historického rytmu troch období. Vico hovorí, že „ľudia najprv cítia, bez toho že si
uvedomujú, potom si uvedomujú s mysľou zmätenou a pohnutou, konečne jasným
rozumom uvažujú“ (Vico 1991: 115). S menovanými troma momentmi ľudského
ducha – pocit, fantázia a rozum (senso – fantasia – ragione) korešpondujú tri epochy
dejín – božská, heroická a ľudská. Franco Amerio však vo svojej štúdii O viciánskej
dialektike dejín upozorňuje na pravý dynamizmus historického diania. Konkrétne
upozorňuje na fakt, že na viacerých miestach Vicových diel sú heroická a božská éra
chápané nie ako dve odlišné etapy, ale ako vzájomne koincidujúce momenty jednej
epochy, v ktorej pocit a fantázia sú spolu prítomné. Triadickosť zastúpila
dichotómia, dyadický dynamizmus, ktorý je založený na rozdielnosti medzi certum
a verum (istým a pravdivým), corso a ricorso, poetickosťou a prozaickosťou,
filozofiou a filológiou, medzi spontánnosťou a reflexiou, ľudovou múdrosťou
a reflexívnou múdrosťou (Amerio 1968: 119). Vico povýšil spontánnu myseľ na
príčinu a pôvodkyňu procesu civilizovania a zároveň odhaľovania primitívnych či
dávnych civilizácií. Naopak reflexívnu myseľ degradoval na ničivú silu, na nositeľku
dekadencie a to v období, keď civilizácia dosiahla svoj vrchol.
Vico si príliš dobre uvedomoval animálny pôvod človeka. Jeho naturálny
prístup však nevytvoril základ pre naturalistickú filozofiu. A preto si položil otázku,
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ako dochádza k prechodu z prírodného do kultúrneho, ako bol vytvorený občiansky
svet. Odpovede nachádza v samotných premenách ľudskej mysle (Vico 1991: 144),
ktoré sú priamo úmerné premenám sveta národov. Počiatok a pôvod kultúry sa spája
s myšlienkou, konkrétne so zrodením myšlienky na nejaké strašné božstvo.7 A keďže
je človek mierou všetkého (tamže: 99) a má prirodzenú tendenciu interpretovať veci
neznáme a temné podľa svojej prirodzenosti, vášní a zvykov (tamže: 116), tak aj
prvá a pôvodná myšlienka nemohla byť iným ako spontánnym (t. j. nereflexívnym)
výtvorom, aktom duše. Táto spontánna myšlienka okrem toho, že zmiernila
a pretvorila zvieracie vášne na ľudské, zároveň zrodila conatus, impulz ľudskej vôle
(tamže: 141). Ľudská schopnosť myslieť má teda svoj pôvod v imaginácii,
obrazotvornosti. A práve prvá myšlienka, mýtus oslabuje (avšak neodstraňuje)
v človeku to, čo je animálne a beštiálne.
Obsah § 3778 Novej vedy dáva podnet na niektoré závažné otázky: ako je
možné, že prírodný úkaz (blesky, hromy) pôsobí na prírodnú bytosť (človek – zviera,
beštia – nachádzajúci sa vo zvieracom blúdení) a tvorí niečo (myšlienku, mýtus), čo
vôbec nie je prírodné (Fabiani 2002: 101)? V súvislosti s totalitným barbarstvom sa
môžeme pýtať obdobne: ako je možné, že spoločenské fenomény (byrokracia,
organizovanosť) pôsobia na spoločenskú bytosť (človek – občan) takým spôsobom,
že tvoria výsledok (inštinkt – zver podmienených reflexov), ktorý je nanajvýš
necivilizovaný? Môžeme sa domnievať, že tak ako je prvá myšlienka produktom
spontánnosti, tak je inštinkt výsledkom reflexie? Určite nie. Pretože zatiaľ čo
myšlienka sa zrodila, inštinkt v človeku ostáva a je len usmerňovaný či regulovaný
do podoby ľudských vášní. Ľudská myseľ sa vyvíja v protiklade k ustálenému
inštinktu. Inštinkt, ako absencia myšlienky (či už racionálnej alebo imaginárnej), je
vo vzťahu k prvej idei, mýtu o Jupiterovi, niečím odlišným a protikladným (tamže:
99). Túto protichodnosť potvrdzuje fakt, že človek pri spontánne vytvorenej prvej
myšlienke o strašnom božstve, inštinktívne ako zviera nezuteká, ale odhodlane
a trvale participuje na tomto prírodnom jave (Vico 1991: 209).
Ako a v čom teda môžeme nájsť riešenie vyššie položených protikladných
otázok? Pripomíname odlišnosť situácie a podmienok, za akých sa na jednej strane
rodí prostredníctvom spontánnosti fiktívna idea hrozného božstva a na strane druhej
inštinktívnosť človeka v modernej organizovanej, racionálnej a barbarizovanej
spoločnosti. Odpoveď skrýva samotná povaha tejto racionality. Inštinktívne
7

Touto prvou myšlienkou je mýtus o Jupiterovi (Vico 1991: 158).
„...nebesá konečne hrmeli a otriasala sa hromami a strašlivými zvukmi ... A vtedy tí
nepočetní a nutne najsilnejší giganti ... vyjavení a vyľakaní veľkým dojmom, ktorého príčinu
nechápali, zodvihli zrak a zhliadli k nebesám. A pretože v takom prípade prirodzenosť vedie
ľudskú myseľ k tomu, aby účinku pripisovala svoju vlastnú prirodzenosť, ... a ich
prirodzenosťou v onom stave bolo, že boli ľuďmi naskrz robustných telesných síl, ktoré svoje
divoké vášne prejavovali hlučným krikom, predstavovali si, že nebo je veľká oživená bytosť,
ktorú ako takú nazývali Jupiterom“ (tamže: 157).
8
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správanie v totalitných barbarstvách, ako paradigmách modernej racionality, síce
nemôže byť prejavom individuálnej reflexie, individuálnej racionality konajúceho,
ale je – a nielen môže byť – výsledkom racionality konania, ktorá manipuluje aktéra
a okráda ho o možnosť kontroly, a to z dôvodu dosiahnutia maximálneho výsledku
s minimálnymi nákladmi a bez ohľadu na prospech či škodu, ktorá aktérovi
z racionality konania vyplýva (Bauman 2002: 209-210). Bolo by preto chybou
stotožniť barbarstvo, v podobe racionálneho ovládania inštinktov, so „zvieracím
blúdením“ (erramento ferino), v zmysle prvotného či prírodného stavu. Pretože sa
jedná o takú formu beštiality, ktorá nebola pretvorená do organizovaného
a mechanizovaného systému, t. j. do takého systému, na ktorom až totalitné režimy
rozšírili organizovanú účasť masy ľudí (Arendtová 1996: 611-613). Totalitné režimy
vytvorili človeka podmienených reflexov, ktorého konanie je nacvičené podľa
presných pravidiel a za presných podmienok.
S prvou myšlienkou ustráchaných a poverčivých ľudí sa rodia aj imaginárne
pocity viny. Tento pocit je rovnako predstavovaný a imaginatívny ako mýtus
o Jupiterovi. Realita pocitov viny je formovaná a zabezpečená obrazotvornosťou, a
tak pocity sú natoľko reálne, nakoľko sú domýšľané a fantazijné. Strach pred
božstvom je spojený s akýmsi neurčitým a domnelým pocitom viny. V človeku sa
zjavuje akýsi neurčitý pocit, avšak bez racionálneho poznania konkrétnych
previnení. Aké previnenia vynárajú tento strach? Takýmto vedením primitívny
človek nedisponuje. Ale zato „spoznáva, kto mu ich pripisuje, náboženstvo hromov
a bleskov“ (Fabiani 2002: 147). Myšlienka strašného božstva v ňom vyvoláva pocit
viny, ako pocit slabosti, bezmocnosti, menejcennosti a podriadenosti za zlé skutky,
ktoré jednako musel vykonať, keďže ho božskosť ako vyššia prirodzenosť môže za
ne trestať a ohrozovať. V človeku by sa predsa podobná myšlienka nezrodila, keby
sa nejako neprevinil a keby sa jeho prirodzenosť vyznačovala čírou a absolútnou
neskazenosťou a dobrotou. Zároveň by bolo rovnako odvážne prijať protikladne
tvrdenie, a to, že človek je svojou prirodzenosťou absolútne skazená bytosť.
Premeny ľudskej mysle, na ktorých sa zakladá sled dejinných udalostí, by stratili
svoje opodstatnenie. Nenaplnil by sa proces enkulturácie a primitívny človek by
naďalej zotrval vo zvieracom blúdení.
Uviedli sme, že „prvý“ človek, ktorý vyšiel zo zvieracieho blúdenia,
pociťuje neurčitú a nedeterminovanú vinu. Tá sa v ňom rodí spontánne, podobne ako
prvá idea, mýtus o Jupiterovi. Takto vymedzená vina má v počiatkoch ľudských
dejín skôr zmravňujúcu a povznecujúcu tendenciu. Zatiaľ čo prvotný pocit viny je
nadovšetko pociťovaný a nepoznaný, je vina v organizovanom barbarstve
predovšetkým reflektovaná, väčšine ľudí dobre známa, avšak menej alebo takmer
vôbec bez emočného prežitku. Fakt, že sa v reflexívnom barbarstve úspešne podarilo
potlačiť morálnu zodpovednosť, viedol v konečnom dôsledku k depersonalizácii
viny, ktorá stratila svojho aktéra. Aj pocit viny je v modernej spoločnosti riadený
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zákonom generalizácie vzťahov9 a vysokým stupňom racionalizácie. Zvyšovanie
stupňa racionality intenzifikuje neosobnú deštrukciu, ktorá už nie je v rukách
bujarých, iracionálnych a individuálnych vášní ale neosobnej a nezainteresovanej
racionality. „Čím je racionálnejšia organizácia akcie, tým ľahšie je spôsobiť utrpenie
– a ostať pri tom vo vnútornej rovnováhe“ (Bauman 2002: 216).
Spontánne dávame svojou schopnosťou obrazotvornosti a fantázie veciam
a javom význam, a to bez ohľadu na to, či sú interpretácie vo vzťahu k nim pravdivé
alebo len nepravdivým preludom. Je preto zaujímavé a nanajvýš paradoxné, že zatiaľ
čo u Vica stojí fantázia, ako ľudská schopnosť vytvárať špecifické obrazy
a súvislosti pri vnímaní reality, v pozadí prvej idey (mýtu o Jupiterovi) a pri zrode
procesu civilizácie, skutočnosť totalitného barbarstva dokázala, že sila ľudskej
fantázie môže byť priam pekelná a deštruktívna (Arendová 1996: 603). Vicova
fantázia v počiatkoch socializácie pretvorila realitu do chimérických podôb.
Nesnažila sa učiniť z fikcií skutočnosť tak, ako je naopak možné práve takúto
metamorfózu sledovať v organizovanom barbarstve, kedy aj tie najhoršie preludy
ľudskej fantázie človek premieňa na smutnú realitu. Primitívny človek žije
v absolútnej ilúzii, ktorá nie je kompatibilná s realitou. Racionálny (organizovaný)
moderný „barbar“ žije v realite, ktorá je niekedy priam nezlučiteľná s fantáziou.
Z toho dôvodu je doslova nútený, vzhľadom na absentujúcu spontánnosť, popustiť
uzdu svojej fantázii. Zlomový moment, kedy samotná realita prekonala našu
fantáziu, signalizuje koniec jedného kolobehu, aby sa započal nový.
Prostredníctvom fantázie či obrazotvornosti človek komunikuje ostatným
svoje pocity, predstavy, vášne, strach, čím vyvoláva vo svojich spoločníkoch
analogické preludy, vízie a fantazmy o realite (Fabiani 1999: 186). Organizované
barbarstvo, ktoré sa snažíme explicitne zachytiť, je naopak vyjadrením racionality,
prostredníctvom ktorej to, čo človek komunikuje, nevyvoláva v blízkych svojho
druhu zmätené a klamlivé predstavy, ale život ničiacu realitu. Proces zrodenia
prvých národov, spoločenstiev sa zakladá na spontánnych prvých myšlienkach a ich
transformácie na živé obrazy. Priebeh dekadencie a s ňou spojená masová deštrukcia
je vyjadrením nie spontánnosti, ale racionality a organizovanosti. Vyznačuje sa, ako
hovorí Bauman, racionálnou postupnosťou, „ktorá sa prispôsobuje moderným
štandardom, ktoré nás nútia hľadať najkratšie cesty a najefektívnejšie prostriedky“
(Bauman 2002: 261-262). V takejto presnej a prísnej spoločenskej systematickosti
dochádza ku konverzii myšlienok, ale ani zďaleka nie na živé obrazy, ale nanajvýš
na smrtiacu realitu. Napriek značnej rozdielnosti medzi zrodením a deštrukciou,
medzi prvotnou komunikáciou prostredníctvom fantázie, ktorá plní funkciu genézy
a komunikáciou prostredníctvom racionality ako nositeľky rozkladu, je možné
v uvedených dualizmoch zachytiť aspoň jeden spoločný prvok. A to pôvod, už
9

Generalizácia vzťahov je jedným z diferenčných prvkov medzi modernou a tradičnou
spoločnosťou. Zovšeobecnením spoločenských vzťahov narastá výkonnosť a neosobnosť, čím
sa následne zvyšuje nahraditeľnosť účastníkov, aktérov týchto vzťahov (Keller 2007: 60).
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niekoľkokrát spomenutej, prvej myšlienky a ideológie, ktorých následné
spracovávanie, sprostredkovávanie a osvojovanie sa odlišuje. Súhlasíme so Žižekom,
že každá ideológia – ako podstata totalitných barbarstiev - má svoj pôvod vo
fantázii. Je imaginárnou sférou, ktorá ponúka obrazotvornú predlohu k realite.
„Ideológia nie je snová ilúzia, ktorú sme si vybudovali, aby sme unikli neznesiteľnej
realite;...je to fantazijná konštrukcia, ktorá slúži ako podpora našej samotnej ,reality’:
,ilúzia’, ktorá konštruuje naše skutočné sociálne vzťahy a tak maskuje akési
neznesiteľné, reálne a neprijateľné jadro“ (Žižek 1989: 45). A ďalej poznamenáva,
že ideológia neplní funkciu úniku z reality, ale ponúka samotnú sociálnu realitu ako
útek z traumatického a skutočného jadra. Podobne ani prvotná myšlienka či mýtus
o Jupiterovi nie je akýmsi snovým vyobrazením, ale rovnako ako ideológia formuje
skutočné sociálne vzťahy. Avšak s tým rozdielom, že zatiaľ čo ideológia zastiera,
utajuje neznesiteľné nedostatky reality, prví ľudia ju mýtom o Jupiterovi demaskujú
a v intenciách vlastnej prirodzenosti odhaľujú jej podstatu. Realita je napokon
vnímaná tak, ako je predstavovaná. Keďže si človek pre svoju ignoranciu,
primitívnosť nevedel vysvetliť príčiny obklopujúceho sveta, musel dôverovať svojej
fantázii.
Záver
Vico tvrdí, že „prirodzenosť vecí nie je nič iného, než že sa veci rodia
v určitej dobe a určitým spôsobom, a kedykoľvek tu sú tie isté podmienky, veci sa
rodia tak a nie inak“ (Vico 1991: 103). Preto sa Vico nesnaží zdôrazňovať
zdokonaľovanie či zavŕšenie ľudských dejín, práve naopak, je poslom výstrahy do
budúcnosti, a to, že nebezpečná prítomnosť „správnych podmienok“ aj naďalej
predstavuje pre humanitu riziko deštruktívnych potencií totalitných barbarstiev.
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HOBBESOV KONCEPT ĽUDSKEJ PRIRODZENOSTI
Vladimír Manda
Abstract: The issue of human nature is always a hot topic of philosophy since the ancient
period. Unceasing interest in this subject is nothing surprising when we consider that one of
the main tasks of philosophy is to understand man's place not only in society but also in
nature. Constantly changing conditions of human life necessarily require a sustained effort to
understand human nature. One of those philosophers who have tried to respond to the
changing conditions of human life searching for a new concept of human nature was
undoubtedly the Thomas Hobbes. In this paper we focus primarily on Hobbes' understanding
of the concept of human nature in the context of the need to acquire new properties, which are
necessary for his life in peace "artificial social housing."
Keywords: Nature, Human nature, state of nature, civil society

Problematika ľudskej prirodzenosti1 tvorí významnú a trvalú oblasť
skúmania filozofie od jej antických počiatkov až do dnešných dní. Ale tak, ako
v prípade iných „večných“ problémov filozofie, tak aj v prípade „ľudskej
prirodzenosti“, doba riešenia daného problému nie je zárukou aj jeho vyriešenia.
Skôr opak je pravdou, čím dlhšie sa daný problém rieši, tým viac sa rodí vzájomne si
odporujúcich konceptov a jeho riešenie sa stráca v nekončiacej rozmanitosti teórií2.
Neutíchajúci záujem a spory o prirodzenosť človeka signalizujú, že daná
problematika nemá len čisto akademický rozmer, ale že sa dotýka bytostných stránok
života človeka. Koniec koncov, v problematike ľudskej prirodzenosti nejde o svet
mimo nás, ale ide o nás samotných, o náš vlastný spoločenský svet, o náš vlastný
život v spoločnosti.
Napriek tomu, že filozofia nie je praktickou vedou, svojimi princípmi a základnými
poznatkami vstupuje do praktickej sféry života človeka a podieľa sa na podpore a
presadzovaní určitých spoločenských foriem života, a tak sa dotýka našich
vlastných predstáv o svete a životných záujmov. To je aj hlavný dôvod toho, prečo
vstupujeme do sporov o ľudskú prirodzenosť. Nie je nám jedno aký koncept ľudskej
prirodzenosti vo filozofii v danom období „dominuje“, a aké formy spoločenského
života podporuje.
Jedným z tých filozofov, ktorý sa vydal na novú cestu skúmania ľudskej
prirodzenosti, obrazne povedané opačným smerom ako to prikazovala tradícia už od
1
V texte budeme Hobbesov výraz human nature prekladať tradičným spôsobom ako
„ľudská prirodzenosť“ a vzhľadom na jeho obsah ho niekedy nahrádzame našim
synonymom „ľudská podstata“ napriek tomu, že medzi nimi jestvujú pojmové rozdiely, od
ktorých ale v danom texte môžeme odhliadnuť.
2
V slovenskej filozofickej literatúre sa daný problém tiež často artikuluje. Pozri napríklad:
ŠULAVÍKOVÁ, B. – VIŠŇOVSKÝ, E. (ed.) 2006. Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita.
Bratislava: Iris.
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čias antického myslenia, bol Thomas Hobbes (1588-1679). Ovplyvnený
a podnietený predovšetkým vojnovými udalosťami doma a na kontinente sa ako prvý
explicitne postavil proti Aristotelovskému konceptu človeka, konceptu, ktorý
zdôrazňoval, že človek je už svojou prirodzenosťou spoločenskou bytosťou
(Aristoteles 1988: 20)3. Svojou základnou tézou, že: „človek nie je uspôsobený pre
život v spoločnosti prírodou (svojou human nature VM) ale výchovou“ (Hobbes
1949: 21, 22), sa Hobbes postavil aj proti kresťanskému konceptu prirodzenosti
človeka, ktorý rovnako zdôrazňuje „sociálny pud“ obsiahnutý v prirodzenosti
človeka ako príčinu vzniku spoločnosti. Je zaujímavé, že odborná literatúra, ktorá sa
venuje Hobbesovmu chápaniu človeka, síce na jednej strane zdôrazňuje
„nespoločenský“ charakter ľudského indivídua, najmä jeho „egoistické“ zameranie,
ale na strane druhej si temer vôbec nevšíma Hobbesovu myšlienku o potrebe
výchovy človeka k spoločenskému životu, ktorá požaduje hlbokú zmenu práve jeho
prírodnej prirodzenosti (Stephen 1904: 131-140). V literatúre v zásade dominuje
názor zdôrazňujúci priamu súvislosť medzi „egoistickým“ indivíduom
v prirodzenom stave a absolutistickou formou politického usporiadania spoločnosti,
ktorá je schopná mocensky udržať „egoistické“ indivíduum v zákonom stanovených
normách správania sa. V tomto duchu napríklad Oakeshott hovorí o „civilizovanom“
indivíduu ako o „skrotenom“ indivíduu (Oakeshott 1975: 127). Zdôrazňovanie
priamej súvislosti medzi ľudskou prirodzenosťou, tak ako sa prejavuje
v prirodzenom stave a formou usporiadania politickej spoločnosti sa fakticky otázka
o potrebe zmeny človeka pre život v politickej spoločnosti a tým aj o potrebe
formovania novej prirodzenosti človeka úplne stiera. Otázka „výchovy“ indivídua
k civilizovanej forme života tu úplne absentuje.
Cieľom predloženého príspevku je v prvom rade objasniť a ukázať ako
vlastne Hobbes chápal „asociálnu“ prirodzenosť človeka, ukázať nutnosť jej
nahradenia druhou prirodzenosťou, spoločenskou a naznačiť základné črty
prirodzenosti nutnej k spoločenskému životu. Z nášho pohľadu sa v Hobbesovom
koncepte človeka prvý krát objavuje, aspoň v základných obrysoch idea „druhej
prirodzenosti alebo podstaty človeka“, ktorá mu umožňuje život v spoločnosti
a preto ju chápeme na rozdiel od prírodnej prirodzenosti, ktorá je človeku daná ako
spoločenskú prirodzenosť alebo spoločenskú podstatu človeka. Faktom ale je, že
3

Vojnové konflikty sprevádzali Hobbesa počas jeho celého dlhého života. Už jeho predčasné
narodenie 5. Apríla 1588 bolo vyvolané strachom jeho matky zo zvestí o invázii španielskej
armády do Anglicka (Stephen 1904: 3). Invázia sa síce nekonala, ale námorná vojna so
Španielskom vypukla 21. júla 1588. Počas jeho detstva zúrila vojna medzi hugenotmi
a katolíkmi vo Francúzsku a posledná skončila 1594. V čase jeho dospievania a dospelosti,
1618-1648 prebiehala 30. ročná vojna na kontinente. V Anglicku vypukla občianska vojna
1642-1649, následne Cromwell viedol vojny proti Írsku, Škótsku a Holandsku. Po smrti
Cromwella viedlo Anglicko ďalšie dve vojny s Holandskom, prvá skončila 1667 a druhá
skončila 1674, t. j. niekoľko rokov pred smrťou T. Hobbesa.
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Hobbes sám explicitne o formovaní tejto druhej „prirodzenosti“ človeka príliš
podrobne nehovorí a okrem toho, ako na to ukazuje jeho text vo vyššie citovanej
poznámke, Hobbes nie celkom jasne odlišoval objektívnu potrebu človeka osvojiť si
formy spolužitia vhodné pre život v „umelom“ spoločenskom telese od výchovy
k daným formám. Výchova totiž predpokladá vychovávateľa, ale za predpokladu
prirodzeného stavu a predpokladu, že ľudská prirodzenosť s akou sa človek rodí
v sebe neobsahuje potenciálne formy spolužitia platné v umelom telese, tak
v prirodzenom stave niet nikoho, kto by človeka vychoval k životu v civilizovanej
spoločnosti. Osvojenie si civilizovanej prirodzenosti je tak vynútené na človeku
samotnou nutnosťou jeho života v prirodzenom stave a má skôr podobu
„sebavýchovy“ ako výchovy.
Hobbes svoj názor na ľudskú prirodzenosť a jej chápanie vo filozofii
explicitne vysvetľuje predovšetkým vo svojej práci The Citizen (1949). Hneď
v úvode konštatuje, že schopnosti ľudskej prirodzenosti možno redukovať na štyri
schopnosti človeka. Sú to telesná sila, skúsenosť, rozum a žiadosti (Hobbes 1949:
21). Ľudská prirodzenosť ako súbor schopností človeka prejavuje svoju povahu
v činnosti človeka. Jej tak povediac „neskazeným“ prejavom, je jej prejav
v prirodzenom stave, v rámci ktorého je obmedzovaná a limitovaná len prírodnými
podmienkami. Hobbes si kladie za úlohu vysvetliť, ako z daných prirodzených
predpokladov môže vzniknúť mierová forma súžitia ľudí (Hobbes 1949: 21). Pri
objasňovaní života človeka v prirodzenom stave začína Hobbes konštatovaním, že
väčšina tých čo niečo doteraz napísali o štáte „predpokladá, alebo od nás požaduje
alebo nás prosí, aby sme verili, že človek je stvorením, ktoré je od narodenia
uspôsobené k životu v spoločnosti“ (Hobbes 1949: 21). V následnej poznámke pod
čiarou Hobbes upresňuje, že vyššie uvedené tvrdenie sa človeku žijúcemu
v spoločnosti môže javiť ako prekvapujúca hlúposť tým skôr, že človek po narodení
už ako malé dieťa si vyžaduje starostlivosť a teda aj spoločnosť druhého k svojmu
životu. Preto zdôrazňuje, že nepopiera fakt náklonnosti ľudí k vzájomnému
združovaniu, alebo že by ľudia po vzájomnej spoločnosti netúžili. „Ale občianske
spoločenstvá (civil societies) nie sú len voľnými zoskupeniami ľudí, ale sú pevnými
zväzkami ľudí opierajúcimi sa o dohody a záruky. ... Je zrejmé, že všetci ľudia,
pretože sa rodia ako deti, nie sú od narodenia prispôsobení k životu k spoločnosti ...
preto človek nie je uspôsobený pre život v spoločnosti prírodou ale výchovou“
4
(Hobbes 1949: 21-22).

4

V uvedenej súvislosti je potrebné poznamenať, že Hobbes hovorí o výchove človeka k životu
v spoločnosti, ktorú označuje ako society alebo používa výraz civil society, niekde používa aj
výraz commonwealth. Uvedené výrazy nám jasne neukazujú na to, že Hobbes má z vecného
hľadiska na mysli politicky organizovanú spoločnosť. Hobbesove tvrdenie, že nie sme
prirodzene pripravení pre život v spoločnosti je potrebné teda chápať tak, že nie sme
pripravení pre život v politicky organizovanej spoločnosti, lebo to je jediný typ spoločnosti
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Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v Hobbesovom tvrdení o potrebe
výchovy človeka k spoločenskému životu nie je v zásade nič nové, veď už od
Sokrata, Platóna a Aristotela sa zdôrazňuje potreba výchovy človeka a kto by okrem
toho nevedel, že dieťa je potrebné vychovať k spoločenským formám života.
Napriek tomu je tu jeden podstatný rozdiel. Tradičné predstavy chápali výchovu
človeka k spoločenskému životu ako rozvíjanie tých prirodzených daností, ktoré sú
človeku dané prírodou alebo Bohom, a ktorých realizácia je v harmonickom súlade
so spoločenským životom a spoločnosťou samotnou, ktorá je tiež prirodzenej
povahy, t.j. nie je človekom zámerne vytvoreným systémom spolužitia. Forma
spoločenského súžitia je v človeku, v jeho podstate obsiahnutá ako možnosť, ktorá sa
svojim rozvojom stáva skutočnosťou. Prechod od nespoločenskej formy života
k spoločenskej je len postupným rozvíjaním spoločenskej povahy človeka. Podľa
Aristotela sú rodina a obec len prirodzené predstupne vzniku polis, ale tieto formy
súžitia sú obsiahnuté už v prirodzenosti človeka ako potenciálne možnosti.
„Nespoločenský“ človek je len človekom, ktorý zatiaľ nemá rozvinuté tie
spoločenské danosti, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
Hobbesov koncept „výchovy“ človeka k spoločenskému životu má človeka
naučiť žiť nie v prirodzenom spoločenstve, v rodine a rôznych dobrovoľných
združeniach, ale v „umelom telese“, systéme súžitia vytvorenom samotným
človekom a regulovanom všeobecne platnými a vymáhateľnými zákonmi. Ľudská
prirodzenosť, s ktorou sa človek rodí v sebe neobsahuje žiadnu „náklonnosť“
k životu v „umelom“ telese, v štáte. Preto Hobbesov koncept výchovy človeka
k „umelému“ spoločenskému životu má skôr povahu formovania „druhej alebo
umelej prirodzenosti“ človeka. Uvedený problém, tak ako ho Hobbes formuluje
v sebe obsahuje protirečenie, ktoré by bolo možné vyjadriť otázkou, kto má vlastne
vychovať človeka k životu v „umelej“ politickej spoločnosti? Ak už ľudia v takom
umelom telese žijú, tak je zrejmé, že rodiča môžu svoje deti k životu v danom type
spoločnosti vychovať. Ale ak ľudia žijú v „prirodzenom stave“, t.j. nikto nie je
vychovaný k životu v takom spoločenskom telese, potom sa otázka „vychovávateľa“
mení na otázku, ako vôbec môže človek z prirodzeného stavu života prejsť do umelej
formy, do formy pre ktorú nie je nikto vychovaný? Hobbes síce hovorí o potrebe
výchovy človeka k politickému životu, ale sám vo svojej teórii nerieši otázku
výchovy človeka, ale skôr otázku historických podmienok, ktoré prinútili človeka
vytvoriť a vstúpiť do neprirodzenej, umelej formy politického života. Hobbesova
poznámka, že jeho názor o „nesociálnej“ povahe človeka sa niektorým môže zdať
veľmi zvláštny len ukazuje na to, do akej miery sa už jeho súčasníkom „umelá

zámerne vytvorený človekom so všeobecne platnými, pozitívnymi a spojenou mocou
spoločnosti vymáhateľnými zákonmi.
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ľudská podstata“ stala ich druhou prirodzenou podstatou 5. Pre lepšie porozumenie
rozdielov medzi prirodzeným a civilizovaným človekom, t.j. človekom žijúcim
v politickej spoločnosti je potrebné obrátiť svoju pozornosť k Hobbesovmu chápaniu
prirodzeného človeka alebo človeka žijúceho v prirodzenom stave. V odbornej
literatúre sú detailne preskúmané rôzne aspekty prirodzeného stavu človeka, avšak
ani jedna neskúma prirodzený stav z pohľadu Hobbesovej požiadavky osvojenia si
novej podstaty alebo prirodzenosti, nutnú pre život v „umelom“ spoločenskom
telese. Dominujúcou ideou, ktorá akosi všeobecne charakterizuje človeka
v prirodzenom stave je idea „egoizmu“. Hobbesov človek v prirodzenom stave je
egoista lebo nakoniec celé jeho konanie je determinované snahou o seba-uchovanie.
Niektorí autori používajú v danej súvislosti výraz „psychologický egoizmus“,
pričom daný výraz neznamená to isté čo morálny egoizmus. Výraz „psychologický
egoizmus“ jednoducho opisuje konanie človeka, ktoré je motivované jeho Ja alebo
jeho Egom (Gert 1996: 165-167). Iní autori chápu egoizmus človeka v prirodzenom
stave v morálnom zmysle, ako jeho negatívnu kvalitu (Sneath 1898: 13-15). Z nášho
pohľadu však ani jedna z naznačených pozícií nevyjadruje správne povahu
Hobbesovho človeka v prirodzenom stave. V prvom rade je potrebné si uvedomiť,
v akom význame používa Hobbes pojem prírody, ktorá je tak povediac nie len
„matkou“ ale aj „paňou“ prirodzeného stavu a jadrom prirodzenosti človeka. Ak
odhliadneme od určitých pochybností o tom, či Hobbes skutočne veril v existenciu
Boha, tak aj podľa neho je svet, t.j. príroda a v jej rámci aj človek stvorený Bohom.
Avšak na rozdiel od scholastických predstáv o stvorení sveta a človeka, svet
stvorený Bohom podľa Hobbesa akosi v sebe žiadne znaky Božského stvoriteľa
nenesie. Svet nie je usporiadaný podľa účelu, ktorý do neho vložil Boh. Ako je
známe, Hobbesov svet je primárne svetom pohybujúcich sa telies, ktoré na seba
vzájomne pôsobia a týmto vzájomným pôsobením vyvolávajú rôzne dôsledky - a to
je všetko. Naše vnemy, túžby a žiadosti ako hlavné motívy našej činnosti sú len
dôsledkom pôsobenia vonkajších telies na naše telo a naše idey sú len ich jazykovým
vyjadrením. Čo je ale v nami sledovanom kontexte mimoriadne dôležité je
Hobbesove tvrdenie, že „Každý človek dychtí po tom čo je pre neho dobré a vyhýba
sa tomu čo je zlé, ale predovšetkým sa vyhýba najväčšiemu prirodzenému zlu,
ktorým je smrť; a k tomuto je človek nútený určitou silou prírody, ktorá nie je
menšia než je tá, na základe ktorej kameň padá nadol.“ (Hobbes 1949: 26) Ako je
5

Výraz prirodzený má minimálne dva významy. Buď sa ním myslí to, čo vzniká z prírody bez
zásahu človeka,
t. j. vzniká to prirodzene alebo sa tým myslí podstata niečoho. Prirodzenosť vo význame
podstaty potom znamená, že pre subjekt je prirodzené to, čo neprotirečí jeho podstate, bez
ohľadu na to, či to vzniká z prírody alebo to vzniká zámernou ľudskou činnosťou. Napríklad
používanie auta je pre človeka prirodzené pokiaľ to neodporuje jeho podstate, jeho
prirodzenosti. Inak tento aspekt je bežne reflektovaný v názore, že zvyk sa stáva našou druhou
prirodzenosťou, t.j. podstatou.
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z uvedeného citátu zrejmé, egoistické konanie človeka nemá psychologickú povahu,
nie je dôsledkom psychiky človeka, ale má povahu prírodou vyvolaného pohybu,
ktorý je pre človeka rovnako nevyhnutný ako je nevyhnutný pád kameňa nadol. Tak
ako sa kameň „nemôže“ danému pohybu vzoprieť, tak aj človek ako prírodná bytosť
sa nemôže postaviť proti sile prírody, ktorá ho núti konať v smere jeho sebauchovania. Všeobecne povedané, klasifikovať Hobbesovho prirodzeného človeka
ako egoistu je určitým nedorozumením v tom zmysle, že egoizmus nie je „jeho
vlastnosťou“, ale je to vlastnosť prírody prejavujúca sa v človeku ako prírodnej
bytosti. Iným aspektom Hobbesovho chápania konania človeka je naznačenie
posunu v chápaní prírody oproti tradičným názorom. Hobbesova príroda na rozdiel
od antickej fýsis alebo od scholastickej stvorenej prírody nemá v sebe ani logos
a ani účel a zmysel existencie, ktorý by nej vložil Boh. Hobbesova príroda sa
skutočne začína podobať na živelne a slepo sa pohybujúcu hmotu. Nemá tradičnú
podstatu alebo prirodzenosť, ktorá by ju smerovala k nejakému účelu, je neustále sa
živelne pohybujúcou masou. Z uvedeného pohľadu by bolo potom správnejšie
hovoriť pri Hobbesovi nie o ľudskej prirodzenosti ako ľudskej podstate ale skôr
o ľudskej prírodnosti. Človek je prírodnou bytosťou, konajúcou podľa zákona
prírody a tým je zákon seba-uchovania6.
Teórie, ktoré Hobbesovho človek charakterizujú ako morálneho egoistu, nie
len že nerešpektujú prírodnú a nevyhnutnú povahu jeho konania, ale nerešpektujú
ani Hobbesom zdôrazňovaný názor, že v prirodzenom stave nejestvuje všeobecne
uznávané dobro a ani zlo, ani spravodlivosť a ani nespravodlivosť a preto nemožno
hodnotiť konanie človeka ako dobré alebo zlé. Človek nie je ani dobrý a ani zlý,
v prirodzenom stave tieto pohľady nie je možné používať. Uvedený názor ale
nemožno chápať tak, že by v prirodzenom stave nejestvovala žiadna morálka. Predsa
každý sa snaží konať dobro, t. j. uchovať seba samého a vyhýba sa zlu, t. j. smrti.
Problémom je to, a to platí aj pre Hobbesovu teóriu prirodzených, t. j. morálnych
zákonov, že v danom stave absentuje spoločne uznávané dobro a zlo. Prirodzený
6

Diferenciácia výrazov prirodzený a prírodný na rozdiel od nášho jazyka, v anglickom jazyku
nie je. V našom jazyku je možné odlíšiť to, čo pochádza zo samotnej prírody ako prírodné,
alebo prírodou dané, od toho čo je prirodzené, chápané vo významoch ako prírodné, ale aj vo
význame neodporujúce podstate. V anglickom jazyku je len výraz nature a jeho zmysel je
nutné odvodzovať skôr z obsahovej súvislosti v akej sa výraz vyskytuje. Explicitnejšie sa
problém prírodného a prirodzeného prejavuje najmä pri tzv. laws of nature, čo sa tradične
a správne prekladá ako prirodzené zákony a nie prírodné, lebo to nie sú zákony pochádzajúce
z prírody, ale zákony pochádzajúce od Boha a zodpovedajúce ľudskej prirodzenosti.
Fakt, že uvedená diferenciácia spôsobuje rozmanité ťažkosti pri preklade dokumentuje aj nový
preklad Leviathana v českom jazyku, kde sa dosť prekvapujúco prirodzené zákony law of
nature prekladajú ako prirodzené a inokedy ako prírodné. (Pozri obsah a názov kapitol XIV
a XV, v oboch sa skúmajú Hobbesove prirodzené, morálne zákony, ale kapitola XV má
v nadpise uvedené „O jiných zákonech přírody“. Nejednotný preklad je aj v samotných
textoch kapitol).
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stav je sféra, kde platí toľko morálnych hodnôt a noriem, koľko tam žije
prirodzených indivíduí. Každý sa riadi svojou individuálnou morálkou, t. j. morálka
v modernom zmysle, ako všeobecne platný systém hodnôt záväzný pre každého
v prirodzenom stave nejestvuje (Hobbes 1949: 27, 28).
Na vyššie uvedenom základe sa nám javí zrejmým, že človek ako prírodná
bytosť, determinovaná svojou prírodnou potrebou seba-uchovania, nie len že nie je
pripravená pre vstup do spoločnosti riadiacej sa všeobecne platnými zákonmi, ale jej
prírodná podstata je v uvedenom zmysle v priamom protiklade k civilizovanej forme
života. Položme si otázku, čo vlastne v prirodzenosti človeka v prirodzenom stave
odporuje civilizovanej forme života alebo inak povedané, čo je vlastne príčinou
stavu vojny. Hobbes sám sa k danej otázke vyjadruje z rôznych uhlov pohľadu,
napríklad v The Citizen a Leviathanovi. Z nášho pohľadu je v prvom rade dôležité si
vyjasniť, čo Hobbes pod vojnovým stavom vlastne rozumie. Ako na to poukazujú
jeho vysvetlenia, pod vojnovým stavom nerozumie len aktuálne prebiehajúcu vojnu,
ale všeobecne je to obdobie, v rámci ktorého ľudia dávajú jasne najavo slovom alebo
činom, vôľu bojovať silou (Hobbes 1949: 29). Ak však s danou charakteristikou
vojny porovnáme základné podmienky života človeka v prirodzenom stave, tak sa
ukáže, že všeobecná vojna alebo vojna všetkých proti všetkým je priamo dôsledkom
prirodzených podmienok ich života. V prvom rade je potrebné uvážiť, že všetci ľudia
sú si v prirodzenom stave rovní, že každý má prírodou dané práva na všetko čo
z vlastného pohľadu chápe ako nutné pre svoje uchovanie a po tretie, že k takejto
činnosti, t.j. k vlastnému uchovaniu sú nútení silou prírody. Z nášho pohľadu vojna
nie je dôsledkom ľudských vlastností, medzi ktoré Hobbes zaraďuje súperenie,
nedôveru a túžbu po sláve (Hobbes 1839: 112). Tieto môžu vojnový stav len
vyostrovať, ale samé o sebe nie sú príčinou vojny. Dnes rovnako ľudia musia medzi
sebou súperiť napríklad o zisk, o pracovné miesta, mnohí túžia po sláve a pod., ale
vojnový stav to nevyvoláva. Hobbes môže mať pravdu, že súperenie, nedôvera
a túžba po sláve sú hlavnými príčinami sporov medzi ľuďmi, ale z toho neplynie že
sú aj príčinami vojny. Domnievame sa, že rozhodujúcou príčinou vojnového stavu je
to, že všetci ľudia sú si v prirodzenom stave rovní, a že každý má prirodzené právo
na všetko to, čo podľa jeho vlastného názoru smeruje k naplneniu prírodnej žiadosti
po sebazáchove7. Prírodná túžba každého po vlastnom dobre plodí x rovnakých
túžob k tomu istému prostriedku uspokojenia túžby a ak nie sú vzájomne
koordinované, nutne sa dostávajú do vzájomných konfliktov. Vzhľadom na trvalosť
7

Ako je známe Hobbes síce používa výraz righ of nature, ale hneď upozorňuje na to, že vo
svojej podstate to nie je žiadne právo, ale sloboda konať podľa vlastného uváženia v smere
vlastnej sebazáchovy. Podľa Hobbesa totiž príroda nie je subjekt, ktorý by mohol niekomu
nejaké právo poskytnúť, lebo právo si vyžaduje toho, kto právo vydáva, prostredníctvom
trestom a odmien zabezpečuje. Okrem toho zákon nikomu žiadne právo t. j. slobodu konať
nedáva, kde je právo tam sú zákazy a povinnosti konať určitým spôsobom ( Hobbes 1839:
116-117).
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daných túžob sa z konfliktov nutne formuje to, čo Hobbes nazýva vojnou všetkých
proti všetkým. Ak by sme to chceli zjednodušiť,
rozhodujúcou príčinou
všeobecného stavu vojny za daných podmienok sa nám javí „prírodný
individualizmus“, ktorý robí na jednej strane z každého indivídua akoby malého
„boha“ na zemi, lebo všetko posudzuje a hodnotí cez prizmu svojho individuálneho
záujmu. Všetko a každý je tu pre uspokojenie každého indivíduá zvlášť. Preto
Hobbes oprávnene konštatuje, že v prirodzenom stave má každý právo na všetko, ale
dôsledkom tohto práva je taký stav, v rámci ktorého ako keby nikto nemal právo na
nič (Hobbes 1949: 28).
Problém by bolo možné vyjadriť aj inak. Prirodzenosť indivíduí, tak ako ju
formuje sama príroda má podľa Hobbesa jednoznačne individualistickú alebo ako to
vyjadruje väčšina autorov egoistickú povahu lebo každé indivíduum má právo na
všetko a má právo konať tak ako samo uzná za vhodné. Ale je to práve tento
individualizmus v hodnotení a konaní indivíduí, ktorí ich vedie k vojne všetkých
proti všetkým. Fakticky sme svedkami toho, že sa tu dostáva do konfliktu príroda
sama so sebou, lebo celý tento stav vojny, v rámci ktorého indivíduum aj môže
uspokojovať svojej potreby a súčasne ich uspokojovať nemôže je dielom samej
prírody, je to príroda vo svojom vlastnom prirodzenom stave. Ale tak ako príroda
človeka vohnala do daného stavu, tak mu súčasne ponúka aj prostriedky pre riešenie.
Na jednej strane je to poznanie prirodzených zákonov, ktoré človeku ukazujú ako
vytvoriť mierovú formu súžitia. Rozum je jednou zo štyroch prirodzených
schopností človeka, t. j. je mu daná prírodou a poznanie prirodzených zákonov je
dostupné každému, minimálne vo forme tzv. zlatého pravidla. Druhým prostriedkom
je všeobecne rozšírený strach o vlastný život v dôsledku všeobecnej vojny. Toto sú
z nášho pohľadu dva rozhodujúce momenty, ktoré sú na jednej strane prítomné
v prirodzenosti človeka a na strane druhej predstavujú určitý „most“ k novej forme
súžitia, k umelému spoločenské telesu, ktoré by malo zabezpečiť ich mierové súžitie.
Prechod človeka z prirodzeného stavu do civilizovanej spoločnosti je nutne
spojený s určitou premenou jeho prirodzenosti. Ak v danej chvíli odhliadneme od
špecifickej formy dohody indivíduí v prirodzenom stave ako aj od absolutistickej
formy politickej spoločnosti, ktorú vytvorili a sústredíme sa len základné črty
politickej spoločnosti, tak zmeny v prirodzenosti človeka by bolo možné vyjadriť
nasledujúcim spôsobom. Už pri vstupe do civilizovanej spoločnosti sa vzdáva svojho
prirodzeného práva alebo slobody samostatne a bez ohľadu na druhých konať vo
svojom záujme. Musí sa vzdať svojej prírodnej individuálnosti, prírodného egoizmu,
v rámci ktorého sa opiera len sám o seba a osvojiť si spoločenskú individuálnosť,
ktorá je ale sprostredkovaná všeobecným zákonom, t.j. musí sa naučiť
individuálnemu konaniu, ktoré je vymedzené, sprostredkované záujmom celku, t.j.
záujmom všetkých. V rovine morálnej Hobbes hovorí o tom, že človek civilizovanej
spoločnosti sa musí prestať riadiť svojim výlučným súkromným svedomím a má sa
riadiť všeobecne platným svedomím spoločnosti, t. j. má sa riadiť platnými zákonmi.
Aký má človek prospech z toho, že sa vzdáva „časti“ svoje prirodzenosti? Hlavnou
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hodnotou, ktorú človek v civilizovanej spoločnosti získava sú mierové podmienky
pre rozvoj svojho života. Civilizovaná forma spoločnosti mu však poskytuje nielen
mier, ale poskytuje mu ochranu jeho vlastníctva, umožňuje mu vyznávať vlastné
náboženstvo pokiaľ neporušuje zákony štátu, chráni ho pred vonkajším nepriateľom
a pod. Rozhodujúcou cenou, ktorú človek platí za mierové podmienky svojho života
je na jednej strane strata jeho prirodzenej slobody a na strane druhej nutnosť naučiť
sa poslúchať, svoje individuálne konanie podriaďovať všeobecne platným zákonom.
Z naznačeného plynie, že jadrom druhej alebo spoločenskej prirodzenosti človeka,
na rozdiel od jeho prírodnej prirodzenosti sa stáva schopnosť rešpektovať vo svojom
individuálnom konaní záujem celku vyjadrený v zákonoch, t. j. konať nie ako
prírodne slobodné indivíduum, ale ako zodpovedné spoločenské indivíduum. Je
zjavné, že vyššie naznačený hlavný rozdiel v prírodnej a spoločenskej prirodzenosti
človeka sa skôr či neskôr prejaví aj v modifikácii tých vlastností, ktoré Hobbes
označil za zdroje konfliktov medzi ľuďmi. Vzájomné súperenie, nedôvera a túžba po
sláve sa nakoniec môžu modifikovať tak, že sa podriadia všeobecne platným
podmienkam a nimi vyvolané spory nenadobudnú vojnové konflikty.
V závere nášho príspevku je možné konštatovať, že napriek tomu že sa
Hobbes explicitne postavil proti Aristotelovmu chápaniu človeka, minimálne
v jednej veci je s ním za jedno. Aristoteles totiž vo svojej práci Politika zdôrazňuje,
že život v polis si vyžaduje zvláštne cnosti, o ktorých vo svojej Etike Nikomachovej
nič nehovorí. Je to cnosť umenia vládnuť a cnosť poslúchať platné zákony, pričom
Aristoteles zdôrazňuje, že kto chce vládnuť, musí sa najprv naučiť poslúchať zákony
polis (Aristoteles 1988: 92, 93). Ako je teda zrejmé, nutnosť podriaďovať sa
zákonom spoločnosti chápali obaja ako nutnú podmienku života človeka v politickej
spoločnosti. Len pre Aristotela bola táto požiadavka pre človeka prirodzenou a pre
Hobbesovho človeka požiadavkou idúcou proti jeho prirodzenosti.
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KOGNITÍVNE NEUROVEDY O PRIRODZENOSTI ČLOVEKA –
FILOZOFICKO-TEOLOGICKÝ POHĽAD
Peter Mlynarčík
Abstract: The article deal with the problem of human nature in the light of dialog between
scientists and theologians seeking scientific perspective of Divine action in the world. It builds
on research of Joseph E. LeDoux and Michael A. Arbib and tries to put them in philosophical
and theological context of European intellectual tradition. Reflection is focused on restored
understanding human in his essence.
Key words: human nature, cognitive neuroscience, dualism, mind-body problem, schema
theory, emotions.

Otázkou človeka sa zaoberá filozofia od počiatočného obdobia svojho
rozvoja. Postupne ako sa rozvíjalo poznanie ľudstva o svete aj odpovede na túto
otázku nadobúdali postupne čoraz konkrétnejšie podoby. Rýchly rozvoj prírodných
vied za posledné polstoročie ponúka stále nové pohľady na človeka v jeho
prirodzenosti, či podstate. Nové poznatky však prinášajú aj vznik diskontinuít
a rozporov medzi doterajšími filozofickými a teologickými pohľadmi na človeka
a novými vedeckými teóriami. Preto je potrebné nové poznatky neustále integrovať
do filozoficko – teologického kontextu aby sa obraz človeka príliš neštiepil na
protirečiace pohľady prírodných a humanitných vied.
Cieľom tejto štúdie je pokus o integráciu do filozoficko – teologického
kontextu, výsledky výskumov dvoch vedcov (Josepha E. LeDoux a Michaela A.
Arbiba) pracujúcich v oblasti psychológie a neurovied. Problémom pre humanistov
v takýchto prípadoch býva ťažkosť preklenúť bariéru pochopenia špecifickosti danej
empirickej vedy. Preto výber z množstva autorov pracujúcich v tejto oblasti padol na
dvoch, ktorí výsledky svojich výskumov aj svoje názory prezentovali na
interdisciplinárnej konferencii Neuroscience and the Person, Scientific perspectives
on Divine Action. Tak napriek redukcii do všeobecne zrozumiteľného jazyka, hlavné
črty ich teórií ostali zachované.
Filozoficko – teologický kontext problému človeka bude rámcom, do
ktorého vložíme filozofické implikácie vedeckých teórií. Preto najprv predstavíme
problém človeka so zameraním na problém dualizmu a rôznych spôsobov jeho
riešenia v dejinách. Potom analýzou vyberieme podstatné prvky jednotlivých
empirických teórií neopomínajúc ich filozofické pozadie a dôsledky. V závere
zhrnieme výsledky analýz s poukazom na dôsledky pre obraz prirodzenosti človeka.
Problému dualizmu človeka v historickom kontexte
Pojem prirodzenosti človeka je problematický, pretože zahŕňa v sebe
prístupy rôznych filozofických aj teologických smerov, ktoré neraz prezentujú
navzájom protichodné stanoviská. To spôsobuje jeho mnohoznačnosť, a tým aj
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nejasnosť. Od počiatkov v centre týchto
filozofických a teologických úvah
o prirodzenosti človeka stojí problém rozdielnosti duševnej a telesnej stránky
ľudskej osoby. V tejto časti sa pokúsime presvetliť niektoré momenty historických
formulácii problému dualizmu a súčasne ukážeme pokusy o riešenie tohto problému.
Veľmi jasné dualistické chápanie vzťahu medzi dušou a telom predstavil
v staroveku Platón (428/427 - 347 pr. Kr.), čím silne ovplyvnil neskoršiu filozofiu.
Vychádzal nielen z metafyzicko-ontologického predpokladu, ale aj z náboženskoorfickej predstavy, ktorá mení v protiklad rozdiel medzi dušou (nadzmyslovou) a
telom (zmyslovým). Telo nie je viac chápané ako recipient duše, ktorá dáva telu
život a rôzne schopnosti (ako u Sokrata), ale je „hrobom“ alebo „väzením“ duše,
totiž miestom, kde duša trpí. Duša sa preto musí čo najviac snažiť ujsť z tela.
Opravdivý filozof si žiada smrť a opravdivá filozofia je „cvičenie sa v smrti.“ Smrť
sa však ontologicky týka len tela. Nepoškodzuje dušu, ale naopak jej umožní žiť
opravdivejším životom (Platón Faidón (66A-67D) 1998 : 298-299). Duše sú totiž
utvorené Demiurgom pomocou tej istej podstaty, ako duša sveta (zložená z
„esencie“, „identity“, „odlišnosti“). Tieto duše vznikli, ale nepodliehajú smrti, tak
ako nepodlieha smrti nič, čo bolo priamo vytvorené Demiurgom (Timaios (43A-47E)
1998: 536-539). Nadradenosť duše voči telu je u Platóna posilnená dôkazom o
nesmrteľnosti duše. Ľudská duša poznáva nemeniteľné a večné veci. Aby však bola
schopná takéhoto poznania, musí mať nevyhnutne im príbuznú prirodzenosť. Ináč
by tieto nemeniteľné a večné veci zostali mimo poznávacej schopnosti duše (Faidón
(77D-80D) 1998: 308-311).
Vyhranený Platónov dualizmus zmierňuje jeho žiak Aristoteles (384/383322 pr.Kr.) svojou náukou, vychádzajúcou z metafyzického učenia o hylemorfizme.
Podľa nej duša je formou (entelechiou, aktom) tela. Živé telá majú život, ale nie sú
životom, sú len materiálnym substrátom, ktorému duša dáva formu. Keďže život je
charakterizovaný troma základnými funkciami, aj duša, ktorá je princípom týchto
operácií musí mať tri schopnosti, alebo časti. Tak Aristoteles rozlišuje dušu na
vegetatívnu (narodenie, vyživovanie, rast), senzitívnu (pohyb, zmyslové vnímanie) a
racionálnu (poznanie, výber). Rastliny vlastnia len vegetatívnu dušu, živočíchy aj
senzitívnu, a človek všetky tri (Aristotelés O duši (411a, 25- 411b,30
1995 : 48-49).
Oproti Platónovi opačný názor na prirodzenosť človeka zdieľa Epikuros
(341-270 pr.Kr). Tým, že odmieta metafyziku svojich predchodcov, ostáva mu ako
antropologické východisko návrat k naturalizmu a prvotnej matérii (monizmus).
Podobne ako celá príroda sa skladá z atómov, tak je tomu aj s človekom: aj ten sa
skladá z atómov tela a z atómov duše, ktoré sú všetky materiálne. Ak je materiálny
človek, materiálne je aj jeho špecifické dobro, ktoré ho robí šťastným, a tým je slasť.
Zlom je zasa bolesť (Epikuros 1972).
Kresťanské posolstvo predstavilo problém človeka v úplne inej dimenzii.
Nezameriava sa na nesmrteľnosť duše, ale na pojem zmŕtvychvstania. Vzájomná
170

konfrontácia
tematiky duše s tematikou zmŕtvychvstania tvorí jednu
z najdiskutovanejších tém, vo filozofickej reflexii kresťanov (Mlynarčík 2011: 36).
Augustín Aurélius (354-430) svojou koncepciou človeka nadväzuje na
Platónsku dualistickú tradíciu. Hoci človeka definuje pomocou gréckych formulácií,
pojmy duša a telo dostávajú u neho nový význam. Dôvodom je náuka o stvorení,
zmŕtvychvstaní a predovšetkým o Kristovom vtelení. Telo je pre Augustína čímsi
oveľa dôležitejším, než „prázdnou napodobneninou“, za ktorú sa Plotínos hanbil.
Duša je božím obrazom (obrazom sv. Trojice). Pojmy duša a Boh sú tak základnými
piliermi Augustínovej filozofie. Preto telo vstane z mŕtvych obnovené, hoci zostane
telom: „Duchovné telo bude teda podriadené duchu, ale bude telom a nie duchom.
Ako duch bol podriadený telu, ale zostal duchom a nie telom.“ (Augustín 1991: 7678).
Tomáš Akvisnký (1224/5-1274) oproti Augustínovi rozvíja zasa
aristotelovskú filozofickú tradíciu. Dušu chápe ako formu organického tela, ktoré
poskytuje duši matériu. Intelektívna duša vykonáva tak funkcie vegetatívne ako aj
senzitívne. Vyššia duša totiž môže prijať funkcie nižšej. Tomáš tiež rozvíja náuku
o nesmrteľnosti duše. Je samojestvujúcou formou tela, pretože má schopnosť
poznávať prirodzenosť všetkých telies a reflektovať seba samu. Na nesmrteľnosť
duší poukazuje aj prirodzená túžba človeka po večnom jestvovaní (Akvinský
Summa theologica I, 75, 2-6; Summa contra Gentiles 2, 79).
Nastupujúce hnutie reformácie podstatne nezmenilo pohľady na vzťah duše
a tela vypracované v predchádzajúcich storočiach. Martin Luther (1483-1546)
doplnil náuku o zmŕtvychvstaní úvahou, že duša kresťana po smrti spí alebo umiera
spolu s telom do všeobecného vzkriesenia. Ján Kalvín (1509-1564) ako výraz
nesúhlasu publikoval svoje dielo s názvom Psychopannychia, čo znamená bdelá,
čulá duša (Murphy The Person in Christian Theology).
Novoveká filozofia v osobe René Descartesa (1596-1650) napriek
prehodnoteniu predošlej tradície a pokusu začať filozofickú úvahu podľa vzoru
matematiky neprekonala predošlé dualistické pohľady na prirodzenosť človeka, ale
ich umocnila substanciálnym dualizmom. Okrem idei Boha, jasnými
a jednoznačnými ideami sú nehmotné myslenie a rozsiahlosť telies. Všetky tri
spomínané idei sú vrodené našej mysli. Prepojenie oboch substancií je iba dodatočné
(cez hypofýzu), to však stačí na vysvetlenie ich čiastočného vzájomného
ovplyvňovania (Descartes 1970: 86, 96,103, 107, 115).
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) tiež zdieľa dualistický názor na
človeka. Vo svojich úvahách o zákonoch prichádza k tomu, že človek koná na
základe dvoch zásad: vlastnej sebazáchovy a súcitu s utrpením iných (Rousseau
1989: 80). Vnáša tak aj do etiky istú základnú duálnosť zásad ľudského správania.
Pokusy o riešenie substanciálneho dualizmu
Novoveké myslenie sa vyznačuje aj originálnymi pokusmi o riešenie
substanciálneho dualizmu nastoleného Descartesom. V tomto smere radikálne
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riešenie navrhuje Baruch Spinoza (1632-1677). Nepripúšťa Descartove rozlíšenie
substancie v plnom slova zmysle, ktorou je len Boh, od substancie v zmysle
ohraničenom, ktorou sú stvorenia. Jedinou skutočnou a nezávislou substanciou je iba
Boh. Zavádza tak ontologický monizmus. Stvorený svet je potom iba modusom –
spôsobom jestvovania substancie a myslenie s rozsiahlosťou sú iba jej prejavmi –
atribútmi. Dôsledkom je panteizmus v pohľade na svet (Spinoza 1970 : 266-270).
Ďalšie prístupy prijímajú substanciálny dualizmus duše a tela, ale súčasne
sa snažia nájsť nové vysvetlenia zjavnej spolupráce oboch substancií. Všetky
deklarujú tzv. psychofyzický paralelizmus tvrdením, že duša a telo nemajú vzájomné
prirodzené prepojenie. Arnold Geulincx (1625-1669) a Nicolas Malebranche (16381715) postupujú v smere okazionalizmu a ontologizmu. Podľa nich duša a telo sú
nezávislé substancie, preto nejestvuje prirodzená príčina, ktorá by ich spájala.
Podnety zmyslov pre vytvorenie obrazu v mysli, alebo podnet vôle pre vykonanie
pohybu končatinou sú iba príležitosťou (occasio) pre Boží zásah. Boh je tak účinnou
príčinou vytvorenia obrazu zachyteného zmyslami (napr. letiaceho vtáka), alebo
pohybu tela prikázaného mysľou (napr. pohybu nohy pri chôdzi). Posledný
z menovaných autorov prichádza aj s myšlienkou ontologizmu: Boh je prvým
poznávajúcim činiteľom, v ktorom človek až sekundárne spoznáva idei hmotného
sveta. Tým odmieta Descartovu myšlienku vrodených ideí. Dôsledkom zamietnutia
sekundárnych príčin v konaní (okazionalizmus) a poznávaní (ontologizmus) je
potom fatálna rezignácia (Malebranche 1997; De la recherche de la verité VI,2,3;
III,2,7,5).
Psychofyzikcý paralelizmus prijíma do svojej filozofie aj Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716). Oproti Descartovmu dualizmu a Spinozovmu monizmu
Leibniz zastáva názor substanciálneho pluralizmu. Svet vytvára nesčíselné množstvo
bezrozmerných substancií- monád. Jednotlivé monády sú však uzavreté do seba
a navzájom nekomunikujú. Napriek tomu navonok spolupracujú – vytvárajú telesný,
aj duchovný svet. Harmóniu, ktorá panuje medzi nimi ustanovil na počiatku pri
stvorení Boh. Tento typ koordinácie Leibniz nazval predurčená harmónia (Leibniz
1970: 339, 341, 345, 349).
Iný spôsob riešenia dualizmu medzi dušou a telom, ktorý nevychádza
z psychofyzického paralelizmu navrhol fyziológ a filozof Benjamin Libet (19162007). V jeho prístupe má dominantné postavenie telo. Vedomý mentálny život
vysvetľuje v príčinnej závislosti od mozgu. Mentálny život je nekonsekventným,
bočným produktom jeho fyzikálnych procesov. Libetov epifenomenalizmus je
vyjadrením jednosmernej deterministickej závislosti vedomia (duše) od mozgu. Táto
závislosť však nie je konsekventná, pretože nie každému fyzikálnemu stavu mozgu
zodpovedá konkrétny stav vedomia. Teda vedomie je podriadené mozgu, ale mozog
zo svojej strany neovplyvňuje (Libet et al. 1983: 106).
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Prejavy dualizmu v teológii devätnásteho a dvadsiateho storočia
Koncepcie vzťahu duše a tela sa nutne odrážajú aj v kresťanskej teológii,
ktorá využíva pojmy prevzaté z filozofie, a tiež samotná Biblia vykresľuje istý obraz
prirodzenosti človeka. V biblickej teológii sa od začiatku dvadsiateho storočia
výrazne presadzujú unitárne prístupy v pohľade na človeka. Oproti starogréckemu
filozofickému prístupu, ktorý chápal človeka ako inkarnovanú dušu (psyché) (viď.
vyššie), hebrejský biblický pohľad vidí človeka ako zduchovnelé telo (nefeš). Preto
duša po smrti môže načas opustiť telo. Nie je to však z dôvodu jej nesmrteľnej
prirodzenosti, ale z dôvodu Božej spasiteľnej aktivity (Robinson 1911). V súlade
s tým R. Bultmann na základe svojich výskumov vysvetľuje biblické chápanie
gréckeho slova soma (telo) ako celú ľudskú bytosť (oživenú duchom) (Bultmann
1948).
Tieto nové výskumy však neboli celkom prijaté do všetkých teologických
úvah. N. Murphy svoju analýzu teológie dvadsiateho storočia z hľadiska problému
antropologického dualizmu končí nasledujúcimi postrehmi. 1. Prechod od
substanciálneho dualizmu k metafyzickému holizmu, alebo fyzikalistickej
antropológii nebol sprevádzaný kritickou reflexiou nad filozofickým balastom, ktorý
dualizmus zanechal v teológii. Ostal radikálny individualizmus a antipatia voči telu.
2. V protestantskej teológii okrem tzv. liberálneho smeru ostal smer konzervatívny,
ktorý stále argumentuje v prospech dualizmu (alebo trichotómie – duša, telo, duch).
3. Jestvuje jasný rozdiel medzi protestantskou teológiou a oficiálnou katolíckou
teológiou, ktorá je neraz zviazaná s tomistickou metafyzikou (Murphy 1999: vii).
Príklady posledne zmienených faktov možno dokumentovať niektorými
teologickými formuláciami Katechizmu Katolíckej Cirkvi: napr. „...telo oživuje
duchovná duša...“, alebo „Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba
považovať za „formu“ tela;“ (KKC 364, 365). Zmŕtvychvstanie tela bolo po stáročia
dodatkom k doktríne o nesmrteľnosti duše. Pri smrti telo podlieha rozkladu, kým
duša ide v ústrety Bohu ešte pred všeobecným vzkriesením. (KKC 997, 999). Tieto
formulácie používajú jazyk, ktorým sa vyjadrovali pravdy viery na štvrtom
Lateránskom koncile roku 1513.
Okrem toho Ján Pavol II v posolstve účastníkom plenárneho zasadania Pápežskej
akadémie vied 22. októbra 1996 potvrdil, že Cirkev uznáva vedeckú platnosť
evolučných teórií. Pripomenul však vyjadrenie Pia XII, že hoci ľudské telo má
pôvod v živej matérií, ktorá jestvovala už predtým, duchovná duša je bezprostredne
stvorená Bohom. Svoj pohľad na danú problematiku uzatvára vyjadrením a
zdôvodnením: „... evolučné teórie spolu s filozofiami, ktoré ich inšpirujú, tvrdiace,
že duša sa vynára z mohutností živej matérie, alebo sa vyskytuje ako jednoduchý
epifenomén tejto matérie, sú nekompatibilné s pravdou o človeku. Okrem toho nie sú
schopné takto podoprieť dôstojnosť ľudskej osoby“ (Ján Pavol II. 1996 3, 5).1
11

„Pio XII aveva sottolineato questo punto essenziale: se il corpo umano ha la sua origine
nella materia viva che esisteva prima di esso, l’anima spirituale è immediatamente creata da
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Takého a podobné formulácie naznačujú potrebu dopracovania teologického jazyka
pre jasnejšie vyjadrenie zjavených teologických právd, ktoré by boli vo väčšom
súlade
so
súčasnými
poznatkami
kognitívnych
neurovied
a z nich
vychádzajúcich filozofických analýz.
V súčasnej teológii v tomto smere jestvujú dve zásadné riešenia. 1. Niektorí
vylučujú „medzi stav“ medzi smrťou a vzkriesením a vysvetľujú, že po smrti bude
dezintegrovaná celá osobnosť aby bola znova stvorená Bohom pri všeobecnom
vzkriesení.
2.
Iný
prístup
spochybňuje
časovú
následnosť
pri
riešení eschatologických problémov (večnosti). Vychádza z predpokladu, že Boh
jestvuje „pomimo“ času, a že skúsenosť mŕtvych, ktorí sa spoja s Bohom je pre nás
zmysluplne nevysvetliteľná (Murphy 1999: ix; Willing 1990: 450-453).
Súčasný fyzikalizmus
Dielo už spomínaného B. Libeta a z neho vyplývajúci filozofický
epifenomenalizmus položilo experimentálne základy pre rôzne fyzikalistické
prístupy riešenia otázok prirodzenosti človeka a vzťahu duše a tela. Ich jednotu
obhajoval Gilbert Ryle (1900-1976) svojou koncepciou logického behaviorizmu.
Kritizoval descartovskú koncepciu človeka ako ducha v stroji. Argumentoval, že
jazyk o mysli je iba iným spôsobom opisu správania a dispozícií človeka, ktoré
ovplyvňujú jeho motivácie (Ryle 1949: 30-31). Správanie človeka tu spája telesnú
stránku človeka s psychologickou a ukazuje tak, že na úrovni jazyka nejestvuje
v človeku dualita. Jeho závery akceptovali aj ďalšie filozofické smery.
Vzťah duše a tela sa v niektorých súčasných filozofických analýzach
nadobúda nové formulácie. Pojem duše sa spresňuje pojmom myseľ a pojem tela
nachádza svoje skonkrétnenie v pojme mozog. Týmito pojmami sa filozofia snaží
prispôsobiť pojmom používaným v experimentálnych kognitívnych vedách
(psychológia, neurológia, neurovedy). Na vzťah mysle a mozgu jestvuje niekoľko
stupňov názorov. 1. Najsilnejší tvrdí, že myseľ (mind) je identická s mozgom.
Takýto striktný prístup podlieha tiež spomínanej Ryleovej kritike. 2. Miernejšie
smery zastávajú názor, že mentálne vlastnosti (properties) sú identické s fyzikálnymi
vlastnosťami mozgu. 3. Najmiernejšie prístupy presadzujú identitu mentálnych javov
(events) s javmi v mozgu (Murphy 1999: xiv).
V rámci najmiernejších zo spomínaných prístupov – mentálnych javov
(events) je ešte odlíšiteľná náznaková (token) identita a silnejšia typová (type)
Dio “animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet” (Pio XII,
Humani generis, AAS 42 [1950] 575).“ „...le teorie dell’evoluzione che, in funzione delle
filosofie che le ispirano, considerano lo spirito come emergente dalle forze della materia viva
o come un semplice epifenomeno di questa materia, sono incompatibili con la verità
dell’uomo. Esse sono inoltre incapaci di fondare la dignità della persona“. (Ján Pavol II. 1996:
3, 5).
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identita. Prvá z nich hovorí o identite konkrétneho mentálneho javu alebo vlastnosti
s nejakým fyzikálnym alebo iným javom (prípady bolesti sa chápu nielen ako
prípady mentálnych stavov, ale tiež prípady fyziologických stavov c-fiber excitácia).
Silnejší stupeň určuje identitu každého typu mentálneho javu s istým typom
fyzikálneho javu (Schneider 2009).
Donald Davidson (1917-2003) uviedol do filozofie mysle nový pojem tzv.
superveniencie (dodatočných vlastností). Supervenientné – nadradené (napr.
mentálne) vlastnosti sú závislé na podriadených – subvenientných vlastnostiach
(napr. mozgu) tak, že nejestvujú dva javy podobné vo všetkých svojich fyzikálnych
detailoch, a súčasne odlišné v niektorých mentálnych detailoch. Alebo objekt sa
nemôže líšiť v niektorých mentálnych detailoch bez odlišnosti v niektorých
fyzikálnych detailoch (Davidson 1980: 214).
Uvedený prehľad filozofických a teologických prístupov k prirodzenosti človeka
ukazuje istú tendenciu vymaniť sa z dualizmu prezentovanú v staroveku Platónom
a potvrdenú v novoveku Descartesom. Či už filozofické, alebo teologické koncepcie
potvrdzujú snahy o zjednotený výklad ľudskej prirodzenosti, pričom doceňujú jej
fyzickú stránku. Škála týchto názorov prebieha od radikálneho fyzikalizmu (hlavne
vo filozofii a kognitívnych vedách) po rôzne formy metafyzického holizmu (v
teológii).
Pohľad kongnitívnych neurovied
Joseph E. LeDoux2 je odborníkom na štúdium emócií za pomoci zvierat.
Skúma podmienený reflex strachu na potkanoch, teda istým spôsobom nadväzuje na
prácu I. P. Pavlova (1849-1936) – objaviteľa podmieneného reflexu. Na základe
svojich výskumov zastáva názor, že je potrebné rozlišovať medzi emocionálnym
správaním (behaviour) spolu s jeho fyziologickými odozvami a medzi subjektívnymi
pocitmi (feelings), ktoré zažívajú ľudia. Emocionálne správanie je výsledkom
evolúcie a slúži na zachovanie života u človeka ako aj u zvierat a priamo nesúvisí
s pocitmi a so vzťahom mysle a tela. LeDeux pod výraz emocionálne správanie
zahŕňa neurologické väzby podmieneného správania strachu. Takýto typ reakcií má
aj mozog človeka, takže výsledky výskumov na potkanoch možno primeranie
aproximovať aj na človeka.
Na vyššej úrovni pôsobia emocionálne pocity. Vyžadujú zapojenie
vedomia, sú preto sekundárne voči emocionálnemu správaniu, ktoré sa prejavuje aj
u živočíchov bez schopnosti vedomej reflexie. Pocity sú tak výsledkom
sofistikovaných schopností mozgu prejavujúcich sa ako vedomie vlastných aktivít –
napr. uvedomenia si aktivácie strachu ako pudu sebazáchovy. Preto otázka
vysvetlenia emocionálnych pocitov ostáva partikulárnym problémom pri štúdiu
vedomia a súvisí so vzťahom mysle a tela (LeDoux 1999a: 42; LeDoux 1999b: 101).
2

Joseph E. LeDoux je profesorom neurálnych vied a psychológie v The Center for Neural
Science, New York University.
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Emocionálne skúsenosti zapadajú do kognitívnych schopností človeka na tej
istej úrovni ako zmyslová skúsenosť farieb. Obe sa líšia iba systémom zbierania
potrebných dát, ktoré potom spracováva človek svojím vedomím. LeDoux
nepostupuje pri štúdiu vedomých pocitov klasickým psychologickým spôsobom
spätne k ich zdroju ako to navrhoval William James (1842-1910) formuláciou
známeho problému: Bežíme pred medveďom preto, že sa ho bojíme alebo sa ho
bojíme pretože bežíme? (James 1884: 188-205). LeDoux najprv študuje jednotlivé
mechanizmy emócií strachu, a potom tieto poznatky aplikuje na vedome vnímané
pocity. Problém medveďa totiž rieši opačne ako James: Medveďa sa bojíme, pretože
pred ním bežíme, nie naopak (LeDoux 1999b: 102; 1996: 43).
LeDoux vyslovuje aj svoju hypotézu ohľadom procesov prebiehajúcim
v mozgu, ktoré stoja v pozadí vzniku vedomia. Pracovná pamäť sa stáva „vedomou“
istých stavov organizmu (napríklad emócií strachu), keď okrem týchto momentálne
prítomných informácií dostane podnet z pamäte podobných stimulov (situácií)
v minulosti a z oblasti mozgu zvaného corpus amygdaloideum, ktorá riadi
(behaviorálne, autonómne a endokrinné) reakcie tela a vytvára tak spätnú väzbu
nepriamo ovplyvňujúcu mozgovú kôru. Uvedená hypotéza otvára nový smer v
uvažovaní o tom, ako by mohli najosobnejšie stavy (pocity) emergovať z organizácie
synaptických ciest v mozgu (LeDoux 1999b: 117)3.
Pamäť reakcií strachu je potrebná pre prežitie v danom prostredí. Z druhej
strany neschopnosť zamedziť neuvedomelým reakciám strachu má devastujúce
účinky na človeka v podobe fóbií, alebo post traumatických ťažkostí. Preto štúdium
emócií strachu má tiež využitie pri liečení uvedených ťažkostí. Neliečia sa
„zabúdaním“, ale „učením“ nových reakcií (LeDoux 1999b: 112; Shiromani et al.
2009).
Základným výskumným predpokladom LeDoux je fyzikalistický názor, že
mentálne procesy majú svoj pôvod v mozgu. Jeho výskumy však ukazujú, že pri
emocionálnych procesoch sa nejedná o jednoduché mechanické súvislosti. Samotné
kongnitívne a emocionálne procesy nemajú v mozgu svoje jednoduché reprezentácie.
V mozgu jestvuje mnoho emocionálnych systémov. Okrem toho napr. samotný
emocionálny systém strachu, či obrany pozostáva zo štyroch mechanizmov na
rôznych úrovniach komplexnosti (reaktívny mechanizmus, akčný mechanizmus,
habituálny mechanizmus, pocitový mechanizmus). Mozgovú funkcionálnu
komplexnosť potvrdzuje tiež fakt, že jednotlivé mozgové funkcie nezodpovedajú
v mozgu niektorým striktne ohraničeným oblastiam, ale skôr sú reprezentované
mozgovými okruhmi (LeDoux 1999a: 43). Preto LeDoux kritizuje klasickú teóriu
„limbického systému“, podľa ktorej isté štruktúry mozgu sa zapájajú do všetkých
emocionálnych reakcií (LeDoux 1999b: 103-104). Jeho fyzikalistický prístup
mechanicky neredukuje emocionálne reakcie na chemicko-fyzikálne procesy
3

Túto svoju hypotézu LeDoux širšie predstavuje v LeDoux J.E. 2002. Synaptic self: How Our
Brains Become Who We Are. New York: Viking.
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v mozgu, naopak jeho fyzikalizmus možno charakterizovať ako systémový
a štrukturálny, zahrňujúci mozog ako celok.
Michael Arbib4 pracuje v oblasti počítačových neurovied (computational
neuroscience), ale nezaoberá sa umelou inteligenciu, lež počítačom modeluje
procesy prebiehajúce v mozgu. Na základe prác švajčiarskeho psychológa Jeana
Piageta (1896-1980)5 o schémach správania sa vytvoril holistickú teóriu schém
(Schema theory), ktorá prepája kognitívnu, neurálnu a sociálnu úroveň človeka.
Základná teória schém je vypracovaná na kognitívnej úrovni. Zaoberá sa
mentálnymi schémami, ktoré umožňujú rozlíšiť objekt, plánovať a kontrolovať
aktivity voči nemu (napr. pozorovanie a uchopenie lopty rukou) na základnej, či
abstraktnej úrovni. Mentálny život a správanie je potom možné opísať ako
dynamickú interakciu, kooperáciu a konkurenciu mnohých schematických prípadov.
Indivíduum môžeme chápať ako samo organizujúcu sa encyklopédiu dynamicky
zoskupujúcich sa schém. Vzniká tak model opisu mentálnych javov podporený
počítačovou simuláciou (cooperative computation), ktorý je odlišný od modelov
tvorených metódou introspekcie (Arbib 1999a: 87, 89, 98).
Takto vypracovanú teóriu schém možno rozšíriť dvoma smermi: 1. Nadol
(downward) štúdiom neurónových realizácií jednoduchých schém. 2. Nahor
(upward) zistením, že schémy sa vyskytujú aj vo vonkajšej sociálnej realite
(kolektívnych vzoroch správania a myslenia, ako sú napr. zvyky, jazyky,
náboženstvo). Prvé rozšírenie vytvára prepojenie medzi behaviorálnou psychológiou
a kognitívnymi neurovedami, druhé zas premosťuje psychológiu poznania so
sociológiou poznania (Arbib 1999a: 87-88; 1999b: 421-422).
Oproti Piagetovej behavioralnej psychológii sa Arbibova teória schém
vyznačuje niekoľkými charakteristickými vlastnosťami: 1. Zdôrazňuje fakt, že naša
skúsenosť je nám sprostredkovaná zvyčajne zostavou schém (nie jedinou schémou)
reprezentujúcou dôležité aspekty danej situácie pre organizmus. 2. Tieto schémy
determinujú smer konania na základe procesov analógie, plánovania a interakcie
jednotlivých schém, pričom ich prepojenie nemusí byť logické (deduktívne), ale
intuitívne, či náhodné. 3. Percepcia objektu sa v schémach spája s aktivitou voči
nemu (motorikou) v rámci jednotného reprezentačného rámca. Tento proces je
spojený s adaptáciou vzhľadom na nepredvídané podnety zvonka, ktorá nie je
založená na genetických predpokladoch (Piaget), ale na postupných emergujúcich
vývojových krokoch. 4. Vytváranie zostav schém je modelované pomocou
kooperatívnych výpočtov zjednocujúcich prístup kognitívnych a neurovied (Arbib
1999a: 95).
4

Michael A. Arbib je riaditeľom USC Brain Project, profesorom Počítačových vied,
profesorom biologických vied, biomedicínskeho inžinierstva, elektrotechniky, neurovied a
psychológie.
5
Biology and Knowledge; an essay on the relations between organic regulations and
cognitive processes. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
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V rámci svojej teórie sa Arbib pokúša vysvetliť prirodzenosť osobného ja
(self) ako osobnú encyklopédiu stoviek tisícov schém, ktorá zahŕňa verbálnu
doménu, reprezentácie konania a percepcie, motivácie a emócie, pamäť osobných a
sociálnych interakcií. Podstatnou črtou tejto osobnej siete schém je koherencia, ktorá
zabezpečuje spojité seba-vnímanie a schopnosť reflexie nad vlastnou skúsenosťou
(Arbib 1999a : 98).
Arbib svojou teóriou schém navrhuje pojmovo jednotný široký výskumný
program, ktorý zjednocuje výskumy ľudského správania na úrovni neurovied,
psychológie a sociológie. Naznačuje tiež, že tento program nie je iba istou
alternatívou v každej zo spomenutých oblastí, ale je tiež konkurenčný k už
jestvujúcim výskumným prístupom. Na úrovni neurovied oproti tzv. Fodorovým
modulom charakterizujúcich oblasti mozgu vyčlenené napríklad pre jazyk, či zrak,
Arbibove výpočtové schémy umožňujú jednak jemnejšiu analýzu štruktúry mozgu,
jednak hľadanie možných prepojení týchto štruktúr (Arbib, 1999a: 97). Takto široko
postavený program umožňuje tiež študovať vzťahy medzi neurálnymi aktivitami a
sociálnymi interakciami. Príkladom je hypotéza evolúcie jazyka zo senzomotorického vnímania gest prepojená na vývoj jazykového centra v mozgu, ktoré
dekóduje nielen význam pohybov úst, ale tiež celej tváre a končatín (Arbib 1999b:
434-437).
Pokúsme sa teraz opísať spoločné črty oboch uvedených experimentálnych
prístupov. Oba výskumné programy vychádzajú z psychológie – LeDoux
podmieneného reflexu I. P. Pavlova, Arbib z vývinovej a behaviorálnej psychológie
J. Piageta (LeDoux 1999a: 42, Arbib 1999a: 95). Nepostupujú však cestou
introspekcie, teda opisom fenoménov postupujúc od stavov vedomia smerom k ich
podnetom, ale opačne. Postupujú od funkcionálnej analýzy vonkajších stimulov
a behaviorálnych reakcii k objavom neurálnych reprezentácií v štruktúre mozgu
(Arbib 1999a : 95; LeDoux 1999b : 104)6. Z tejto strany potom vytvárajú hypotézy
ohľadom procesov aktivácie mozgových neurálnych štruktúr pri vzniku vedomia
(LeDoux 1999b: 115-117; Arbib 1999a: 98). Prepájajú tak funkcionalistické
vysvetľovanie reakcií človeka so štrukturálnym fyzikalizmom mozgu.
Experimentálna skúsenosť oboch tiež privádza k skúmaniu mozgu už nie
iba v rámci jeho vymedzených funkčných oblastí (zraku, sluchu,...), ale v rámci
širších rozmedzí – funkčných okruhov, po ktorých prebiehajú neurálne signály od
vnemu až po reakciu (Arbib 1999a: 97; LeDoux 1999a: 43, 1999b: 113).
Z metodologického hľadiska to znamená, že dôraz pri výskumoch v kognitívnych
6

“Once a schema-theoretic model of some animal behaviour has been refined to the point of
hypotheses about the localization of schemas, we may then model a brain region by seeing if
its known neural circuitry can indeed be shown to implement the posited schema.” (Arbib
1999a: 95). “The approach I have followed is to assume nothing, and instead to tell the Brain
tell us how it does its emotional job. To do this, I have studied one emotion, fear, and have
looked for its representation in neural circuits.” (LeDoux 1999b: 104).
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neurovedách sa presúva zo striktne analytického prístupu na analyticko- holistický
prístup. Celkový prístup pri skúmaní mozgu je v Arbibovej teórií schém doplnený
snahou o pojmové prepojenie rôznych vied študujúcich neurálne reprezentácie
správania sa človeka (psychológie, neurovied, sociológie, filozofie mysle, ...) (Arbib
1999a: 99). Preto môžeme predpokladať, že výsledky výskumu obranných
mechanizmov LeDoux je možné preložiť do jazyka Arbibbovej teórie schém 7.
Podstatnou črtou Arbibovej metódy je tiež matematický model v podobe
kooperatívnych výpočtových postupov, ale matematické modelovanie využíva aj aj
LeDoux (Arbib 1999a: 86; LeDoux 1999a: 42-43, 1999b: 109).
V rámci hore uvedeného rozčlenenia prístupov charakterizujúcich vzťah
mysle k mozgu možno predpoklady a výskumné metódy Arbiba a LeDoux zaradiť
medzi fyzikalistické prístupy hľadajúce identitu medzi javom (správaním)
a fyzikálnym stavom (procesom) mozgu. Na rozdiel od jednoduchej mechanickej
identifikácie títo vedci hľadajú identitu behaviorálneho správania sa s
komplexnými procesmi prebiehajúcimi v štruktúrach mozgu. Ide tu teda o špecifické
druhy typovej identity, ktorú možno charakterizovať ako štrukturálny fyzikalizmus.
U oboch teórií je badateľný predpoklad evolučného chápania človeka.
Konkrétne podobnosti obranných reakcií hlodavcov a človeka vyplývajúce
z evolučného predpokladu umožňujú LeDoux prenášať poznatky z výskumu mozgu
potkanov na človeka. Evolucionizmus Arbiba sa zasa odráža v jeho matematických
modeloch procesov adaptácie a učenia sa človeka v rámci jeho teórie schém.
Ďalšou charakteristickou oboch experimentálnych prístupov je procesuálne
videnie vzťahu mysle a mozgu. U LeDoux sa to ukazuje pri vysvetľovaní senzomotorických obranných reakcií, kde neostáva na úrovni modulárneho videnia mozgu
na spôsob Fodora, či Gazalingu, ale určuje medzi-modulárnu cestu (okruh) reakcií na
nepodmienené stimuly ohrozujúce organizmus (LeDoux 1999a: 113; Gáliková 2003:
30). Iným spôsobom sa procesuálnosť odzrkadľuje v práci Aribiba. Jeho
matematický prístup k teórií schém predurčuje zameranie tejto teórie na odhaľovanie
procesných prepojení štruktúr na rôznych úrovniach (neurálnej, behaviorálnej,
sociálnej) (Arbib 1999a: 85).
Závery
Filozoficko-teologický prehľad prístupov o prirodzenosti človeka
predstavuje snahy o prekonanie dualizmu. Badať v ňom istý vývoj pri riešení tohto
problému od metafyzického monizmu v minulosti k fyzikalizmu v súčasnosti.
Vyplýva to zrejme z rýchleho rozvoja a úspechu experimentálno-matematických
vied študujúcich tieto otázky. Predstavené behaviorálno-neurovedné teórie nielen

7

„”Emotion” may not be the best label for these (defence mechanism), but the function
subserved is the issue, not the label.” (LeDoux 1999a: 42).
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potvrdzujú túto tendenciu, ale aj ukazujú perspektívy ďalšieho rozvoja
fyzikalistických prístupov rôzneho druhu (systémový, štrukturálny).
Podľa Arbiba neurovedy prispeli k lepšiemu chápaniu mentálnych
fenoménov ako pamäť, emócie, sociálne správanie, jazyk. Môžu tiež prispieť k
riešeniu otázok etiky vysvetlením javov ako vznik rozhodnutí, empatie a sociálneho
správania. Problémom ostáva, či kognitívne neurovedy sú schopné vytvoriť široký
rámec pre pochopenie všetkých fenoménov, ktoré definujú ľudskú prirodzenosť.
Medzi tieto fenomény patrí aj ľudská religiozita, či fenomén viery v Boha.
Sociologické postavenie otázky transcendentna otvára v tomto smere cestu aj pre
neveriacich, lebo sa vyhýba otázke jestvovania Boha (Arbib 1999b: 438n).
Komparácia teórií LeDoux a Arbiba odhalila ich spoločné filozofickometodologické pozadie. Ich základným filozofickým predpokladom je fyzikalizmus,
evolucionizmus a procesuálna ontológia. Fyzikalizmus sa prejavuje v prijatí postupu
od analýz behaviorálnych modelov k ich neurálnym reprezentáciám a vo vylúčení
introspektívnej metódy. Evolucionizmus vedie k chápaniu človeka v rámci jeho
vývojového živočíšneho radu, čo umožňuje experimentálne poznatky zistené na
zvieratách aplikovať pri výskume ľudského mozgu, a tiež skúmať neurálne
reprezentácie pochodov adaptácie človeka v danom prostredí. Procesuálna ontológia
umožňuje používanie matematických metód pri spracovaní skúmaných dát a
široké holistické chápanie mozgu.
Medzi výrazné metodologické charakteristiky teórií LeDoux a Arbiba patria
prepojenie behaviorálnej psychológie a neurovied a analyticko-holistický prístup.
Prepojenie psychológie a neurovied umožňuje vysvetľovať zákonitostí správania sa
neurálnymi reprezentáciami v mozgu. Celkový prístup pri skúmaní mozgu umožňuje
zasa pojmové prepojenie vied študujúcich vzťah mysle a mozgu. Arbibova teória
schém ide v tomto smere tak ďaleko, že ponúka iným teóriám spoločný pojmový
základ. Túto jej schopnosť by bolo možné overiť napríklad prepísaním teórie
LeDoux do teórie schém.
Holistická črta pri schématicko-konkurenčnom vysvetľovaní správania sa
človeka v teórii schém Arbiba pripomína tiež kauzálne princípy nelineárnej
termodynamiky, opisované teóriami deterministického chaosu. Takýto prístup
vytvára priestor pre lepšie vysvetlenie princípov slobodnej vôle človeka.
Modelovanie konkurenčných schém zasa zaraďuje jeho spôsob myslenia do
štrukturalizmu vo filozofii.
Napriek silným unitárnym postojom zo strany biblickej teológie stále
pretrváva dualizmus v jazyku mnohých súčasných teologických výpovedí o človeku.
Naznačuje to potrebu dopracovania teologického jazyka tak, aby bol vo väčšom
súlade so súčasnými poznatkami neurovied. Jednu z možných ciest ako splniť túto
úlohu uvádza Murphy, keď konvergenciu medzi kognitívnymi neurovedami
a kresťanskou teológiou vidí v teórii ľudskej prirodzenosti (teórii ľudskej osoby).
Kognitívne neurovedy sa k tomuto bodu približujú cez filozofiu mysle a teológia cez
kresťanskú antropológiu (Murphy 1999: xx).
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Kogitívne
neurovedy
→

Filozofia mysle
→

Teória ľudskej
prirodzenosti
Ľudskej osoby

Kresťanská
← antropológia

Kresťanská
← teológia

Podľa toho okrem filozofických charakteristík teórií LeDoux a Arbiba by bolo
potrebné ďalej vypracovať teóriu ľudskej osoby podľa LeDoux, či Arbiba a na jej
základe vypracovať niektoré oblasti teológie ako napríklad eschatológiu a pod.
Môžeme však pripomenúť, že obaja autori v rámci svojich teórií vyslovili aj názor na
podstatu človeka. LeDoux vyslovuje hypotézu o vedomí, ktorého podstatnými
funkcionálnymi jednotkami v mozgu sú pracovná pamäť aktuálnych stimulov a
pamäť podobných stimulov z minulosti. Arbib zasa vyslovuje hypotézu o osobnom
ja (Self), ktoré tvorí osobná encyklopédia stoviek tisícov navzájom koherentných
schém. Táto encyklopédia zahŕňa v sebe verbálnu oblasť, oblasť konania, percepcie,
motivácie, emócie, pamäť osobných a sociálnych interakcií. Obe hypotézy sa
vzájomne dopĺňajú, pričom prvá je zameraná na opis synoptických prepojení a druhá
zasa na celkovú koordináciu funkcionalistických prvkov podieľajúcich sa na
percepcii a konaní.
Záverom možno konštatovať, že kognitívne neurovedy prispievajú
k lepšiemu chápaniu niektorých čŕt prirodzenosti človeka (emócií, či schém
správania sa) v nadväznosti na mozog. Teológia zasa využívajúc tieto poznatky
v nadväznosti na filozofiu môže svoj príspevok zamerať na rozpracovanie otázok
zmŕtvychvstania jazykom, ktorý bude pochopiteľný dnešnému vedeckému svetu.
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NIETZSCHEHO KRITIKA ROUSSEAUA
Teodor Münz
Abstract: Rousseau and Nietzsche aimed at the same goal: restore the bond between today’s
man and nature. Whilst Rousseau considered nature an idyllic state, which was once an
original habitat of man – taken care of by nature, Nietzsche understood this state of man as
hard life ruled by master and slave morality. Therefore Nietzsche perceives Rousseau’s
opinions critically and poses an ironic question: Where did Rousseau actually want to return?
He criticises even his opinions which contributed to French revolution and democracy.
Nietzsche condemned democracy and its efforts to make all people equal at least in front of
justice, because he perceived it just as a continuation of slave morality enforced by
Christianity. According to him, superman could represent a proper return to nature, in case
that he managed to get of rid of all the superstitions and prejudices of today’s culture,
predominantly of Christian religion – as proclaimed by Nietzsche – Antichrist and
Zarathustra.
Key words: natural state, sameness, Christianity, Democracy, Superman

Vzťah nemeckých idealistických filozofov zo začiatku 19. storočia, najmä
Kanta, Schellinga a Hegela k Rousseauovi je dobre známy. Vážili si ho za jeho
prínos k Francúzskej revolúcii a k novovekému mysleniu vôbec. Menej je už známy
vzťah Nietzscheho k nemu. Títo dvaja myslitelia mali viac spoločných čŕt, z ktorých
by som vyzdvihol predovšetkým ich hlásanie návratu k prírode. Každý ho však
chápal po svojom.
Rousseau nebol osvietenec, osvietencov svojím dôrazom na cit oproti ich
vyzdvihovaniu rozumu predbehol, bol už predzvesťou poosvietenského romantizmu
a medzi francúzskymi osvietencami sa miestami vynímal ako biela vrana. Rouusseau
i osvietenci mali síce pozitívny vzťah k prírode, ale tiež ho každý chápal inak.
Osvietenský vzťah k nej bol rozumový, lebo bola zdrojom prírodovedných
poznatkov, pomocou ktorých sa osvietenci obracali proti poverám a predsudkom,
koncentráciu ktorých videli v náboženstve. Prírodné vedy sa okrem toho
v osvietenstve už dostávali do popredia, lebo človek sa mal postaviť na vlastné nohy
a sám si od prírody vydobýjať to, čo sa mu dovtedy nedostávalo od Boha alebo
následkom jeho vlastnej neschopnosti, vzdelanostnej zaostalosti. Spomeňme si na
Kantovu charakteristiku osvietenstva!
Naproti tomu Rousseau sa takto na vedu a vzdelanosť nedíval. Ako uvažuje
vo svojej Rozprave o vedách a umeniach? Astronómia sa podľa neho zrodila
z povery, výrečnosť zo ctižiadostivosti, geometria z lakomstva, fyzika zo zvedavosti
a všetky vedy, ba aj morálka z ľudskej pýchy. „Vedy a umenia vďačia teda za zrod
nerestiam,“ vyhlasuje tu Rousseau (Rousseau 1989: 60). Ony vytrhli človeka zo
šťastnej nevedomosti, z nevinnosti a cnosti, ktoré mu vyhradila večná múdrosť.
A v rozprave O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi sa Rousseau
nerozpakuje vyhlásiť, že „ak nás predurčila ku zdraviu, odvažujem sa tvrdiť, že
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premýšľanie je proti prírode, a človek, ktorý uvažuje, je zvrátené zviera“ (tamže:
90). Divochov zničil civilizovaný človek alkoholom a keď študujeme dejiny
ľudských spoločností, zaznamenávame dejiny ľudských nemocí, hovorí Rousseau.
Preto Rousseau hlása návrat do prírodného stavu – do toho stavu, ktorého
opustenie novovekí autori – Hobbes, Spinoza, ba ešte aj Kant – schvaľovali, lebo to
bol vraj stav vojny všetkých proti všetkým a len keď títo ľudia vstúpili do
občianskeho stavu, začala vznikať usporiadaná a zákonmi riadená spoločnosť, v akej
žijeme dodnes. Rousseau sa však na prírodný stav díval ako na idylický, hoci
uznával, že jeho niekdajšia existencia je problematická. To mu však nevadí, aby
o ňom uvažoval a postavil ho do protikladu k dnešnému. Ľudia nemali vtedy žiadne
vlastníctvo, hovorí, muži a ženy sa spájali náhodne, nemali si čo povedať a hovorová
reč ešte ani neexistovala. Aj sa rozchádzali, aby sa už nikdy nestretli. Matka
vychovávala svoje deti sama, po čase ju opúšťali a starali sa o seba samy. Všetko sa
však zmenilo a začalo kaziť vstupom do spoločnosti a do kultúry. Vzniklo súkromné
vlastníctvo a viaceré medziľudské vzťahy existujúce dodnes.
Rousseau dobre vedel, že ľudia nie sú si od prírody rovní. V osvietenstve sa
o tom mnoho hovorilo, lebo práve ono chcelo tento fakt nie síce odstrániť, pretože to
nebolo možné, ale nejako ho kultúrou obrúsiť. Rousseau videl popri tejto prirodzenej
nerovnosti ešte aj nerovnosť politickú alebo mravnú, ako hovoril zakladajúcu sa na
rôznych výsadách jedných ľudí voči druhým, bohatších, uctievanejších, mocnejších
než sú druhí, ale schvaľovanú dohodou medzi ľuďmi. Prirodzene, túto nerovnosť sa
usiloval aspoň politicky zmierniť, o čom hovorí jeho Spoločenská zmluva. Všetci
občania bez rozdielu postavenia si slobodne volia svoje politické zriadenie, svoju
vládu a zákony a v tom sú si rovní. Takto sa stávajú všetci rovní aspoň dohodou
a podľa práva, hoci sú si nerovní silou a nadaním, ba aj svojou osobnou vôľou, ktorá
sa líši od všeobecnej, politickej, no ktorej dokážu tiež robiť zadosť.
Nietzsche, ktorý vystúpil o trištvrte storočia neskôr a bol súčasníkom
Darwinovým, hlása celkom opačné názory. Bol veľmi rozhľadený, sčítaný, kritický,
ironický a hryzavý a posmešne a pohŕdavo sa zahryzol aj do Rousseauova. Pokiaľ ho
spomínal, nestratil o ňom dobré slovo. Prečo?
Nietzsche kritizoval aj Darwina a neprijal jeho názor, že v evolúcii ide o boj
o život, o prežitie pri obmedzených prírodných zdrojoch, z ktorých chce žiť všetko
živé. Podľa Nietzscheho ide o vôľu k moci, o boj o moc a nie o prežitie, lebo príroda
svojimi darmi až mrhá. No v živom existujú silnejší a slabší, života schopnejší
a menej života schopní, až hynúci neschopnosťou prebíjať sa a získať moc nad
niečím. Je prirodzené, že silnejší ovládajú slabších, ktorí poslúchajú a že sa tak
celkom prirodzene vytvára aj panská a otrocká morálka. Tak to bolo od pradávna,
ešte kým človek bol zvieraťom a tak to aj dlho zostalo – do tých čias, kým sa otroci
nespojili a nevzbúrili, teda do vzniku židovstva a jeho dieťaťa kresťanstva, kým
otroci nezískali najprv aspoň v náboženskej morálke nadvládu nad mocnými. Boj
o moc, jeho širokolakťovosť, bezohľadnosť, bezcitnosť, egoizmus – to všetko
otrocké kresťanstvo odsudzuje ako zlo, hriech a kladie namiesto toho opačné
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hodnoty: lásku, milosrdenstvo, odpúšťanie, neodporovanie zlému a ďalšie. Teda
hodnoty slabých, ktorí vyžadujú takéto správanie od všetkých. Podľa Nietzscheho
práve tieto hodnoty sú protiprírodné, protiživotné. Nietzsche sa usiloval vrátiť všetko
do pôvodnej polohy, podľa svojho známeho hesla: Všetky hodnoty treba
prehodnotiť!, chcel zničiť židovstvo a kresťanstvo a všetko, čo pomohlo vytvoriť,
čiže chcel vrátiť človeka späť k prírode a jej morálke, ale na vyššej, duchovnosťou
sublimovanej úrovni, bez opustenia kultúry, čo sa malo prejaviť u jeho nadčloveka v
budúcnosti. Nadčlovek nebol zvláštnym, novým druhom človeka. Bol to len človek,
ktorý mal prijímať nový, celkom spozemštený a sprírodnený, sekularizovaný
svetonázor Nietzscheho.
Pochopíme teda Nietzscheho postoj k Rousseauovovi, keď píše: „Aj ja
hovorím o „návrate k prírode“, hoci to vlastne nie je cesta späť, ale vystupovanie –
hore, do vysokej, voľnej, áno i obávanej prírody a prirodzenosti, takej, ktorá sa hrá
a smie sa hrať s veľkými úlohami ... Povedané v podobenstve: Napoleon bol kusom
„návratu k prírode“ (napríklad in rebus tacticis a ešte viac, ako vedia vojaci,
v stratégii). Ale Rousseau – kam ten vlastne chcel ísť späť? Rousseau, tento prvý
moderný človek, idealista a luza v jednej osobe … Kam, pýtam sa ešte raz, chcel
Rousseau späť?“ (Nietzsche 1993: 79)
Je to vskutku otázka, pretože ani Rousseau nehlásal návrat človeka do
prírody, k starému spôsobu jeho života, ale len k prírode, niekdajším medziľudským
vzťahom v nej, k jeho vtedajším dobrým mravom, nemajetnosti, nepolitickosti, azda
aj nekultúrnosti, k jeho rovnosti s ostatnými, jeho vtedajšiemu zdraviu,
nepokazenému rozumovými a vedeckými objavmi a vynálezmi, k voľnosti, ktorú si
vtedy užíval ako samozrejmosť. Nik mu nerozkazoval, konal podľa svojej vlastnej
vôle. Prirodzene, bola to špekulácia, vymyslená ako kontrast proti špekulácii o vojne
všetkých proti všetkým. Naproti tomu Nietzsche poukazoval na Napoleona, na jeho
vojenské schopnosti a víťazstvá ako dobyvateľa a renovátora starej Európy, teda na
jeho moc nad slabými, na jeho tvrdosť, aj bezohľadnosť … slovom, na zostatky
zdravej prírodnosti v ňom, panskej morálky. U Napoleona to nebol teda vlastne ani
návrat k prírode, tak, ako ani u niekoľkých z mála nadľudí, ktoré Nietzsche
nachádzal už v minulosti, ale ešte stále uchovávanie si v sebe niečoho z nej. Pre neho
to bol zároveň aj dôkaz toho, že človek alebo aspoň vládcovia boli kedysi vskutku
takí. O doslovnom návrate k prírode, by sa dalo u Nietzscheho hovoriť iba
u obyčajných ľudí, zvedených a skazených kresťanstvom a jeho dôsledkami a to je
problém budúcnosti. O takých ľudí bojoval Nietzsche vo svojom Zarathustrovi,
ktorým mal byť on sám. Zostupoval k nim z hôr, učil ich, šíril medzi nimi svoju
osvetu, aby ich získal pre seba, pre budúcu spoločnosť nadľudí. Chcel byť opakom
Krista, obráteným, na nohy postaveným Kristom, ktorý podobným spôsobom
získaval obyčajných ľudí pre budúce kráľovstvo Božie, ale na nebi a len po smrti.
Aby som to však vyjadril v krátkosti: Proti špekulácii o idylickom prírodnom
stave, akoby celkom zbavenom zla, stavala sa špekulácia o tvrdom a nemilosrdnom
prírodnom stave človeka, akoby celkom zbavenom dobra. Dnes už vieme, že ani
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jeden z týchto stavov nikdy nejestvoval a nemožno sa teda k nemu vrátiť. Bystrý
Nietzsche však so zlom ustavične kalkuloval. Zlo potrebujeme, lebo nás cibrí. Bez
zla by nebolo dobra, pokroku. Zlo, povedal by som, je podľa Nietzscheho ešte
neodhalené a neocenené dobro.
Nietzsche však vo svojej kritike pokračuje. „Nenávidím Rousseauova ešte
v revolúcii: je svetodejinným výrazom pre túto dvojakosť idealistu a luzy. Krvavá
fraška, s ktorou sa táto revolúcia odohrala, jej „imoralita“ sa ma málo dotýka: čo
nenávidím, je jej rousseauovská moralita – takzvané „pravdy“ revolúcie, čím ešte
doteraz pôsobí a čím prevráva všetko povrchné a prostredné. Učenie
o rovnosti!…Niet jedovatejšieho jedu. Lebo sa zdá, že ho káže sama spravodlivosť,
zatiaľ čo spravodlivosť ním končí… „Rovným rovné, nerovným nerovné“ – to by
bola pravá reč spravodlivosti: a čo z toho plynie, „nerovného nikdy nerobiť
rovným““ (tamže: 79). To sú zrejmé narážky na Rousseauovu Spoločenskú zmluvu.
Rousseau v nej urobil akoby zvláštny myšlienkový skok: z úvah o minulosti, ktorú
prítomnosť pokazila, prešiel k úvahám o budúcnosti, ktorá má zase všetko napraviť,
ale aj pomôcť ľudstvu priblížiť sa k ideálnemu prírodnému stavu, ktorého sa
Rousseau nevzdával, hoci sa naň díval už triezvejšie. Demokracia, o ktorú sa tu
zasadzoval, mala ľuďom pomôcť dosiahnuť aspoň politickú rovnosť, ktorú mali
kedysi bez politiky. Nemalo tu ísť o boj o moc a o víťazstvo silnejších, ale naopak,
slabí a mocní si mali byť pred zákonom, možnosťami a iným rovní.
To však Nietzscheho znovu pobúrilo, lebo v demokracii videl dielo
kresťanstva budujúce na jeho morálke. Popudzovalo ho predovšetkým jej hlásanie
rovnosti všetkých občanov pred zákonom. Voči rovnosti mal totiž aj veľké noetické
výhrady, nepochybne podmienené jeho politicko-aristokratickým až diktátorským,
a nominalistickým filozofickým zmýšľaním. Vo filozofii bol totiž nominalista:
všeobecniny, pojmy, ktoré, povedal by som, zrovnostňujú všetky predmety určitého
druhu, lebo ich uvádzajú na spoločný menovateľ, spoločnú podstatu, neexistujú ani v
našej mysli a sú to len slová, ktoré nevystihujú skutočnosť, pretože v nej rovnosti
a rovnakosti niet. V skutočnosti platí individuačný princíp, podľa ktorého ani dve
veci, ktoré pokladáme za celkom rovnaké, také nie sú, pretože vždy sa navzájom vo
všetkých bodoch líšia, ibaže si to nevšímame. O rovnosti len hovoríme, ale nie sme
schopní ju realizovať, stávame sa obeťou našich pojmov ako zlého dedičstva
platonovskej metafyziky, ktorej obeťou sa stalo aj kresťanstvo, infikujúce, ba
plodiace neskôr, keď zosilnelo, aj demokraciu. Demokracia nepripravuje budúcnosť,
príchod nadčloveka, ktorý bude zmýšľať po nietzscheovsky, ale konzervuje
úpadkovú minulosť v politickom živote a je jednou z príčin súčasného nihilizmu.
Treba však ešte dodať, že hoci Nietzsche nijakú rovnosť a rovnakosť
teoreticky neuznával, v praktickom živote ju prijímal, lebo pre človeka znamená
obrovské zjednodušovanie pohľadu na veci, ich rýchle sprehľadňovanie a tak aj
veľký úžitok. Aj tu vidíme, že zlo, hoci len noetické, prináša aj dobro, je samo
dobrom.
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Obaja autori tu teda len dôsledne zastávali svoje stanovisko. Obaja chceli
človeka navrátiť k jeho prírodnému stavu. A keďže návrat do minulosti nie je
možný, tak mysleli na budúcnosť. Rousseau na demokraciu a jej výdobytky,
Nietzsche na nadvládu silnejších nad slabšími, na svojho nadčloveka. Táto jeho
predstava je však veľmi hmlistá a nedomyslená. Ak majú byť všetci nadľuďmi, kto
tu bude komu vládnuť? Stratí sa azda z nadľudí vôľa k moci? Ak nie, potom budú
nadľudia bojovať medzi sebou, silnejší zvíťazia a z nádejných nadľudí sa stanú
otroci. No potom to nebude návrat k nietzscheovskej prírode. Nietzsche však mlčí
a nejdem ďalej špekulovať.
História dáva predbežne za pravdu Rousseauovi. Demokraciu už máme, kým
tí, čo chceli byť ako národ nadľuďmi a ovládnuť v druhej svetovej vojne celý svet,
zanikli. Ale aká je to demokracia? Všetci vieme z vlastnej skúsenosti čo všetko
pracuje v spoločenskom podhubí proti nej. Boj o moc pokračuje, bezohľadný
egoizmus, širokolakťovosť sa uplatňujú, materiálne, finančne mocní sa spájajú
a ovládajú slabších, už vieme, že ovládajú aj politikov a už je aj vyčíslené veľmi
malé množstvo finančných mocnárov, čo držia v hrsti celý svet. O rovnosti ozaj len
hovoríme, v praxi je obyčajný človek voči „tým hore“ často bezmocný,
je „prevalcovaný“, je – povedané ani nie veľmi prehnane – otrokom silnejších.
Baconovo heslo: Pravda je moc, sa zmenilo na : Pravdu má ten, kto má moc, ako to
už veľmi dávno vedia aj naše príslovia. Nietzsche by sa teda spokojne usmieval.
A európska demokracia je ohrozená aj zvonku. Dravšie, silnejšie, životaschopnejšie
národy východu sa chystajú ju pohltiť. Lepšie zbrane tu už nepomôžu. V pozadí je
však materiálny záujem a len z neho plynie boj o moc. Podľa predpovedí začne
zakrátko na celom preľudnenom svete boj o život, o potraviny, vodu a padne
Nietzscheho kritika Darwina, že nejde o boj o život, ale o boj o moc. Alebo zase
pôjde o boj o moc, ale s materiálnymi statkami, ako sa prejavuje už aj dnes.
Už to však nejdem ďalej rozvíjať. Chcem len povedať, že boj Nietzsche
kontra Rousseau nie je ešte rozhodnutý.
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SPOŁECZNA GENEZA JĘZYKA J. J. ROUSSEAU
- UWAGI POLITOLOGA
Mateusz Nieć
Abstract: Paper present “Draft about origin of language” by Jean Jacques Rousseau. I
analyze this draft as politically. Thinker from Geneva is looking for origin language in nature,
not culture (mind) and social. In his opinion language is institution “before culture”. First
people have wanted speak about your live, affection; because the man was soulful, appeared
“scream of nature”. He opposes language of emotion versus language of need. For Rousseau,
emotion are metaphor community, fraterite (French), needs are metaphor fight of every man
with every, for him it is liberalism (England). Language was appeared, when the man said:
“aime moi”, not “aide moi”, difference was only one letter, really, for Jean Jacquesa,
alternative of civilization. Rousseau refused idea of need, who is described in “Politics” by
Aristotele.
According to Rousseau kind of language (kind of communication) influences on
political system and civilization (culture). First kind of language is typically for archaic
society, signs are pictures. Second kind of language is typically for barbarian states, signs are
symbols, sentences. Third kind of language is typically for civilizations states, signs are
letters. People can create sentences endless. Individual kind of communication influences a
personality, too. Rousseau recurs a thesis of Plato (“State”), influences politei on paideia.
First kind of communication creates a hunter, second a shepherd, third a farmer. Hunter is
figure of speech of King (in French), shepherd is metaphor a priest, and finally, farmer is
figure of speech of third of class in French.
Key words: classic science of politics, Enlightenment, early liberalism, origin of school of
Toronto, political communication

Oświecenie francuskie rozwija zainteresowanie prehistorią ludzkości,
poszukuje odpowiedzi na pytania o genezę społeczeństwa, państwa (polityka),
kultury, języka (komunikowanie). Ostatnie z wymienionych zagadnień jest
najszerzej podjęte przez Etienne Bonnot de Condillaca (1715 - 1780). Szczególnie
żywo komentowane są prace „Logika, czyli pierwsze zasady sztuki myślenia”, „O
pochodzeniu poznania ludzkiego”, „Gramatyka”, w których to pracach Condillac
poszukuje odpowiedzi na pytanie o genezę języka. Obok de Condillaca, także
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), niemiecki filozof intelektualnie związany
z francuskim oświeceniem1 podejmuje zagadnienie języka w pracy „Nowe
rozważania dotyczące rozumu ludzkiego” wydanej w 1765 r. Obydwaj filozofowie
są uważani za prekursorów filozofii lingwistycznej. Do dyskusji o genezie języka
włącza się także Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), który proponuje poszerzenie
analizy genezy języka o polityczne aspekty. Ówcześnie politologia jest schowana w
1

Najczęściej pisał po francusku, we wcześniejszych latach po łacinie, rzadko po niemiecku.
Kilkanaście lat spędził we Francji, bardzo często podróżując do kraju Ludwików.
Wspomniana praca została wydana dopiero w 1765 r., w okresie oświecenia.
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filozofii polityki, dopiero kształtuje się jako samodzielna dyscyplina naukowa,
często korzysta z metafory co utrudnia analizę. Rousseau jest jednym z pierwszych
współczesnych francuskich politologów, obok Monteskiusza.
„Obywatel Genewy” tworzy wyraźnie odmienną od klasycznych koncepcji
ideę rozwoju języka. Klasyczna koncepcja języka zostaje sformułowana w kręgu
kultury helleńskiej w pracach Heraklita, Platona, Arystotelesa, następnie jest
rozwijana przez hellenistyczne szkoły (szczególnie w Aleksandrii) i retorów
rzymskich: Marka Tuliusza Cycerona, Diodora Sycylijskiego i Kwintyliana.
Przypomnijmy najważniejsze tezy koncepcji „języka politycznego” Arystotelesa i
tezy o genezie języka Diodora Sycylijskiego, podsumowujące osiągnięcia antyku,
które czynię tłem dla rozważań Rousseau. Arystotelesa traktuję jako reprezentanta
klasycznej politologii, Diodora Sycylijskiego jako przedstawiciela językoznawstwa,
ówcześnie skrytego w filozofii.
Dla Arystotelesa język (mowa2) jest polityczny ponieważ pozwala określić
co jest pożyteczne lub szkodliwe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. „To bowiem
jest właściwością człowieka odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on
jedyny ma zdolność rozróżnienia dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości”
(Arystoteles 2001: 1253a.11). Język zdaniem Stagiryty jest niezbędny do
prowadzenia działalności politycznej, ponieważ tylko poprzez mowę/język człowiek
może sformułować koncepcje urządzenia życia politycznego, rozwiązać sprawy
społeczne i konflikty etyczne. Mowa umożliwia zdobycie przez człowieka pełnej
doskonałości i uczynienie życia dobrym etycznie, pozwala na zrealizowanie wzoru
kallos kai agathos. Mowa pozwala także na ujawnienie przez człowieka własnej
rozumności i etyczności, pozwala na sformułowanie najlepszego ustroju (politea).
Zdaniem Arystotelesa życie w polis jest naturalną cechą człowieka, poza porządkiem
politycznym człowiek nie może zrealizować swojej natury, tym samym nie może
poznać siebie, zdefiniować swojej etyczności, zrealizować celu moralnego i
politycznego. Tylko w polis i polityce (dla Stagiryty są to słowa równoznaczne)
podkreślmy obywatel, a nie każdy człowiek pojawia się i aktualizuje, dokańcza się w
historii. Dla Arystotelesa człowiek jest istotą polityczną obdarzoną mową, jest istotą
rozumną (podwójne znaczenie terminu logos).3 W mowie przejawia się
ekskluzywizm człowieka w stosunku do innych istot żywych. Zwierzęta w ocenie
Arystotelesa posiadają tylko zdolność odczuwania radości i bólu, wyrażania emocji
poprzez naturalne dźwięki.
Przywołajmy także rozważania Diodora Sycylijskiego (ok. 80 – ok. 20 r.
p.n.e.), który w pracy „Bibliotheke”, powtórzył propozycje hellenistycznych szkół
(szczególnie z Aleksandrii) i sformułował pierwszą teorię rozwoju języka. „Ludzie,
którzy powstali na początku mieli nieregularny zwierzęcy tryb życia (...) Ich głos był
2

Stagiryta używa określenia mowa, ze względu na stylistykę tekstu obydwu określeń używam
zamiennie.
3
Współcześnie do koncepcji Arystotelesa nawiązują prace L. Straussa, H. Arendt.
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mieszaniną niewyraźnych dźwięków, które jednak przechodziły w artykułowane
głoski, a kiedy doszli do porozumienia co do określonych znaków dla każdego
przedmiotu, znaleźli środek, by w zrozumiały sposób przekazywać sobie wzajemnie
informacje o wszystkim. Ponieważ społeczeństwa takie były porozrzucane po całej
ziemi, stąd nie miały one wszystkie tak samo brzmiącej mowy, każdy bowiem
zestawiał dźwięki tak, jak zrządził przypadek. Z tego powodu powstały różnorakie
rodzaje mowy, a owe pierwsze społeczności były praplemionami wszystkich ludów”
(Kuckenburg 2006: 21). Ustalenia Diodora Sycylijskiego odnoszą się do
technologicznej strony tworzenia się języka, weszły do kanonu współczesnej nauki,
która potwierdziła jego intuicję. W oświeceniu badania Diodora Sycylijskiego
kontynuuje G. W. Leibniz, E. de Condillac i Johann G. Herder. Natomiast Rousseau
podejmie Arystotelesowskie pytanie o społeczną (polityczną) genezę języka,
poszukując początku idei. Oprócz przywoływania ustaleń wyżej wymienionych
filozofów, odwoła się do ustaleń badawczych Giambattisty Vico i geopolitycznych
wątków Monteskiusza zawartych w „O duchu praw” (Nieć 2010).
Rousseau nie tylko interesuje język per se, geneza i rozwój, ale także
zagadnienia muzyczne, postrzegane przez niego jako forma komunikowania.
Zamierza całościowo ująć wszystkie formy komunikowania międzyludzkiego. W
„Liście o widowiskach” rozważa problematykę gestu, aktorstwa, także mówcy,
kaznodziei. Jaen Jacques jest w wyraźnym napięciu twórczym, szuka nowej
propozycji teoretycznej odmiennej od Leibniza i Condillaca, pozwalającej zmierzyć
się intelektualnie z Denisem Diderotem, którego postacią jest ówcześnie
zafascynowany (Rousseau Wyzwania: 37). Diderota „List o ślepcach dla użytku
tych, co widzą” jest inspiracją intelektualną, szczególnie ujęcie relacji rozum vs
emocje. Zdaniem Diderota „stan naszych organów i zmysłów ma wielki wpływ na
naszą metafizykę i moralność i że najbardziej intelektualne idee, jeśli tak można
powiedzieć, są w ścisłej zależności od układu naszego ciała” (Diderot 2003: 181).
Zmierzenie się z problematyką filozoficzną jest przepustką do świata nauki
i salonu. Zarówno jednego, jak i drugiego Rousseau pragnie i osiąga. Tworzy
autorską koncepcję społecznej i politycznej genezy języka wpisująca się we
współczesność przez nowe ujęcie emocji społecznych, odczytanych poprzez lekturę
„starego” mistrza Platona. Koncepcja Rousseau jest silnie osadzona intelektualnie w
oświeceniu.
Jean Jacques jest w bardzo ostrym sporze z Jeanem Philippem Rameau,
francuskim kompozytorem i teoretykiem muzyki, opowiadającym się za francuską
tragedie lyrique, gdy Rousseau, także encyklopedyści hołdują włoskiej operze buffo.
Dochodzi do znanej „kłótni buffonów”, która z teoretyczno-muzycznego sporu
przeradza się w polityczny. Po stronie francuskiej tragedii muzycznej, opowiada się
Madame de Pompadour wraz ze swoim stronnictwem dworskim wyznaczając gust
salonu. Wyjątkowo, historia przyzna rację stronnictwu dworskiemu a nie
encyklopedystom. Spór estetyczny przeradza się w etyczno-polityczny. Jean Jacques
podejmuje problematykę muzyczną, by rozprawić się z poglądami swojego
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wpływowego politycznie, a nie tylko artystycznie oponenta. Pracy nie publikuje,
może właśnie z powyższego powodu. Dla Rousseau muzyka jest poezją nawiązującą
w swej rytmice (harmonii) do epiki Homera i liryki pohomeryckiej, rytm poezji i
muzyki jest ten sam. Przyjmuje Platońską tezę o wpływie poezji na obyczaje i ustrój.
Pełny tytuł dzieła odzwierciedla także jego zainteresowania muzyczne - „Szkic o
pochodzeniu języków, w którym mowa jest o melodii i naśladowaniu muzycznym”.
Bezpośrednią inspiracją teoretyczną dla Rousseau jest nie tylko Diderot, ale
także Platon. Autor „Emila” przełożył na język nauki o komunikowaniu (politologii)
znane tezy Platońskie wyrażone w VIII i X księdze „Państwa” odnoszące się do
wpływu politei na dusze obywateli oraz wpływu poezji na obyczaje i ustroje państw.
Przywołajmy tylko fragmenty Platońskich rozważań z VIII księgi, ze względu na
ramy formalne i metodologiczne tekstu. „Czy myślisz, że ustroje powstają skądś
tam, z jakiegoś drzewa, czy z kamienia – zapytuje Platon - a nie z obyczajów tych
ludzi, którzy są w państwach i jak się one przechylą, to już pociągają za sobą
wszystko inne” (Platon 1990: 544de). W każdym charakterze ludzkim (Platońskiej
duszy) filozof odnajduje odpowiedni ustrój, dusza staje się zwierciadłem politei.
Zależność wychowania4 od ustroju jest u Platona stopniowalna, od największego
wpływu w systemie autorytarnym (tyrania, monarchia) do najmniejszego w systemie
demokratycznym.
Jean Jacques podejmuje dyskusję ze starożytnością przywołując Platońskie
wątki. „Państwo” Platona jest postrzegane przez niego jako traktat o wychowaniu
(Rousseau 1955: 13). Swoje myśli Rousseau lokuje początkowo na kilku stronicach
„Rozprawy o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi” (1755 r.),
następnie rozbudowuje w „Szkicu o pochodzeniu języków” (prawdopodobnie praca
powstała w latach 1761-1763). Pojawia się także kilka uwag w „Emilu” i w pracy „O
obyczajach”.
Rousseau nie opublikował „Szkicu o pochodzeniu języka” za życia, szkic
ukazał się dopiero w dziełach zebranych w 1783 r. Przez długi czas „Szkic o
pochodzeniu języków” przeleżał w archiwum, został odkryty w latach 60. XX w.
przez Jacquesa Derridę. Obszerny komentarz Derridy ukazał się w pracy „O
gramatologii” (1966 r.). Polskie tłumaczenie ukazało się dopiero w 2001 r. Autorem
krytycznego omówienia w polskiej literaturze naukowej jest Bogdan Banasiak. Szkic
jest pracą mniej eksploatowaną intelektualnie, wśród politologów budził niewielkie
zainteresowanie, prawdopodobnie ze względu na sposób opisu, bardziej
przypominający prace filozoficzne, literackie niż politologiczne. W drugiej części
pracy jak wspomniałem są rozważane nawet zagadnienia muzyczne.
Rousseau jest filozofem polityki, można zaryzykować tezę społecznym
psychologiem polityki, jak Platon, Salustiusz, których wysoko ceni, a nie
historykiem polityki, co zasadniczo określa jego perspektywę intelektualną,
4

Wychowanie rozumiano ówcześnie bardzo szeroko, nie tylko jako edukację i wychowanie
szkolne, ale także zaliczano socjalizację i inkulturację.
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odmienną od analiz współczesnej politologii. Nie interesuje go analiza
instytucjonalna w ujęciu dynamicznym5, charakterystyczna dla politologii i
funkcjonowanie instytucji państwa. Natomiast zgodnie z klasycznym ujęciem
Rousseau analizuje interesy (politologię) i wartości (etykę). 6 Podejmuje zagadnienia
z psychologii polityki, bliskie filozofii ze względu na usytuowanie jednostki poza
instytucjami państwa, poza historią. Przyjmuje za Arystotelesem postulat dotarcia do
natury rzeczy, a nie do historycznej genezy zjawisk. Rousseau sytuuje się także w
pobliżu antropologii kultury. 7 Dla współczesnej politologii zagadnienia języka,
pisma przynależą do sfery komunikowania społecznego, gdy ówcześnie analizowane
były jako elementy rozumowania (logiki), co nie jest tylko zmianą podejścia
metodologicznego, ale zupełnie innym ujęciem. Rozważania są formułowane w
połowie XVIII w., w okresie dynamicznego rozwoju publicystyki książkowej i
prasowej, gdy wzrasta rola pisma w społeczeństwie (Wolert 1995). Rousseau
podejmuje więc w większym stopniu niż wcześniejsi badacze także wątek pisma,
jako autonomicznej formy komunikowania, odmienny od języka. 8 Diderot, Wolter
oraz Antoine N. Condorcet podkreślali wagę pisma dla rozwoju cywilizacji, tylko
Rousseau negował pożytki z wynalezienia pisma. Zaprezentujmy pamflet-żart
Woltera (1694 – 1778) znamiennie zatytułowany „O straszliwych
niebezpieczeństwach lektury”, który należy czytać wspak, o zaletach lektury. Wolter
wyraził przekonanie o pożytkach lektury podzielane przez większość autorów
oświeceniowych. Wskażmy owe pożytki. „Łatwość przekazywania myśli zmierza
najwidoczniej do rozproszenia oporów ignorancji, która jest przecież strażniczką i
orędowniczką państw cywilizowanych” (Wolter 1961: 108). Masowa lektura książek
zawodowych (dla rolnictwa, przemysłu, techniki) mogłaby się przyczynić do
postępu, bogactwa, dbałości o dobro wspólne. Książki dziejopisarskie (współcześnie
historyczne) są ważne dla krzewienia sprawiedliwości, patriotyzmu. Przyczyniają się
także do oświecenia ludzkości i sekularyzacji życia publicznego (Wolter 1961: 109).
Intuicje Woltera powtórzy Condorcet.
Dokonajmy więc analizy pracy Rousseau z perspektywy filozofii polityki,
ówczesnej politologii, a nie językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W
pierwszym, nazwijmy programowym zdaniu szkicu Jeana Jacquesa stwierdził:
„Mowa wyróżnia człowieka spośród istot ożywionych i język odróżnia od siebie
narody; skąd jakiś człowiek pochodzi wiadomo dopiero wówczas, gdy zaczyna
mówić” (Rousseau 2001: 39). Rousseau rozdziela zatem materię badawczą na
jednostkową mowę, będącą w dotychczasowym zainteresowaniu filozofii i na
5

Analiza instytucjonalna w ujęciu statycznym jest charakterystyczna dla nauk prawnych.
Historia myśli politycznej Paula Janeta jest charakterystyczna dla klasycznego ujęcia nauki o
polityce. We współczesności myśl polityczna (politologia) analizuje interesy, natomiast
filozofia polityki wartości.
7
C. Levi-Strauss uważał J. J. Rousseau za pierwszego etnologa, antropologa kulturowego.
8
Pierwszy na autonomię pisma zwrócił uwagę Sokrates, zob. Platon, „Fajdros”.
6
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społecznie ujmowany język, będący w zainteresowaniu politologii. Mowa wyróżnia
człowieka kulturowo (i cywilizacyjnie), gdy język politycznie. Jean Jacques
zamierza opisać obydwie warstwy. Przejście od jednostkowości do ogólności jest
cechą opisu klasycznej nauki.
Mowa jest według Rousseau „pierwszą instytucją społeczną”. W jego opinii
powstała wówczas, gdy „człowiek został uznany przez innego za istotę czującą,
myślącą i doń podobną, pragnienie lub potrzeba przekazania mu swych uczuć i myśli
kazała mu szukać ku temu środków” (Rousseau 2001: 39). Empatia społeczna i
wypływające z niej braterstwo, rozumiane jako więź emocjonalna są zatem
początkiem tworzenia się społeczeństwa i języka, a nie zaspakajanie potrzeb, chęć
wspólnego gospodarowania i zabezpieczenia egzystencji. Rousseau odrzuca więc
ustalenia klasycznej nauki przedstawione przez Arystotelesa i powtórzone przez
Condillaca. Przerzuca kładkę do współczesności, po której lekko chadza.
Dla Rousseau dążenie do zabezpieczenia potrzeb fizycznych nie jest cechą
odróżniającą człowieka od zwierząt. W jego ocenie ludzie mogliby „nigdy nie
mówić i doskonale się rozumieć dzięki samemu tylko językowi mimicznemu.
Moglibyśmy utworzyć społeczeństwa niewiele różniące się od tych, jakie istnieją
dzisiaj lub takie, które nawet lepiej zmierzałyby do swego celu: moglibyśmy
ustanowić prawa, wybrać przywódców, wynaleźć sztuki, stworzyć handel, jednym
słowem, uczynić niemal tyle, ile czynimy za pomocą mowy” (Rousseau 2001: 42).
Powyższe stwierdzenia inspirowane koncepcją języka działania Condillaca
(Condillac 2002: 43-45) są niewątpliwie dyskusyjne w świetle współczesnych
faktów (badania antropologów, np. B. Malinowskiego) należałoby je odrzucić. Są
dosyć frywolne intelektualne. Dalszy komentarz Jeana Jacquesa łagodzi pierwsze
oceny.
Mowa nie może mieć społecznych korzeni, z powodu jak najbardziej
oczywistego, ponieważ przed językiem nie ma żadnej instytucji społecznej, zatem
przyczyna musi być przedkulturowa, biologiczna. Wiemy już skąd bierze się
optymizm Rousseau w ocenie języka mimicznego, z przedkulturowej genezy języka.
Zdaniem Rousseau, przywołującego inspiracje Diderotowskie „nie zaczęło się od
rozumowania, lecz od odczuwania (...) potrzeby podyktowały pierwsze gesty, a
namiętności skłoniły do wydobycia pierwszych głosów” (Rousseau 2001: 43).
Chociaż dostrzega różnicę genezy języków północy i południa. Pierwsze zdanie nie
brzmiało według Jaena Jacquesa pomóż mi (aide moi), ale kochaj mnie (aime moi).
Różnica dotyczy jednej litery („d” → „m”), a de facto innej koncepcji. Pierwszy
człowiek jawi się więc jako Diderota ślepiec.
Jean Jacques stale podkreśla wpływ uczuć (emocji) na powstanie języka.
Kolejny raz powtarza, ludzie nie wynaleźli mowy „dla wyrażania swych potrzeb,
pogląd ten wydaje mi się nie do utrzymania. Naturalnym skutkiem pierwszych
potrzeb było rozdzielenie ludzi, a nie ich zbliżenie” (Rousseau 2001: 43). W innym
fragmencie tak stwierdzał: „Do wydania pierwszych głosów nie skłonił ich ani głód,
ani pragnienie, lecz miłość, nienawiść, litość, gniew (...) zdobycz, którą chce się
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zjeść ściga w milczeniu; aby jednak poruszyć serca, aby odepchnąć
niesprawiedliwego napastnika natura narzuca dźwięki, krzyki, skargi; oto najdawniej
wynalezione słowa i oto dlaczego pierwsze języki były śpiewane i uczuciowe, zanim
stały się zwykłe i metodyczne” (Rousseau 2001: 44). Namiętności, albo potrzeby
ducha są przyczyną „krzyku natury”, a nie potrzeby fizyczne. Namiętności
zaprowadzą ludzi do języka i społeczeństwa. W „Rozprawie o pochodzeniu i
podstawach nierówności” pisał: „Pierwszą podstawą mowy człowieka, postawą
najpowszechniejszą i tą jedyna, która mu była potrzebna (…) jest krzyk natury.
Krzyk ten wydzierał mu się z piersi pod wpływem pewnego jakby instynktu”
(Rousseau 1956: 163-4). Język kształtuje się w pobliżu studni, miejsca spotkań
ludzi, którzy chcą wyrazić swoje emocje, a nie sformułować potrzeby. Metafora
studni jest zapożyczona z chrześcijańskiej teologii, wyraża stan wiary.
Pojawienie się języka jako efektu wyzwolenia się namiętności (najczęściej
pojawiające się słowo szkicu) ma wpływ na budowę pierwszych słów, które w
ocenie Rousseau są tropami. „Język przenośny zrodził się jako pierwszy, sens
właściwy znaleziony został jako ostatni” (Rousseau 2001: 44). Język przenośny
zawiera już perswazję, która jest ukryta za nieświadomym złudzeniem postrzegania
rzeczywistości. Jego zdaniem wpierw postrzegamy, później dopiero pojawia się
refleksja i następuje odkrycie właściwego sensu. Rousseau nawiązuje w powyższych
fragmentach do Condillaca (Condillac 1952: 53), ale wyprowadza dalej idące
wnioski. Komunikowanie od początku jest dla niego perswazyjne. Powyższe wątki
podejmie współczesne językoznawstwo (E. Sapir, B. Whorf).
Rousseau zarysował opozycję pomiędzy uczuciami a potrzebami, emocjami
a rozsądkiem. Materialne potrzeby są tym co dzieli, rozdziela społeczeństwo, czyni z
ludzi egoistów. W tak zakreślonym obrazie, możemy dostrzec ówczesną liberalną
wizją świata rywalizującego każdego z każdym o byt. Pobrzmiewa echo
„Lewiatana” Tomasza Hobbesa, ale także angielskich myślicieli liberalnych (A.
Smith). Odpowiedzią Rousseau na podzielone społeczeństwo walczących ludzi o byt
fizyczny, potrzeby materialne, jest miłość i braterstwo. Rodzi się podstawowa
przesłanka jedności świata społecznego, zjednoczonego w języku namiętności, uczuć
ludzkich, które wymagają poetyckiego słowa, śpiewanego, różniącego się od gestów
ciała „dzikiego”, podobnych do mimiki ciała zwierząt w świecie natury. Poezja
(język) potrzebuje tego co specyficznie ludzkie, duchowe, namiętności łączącej
ludzi, pięknych słów, pojemnych fraz, dźwięcznych metafor. Upraszczając, język
jest poezją, filozofią, sztuką, dlatego jest specyficznie ludzki. Życie rozumiane jako
potrzeby egzystencjalne są biologią, tym co specyficznie dla świata zwierząt.
Rousseau wyjaśnia więc dlaczego na początku świata społecznego narodziła się
poezja, a nie pozornie łatwiejsza proza (Nieć 2011).
Zatem odpowiedzią na liberalną Anglię rywalizującą o zaspokojenie
potrzeb fizycznych jest duchowa, w braterstwie świata namiętności ludzkich uczuć i
dusz zjednoczona Francja w salonie wiedzy i ogrodzie uczuć (iunctim konieczne).
„Powrót do namiętności” jest powrotem do ludzkich uczuć, empatii społecznej,
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wrażliwości, mogącej uchronić to co specyficzne ludzkie, inaczej pozostaniemy w
świecie gestów „dzikiego”9, walczącego o przetrwanie i dla tego przetrwania
mogącego zbudować organizację polityczną, niewiele różniącą się w pierwotnej
formie od zwierzęcej. Pobrzmiewa zatem w metaforze mimicznego gestu potrzeb i
poetyckiego języka uczuć atmosfera Francji sprzed wybuchu Wielkiej Rewolucji,
zapowiedź fraternite. Gest jest czymś niepełnym, ułomnym, pozwalającym wyrazić
tylko to, co prymitywne, proste, gdy język jest doskonałym wyrazicielem myśli i
uczuć, potrafi oddać to, co skomplikowane i złożone. Tylko dzięki językowi
„człowiek dokonuje postępu, bądź ku dobremu, bądź ku złemu” (Rousseau 2001:
43). Rousseau przywołuje argumentację Arystotelesa dotyczącą języka politycznego.
W opinii Rousseau „języki dźwięczne, prozodyczne, harmonijne” sprzyjają
wolności. „Otóż twierdzę, że każdy język, w którym nie można przemawiać do
zgromadzenia ludu jest językiem niewolniczym” (Rousseau 2001: 86). Język
francuski XVIII w. jest „stworzony dla zgiełku salonu”, co jest oceną negatywną.
„Ucieczka od uczuć” zapowiada klęskę człowieka, nie jest już potrzebny
język poezji, liryki. Cywilizacja rozwija potrzeby „sprawy się gmatwają, poszerza
się oświecenie, język wówczas zmienia charakter; staje się dokładniejszy i mniej
uczuciowy; uczucia zastępuje wyobrażeniami, nie przemawia już do serca, lecz do
rozumu” (Rousseau 2001: 46). Ginie akcent, rozszerza się artykulacja „język staje
się bardziej ścisły, jaśniejszy, ale [równocześnie – M.N.] bardziej rozwlekły,
bardziej głuchy i chłodniejszy” (Rousseau 2001: 47); pojawia się pismo. Język jest
dla Rousseau przedpismem, ponieważ już w strukturze języka naturalnego dostrzec
można zapowiedź pisma. Idea pisma (przed-pismo) poprzedza język i następuje po
nim. Zdaniem Jacques’a Derridy według Rousseau „pismo poprzedza mowę i po niej
następuje, obejmują ją” (Derrida 1999: 315). To samo odnosi się do gestu „który
wypowiada mowę przed słowami i który przemawia do oczu – oto moment pisma
dzikiego” (Derrida 1999: 314). We współczesności Noam Chomsky potwierdzi
intuicje Rousseau i sformułuje koncepcje gramatyki generatywnej.
Wypowiedź według Rousseau „przedłuża język pisany i wprowadzając
książki do mowy, rozstrajają samą mowę. Mówiąc wszystko tak, jakby się pisało,
nie robi się nic innego, jak tylko czyta w sposób mówiony” (Rousseau 2001: 51).
Pismo nie jest prostym przedłużeniem języka w ocenie Jaena Jacquesa. „Kiedy
mówimy, oddajemy swe uczucia, kiedy piszemy – swe idee” (Rousseau 2001: 50).
Rousseau zarysowuje więc metaforę wspólnoty kulturowej i państwa (polityki).
Przejście od języka do pisma jest równocześnie wejściem w świat polityki,
cywilizacji, który doprowadzi do demoralizacji ludzi (wątek etyczny). Zatem rozwój
języka ujawnia odpowiednio kulturę, cywilizację (język naturalny) i politykę
(pismo). W języku przejawia się moralność (osobowość), kultura (wspólnota),
cywilizacja (technika), polityka (państwo) i etyka (społeczeństwo). Rousseau
9

„Dziki” jest określeniem Rousseau, oznacza przedkulturowych ludzi, wzbudziło liczne i
uzasadnione kontrowersje.
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jednocześnie wyjaśnia genezę komunikowania politycznego, które pojawia się wraz
z pismem. Pismo sprzyja bowiem powstaniu ideologii, propagandy, chociaż nie
przytacza powyższych określeń. Natomiast język naturalny wyraża jednostkowe
uczucia, odnosi się do człowieka prywatnego, jest wiec poza polityką.
Padają słowa wyraźnie krytyczne wobec pisma jako technologii
komunikowania, a nie eksponenta nauki. „Pismo, które jak się wydaje ma utrwalać
mowę jest właśnie czymś, co ją zniekształca, nie zmienia jej słów, lecz ducha, wyraz
zastępuje ścisłością” (Rousseau 2001: 50). Dostrzec można recepcję mitu o
Kadmosie. Wynalazek pisma rodzi negatywne konsekwencje dla rozwoju człowieka.
W języku tkwi żywy, pełen emocji człowiek, gdy w piśmie już go nie odnajdujemy.
„Piszemy głoski a nie dźwięki; otóż w języku akcentowanym to dźwięki, akcenty
wszelkiego rodzaju, modulacje stanowią największą energię języka i sprawiają, że
zdanie nawet potoczne, jest właściwe jedynie w tym miejscu jakim występuje”
(Rousseau 2001: 50). Pismo zmienia w ludziach to, co naturalne (jaźń) na rzecz tego,
co nabyte (kultura), przyczyniając się do rozwoju tego, co sztuczne w człowieku.
Rousseau nie chce odrzucić pisma, pismo jest dla niego drugą nitką rozwoju
rozumności (oświecenia). Autor „Umowy społecznej” raczej nie chce dominacji
pisma w życiu ogólnoludzkim, w komunikowaniu międzyludzkim. Nie chce pisma
rozumianego jako ścisły, sformalizowany, „chłodny i głuchy język”, jako
eksponenta ideologii racjonalizmu. Powyższe tezy powtórzy „szkoła z Toronto” w II
połowie XX w., szczególnie Marshall McLuhan w znanej i szeroko komentowanej
pracy „Galektyka Gutenberga”.
Język i pismo oddają dwie strony człowieka, język ukazuje emocje, uczucia
miłości i nienawiści. Pismo natomiast przekazuje chłód rozumu, kalkulacji,
zastanowienia. Oświecenie jest dla Rousseau rozumnością, rozpoznaniem
rzeczywistości, tego co widoczne i tego co ukryte, nie jest tylko nauką
(rozpoznaniem phisys), jest filozofią w Sokratejskim umiłowaniu Mądrości,
poszukującej pełnej wiedzy o człowieku, o jego myśleniu i uczuciach, jest także
literaturą. Wątek uczuć jest charakterystyczny dla refleksji Rousseau. Oświecenie
nie jest dla niego racjonalnością, w rozumieniu Condorcet’a, ale rozumnością,
rozpoznaniem przyczyn i skutków, wskazaniem dróg. Rousseau nie neguje
racjonalizmu Kartezjusza i Leibniza, czy empiryzmu Newtona i Locke’a, ale neguje
redukowanie oświecenia do rozumu i postępu cywilizacyjnego, dla Jeana Jacques’a
uczucia, emocje są także częścią naszej rozumności, są częścią postępu
antropologicznego. Poznanie zmysłowe, oparte na widzeniu, dotykaniu, smakowaniu
jest równie istotne. Pozwala na dotarcie do tego, czego ślepiec z metafory Diderota,
zobaczyć nie może lub nie chce. Paradoksalnie Rousseau bliższy jest empiryzmowi
angielskiemu, niż racjonalizmowi francuskiemu, chociaż z obydwoma stylami
myślenia jest w sporze. Condillac może nas zmylić, Rousseau nie korzysta z jego
teorii, ale z przykładów. Natomiast Condorcet zakwestionuje styl myślenia autora
„Umowy społecznej” formułując wizję kumulatywnego postępu ludzkiego,
charakterystyczną dla wczesno przemysłowego państwa.
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Rousseau dokonuje politologicznej analizy relacji język/pismo - polityka.
Omówmy relację odnoszącą się do rozwoju pisma i polityki. Pierwszy sposób
pisania polegał w opinii obywatela z Genewy na odmalowywaniu przedmiotów,
bądź alegorycznym przedstawianiu figur. Z tego typu zapisami spotykamy się w
cywilizacji Azteków i starożytnego Egiptu. Proste zasady ułożenia życia
politycznego odzwierciedlają się w prostym sposobie zapisu. Charakterystyczny jest
dla społeczeństw „dzikich” - archaicznych. Rousseau określeniem „dziki”,
„barbarzyńca” posługuje się dosyć dowolnie, nie odnosi tylko do czasu
historycznego, do najwcześniejszych społeczności archaicznych, ale także ujmuje
funkcjonalnie i odnosi określenie „dziki” do późniejszych społeczeństw, w których
przejawia się niski poziom rozwoju techniki i duża emocjonalność jednostki,
połączona z „nieoswojoną myślą”. Wymieniony typ społeczeństwa opisali w
początkach XX w. Bronisław Malinowski, Claude Levi-Strauss, Lucien Levy-Bruhl.
„Drugi sposób [zapisu – M. N.] polega na przedstawianiu słów i zdań
umownymi znakami”. Zdaniem Rousseau tego typu zapis może pojawić się tylko
„wówczas, gdy język jest już całkowicie ukształtowany, a cały lud połączony
wspólnymi prawami”. Dopowiedzmy, gdy mamy do czynienia ze społeczeństwem
państwowym. Zachodzi wówczas w życiu publicznym „podwójna umowa”, którą
odnosi Jean Jacques do języka (konwencje porozumiewania się) i do praw
(konwencje życia publicznego). Pismo bardziej złożonych społeczeństw
politycznych oddaje podwójne zasady języka: „malowanie dźwięków i
przemawianie do oczu” (Rousseau 2001: 47). Drugi sposób jest charakterystyczny
dla społeczeństw barbarzyńskich, do których Rousseau zalicza Chiny cesarskie.
Trzeci sposób „polega na rozłożeniu [języka – M. N.] mówiącego na pewną
liczbę części składowych, bądź dźwiękowych, bądź wymawianych, z których można
ułożyć wszystkie dające się wyobrazić słowa i sylaby”. Jest to sposób pisania
„wymyślony przez ludzi handlujących, którzy podróżują po wielu krajach”, by
porozumieć się byli zmuszeni „wynaleźć znaki, które mogły być wspólne dla
wszystkich” (Rousseau 2001: 47). Alfabet nie odmalowuje mowy, tak jak opisane
powyżej systemy komunikowania, ale rozkłada mowę na czynniki pierwsze. 10 Ten
sposób jest charakterystyczny dla ludów cywilizowanych, europejskich
społeczeństw politycznych.
Autor „Emila” dokonuje zatem podziału dziejów na etapy, którym
przyporządkowuje następujące pojęcia: pierwotności-dzikości, stanu przejściowegobarbarzyństwa i oświecenia-cywilizacji. Każdej z wymienionych par przypisuje
określoną fazę rozwoju języka, odpowiednio: pierwotności/dzikości język
malowany, stan przejściowy/barbarzyństwo pismo ideograficzne (ewentualne

10

Tym tropem podąży językoznawstwo współczesne, m.in. rodak Jeana Jacquesa Ferdynand
de Saussure.
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sylabiczne)11, oświecenia/cywilizacji alfabet foniczny. Poszczególne okresy rozwoju
języka mają także wpływ na gospodarkę, a nie tylko na politykę. Uzupełnijmy
zależności między komunikowaniem, społeczeństwem a polityką u Rousseau o
kwestie osobowościowe. Podpowiedzi udzieliła mi mitologa grecka, korzystam z
opowieści o Syzyfie i Sfinksie (ale, uwaga helleńskim, a nie egipskim). W mojej
ocenie uzupełnienie jest zgodne z koncepcjami Jaena Jacquesa, chociaż podkreślam
nie pojawia się w jego pracach. Język odpowiada pierwotności/dzikości, politycznej
wspólnocie politycznej jest charakterystyczny dla okresu dziecięcego człowieka (i
ludzkości).
Pismo
figuratywne
jest
kompatybilne
dla
stanu
przejściowego/barbarzyństwa, państwa despotycznego (pozaprawnego) jest
charakterystyczne dla młodości człowieka (i ludzkości). Alfabet jest pismem
oświecenia/cywilizacji, państwa praworządnego, konstytucyjnego 12, jest dojrzałością
człowieka (i ludzkości). Rozwój pisma ukazuje rozwój człowiek od dziecięcości do
dojrzałości.
Rousseau dostrzega wpływ języka także na określony typ umysłowość
człowieka. Kontynuuje rozpoczęty przez Monteskiusza, podjęty przez Woltera nurt
rozważań nad mentalnością i charakterem narodowym ludów. Rousseau wyraźnie
nawiązuje do antycznych rozważań sokratyków o paidei i wpływie ustrojów (politei)
na wychowanie członków wspólnoty. Szerzej zagadnienie wychowania Jaen Jacques
podejmie w „Emilu” (1762 r.), pracy która powstaje w tym samym czasie co „Szkic
o pochodzeniu języków” (1761-1763 r.). Charakterystyczne dla rozważań Rousseau
jest powiązanie wątku o wychowaniu z rozważaniami o mentalności i języku.
Antyczni autorzy i oświeceniowi (Condillac, Wolter) nie podejmują tych zagadnień
w takim ułożeniu. Zacytujmy in extenso kluczowy fragment rozważań społecznych
Rousseau: „Ludzkie rzemiosło rozwija się wraz z potrzebami, które je zrodziły,
spośród trzech możliwych sposobów życia człowieka, mianowicie polowania, troski
o stada i rolnictwa; pierwszy [tryb życia – M. N.] sposobi ciało do siły, zręczności,
wędrówki, duszę do odwagi, podstępu, czyni człowieka twardym, srogim. Kraj
myśliwych długi czas nie jest krajem polowania, zwierzynę trzeba daleko ścigać,
stąd jazda konna. Trzeba dosięgnąć tej zwierzyny, która ucieka, stąd broń lekka,
proca, strzała, oszczep. Umiejętność pasterska, ojciec odpoczynku i namiętności
próżniaczych jest umiejętnością, która sama sobie najlepiej wystarcza. Niemal bez
trudności zapewnia człowiekowi pożywienie i odzienie, zapewnia mu nawet dom.
Namioty pierwszych pasterzy zrobione były ze zwierzęcych skór: dach arki i
namiotu Mojżesza nie był z innego materiału. Co się tyczy rolnictwa, wolniej się
rodzącego, polega ono na wszystkich umiejętnościach, wprowadza własność,
władzę, prawa i stopniowo nędzę oraz zbrodnię, dla naszego gatunku nieodłączne”,
11

Rousseau wspomnianymi określeniami się nie posługuje, dopiero współczesna nauka o
języku nadała powyższe określenia.
12
Państwo konstytucyjne może być w wersji demokratycznej i autorytarnej, ówcześnie
dominuje wersja autorytarna.
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dla zrozumienia wiedzy o dobru i złu (Rousseau 2001: 60-61). I konkluduje: „Dziki
jest myśliwym, barbarzyńca jest pasterzem, człowiek cywilizowany jest rolnikiem”.
Kim są: myśliwy, pasterz i rolnik? Dokonajmy analizy odwołując się do
dorobku myśli politycznej, a nie filozoficznej. Analiza jest utrudniona, gdyż
Rousseau kolejny raz posługuje się metaforą, jako sposobem komunikowania treści
istotnych politycznych w absolutystycznym państwie francuskim. Metafora jest
charakterystyczna dla ówczesnej Francji i Anglii. Może inspiracja przyszła za
Kanału La Manche, po przeczytaniu bardzo popularnej ówcześnie „Bajki o
pszczołach, albo przywary osobiste korzyścią ogółu” (1705 r.) Bernarda de
Mandeville. Metafora jest sposobem, tak samo jak bajka u Jeana de La Fontaine
rozgłaszania krytycznych poglądów w absolutnej monarchii, jest charakterystyczna
dla salonu, miejsca gier i zabaw słownych, konceptów i anegdot. Noam Chomsky
opisał teoretycznie metaforę w koncepcji drugiego odczytania tekstu. Powyższe
zagadnienia podejmuje także Roland Barthes.
Myśliwy, pasterz i rolnik odpowiada w mojej ocenie trzem stanom
społecznym rządzącym we Francji za czasów absolutyzmu Burbonów. W myśliwym
możemy dostrzec pierwszy stan - Króla, Majestat. Rousseau tak charakteryzuje
króla, odwołując się do metafory myśliwego – „stali się więc myśliwymi, ludźmi
gwałtownymi, krwiożerczymi, a po pewnym czasie – wojownikami, zdobywcami,
uzurpatorami”. I już wprost stwierdza, podpowiadając odczytanie: „Historia splamiła
swe pomniki zbrodniami tych pierwszych królów, wojny i podboje są tylko
polowaniem na ludzi. Po ich podbiciu pozostało im tylko niszczyć. Właśnie to ich
następcy nauczyli się robić” (Rousseau 2001: 60). Przyrównanie króla do myśliwego
uczestniczącego w polowaniu, ulubionej zabawy dworskiej władców, jest metaforą
godną Obywatela Genewy, ideologa rewolucji francuskiej 1789 r.
Pasterze odpowiadają stanowi duchownemu, drugiemu stanowi Francji. W
Starym i Nowym Testamencie pasterz jest jednoznacznie identyfikowany z
kapłanem, a stado z wiernymi. Rousseau wyraźnie poprzez przywołanie postaci
Mojżesza, podpowiada odczytanie. Genewski myśliciel charakteryzuje stan pasterzy
następująco: „ojciec odpoczynku i namiętności próżniaczych jest umiejętnością,
która sama sobie najlepiej wystarcza” (Rousseau 2001: 66).
Rolnicy przynależą do stanu trzeciego, do którego Rousseau zalicza także
szlachtę, obok kupców, rzemieślników, kupców (w tekście dla trzech ostatnich grup
używa określenia pomocnicy rolników). Zaliczenie szlachty do stanu trzeciego jest
przedrewolucyjne, Emmanuel-Joseph Sieyes zadał w przededniu rewolucji słynne
pytanie: Qu’est-ce que le Tiers-Etat? I nie dostrzegł w stanie trzecim szlachty. Ocena
rolników jest niejednoznaczna, to im przypisuje wprowadzenie cywilizacji:
własności, władzy, prawa i języka, ale jednocześnie krytykuje cywilizację i
pośrednio rolników za zbrodnie, które niesie postęp techniki.
Rousseau tworzy funkcjonalnie ujmowany historiozoficzny schemat
dziejów, w którym łączy rozwój społeczny świata, systemy polityczne i rozwój
języków. Pierwszy okres, okres dzikości jest monarchią absolutną (starożytną, jak i
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nowożytną). Myśliwy nie potrzebuje języka, ludzie żyją w rozproszeniu i
odosobnieniu, nie potrafią mówić, posługują się „domowymi językami”
(współcześnie zamkniętymi kodami), którymi poza nimi nikt nie rozumie. Ludzie
żyją każdy dla siebie, „poza zasięgiem jego wzroku i ramienia nie ma dlań ani
prawa, ani własności” (Rousseau 2001: 58). Jest to czas bezprawia, polowania na
ludzi i wojny. Drugi okres dziejów, okres pasterskich ludów barbarzyńskich, jest
teokratycznym państwem plemiennym (Rousseau nie posługuje się powyższym
określeniem). Prawdopodobnie średniowieczne społeczności także mieściłyby się w
drugim okresie. Ludy pasterskie rozwijające pewne umiejętności, pojawiają się
zręby społeczeństwa. Rousseau poza plemionami żydowskimi nie przywołuje innych
ludów. Trzeci okres dziejów obejmuje nowożytność, powstaje monarchia feudalna.
Pojawia się kultura, powstaje cywilizacja. Rolnictwo stwarza społeczeństwo, ludzie
zaczynają się łączyć, wspólnie biesiadować, świętować. „Pierwsze ciasto jakie
jedzono było złączeniem rodzaju ludzkiego” (Rousseau 2001: 59). Ciasto jest
synonimem wspólnej cywilizacji i kultury, jedności społecznej, wpisuje się w idee
wspólnoty.
Zdaniem Rousseau „rolnictwo jest umiejętnością, która wymaga narzędzi,
sianie w celu zebrania plonu jest przezornością, która wymaga przewidywania.
Człowiek w społeczeństwie usiłuje się porozumieć, człowiek odosobniony się
ogranicza” (Rousseau 2001: 58). Powstają języki narodowe. Mimo wyraźnych
osiągnięć pojawiają się również słabości cywilizacji. Największym mankamentem
cywilizacji jest ujemny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka. Rousseau właśnie
oświeceniu przypisuje program naprawczy. „Uczucia społeczne rozwijają się w nas
tylko wraz z naszym oświeceniem (...) Refleksja rodzi się z porównanych idei, a do
ich porównania prowadzi właśnie ich wielość” (Rousseau 2001: 57).
Rousseau podejmuje także wątek geopolityczny powstania języków.
Różnica genezy języków „pochodzi z klimatu w jakim się rodzą i ze sposobu, w jaki
się kształtują”. W jego przekonaniu na powstanie języków ma wpływ klimat i
miejsce zamieszkiwania. Generalnie możemy wyróżnić „języki Południa” i „języki
Północy”, które oddają obyczaje narodów, charakter i osobowość jednostki. „Języki
Południa i Północy” można odczytać także jako analizę katolicyzmu (Południe) i
protestantyzmu (Północ) i ich wpływu na obyczaje narodowe, chociaż Rousseau nie
wskazuje bezpośrednich, jednoznacznych odniesień w szkicu. Problematyka
religijna zajmuje poczesne miejsce w myśli Rousseau, jemu samemu pozwala się
określić. Jean Jacques pochodzi z zubożałej kalwińskiej rodziny mieszczańskiej z
Genewy, po ucieczce z domu przechodzi na katolicyzm. Wątki religijne i moralne
stale są obecne w twórczości Rousseau. Szkic powstaje w okresie „Wyznania wiary
wikarego sabaudzkiego”, a także w końcowym okresie wojny siedmioletniej (1756 1763), walki katolickiej Europy (katolickiego południa) z protestancką północą.
Wojna kończy spory i konflikty powstałe w okresie reformacji, zamyka dwieście
pięćdziesiąt lat (1517 – 1763) zmagań katolicyzmu i protestantyzmu na wszystkich
polach: militarnym, politycznym, społecznym, kulturowym.
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Zdaniem Obywatela z Genewy rodzaj ludzki zrodził się w krajach ciepłych.
„W klimacie południowym, gdzie natura jest rozrzutna, potrzeby rodzą namiętności;
w krajach zimnych, gdzie jest skąpa, namiętności rodzą potrzeby” (Rousseau 2001:
67). Na północy „źródło życia leży, jak się wydaje, raczej w ramionach niż w sercu,
ludzie bezustannie zajęci troską o przetrwanie zaledwie myślą o słodszych więzach
(...) Bezczynność, która żywi namiętności, ustąpiła miejsca pracy, która je hamuje.
Zanim się pomyśli o życiu szczęśliwym, należy pomyśleć o życiu” (Rousseau 2001:
68). W ocenie Rousseau „ludzie Północy” także mają namiętności, ale inne od „ludzi
Południa”. W krajach ciepłych namiętności są lubieżne, natomiast trudy życia na
Północy obracają emocje we wściekłość, „popędliwy temperament” (Rousseau 2001:
68).
Konkludując, Rousseau stworzył spójną, ciągle aktualną koncepcję genezy i
rozwoju języka wyraźnie osadzona w klasycznej kulturze politycznej (Platon,
Arystoteles, Cyceron) i w francuskim klasycyzmie (Condillac, Diderot). Szkic nie
doczekał się w oświeceniu kontynuacji intelektualnej, do jego stylu myślenia
nawiążą po prawie dwustu latach (1763-1966) współcześni badacze (J. Derrida).
Wątki ze szkicu podejmą uczeni ze „szkoły z Toronto” (Harolda Inniesa, Erica
Havelocka, Jacka Goody’ego), ale także filozof Claude Levi-Strauss.
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ERIC VOEGELIN: ĽUDSKÁ PRIRODZENOSŤ AKO
EXISTENCIÁLNY PROBLÉM
Igor Paulíček
Abstract: The main purpose of this article is to grasp the philosophical problem of human
nature (nature of man) as an existential problem. This comprehension, the human nature as
an existential problem, comes from Eric Voegelin, philosopher of 20 th century. He is trying to
explore the complexity of the human existence. Not only the ontological realm but also the
existential dimension that is the crucial point of a specific situation of man, is important to
answer the question “what is man?” Voegelin maintained that man as an animate being find
himself in the state of restlessness and astonishment. The core of the human nature is the
openness of the human being toward the ground of being. Human nature and the ground of
being, in Voegelin’s interpretation, is the subject-matter of our analysis.
Key words: human nature, ground of being, metaxy, reason, symbolization, soul

Ľudská prirodzenosť je kľúčovým prvkom skúmania
filozofickej
antropológie. Človek je najviac problematická a komplexná bytosť spomedzi
všetkých ostatných živočíchov. A aj keď s nimi zdieľa rovnakú štruktúru skutočnosti
a jeho konštitúcia je závislá na tých istých vrstvách bytia, napriek tomu je v čomsi
špecifický. Uvažovať o človeku znamená položiť otázku toho, čo robí človeka
človekom. Táto otázka povahy človeka otvára filozofický problém prirodzenosti
človeka (nature of man). Cieľom nášho príspevku bude priblížiť chápanie ľudskej
prirodzenosti ako zásadného problému ľudskej existencie. Problému, ktorý
problematizuje ľudské bytie, pretože kladie otázku po zmysle vlastnej existencie.
Pôjde nám o skúmanie človeka a jeho špecifického postavenia v rámci sveta. Ľudská
bytosť nachádzajúca sa v stave nepokoja a údivu, ktorý ju núti poznávať a objavovať
zmysel sveta a vlastnej existencie. Toto je v zásade hlavná myšlienková línia
jedného z najvýznamnejších politických filozofov 20. storočia – Erica Voegelina.
Ešte skôr ako pristúpime k problému ľudskej prirodzenosti, pokúsime sa
najprv objasniť Voegelinove chápanie prirodzenosti (nature) ako takej. V článku
s názvom What is Nature rozumie Voegelin pod pojmom „prirodzenosť“ (nature)
konštanty rádu bytia, ktoré zahŕňajú nielen formu, ale i konštanty pohybu. Pri
skúmaní prirodzenosti vychádza z rozboru diel gréckych filozofov, pretože
explicitne vyjadrený problém prirodzenosti prostredníctvom formy rozumového
pýtania sa, nastáva až v rámci rozvoja filozofujúceho myslenia.
Podľa Voegelina je uvažovanie o prirodzenosti vecí (peri tés fyseós)
v zásade hľadaním a pýtaním sa po základe bytia. V antickom svete možno rozlíšiť
dva spôsoby nazerania na otázku základu bytia; mýtický a filozofický (Voegelin
1990a: 74-75). Prvý variant je kozmogonickou špekuláciou, vyjadrenou skrze mýtus.
Mýtický človek zakúša primárnu skúsenosť kozmu, a táto skúsenosť v sebe zahŕňa aj
bohov (intrakozmické božstvá), ktorí sú súčasťou tohto kozmu. Na rozdiel od mýtopoetického vyjadrenia, filozofia zo svojho stredu vylučuje takéto kozmické božstvá.
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Namiesto toho narába s polyteisticky odbožšteným rádom vecí. Dochádza teda
k disociácii mýtu a filozofie pokiaľ ide o otázku príčin a pôvodu vecí. Hlavným
pojmom sa v tejto otázke pre filozofiu stáva „bytie“. Práve bytie je totiž základom
všetkých vecí. Navyše filozofické skúmanie bytia umožňuje rozpoznávať trvalé,
konštantné a neustále sa vynárajúce formy. Z perspektívy filozofie, prirodzenosť
bytia nie je plynutím, tak ako tomu bolo v prípade primárnej skúsenosti kozmu, ale
je formou, ktorá má svoju trvalú štruktúru.
Pre Voegelina je táto skúsenosť bytia kľúčovou, pretože tesne súvisí so
skúsenosťou transcendencie. Bytie vecí totiž implikuje v sebe otázku po príčine
a pôvode týchto vecí. Takto sa filozofujúce myslenie dostáva do oblasti
nadzmyslovej skutočnosti. Na základe tejto skúsenosti nahrádza kozmologické
božstvá jedným jediným bohom, ktorý je voči svetu transcendentný. Do myslenia
vstupuje transcendentný stvoriteľ (démiurg), ako príčina všetkého bytia. Napriek
rozlíšeniu svetskej a mimosvetskej sféry, vďaka skúsenosti transcendencie,
spoločným menovateľom oboch je práve bytie (tamže: 77). Skúsenosť bytia nielenže
prináša so sebou poznanie rádu v kozme, to znamená, že rozlišuje veci v ich
samostatnosti, v ich vzájomnom vzťahu a vo vzťahu k ich počiatkom, ale takisto
poznatok o charaktere božského základu bytia, ktorý nie je existujúcou vecou
rovnakého typu ako veci existujúce vo svete. 1 Všetky existujúce veci sa teda
vzťahujú k božskému základu bytia ako svojej príčine.
V tejto chvíli bude ešte nutné priblížiť problém rádu bytia vo vzťahu
k človeku ako bytosti, ktorá tento rád poznáva. Voegelin v tomto prípade zastáva
názor zhody medzi rádom myslenia a rádom bytia.2 Skúsenosť transcendencie
gréckych filozofov disociovala oblasť bytia do dvoch dimenzií. Na jednej strane
máme imanentný (zmyslový) svet, na druhej strane svet-transcendujúci božský
základ bytia. Uprostred týchto dvoch svetov sa nachádza človek ako bytosť, ktorá
zažíva toto oddelenie, ale v ktorej sa zároveň božský základ bytia (Boh) a svet znovu
stretávajú v mnohosti skúseností, ktoré vyjadrujú pojmy ako láska, viera, nádej,
túžba, obrátenie atď.3 S týmto problémom súvisí obraz Boha ako démiurga, ktorý
formuje rád bytia. Bez neho, a jeho prirodzenosti, by svet zmyslových vecí nemohol
existovať. V tomto procese hrá človek špecifickú úlohu, pretože ľudská bytosť
jediná je schopná zakúšať rád bytia, pochádzajúceho z božského základu a súčasne
tak poznávať rád vlastného bytia, to znamená ľudskú prirodzenosť. Toto poznávanie
1

„Things existing in this world, in addition to the order of their autonoumous existence and
that of their relations to each other, also have a dimension of order in relation to the divine
ground of being. There are no things that are merely immanent“ (Voegelin 1990a: 77-78).
2
Od toho sa odvíja Voegelinov realizmus. Je tu teda zhoda medzi reálne existujúcim rádom
bytia a myslením človeka túto realitu poznávať. V eseji The Consciousness of the Ground
Voegelin napríklad píše: „There is no other reality than that of which we have experience“
(Voegelin 1990c: 170).
3
Voegelin má na mysli pohyb (movement), ktorý zjednocuje božské a ľudské.
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je však možné len v prípade, že je vzťah medzi skutočnosťou bytia a pravdou
vedenia (poznania) vo vzájomnej zhode. Inými slovami, že je dosiahnutý súlad
medzi božskou tvorbou rádu bytia a ľudskou účasťou na tomto ráde skrze poznanie
rádu ľudského bytia. To znamená, že poznanie rádu bytia je možné len v tom
prípade, ak človek sám objavil poriadajúcu zložku ľudskej existencie.4 Voegelin
diferenciáciou rozumie skúsenosť človeka ako bytosti, ktorá zakúša rád bytia
a takisto svoj vlastný rád ako čosi súrodého s rádom bytia.
Tento problém súvisí s významom príčiny (aition), kedy sa pýtame po
zmysle a účelovej (telos) príčine ľudského konania smerujúcej k cieľu (peras),
v tomto prípade k základu bytia. Do tohto vzťahu vstupuje rozum (nús), pretože
konať za účelom dosiahnutia nejakého cieľa sa dá len skrze rozum. Toto stanovisko
zastával Aristoteles. A teda ak je cieľom ľudskej existencie smerovanie k základu
bytia, za účelom poznania rádu ľudského bytia, môže sa tak diať len prostredníctvom
rozumu (nús). Takto položená otázka sa vzťahuje k miestu, ktoré zastáva ľudský rád
voči rádu bytia, a ktoré je dané súladom ľudského nús s božským nús. Nús je nutné
chápať ako miesto súladu základu ľudského rádu so základom bytia 5. Vidíme rozdiel
medzi prirodzenosťou, tak ako ju chápala metafyzika, to znamená z pozície
statických foriem a širšie chápanou prirodzenosťou človeka ako stávania sa.
Voegelin v tomto prípade chcel poukázať na nedostatočný metafyzický koncept
prirodzenosti ako formy. Jadrom prirodzenosti je podľa neho otvorenosť ľudského
bytia voči základu bytia. Skrze túto otvorenosť prúdi do bytia človeka rád zo základu
bytia. Toto je noetická skúsenosť. Je to skúsenosť pýtania sa, ktoré povstáva
z vedenia, že ľudské bytie nemá svoj základ v sebe samom. V poznaní, že ľudské
bytie neexistuje zo seba samého – s tým je spojená otázka po pôvode (v tejto otázke
sa odhaľuje bytie ako stávanie sa – vzchádzanie zo základu bytia). Dostávame sa k
problému etiológie.

4

„The differentiating achievement of the experience of being consists precisely in having
attained clarity about the correlation of the reality of being and the truth of knowledge, of
einai and noein, of divine creation of the order of being, and of human participation in it
through knowledge of the order of human being. Ordering man and society through right
action is a part of the ordering that governs the cosmos“ ( Voegelin 1990a: 83).
5
Záver, ku ktorému dospel Voegelin v rámci svojej analýzy prirodzenosti je nasledovný: „At
its core human nature, therefore, is the openness of the questioning knowledge and the
knowing question about the ground. Through this openness, beyond all contents, images, and
models, order flows from the ground of being into man’s being. I have spoken of questioning
knowledge and knowing question in order to characterize the experience that I have called
noetic, for it is not the experience of some thing, but the experience of questioning rising from
the knowledge that man’s being has not its ground in itself. The knowledge that being is not
grounded in itself implies the question of the origin, and in this question being is revealed as
coming-to-be, albeit not as a coming-to-be in the world of existing things but a coming-to-be
from the ground of being“ (Voegelin 1990a: 86).
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Z pohľadu aitiológie je dôležitým príspevkom klasickej filozofie objavenie
prvej príčiny ako pôvodcu všetkého bytia. Za základ bytia, tak ako Voegelin nazýva
zdroj bytia a rádu skutočnosti, je považovaný rozum (nús) v PlatónskoAristotelskom zmysle. Zdroj rádu vstupuje do duše (psyché) filozofa6, pretože práve
jeho duša je sférou, ktorá dokáže tento rád vnímať a prijať ako pravdu o skutočnosti
na základe kritérií a meradiel, ktoré rozum (nús) človeku-filozofovi poskytuje.
Objavenie rozumu (nús) sa deje na pozadí spoločenského rozvratu a chaosu. Rozum
(nús) poskytuje človeku-filozofovi v takejto spoločenskej atmosfére schopnosti,
vďaka ktorým dokáže posúdiť a rozlíšiť rád od chaosu. Je teda noetickým rozumom. 7
To, že človek disponuje možnosťou nahliadania základu bytia, je možné len preto že
božský rozum (nús), ktorý objavením a vyjadrením (artikuláciou) pomocou
jazykových symbolov vstupuje do dejín, je zároveň silou, ktorá pôsobí v človeku
a robí z neho tvora nadaného rozumom (zóon nún echon). Je teda schopný
rozumového uvažovania práve preto, že je racionálnou bytosťou. Pre klasických
filozofov je prirodzenosťou človeka jeho rozum. Objav rozumu ako usporadúvajúcej
sily pôsobiacej v duši človeka mal nesmierny význam. Napriek tomu však táto
rovina skúmania ľudskej prirodzenosti nepostačovala k pochopeniu postavenia
človeka v ráde bytia. Preto bola rozšírená o ďalšiu rovinu, ktorú možno nazvať
spoločenskou, charakterizujúcu človeka ako zoón politikon. Tieto dve roviny ľudskej
prirodzenosti doplnil Voegelin o tretiu rovinu, ktorá popisuje ľudského tvora ako
zóon historikon. Všetky tri roviny rádu bytia človeka sú podľa neho výsledkom
analýzy zakúšanej skutočnosti.8 Obraz ľudskej prirodzenosti by však nebol úplný, ak
by sme uvažovali len o týchto troch úrovniach. Ľudská existencia bez materiálnej
sféry je neúplným popisom skutočnosti. 9 Voegelinov popis ľudskej prirodzenosti
teda berie do úvahy nielen noeticky pôsobiaci rozum (nús) v človeku a v dejinách,
ale i materiálnu oblasť bytia. Voegelin, nasledujúc Aristotela, tým sleduje jediný
cieľ, to znamená podať úplný obraz ľudskej existencie tak, aby bol človek
uvažovaný v jeho špecifickom postavení v ráde skutočnosti. Inými slovami, aby bola

6

Pre Platóna je filozof človek, ktorý je otvorený a bdelý voči základu bytia. Sprostredkováva
ostatným poznanie o správnom ráde. Pre Aristotela je takýmto človekom spúdaios – cnostný
človek, ktorý sa pre svoje vlastnosti stáva tvorcom etiky a sprostredkovateľom poznania
o spravoslivosti (Porov. Voegelin 1990a: 80).
7
Voegelin píše: „Thus, reason in the noetic sense was discovered as both the force and the
criterion of order“
(Voegelin 1990b: 89).
8
Túto tretiu rovinu možno charakterizovať ako pôsobenie rozumu v noetickom zmysle naprieč
dejinami. Tento rozum nielenže objasňuje rád v ľudskej duši a v spoločnosti, ale takisto
v dejinách, pretože je usporadúvajúcou silou i kritériom rádu.
9
„Moreover, man is not a disembodied psyche ordered by reason. Through his body he
participates in organic reality, both animal and vegetative, as well as in the realm of matter“
(Voegelin 1990b: 92).
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postihnutá nielen materiálna dimenzia bytia človeka, ale i sféra transcendencie, ktorú
v tomto prípade predstavuje noeticky pôsobiaci božský rozum (nús).
Pre Voegelina je človek problematickou bytosťou. Už z predchádzajúceho
textu vidíme, že rozum (nús) vstupuje do duše človeka v momente, kedy zažíva
nepokoj z vlastnej existencie, resp. z chaosu, v ktorom sa nachádza spoločnosť.
Vzhľadom k tomu, že funkciou rozumu (nús) je usporadúvanie ľudskej existencie,
jednak vo sfére individuálnej (v duši jednotlivca) a jednak vo sfére spoločenskej,
skrze poznávaciu činnosť, ktorou ju zároveň osvetľuje, je dôležité objasniť
postavenie v akom sa človek-filozof nachádza. Východiskovou skúsenosťou človeka
z vlastnej existencie je podľa Voegelina stav nepokoja.10 Voegelin interpretuje
situáciu človeka existenciálne.11 Otázky vzťahujúce sa k ľudskej existencii
vyvolávajú v človeku nepokoj, na ktorý reaguje rôznym spôsobom. Reakcie človeka
na zažívaný stav vlastného bytia nadobúdajú buď kompaktnejších alebo
diferencovanejších foriem. V pozadí týchto foriem však zostáva konštantná štruktúra
ľudstva (humanity), ktorá tvorí ľudskú prirodzenosť. Mytológia, filozofia,
náboženstvo a veda majú spoločné to, že nejakým spôsobom odpovedajú na situáciu
ľudského bytia a postavenia človeka v celku sveta. To, čo odlišuje úrovne
jednotlivých odpovedí je práve miera kompaktnosti, resp. diferenciácie.
V tejto rovine nášho skúmania sa napokon dostávame k procesu
symbolizácie, ktorý je významným nielen z pohľadu jednotlivca, ale i ľudskej
spoločnosti, ktorú Voegelin nazýva malým svetom – kosmionom. Tento kosmion je
zvnútra osvetľovaný významom prostredníctvom symbolizácie. Významy a symboly
sú vytvárané a udržiavané ľuďmi, pre ktorých sa takto ozmyselnený spoločenský
priestor (kozmion) stáva spôsobom a podmienkou ich existencie a sebarealizácie.12
Symboly, či už máme na mysli mytologické, filozofické alebo náboženské, osvetľujú
danú spoločnosť v rôznej miere, podľa toho, akým spôsobom odpovedajú na otázky
ľudskej existencie. Stupeň diferenciácie vedomia a s tým súvisiacej artikulácie
10

Nepokoj ako charakteristický rys ľudskej existencie.
„Man is not a self-created, autonomous being carrying the origin and meaning of his
existence within himself. He is not a divine causa sui; from the experience of his life in
precarious existence within the limits of birth and death there rather rises the wondering
question about the ultimate ground, the aitia or prote arche, of all reality and specifically his
own. The question is inherent in the experience from which it rises; the zoon noun echon that
experiences itself as a living being is at the same time conscious of the questionable character
attaching to this status. Man, when he experiences himself as existent, discovers his specific
humanity as that of the questioner for the where-from and the where-to, for the ground and the
sense of his existence“ (Voegelin 1990b: 92-93).
12
„It is illuminated through an elaborate symbolism, in various degrees of compactness and
differentiation – from rite, through myth, to theory – and this symbolism illuminates it with
meaning in so far as the symbols make the internal structure of such a cosmion, the relations
between its members and groups of members, as well as its existence as a whole, transparent
for the mystery of human existence“ (Voegelin 1987: 27).
11
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symbolov je v antickej filozofii vyšší ako v mytológii, ktorá je kompaktnou formou
vedomia.
K epochálnej udalosti diferenciácie, za ktorú Voegelin považuje artikuláciu
a symbolické vyjadrenie pýtajúceho sa vedomia v klasickej filozofii, došlo vďaka
skúsenosti úžasu (thaumazein) ako charakteristického znaku filozofie a vytvorenia
adekvátnych jazykových symbolov. Duša človeka (filozofa) je pod neustálym
tlakom otázok, ktoré v nej vyvolávajú nepokoj z vlastnej nevedomosti a neznalosti
základu, príčiny a zmyslu existencie. Podľa Voegelina sa filozof cíti pohybovaný
(kinein) neznámou silou, ktorá ho núti k tomu, aby kládol otázky, v dôsledku čoho je
vťahovaný (helkein) do skúmania. Predmetom tejto túžby po poznaní sa stáva
vedomie základu bytia, ktorý je mimo zmyslového sveta. Pôsobenie noetického
rozumu v ľudskej duši (psyché) vytvára priestor kde sa pociťuje božský pôvod
(aition) – základ bytia. Človek si uvedomuje svoj vzťah k transcendentnu, pretože
otázky o pôvode a zmysle ktoré kladie, smerujú k božskému základu bytia. 13 V
pozadí vzájomného stretnutia medzi božským a ľudským stojí údiv a pýtanie sa ako
počiatok teofanickej udalosti. A pretože nepokoj otázky, vyplývajúci z neznalosti
povahy existencie, je zapríčinený božským základom bytia, potom snaha po poznaní
je odpoveďou tomuto božskému základu. Adekvátna odpoveď výzve božského
zdroja ako hýbateľa spočíva vo vyjadrení skúsenosti primeranými symbolmi.
Ako už bolo spomenuté, v texte What is Nature hovorí Voegelin o ľudskej
prirodzenosti ako o otvorenosti voči základu bytia, a skrze túto otvorenosť prúdi do
bytia človeka rád božského základu. V tomto kontexte ide o výzvu božského základu
k človeku a reakcie človeka na túto výzvu. Božský základ sa vďaka tejto otvorenosti
stáva zdrojom pohybu v duši človeka. Preto je ľudská existencia pohybom a nie
faktom. To, že je ľudská existencia pohybom súvisí s Voegelinových chápaním
ľudskej prirodzenosti ako stávaním sa (coming-to-be from the ground of being).14
Kľúčovým sa stáva platónsky pojem metaxy, ktorý možno preložiť ako „uprostredmedzi“ (In-Between). Uprostred–medzi znamená rozpoloženie v akom sa nachádza
ľudská existencia.15 Voegelin metaxy vysvetľuje ako vzájomnú účasť ľudskej
skutočnosti v božskej a božskej skutočnosti v ľudskej.
13

„The man who asks questions, and the divine ground about which the questions are asked,
will merge in the experience of questioning as a divine-human encounter that has the
luminosity and structure of consciousness“
(Voegelin 1990b: 95).
14
Voegelin píše: „Man experiences himself as tending beyond his human imperfection toward
the perfection of the divine ground that moves him. The spiritual man, the daimonios aner, as
he is moved in his quest of the ground, moves somewhere between knowledge and ignorance“
( Voegelin 1990b: 103).
15
„Well, existence is not a fact. If anything, existence is the nonfact of a disturbing movement
in the In-Between of ignorance and knowledge, of time and timelessnes, of imperfection and
perfection, of hope and fulfillment, and ultimately of life and death. From the expierence of
this movement, from the anxiety of losing the right direction in this In-Between of darkness
and light, arises the inquiry concerning the meaning of life. But it does arise only because life
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Pôsobenie božského rozumu na človeka, ako sily, ktorá vťahuje človeka
k sebe, a na druhej strane noetický rozum v duši človeka, ktorý odpovedá na výzvu
tohto božského nús, skrze uvedomenie si vlastného rozpoloženia ako stavu nepokoja
a pýtajúceho sa vedomia po povahe vlastnej existencie, je vykročenie k tomuto
božskému základu bytia súčasne prechodom od nedokonalosti smrti v tomto živote
k dokonalosti života v smrti.16 Je pohybom smerom k objaveniu zmyslu. Slovné
spojenie „nedokonalosť smrti v tomto živote“ možno chápať ako zmysel
postrádajúcu skutočnosť smrti, čo znamená celkovú nezmyselnosť života
ohraničeného smrťou. Naopak, „dokonalosť života v smrti“ je uvedomením si
božskej prítomnosti, ktorá dáva životu smer. Prínos klasických filozofov spočíva
podľa Voegelina okrem iného aj v tom, že chápaním človeka ako tvora nadaného
rozumom (zóon nún echon) objavili skutočnosť, že je zároveň čímsi viac ako
smrteľnou bytosťou. Práve filozofický spôsob života je vykročením k dokonalosti.
Pre Voegelina je noetické filozofovanie prechodom duše zo smrteľnosti do
nesmrteľnosti, ako to ilustruje na Platónovom dialógu Faidón. Tento prechod však
nemožno vnímať ako ontologickú zmenu stavu, ale ako odkrytie božského základu
bytia, ktorý sa stáva mierou filozofovej duše, ktorá nazrela že jestvuje čosi božské,
nesmrteľné a múdre, k čomu treba smerovať.17 Podobne u Aristotela, ktorý v Etike
Nikomachovej považuje filozofický život za vyšší ako ľudský, pretože v sebe
obsahuje čosi božské. Život ako proces, v ktorom je zakúšaná božská prítomnosť,
ktorá dáva človeku smer, označuje Voegelin, v zhode s Aristotelom, pojmom
„znesmrteľňovanie“ (athanatizein).
Na základe predchádzajúceho textu možno povedať, že Voegelin
konštituuje svoju ontológiu tak, aby podchytil všetky dimenzie a štruktúry ľudského
bytia. Súčasne s tým je jeho antropologický pohľad výlučne existenciálny. Stav
nepokoja a existencia v napätí metaxy, robia z neho problematickú bytosť. Dráma
odohrávajúca sa v rámci metaxy je drámou medzi životom a smrťou, pretože ťah
(pull, gr. helkein) rozumu má svoj protiťah (counterpull, gr. antihelkein) vášní.
Vykročenie k božskému základu bytia cez odovzdanie sa božskému rozumu (nús) je
vykročením smerom k životu. Na druhej strane, nechať sa strhnúť vášňami znamená
zvoliť si smrť. Život teda nie je daný. To, či ho človek získa, závisí na tom, či
uposlúchne cez svoju otvorenosť výzvu božského rozumu. Nús18 takto podľa
Voegelina tvorí jeden pól v metaxy, voči ktorej vystupuje apeiron.19 Význam života
is experienced as man´s participation in a movement with a direction to be found or missed; if
man´s existence were not a movement but a fact, it not only would have no meaning but the
question of meaning could not even arise“ (Voegelin 1993: 142-143).
16
Porov. (Voegelin 1990b: 103-104).
17
Porov. (Platón: Faidón, 81a3-8).
18
Nús v tomto prípade ako jedno (hen), predstavujúce božskú príčinu (aitia), prítomnú ako
formatívnu silu vo všetkých veciach (pozri Voegelin 1990b: 105).
19
Voegelin Anaximandrove apeiron interpretuje ako kozmický základ, cez ktorý získavajú
všetky veci svoje bytie a v ktorom sa opäť strácajú vo chvíli zániku. Z Anaximandrovho
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a smrti vyviera zo skúsenosti človeka ako bytosti, ktorá je ťahaná (pull) rôznymi
smermi, spomedzi ktorých je však len jeden správny. Túto mnohosť smerov
identifikoval Platón v dialógu Faidros: „Když tedy to mínění rozumem (logos) vede
k největšímu dobru a převládá, má ta nadvláda jméno uměřenosť (sófrosyné); když
však žádost (epithýmiá) nerozumně vleče (helkein) k rozkoším a ovládne nás, je ta
vláda nazvána bujností (hybris)“.20 Rôzne pohyby nás teda ťahajú buď správnym
alebo nesprávnym smerom - buď k božskému nús alebo k hlbine apeiron. Tieto
rôzne pnutia (ťahania, pulls) sú osvetľované (luminous) pravdou (božského) rozumu
(nús). Nasledovať nesprávny smer znamená poklesnúť na úroveň existencie
v nepravde. A naopak; smerovanie k božskému základu je nachádzaním pravdy
existencie. Hľadanie (seeking, gr. zétein) a priťahovanie (drawing, gr. helkein)
symbolizujú dynamiku napätia existencie medzi ľudským a božským pólom
metaxy.21
V odhalení postavenia človeka a drámy jeho existencie v metaxy spočíva
podľa Voegelina hlavný vklad gréckej filozofie. Oproti symbolizmu
kozmologických civilizácii filozofia uskutočnila hlbší vhľad do vzťahu medzi
božským a ľudským, pretože vytvorila diferencovanejší symbolický jazyk. Spolu
s filozofiou však takýto rozsah pochopenia vykonala aj symbolizácia židovskokresťanského zjavenia. Filozofia aj zjavenie sú tým, čo Voegelin nazýva „skok v
bytí“ (leap in being). Je to termín, ktorý treba chápať ako pokrok v poznaní (ako
priblíženie sa k pravde). To znamená, že tu nejde o zmenu charakteru ontologických
podmienok.22 Už z predchádzajúceho je zrejmé, že u Voegelina je kognitívne
(noetické) spojené s metafyzickým.23 Odhalením svet transcendujúcej (worldtranscend) bytosti ako zdroja rádu v človeku, ale i spoločnosti a sveta ako celku, sa
grécka filozofia i židovsko-kresťanské (biblické) zjavenie stávajú, podľa Voegelina,
nositeľmi historickej pravdy. Podstatou oboch tradícií je z tejto perspektívy
vykročenie smerom k božskému základu bytia, k svet-transcendujúcej bytosti
(Bohu), to znamená dosiahnutie plnosti (dokonalosti) života.
zlomku; „... jakási jiná neurčitá (apeiron) přirozenost, z níž vznikají všechny vesmíry a světy
v nich. A z čeho pochází vznikání jsoucích věcí, do toho směřuje také jejich zanikání „podle
nutnosti; neboť si navzájem platí pokutu a odplatu za bezpráví podle pořádku času““
(Anaximandros, Zl. B1, cit. podľa Kirk, Raven, Schofield 2004: 153). Apeiron pôsobí ako
nenávratný zánik (pozri Voegelin 1990b: 105).
20
( Platón, Phdr. 237e-238a).
21
( Voegelin 1993: 150).
22
David J. Levy v tejto súvislosti poznamenáva: „It does not transform the condition of
human existence through a magical transfiguration of the nature and condition of the being
who experiences it; rather, it constitutes an advance in insight that allows a deeper level of
self-understanding to those who absorb its significance“ (Levy 1987: 99).
23
Levy pokračuje: „The leap in being constitutes a happening of truth in the world, a selfrevelation of the Truth of Being that is experienced as the revelation of the world-transcend
God as the ultimate source and ground of all that is“ (tamže: 100).
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Voegelin teda analyzoval existenciálnu situáciu človeka v kontexte jeho
postavenia v metaxy (Upostred-Medzi) – nachádzajúceho sa v napätí medzi životom
a smrťou, smrteľnosťou a nesmrteľnosťou, dokonalosťou a nedokonalosťou, pravdou
a nepravdou, zmyslom a nezmyselnosťou existencie. Takéto vnímanie človeka
implikuje vzťah k svet-transcendujúcej skutočnosti, k božskému základu bytia.
Získať kritéria toho čo je pravdivé, či dokonalé, možno len na základe udržiavania
vzťahu k tomuto transcendentnému prostredníctvom symbolov.
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ĽUDSKÁ PRIRODZENOSŤ V ANTROPOLOGICKEJ KONCEPCII
ARNOLDA GEHLENA
Zlatica Plašienková
Abstract:The article focuses on identifying the basic aspects of human being as “yet
undetermined animal“, „not finished animal“, as deficient, imperfect, unspecialized, untied,
undone, but always acting and creative being in anthropological concept of Arnold Gehlen. In
this framework it also highlights the fundamental differences between Gehlen´s philosophical
anthropology and Kant, Nietzsche and Scheler's starting position in the understanding of
human being.
Key words:human being, human nature, human action, principle of “unburdening“,
philosophical anthropology, Arnold Gehlen

„Veľký a krásny je pohľad na to, ako sa človek vlastnými silami
v istom zmysle vymaňuje z ničoty...“
J. J. Rousseau
Teoretické a empirické východiská Gehlenovej antropológie
Ak vyjdeme z predpokladu, že zámerom antropologických skúmaní (či už
empirických alebo metafyzických) je odhaliť to, čo je všetkým ľuďom spoločné
(alebo inak povedané, čo znamená byť človekom, v čom spočíva naša prirodzenosť),
teda poukázať na určité „konštantné“ univerzálne znaky človeka ako človeka, potom
sú pochopiteľné aj rôzne prístupy k jeho chápaniu, definície a vymedzenia, ktoré sú
špecifické pre jednotlivé podoby antropológií, vrátane antropológie filozofickej. 1
Gehlenova antropológia sa (popri Schelerovej a Plessnerovej antropológii)
právom považuje za jednu z podôb modernej filozofickej antropológie 20. storočia,
ktorá reagovala aj na najnovšie poznatky empirických vied o človeku a ktorá bohatý
materiál výskumov v špeciálnych vedách syntetizovala do filozofickej koncepcie
človeka. Gehlenovo úsilie zhromaždiť dostupné poznatky z biológie, etológie,
psychológie, sociológie, jazykovedy na jednej strane a zároveň kriticky reflektovať
viaceré filozofické či teologické predstavy o človeku na strane druhej bolo
korunované predstavením vlastnej originálnej antropologickej koncepcie. V čom táto
originálnosť spočíva, aké sú hlavné tézy tejto koncepcie a aký je jej význam pre naše
súčasné úvahy o človeku a jeho prirodzenosti, sa pokúsim stručne predstaviť v tomto
príspevku. Zameriam sa pri tom aj na stručnú identifikáciu niektorých základných
1

Podobne vníma zámer súčasnej antropológie napríklad aj J. Sokol, keď formuluje jej úlohu v
komparácii s Kantovým dôrazom na ľudský rozum ako nepostačujúci antropologický znak.
„Súčasný význam antropológie spočíva práve v tom, že sa usiluje uviesť aj iné ľudské
„konštanty“ či univerzálie, než je kantovský rozum: všetci ľudia majú aj spoločnú stavbu tela
a funkcie ich orgánov, spoločný pôvod a zdedené vzorce správania, vo všetkých ľudských
spoločnostiach môžeme nájsť podobné inštitúcie“ (Sokol 2002: 14).
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rozdielov Gehlenovho chápania človeka od východiskových názorov Kanta,
Nietzscheho a Schelera.
Za týmto účelom považujem za dôležité najskôr pripomenúť, že Gehlen
považoval filozofickú antropológiu za samostatnú výskumnú filozofickú disciplínu,
ktorá si však ešte nevydobyla takúto špecifickú pozíciu. Dôvody videl predovšetkým
v tom, že filozofia (najmä v Nemecku) sa ešte celkom neoslobodila od metafyzických
sklonov (Gehlen 2001: 213), od mnohých špekulatívnych predpokladov o človeku
(od antropológie klasického typu), na základe ktorých sa neopodstatnene
vyvodzovali mnohé tézy o človeku (napríklad o rozdiele tela a duše,
o rozpriestranenej a mysliacej substancii, o určení stupňa dokonalosti človeka či o
jeho mieste v hierarchii rôznych súcien a pod.).
Gehlenova antropologická koncepcia je založená na metodologickom
predpoklade, že ak chceme skúmať tému človek, musíme sa už od začiatku usilovať
o to, aby také problémy s ňou súvisiace, ktorých neriešiteľnosť je oddávna známa
(napríklad spomenutý problém chápania vzťahu tela a duše), neboli v centre
skúmania, ale aby sa považovali za marginálne. A to je podľa neho možné len vtedy,
keď za smerodajný kľúčový ľudský fenomén uznáme konanie, na základe ktorého
potom porozumieme aj ostatným špecifickým charakteristickým znakom človeka
(tamže: 214 – 215). A tak aj otázka o človeku, jeho povahe či o ľudskej prirodzenosti
je pre Gehlena otázkou prvoplánového zdôvodnenia a objasnenia významu
fenoménu ľudského konania, na základe ktorého môžeme človeka a jeho
prirodzenosť pochopiť (a teda aj vysvetliť).
Druhým Gehlenovým predpokladom bolo presvedčenie o tom, že naše
konanie (v najširšom slova zmysle to, aký postoj k sebe, k svetu a ku skutočnosti
zaujmeme) je vždy podmienené určitým výkladovým, čiže teoretickým rámcom,
a preto je nesmierne dôležité si uvedomiť, že tento výkladový rámec ponúka (resp.
je) aj obraz človeka, ktorý nás ovplyvňuje. Výkladových rámcov (obrazov) je
pochopiteľne viacero, a tak aj náboženské, filozofické či vedecké odpovede
(hľadiská a výklady) na otázku, akou bytosťou je človek a aká je jeho prirodzenosť,
sa nielen líšia, ale môžu sa priam vylučovať. 2 Napriek tomu, že svojimi odpoveďami
otázku nevyčerpajú, sú pre človeka potrebné, lebo človek je takou „živou bytosťou,
k najdôležitejším vlastnostiam ktorej patrí, že musí k sebe zaujať nejaké stanovisko,
k čomu nutne potrebuje „obraz“, výkladový rámec“ (Gehlen 2002: 3). Hoci nie je
jednoduché vyjadriť, čo to znamená, že človek potrebuje svoje bytie vysvetľovať
a na základe toho konať, nejakú odpoveď vždy potrebujeme, človek tu nemôže
zostať akosi „neutrálny“, musí sa rozhodovať aj pre niektorý z protikladných
výkladových rámcov.
V tomto smere má Gehlen na mysli predovšetkým dva protikladné rámce,
ktoré vysvetľovali človeka z dvoch hľadísk: z náboženského hľadiska, ktoré ponúklo
2

Dôkazom toho sú aj dnešné diskusie okolo pojmu „ľudská prirodzenosť“ (pozri napr. Sedová
2008: 657 – 669).
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obraz človeka ako božieho tvora (teda človek sa odvodzoval od Boha) a
z prírodovedného hľadiska, ktoré ponúklo obraz človeka ako úspešnej opice (teda
človek sa odvodzoval od zvieraťa).
Prvá odpoveď nie je teda vedecká a druhá, hoci je vedecká, podľa Gehlena je
dvojznačná a treba ju vyjasniť! Toto konštatovanie nás zvlášť neprekvapuje, no za
zmienku stojí Gehlenovo upozornenie na to, že hoci si tieto dve hľadiská protirečia,
je nápadné, že majú spoločnú črtu, spoločný predpoklad: nevysvetľujú človeka
z neho samého, teda zastávajú názor, že človek sa nedá pochopiť zo seba samého,
ale iba s ohľadom na niečo mimoľudské, čiže človek sa dá popísať a vyložiť iba
kategóriami mimoľudskými (tamže).
Gehlen tento predpoklad striktne odmietol a pokúsil sa rozvinúť také chápanie
ľudského bytia, ktoré (technicky vzaté) využíva iba pojmy vhodné pre tento predmet.
Chcel pritom zároveň zastávať vedecké a filozofické stanovisko, čo pre neho
znamenalo rozvíjať akúsi „empirickú analýzu človeka“ (ktorej zodpovedá jeho
empirická filozofická antropológia). Inými slovami, ide o antropológiu, ktorá otázku
ľudskej prirodzenosti presúva z polohy čistých abstraktných filozofických
a teologických špekulácií na pôdu empirického skúmania, rešpektuje skúsenosť a
analýzu skutočností a procesov, ktoré sú dosiahnuteľné a overiteľné. Iba toto je
cesta, ktorá podľa Gehlena objasní aj vyššie zmienenú otázku, čo to znamená, že
človek potrebuje výkladový rámec a ukáže jednotný (celostný) prístup k človeku,
čím odstráni aj tradičný dualizmus s ním spätý.
Poznamenajme ešte, že v čase, keď Gehlen publikoval svoj základný náčrt
filozofickej antropológie v práci Človek. Jeho povaha a postavenie vo svete (Der
Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt) v roku 1940, teda počas druhej
svetovej vojny, už nešlo o skúmanie novej témy. Gehlen tak musel do určitej miery
reflektovať nielen široko populárnu Schelerovu a Plessnerovu filozofickú
antropológiu,3 ale bral do úvahy aj mnohé staršie filozofické názory na človeka, no
a predovšetkým rozmanité špeciálno-vedné poznatky, ktoré sa mu stali rovnako
zdrojom nových inšpirácií, ako aj kritiky (predovšetkým mu išlo o prekonanie
darwinistického evolučného pohľadu na človeka).
Porozumieť celému komplexu Gehlenových úvah o človeku preto vyžaduje
aspoň stručne pripomenúť niektoré ideové vplyvy, ktoré mali nemalý dosah na jeho
myšlienky smerujúce k projektu filozofickej antropológie. V spomenutej Gehlenovej
práci sa odzrkadľuje vplyv viacerých mysliteľov a vedcov, ktorých Gehlen nielen
akceptoval, ale s ktorými aj polemizoval. Týka sa to rovnako myšlienok filozofov,
akými boli napríklad Tomáš Akvinský, Descartes, Hobbes, Herder, Kant, Bergson,
3

V tejto súvislosti napríklad Z. Kuderowicz upozorňuje, že Gehlen ako tretí tvorca filozofickej
antropológie uznával prioritu Schelerovej koncepcie, avšak dielo Plessnera do istej miery
akoby ignoroval, a to pravdepodobne z dôvodu Plessnerovej emigrácie počas nacistickej éry,
v ktorej si Gehlen budoval svoju kariéru (Kuderowicz 2001: 6, 16). Neznamená to však, že
by niektoré myšlienky Plessnera nebol prijímal.
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Nietzsche, Scheler, Plessner, Hartmann, Peirce, Dewey, James, ako aj vedcov.
Spomedzi nich sa Gehlen vyjadroval k evolučným názorom Darwina, k výsledkom
Kőhlerových výskumov o inteligencii šimpanzov, k poznatkom takzvanej novej
biológie, ktorej predstaviteľmi boli O. Storch, či A. Portmann, J. Uexkűll, anatóm L.
Bolk (s jeho teóriou retardácie ľudského vývoja) a mnohí iní. Poznal však aj názory
Konrada Lorenza, zakladateľa etológie, s ktorým, pokiaľ išlo o výklad správania sa
zvierat, súhlasil, ale keď Lorenz aplikoval svoje názory na človeka, Gehlenovi
pripadali nedostatočné, mimoriadne chudobné, ba až sklamávajúce.
Gehlen, síce ovplyvnený mnohými, išiel vo výklade človeka vlastnou cestou.
Svoj variant filozofickej antropológie považoval za empirickú filozofickú vedu,
v rámci ktorej sa usiloval človeka celého vyložiť – ako vravel – z jedného hľadiska,
ako jednotnú štruktúru, podľa jedného štruktúrneho zákona, na základe jednej jeho
podstatnej vlastnosti, od ktorej odvodzoval všetky ostatné. Je ňou už spomínané
konanie.
Človek ako konajúca a tvorivá bytosť
Gehlenovo úsilie vykladať človeka z neho samého a tak nájsť strednú cestu
medzi vyššie uvedenými dvomi krajnosťami (náboženským a darwinistickoevolučným výkladom), ho viedlo k interpretácii človeka ako tvorcu seba samého,
ako sebavytvárateľa. Človek je tak podstatne konajúca, činná bytosť. Konajú síce aj
zvieratá, ale človek koná v tom zmysle, že vytvára fyzicky i psychicky sám seba, vo
všetkom je na sebavytváranie životne odkázaný, musí konať a keby prestal, tak by
zahynul.
Naproti tomu zvieratá samy seba nevytvárajú, prichádzajú na svet viac-menej
hotové. Môžeme azda dodať, že sa len dotvárajú. K problematike porovnania
človeka a zvierat (napríklad hľadania spoločných a rozdielnych znakov, k otázke ich
evolúcie) a o Gehlenovej reakcii na Darwina sa ešte zmienim neskôr, teraz by som
totiž chcela podčiarknuť inú zaujímavú skutočnosť. Ide mi o niektoré filozofické
myšlienky Kanta, Nietzscheho a Schelera, ktoré sa v danej súvislosti priam núkajú,
aby sme si ich všimli.
S konceptom sebavytvárania človeka sa totiž v určitom slova zmysle
stretávame už u Kanta (ktorý o darvinizme ešte nemohol nič vedieť). Bol však
popredným filozofickým reprezentantom osvietenstva, a direktíva o sebavytváraní
človeka organicky plynula z osvietenského príkazu osamostatniť sa v myslení,
zbaviť sa všetkých za neho mysliacich autorít, byť sám sebe pánom, používať svoj
rozum, ako to formuloval sám Kant. 4 Tejto myšlienky sa neskôr chopil aj Nietzsche,
ktorý síce Kanta kritizoval, ale neunikol jeho vplyvu. Prijal aj Kantovu myšlienku
4

Tieto úvahy nachádzame v Kantovom klasickom poňatí osvietenstva, ktoré podal vo svojom
malom spise pod názvom Odpoveď na otázku: Čo je to osvietenstvo? uverejnenom v roku
1784 (pozri Kant: 22 – 25).
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osamostatnenia sa a takisto hovoril o sebavytváraní človeka. Bola to už ale reakcia
aj na darvinizmus a jeho názor o vytváraní človeka ako adaptívneho tvora
modelovaného evolúciou (prírodným výberom). Nietzsche to v určitom slova zmysle
popiera. Evolúcia tu rozhodne pôsobila, ale človek sa tu vytváral sám, tak, ako to
potreboval, ako mu to bolo užitočné, od prírody sa čiastočne odchýlil, aspoň v tom,
že ju pretváral a modeloval aj on ju, a nielen ona jeho. Vývoj teda neprebieha
mechanickou adaptáciou prostredníctvom prírodného boja o život, ale aktívnou
činnosťou (aj súťaživosťou) ľudí na základe vôle k moci.
Gehlen tu mohol v mnohom nadviazať na Kanta a Nietzscheho, ba mohol ísť
ešte ďalej. Poukázal nielen na myšlienku ľudského sebavytvárania, ale aj na
myšlienku oslabených ľudských inštinktov, na ich nedostatočnosť v porovnaní so
zvieratami. Kým Kant hovoril ešte aj o zvieracom pôvode človeka a o tom, že
príroda mu dala rozum a vôľu, Gehlen s tým nesúhlasí, lebo podľa neho aj tieto
vlastnosti si vypracoval človek sám. Uplatnil tak myšlienku sebavytvárania človeka
dôslednejšie než Kant. V tomto smere taktiež neprijímal myšlienku o pôvode
človeka zo zvieraťa. Človek sa podľa neho líši od zvieraťa totiž na celej čiare, až
natoľko, že, povedané vraj veľmi drasticky, „človek nepochádza z opice, ale opica
z človeka“ (tamže: 54). Toto tvrdenie viedlo Gehlena k tomu, aby venoval veľkú
pozornosť vymedzeniu špecifík človeka, a zdôrazneniu toho, aby sa antropológia
nechápala iba ako posledná kapitola zoológie na základe hľadania podobností
znakov medzi človekom a zvieraťom (presnejšie, antropoidnými opicami), ale aby sa
vytvorila antropológia na základe „celkového pohľadu na človeka“, v rámci ktorého
bude človek považovaný za samostatnú (z ničoho neodvodenú) bytosť. Predpoklad
celistvosti človeka potom dovolí vytvoriť aj filozofickú antropológiu a objasniť aj
otázku zvláštneho postavenia človeka v prírode, ktoré nebude vysvetľované na
základe nejakého jedného špecifického znaku (napríklad rozumu, ducha, reči, chôdze
a pod.), ale na základe náhľadu na človeka ako na celok. 5
Toto však znamenalo, že Gehlen neprijímal ani Darwinov názor
o stupňovitom vývoji života od nižších foriem k vyšším, končiac človekom. V logike
tejto teórie človek by mal byť len dokonalejším zvieraťom. No takto by, hovorí
Gehlen, Darwin nevedel vysvetliť mnohé, len pre človeka typické vlastnosti, ako sú
fantázia, reč a iné. Človek nepatrí do zvieracej ríše, človek nie je zviera, ku ktorému
pristúpil duch (zvonku), nie je rozumné zviera, medzi človekom a zvieraťom je
„ohromná priepasť“ (tamže: 15). „Človek predstavuje celkom jedinečný celkový
rozvrh, o aký sa príroda nikde inde nepokúsila“ (tamže: 6).
A človek nikdy nebol prírodným človekom v tom zmysle, že by sa o neho
starala len príroda. Aj najprimitívnejšie kmene už mali svoju kultúru, čiže starali sa
5

Ak by sme sa sústredili iba na nejaký jeden znak, našli by sme ho v nejakej elementárnej
podobe aj u zvierat, a teda by zostal dvojznačný. Tu vidíme Gehlenovo zdôvodnenie toho, že
vedecký pohľad na človeka je stále dvojznačný. Nevystihuje špecifikum človeka. V tomto
zmysle je Darwinova evolučná teória pre Gehlena neakceptovateľná.
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samy o seba. Poznali a využívali napríklad oheň, kým zvieratá sa ho dodnes boja.
Stupňovitý vývoj sa na človeka nevzťahuje, nemožno ho príčinne spájať s niečím
nižším, z čoho by sa vysvetľovali jeho vlastnosti. Treba ich vysvetľovať len z neho
samého, z jeho vlastných dispozícií.
Pre stupňovitý vývoj, ktorého myšlienka sa ťahá už od Aristotela, odsudzuje
Gehlen aj Schelera, podľa ktorého – ako to podáva Gehlen – človeka robí človekom
princíp protikladný celému životu, ktorým je duch. Duch je nezávislý na telesnom
organizme a, konštatuje Gehlen odvolávajúc sa na Schelera, „žije zo síl, ktoré sa vo
svete nerealizovali a sú svetu odňaté“ (tamže: 10). Podľa Schelera, pokračuje
Gehlen, človek je schopný na tomto základe povzniesť sa ponad seba a urobiť
všetko, vrátane seba, predmetom svojho poznávania. Gehlen takéhoto ducha
neprijíma. Človek si psychiku, dušu, do ktorej zahŕňa aj myslenie, vytvoril sám, jeho
duch je z tohto sveta. Duch (vlastnosti nazývané duchovnými), vznikol prirodzeným
spôsobom ako nevyhnutný následok ľudského neuvedomeného sebavytvárania.
Všetky duchovné a duševné funkcie sú človeku rovnako potrebné a nevyhnutné, ako
aj telesné orgány a dajú sa pochopiť len z jeho vývojového hľadiska. Človek tvorí
psychofyzicky jeden celok a nemožno ho deliť na navzájom si cudzie telo a ducha.6
Tak sa človek zaraďuje celý do prírody. Gehlen na tomto základe pokladá
svoj výklad za biologický, hoci nezapadajúci do Darwinovej evolučnej schémy.
Myšlienku evolúcie vo všeobecnosti prijíma, ale – ako som ukázala – na človeka ju
aplikuje špecifickým spôsobom. Gehlen je navyše aj filozof, čo sa v jeho práci aj
prejavilo.
Vráťme sa teraz k otázke, ktorá súvisí s chápaním človeka ako
sebavytvárajúcej, teda konajúcej a tvorivej bytosti. Prečo je a musí byť človek
takouto bytosťou?
Človek ako „nedostatková“, „nehotová“, „nešpecializovaná“, „otvorená“,
„riziková“ bytosť
Gehlen vychádza z toho, že ľudské ustrojenie je somaticky a morfologicky
primitívne čiže primárne, vlastné všetkým zvieratám blízkym človeku
(antropoidom)7, ale len krátko po narodení, ba ešte v embryonálnom stave. Z neho
však zvieratá v dospievaní vyrastajú, špecializujú sa na určité prírodné prostredie
a na určitú činnosť v ňom, v ktorom potom žijú a celé sa mu prispôsobujú, kým
človek v tomto stave zostáva do veľkej miery aj v dospelosti.8 Preto akoby človek
6

Špekulatívne metafyzické, či už filozofické alebo náboženské výklady človeka, sú v tomto
smere nesprávne.
7
V tejto súvislosti možno už lepšie porozumieť Gehlenovmu tvrdeniu, že skôr opica vznikla z
človeka než naopak.
8
Človek je vlastne trvalo neotenický tvor. Tento názor preberá Gehlen od holandského lekára
a anatóma Ludwiga Bolka. Hovorí o tom aj Lorenz, keď píše: „Charakteristický rys, bez
něhož si nedovedeme představit vpravdě lidskou osobnost člověka – ona schopnost neustálého
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bol ich predkom, z ktorého pochádzajú ony, a nie on z nich. Človek nemá tesáky,
pazúry, nie je ochlpený, lebo celé jeho telo je jeden vnímajúci orgán a po celý život
má slabo vyvinuté zmysly atď.
Teda zviera žije len v určitom prostredí a je mu celkom prispôsobené, je do
neho „zasadené“, kým človek nie je prispôsobený žiadnemu prostrediu a spôsobu
života v ňom. Je otvorený voči celému svetu, jeho prostredím je celá planéta, nikde
nie je doma. Nie je, na rozdiel od zvierat, fyzicky uspôsobený ani na sebaobranu.
Práve úzka špecializovanosť zvierat im pomáha v sebestačnosti a v sebaobrane,
v relatívnej dokonalosti, ktorú dosahujú na rozdiel od človeka, a ktorá ich v mnohom
zvýhodňuje oproti nemu. Dodajme, že Lorenz nazval človeka, možno, že v reakcii na
Gehlena, špecialistom na nešpecializáciu.
Gehlen sa pri týchto úvahách odvoláva na Nietzscheho ako prvého, keď
hovorí, že Nietzsche raz nazval človeka „ešte neurčeným zvieraťom“, čo je poľa
Gehlena veľmi výstižný výrok (tamže: 3), lebo „jednak sa ním mieni, že to, čím
človek vlastne je, nie je doteraz pevne určené, a po druhé, že povaha človeka je akosi
„nehotová“, že nie je „pevne stanovená“. Obe odpovede sú výstižné a je možné ich
prijať“ (tamže: 4). Gehlen to mlčky chápe ako úlohu a usiluje sa ju vo svojom diele
splniť.
Všimnime si v krátkosti, ako ju vyriešil, čo svoje ešte k tomu pridal a s čím sa
nestretávame v diele ani jedného z vyššie spomínaných autorov.
Podľa Gehlena človek je vzhľadom na zvieratá „nedostatková“, „nehotová“,
„otvorená“, „riziková“ a iná nedostatočná (núdzna) bytosť s možnosťou
stroskotania. Tieto negatívne termíny dáva do úvodzoviek sám Gehlen, lebo, ako
hovorí, na druhej strane človeka práve tieto vlastnosti nútia k osobitému spôsobu
života a k úsiliu prežiť. Sú motorom (ba až fyzickými podmienkami, patria k jeho
povahe) jeho sebavytvárania, ktoré nakoniec prebieha v celých jeho dejinách. „Tieto
„nedostatky“ ľudskej konštitúcie, ktoré by v prírodných, zvieracích podmienkach
predstavovali pre schopnosť života krajnú záťaž, človek vlastnými silami a konaním
učiní práve prostriedkami svojej existencie. V tom koniec koncov spočíva určenie
človeka ako konajúcej bytosti a aj jeho neporovnateľné zvláštne postavenie“ (tamže:
19).
Treba ale pripustiť, že spomínaná otvorenosť človeka svetu je v princípe pre
neho tiež záťažou. „Človek podlieha celkom nezvieracej záplave podnetov,
„neúčelnej“ hromade prúdiacich dojmov, ktoré musí zvládnuť. Proti nemu nestojí
prostredie... ale svet... pole prekvapení s nepredvídateľnou štruktúrou...“ (tamže). Na
človeka, otvoreného svetu, dolieha obrovské množstvo dojmov a vnemov a musí
v chaose okolností nájsť také podmienky, ktoré mu budú pomocou, nástrojom,
skúsenosťou, teda, ktoré bude môcť využiť.

vývoje -, je nepochybně darem, za který vděčíme neotenické povaze lidstva" (cit. podľa
Gould: 106).
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A tak „vlastnými prostriedkami a činmi si človek musí uľahčiť, t. j. vlastnými
činmi premeniť nedostatočnosť podmienok svojej existencie na príležitosti k vedeniu
života.“ (tamže). Človek to dosahuje svojou produktívnou činnosťou, v ktorej
využíva záťaž na úžitok.
A človek má na rozdiel od zvierat aj iné vlastnosti. „Človek je… aj
predvídavý. Je to Prométeus, odkázaný na to, čo je vzdialené, neprítomné v priestore
a čase, a na rozdiel od zvieraťa, žije pre budúcnosť a nie v prítomnosti“ (tamže: 16).
Zviera totiž pozná len „teraz“, podľa čoho aj koná. O budúcnosť sa mu stará príroda,
inštinkty. Medveď pred uložením sa na zimný spánok inštinktívne naberá na váhe,
vyhľadá si úkryt a pod. Naproti tomu človek o svojej budúcnosti vie, hľadí do nej,
ale ju nepozná, musí sa o ňu postarať sám. Človek „dostáva hlad už z budúceho
hladu“, cituje Gehlen Hobbesa. (tamže: 28). Starostlivosti o ňu, hoci aj o tú
najbližšiu, sa prispôsobuje, ovláda sa, krotí svoje momentálne potreby, šetrí, myslí
na ňu v celom svojom konaní. Má možnosť zdržiavať sa, odsunúť a zabrzdiť svoje
potreby a záujmy, a to aj v záujme budúcnosti.
Týmito primárnymi vlastnosťami sú podmienené všetky ďalšie, vyššie,
odľahčujúce ľudské špecifické schopnosti, ako sú myslenie, reč, celá osobitá
psychika a potom špecifická kultúra, do ktorej Gehlen zahŕňa práve tak materiálnu,
ako aj duchovnú tvorbu, teda aj civilizáciu.
Človek ako kultúrna bytosť
Prečo človek tvorí kultúru? Človek, ktorý nemá v prírode prirodzené životné
prostredie a musí tvoriť, starať sa o seba, má možnosť skúsenosti so svetom, t. j. má
možnosť s ním manipulovať, spracovávať ho a vytvárať si životné pomôcky,
techniku a iné. Súhrn prírody, prepracovanej na službu životu, sa nazýva kultúrou,
hovorí Gehlen. Žiadna ľudská spoločnosť nemôže byť bez zbraní, bez ohňa, bez
pripravovanej a umelej stravy, bez prístrešia, a tak aj bez vzájomnej ľudskej
spolupráce. „Kultúra je teda „druhá príroda“, t. j. ľudská, samostatne opracovaná
príroda, v ktorej rámci človek môže jedine žiť a „neprirodzená“ kultúra je výsledok
pôsobenia
jedinečnej, na rozdiel od zvieraťa tiež „neprirodzenej“, inak
konštruovanej bytosti vo svete. Práve na tom mieste, kde je u zvieraťa „prostredie“,
je preto u človeka kultúrny svet, t. j. výrez prírody, ktorú zvládol a pretvoril na
pomôcku pre život“ (tamže: 20). Tým, že si človek pripraví svoju „druhú prírodu“
vytvorí si svoje miesto, svoje „hniezdo“ v prírode, ktoré je zároveň aj podmienkou
jeho fyzickej existencie „počínajúc zbraňami a poľovnými nástrojmi domorodcov“
(tamže). Na tomto základe preto Gehlen tvrdí, že rozlišovať medzi kultúrnym
a prírodným človekom je neadekvátne.
Človek tak na základe svojho konania zmenou konštelácie prírodných
okolností si pripravuje techniky a prostriedky svojej existencie (tamže: 45). Kultúra
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je tak bezprostredne spojená aj s technikou a jej rôznymi podobami, ktoré taktiež
plnia funkciu odľahčenia.9
Namiesto životného prostredia je kultúrna sféra prirodzenou životnou
podmienkou tejto nešpecializovanej bytosti. Na základe týchto Gehlenových slov
môžeme potom rozumieť aj tomu, prečo kultúru chápal ako „antropo-biologický
pojem“ a človeka ako kultúrnu bytosť (tamže).10
Na tomto mieste by bolo možné vo výpočte ďalších špecifických vlastností
človeka pokračovať ďalej, ale nie je to mojím cieľom. 11 Radšej by som zhrnula, že
všetky Gehlenove úvahy cielene smerovali k tomu, aby poukázal na produktívny a
možný nekonečný rad rozvrhov, konaní a plánov, ktoré človek dokáže. Toto všetko
vyústilo tiež k zdôrazneniu potreby dorozumievania medzi ľuďmi a smerovaniu aj
ku spoločnej činnosti, spoločnému svetu a spoločnej budúcnosti (tamže: 27). Je to aj
otázka vytvárania spomenutých spoločných inštitúcii prežitia, ktoré takisto plnia
úlohu odľahčenia.
Potrebou zabezpečiť si budúcnosť s minimálnym nárokom na výdaj energie je
človek schopný pomocou najviac odľahčujúcich výkonov predchádzať sám seba,
vracať sa do minulosti, prispôsobovať sa a preorganizovávať, variovať, kombinovať,
a to náznakovou, symbolickou formou. Ťažisko ľudského správania sa presunulo do
najvyšších, náznakových funkcií, ktoré nenamáhajú. Človek tak na rozdiel od
zvieraťa prelamuje zakliaty okruh bezprostrednosti a získava správanie, ktoré
predpokladá budúce vnemy, predchádza ich a vládne vo veľkom okruhu. Tí ľudia,
ktorí sa už nepodieľajú na základnej produkcii, uvoľňujú všetky svoje intelektuálne
a praktické funkcie pre také spôsoby správania, ktoré sú bez úžitku, ale sú krásne,
alebo sa oddávajú budovaniu, diferenciácii, obohacovaniu remesiel, umenia, alebo
rituálov.12
9

Detailné rozpracovanie tejto problematiky Gehlen ponúka najmä v práci Duch vo svete
techniky, ktorú vydal v roku 1957 (Gehlen 1972).
10
Dodajme, že kultúru nakoniec možno definovať v dvoch rovinách: ako „súbor vecných
prostriedkov a predstáv, vecných a myšlienkových techník, vrátane inštitúcií, pomocou
ktorých sa určitá spoločnosť „udrží“ a ako “súhrn všetkých na tom založených ďalších
inštitúcií“ (Gehlen 2002: 45).
11
Gehlen dôsledne analyzuje schopnosť človeka pohybovať sa, zvládnuť množstvo pohybov a
ľubovoľne ich variovať, usporiadať podľa určitého zákona a do určitého systému, ktorý mu
slúži najlepšie a je mu vždy k dispozícii. Za najvyššiu a najúčinnejšiu formu pohybu považuje
reč, jazyk, poukazuje aj na myslenie a pod. V dôsledku toho je možná riadená, kontrolovaná
komunikácia s ľuďmi, ktorá je pre prežitie tohto nedostatkového tvora nevyhnutná. Jazyk
zhusťuje dojmy do určitých symbolov, znakov, náznakov, počutých zvukov. Je to vysoko
tvorivý druh komunikácie, ktorý rozmnožuje vnímateľný rozsah sveta a je najmenej namáhavý
a najviac odľahčujúci. Podobne sa Gehlen venuje aj vysvetleniu vedomia človeka a jeho
súvislosti s konaním, pričom vedomím dosahuje odľahčujúca činnosť človeka vrchol.
12
Takto sa Gehlen dostáva celkom prirodzeným a nenásilným spôsobom k výkladu ľudskej
psychiky, ktorú nazýva dušou a jej funkciami, často chápanými ako protikladnými funkciám
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Záver
Bez nároku na vyčerpávajúce zhodnotenie Gehlenovej antropologickej
koncepcie, by som radšej podotkla, že jej význam okrem iného spočíva aj v nových
inšpiratívnych impulzoch, ktoré vyvoláva. Ak sa totiž podarilo Gehlenovi ukázať, že
základný charakteristický východiskový znak človeka je jeho „nehotovosť“, že
človek je bytosť, ktorej úlohou je neustále viesť svoj život, potom môžeme pripustiť,
že sa pred nami otvára aj otázka, ako máme viesť svoj život, aby sme žili ako ľudia,
čo nás čaká v budúcnosti v súvislosti s meniacim sa svetom, voči ktorému sme podľa
Gehlena otvorení a ktorý je otvorený nám? Pole nových otázok (vrátane morálnych)
je obrovské a je výzvou aj pre ďalšie antropologické skúmania.
Nasledujúci inšpiratívny moment, hodný povšimnutia, spočíva v Gehlenových
úvahách o chápaní kultúry a techniky vo vzťahu k prírode. Jeho dôraz na to, že
kultúra má biologický základ, a že nemožno stavať otázku jej vzniku ako niečoho
protiprírodného (aj keď sa vo svojom vývoji často stavia proti prírode), je veľkou
výzvou. Takto postavená otázka podľa mňa už presahuje tradičný spor naturalizmu
a historizmu v interpretácii kultúry, ktorý môžeme ešte vidieť aj na pozadí
Gehlenovej antropologickej koncepcie.
Natíska sa aj otázka, do akej miery v súvislosti s technikou a novými
technológiami v oblasti genetického inžinierstva, robotiky, informačnými
technológiami a pod., ktorými je dnes ľudská existencia sprostredkovaná, sa otvárajú
nové možnosti (nové výkladové rámce, obrazy) chápania človeka (a nielen jeho).
Hoci takto formulované otázky ďaleko prekračujú Gehlenove úvahy, nútia nás sa ku
Gehlenovi vrátiť a nanovo tému premyslieť (azda aj v súvislosti s chápaním
moderného človeka a jeho technickým modelom myslenia).
A v neposlednom rade je Gehlenova koncepcia zdrojom inšpirácií aj pre
moderné úvahy o demokracii v súvislosti s chápaním úloh inštitúcií, ktoré v
spoločnosti existujú. Tu sa otvára aj možnosť prepojenia filozofickej antropológie
Gehlena so sociologickými a politickými úvahami o človeku, o jeho slobode, ako na
to dnes upriamujú pozornosť viacerí autori, ktorí si všímajú význam interpretácie
ľudskej prirodzenosti aj v tomto smere.13
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JEAN-JACQUES STÁLE AKTUÁLNY?
Vo svetle „Rozpravy“ z r. 1750
Jozef Sivák
Abstract: The first Slovak translation of J.-J. Rousseau´s Discourse on sciences and the arts is
a new opportunity to remind the opuscule, which made famous its author, a radical critique of
science, philosophy and the arts, and even the "French Century". Problems that treats,
remarkably resemble those of today, whether in the same or in contemporary terms:
academism, theatricality, science vs. pseudoscience, cosmopolitanism / globalism vs.
patriotism, instruction vs. education, nature vs. culture, ethics, science, ecology. Which
judgment Rousseau would have passed this day about our society marked by protracted
crisis?
Key words: History of Philosophy - French philosophy - XVIII. Century

1. Úvod
Trojstoročnica narodenia J.-J. Rousseaua a nedávny slovenský preklad jeho
Rozpravy o vedách a umeniach (Rousseau 2011)1 sú novou príležitosťou si
pripomenúť toto dielko, ktoré preslávi jeho autora, radikálneho kritika vedy,
filozofie a umenia, ba celého „francúzskeho storočia“ . Problémy, ktoré traktuje,
pozoruhodne pripomínajú tie dnešné, či už sú pomenované podobne alebo v
súčasných termínoch. Rousseauovi sa dodnes pripisuje zodpovednosť za všetky
možné neduhy novoveku a najmä za to, že vraj pripravil Francúzsku revolúciu, ako
s vyjadril aj Napoleon. On sám jasnozrivo upozorňoval, že jeho myšlienky sa
nemajú aplikovať priamo, ale budú vyžadovať právne sprostredkovanie. Nebol v
tom vypočutý.
Je tu však ešte jedno sprostredkovanie, s ktorým si revolucionári a ďalší
používatelia Rousseauovho diela veľmi nelámali a dodnes nelámu hlavu, a to s tým,
čo chcel ich idol povedať. Ide teda o hermeneutické sprostredkovanie, výklad
a vysvetľovanie jeho textov, čo už nie je vecou autora, ale čitateľa. Už Bergson
povedal, že Rousseau je par excellence človekom, o ktorom sa diskutuje bez toho,
aby bol poznaný. Tento príspevok má za hlavný cieľ práve zastaviť sa dlhšie pri
jednom takom texte, ktorý mal podľa Diderotovej predpovede „rozpútať pekelný
rozruch“ a aj rozpútal, prinesúc začínajúcemu filozofickému spisovateľovi slávu.

1

Pokiaľ ide o originál, preklad uvádza len prvotlač, ktorú vydal v Ženeve Barillot & fils v r.
1750, takže nevieme, ktoré vydanie prekladateľka použila. Najlepšou a pre prekladateľa
záväznou referenciou je kritické vydanie Rouseauových Zobraných spisov v edícii La Pléiade
vo vydavateľstve Gallimard. My budeme vychádzať z textu Rozpravy vydaného J. Varlootom
v tom istom vydavateľstve v r. 1987 a odkazovať naň číslom strany v kurzíve.
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2. Dekadentná veda a umenie vs pravá veda a umenie
Odpoveď na otázku, ktorú pokladá za jednu
z „najveľkolepejších
a najkrajších“, a to, „či obroda vied a umení prispela k očiste alebo skaze mravov
(moeurs)“2 bude Rousseau hľadať akoby stál pred tribunálom. „Ako si dodať
odvahy, pýta sa, odsúdiť vedy pred jednou z najučenejších spoločností v Európe,
chváliť pred členmi slávnej akadémie nevedomosť a zosúladiť pohŕdanie štúdiom
a úctou k pravým učencom ?“ (Tamže: 19, 43). Lebo jeho odpoveď na položenú
otázku, ktorá mu spôsobila „závrat ako v stave opojenia“, bude jednoducho záporná.
Od samého začiatku však upozorňuje, že mu pôjde skôr o obhajobu cnosti
pred čestnými ľuďmi ako o kritiku vedy, cnosti, cez ktorú bude posudzovať aj vedy,
lebo čestní ľudia „si cenia statočnosť väčšmi než učenci múdrosť.“ Pritom si
uvedomuje špecifičnosť ľudského fenoménu na pozadí prírody a v kontraste s ňou,
ako aj vie oceniť vedy, ktoré sú charakteristické len pre tento fenomén: „Človek
poskytuje veľkolepý a nádherný pohľad na výjav, keď sa vlastnými silami istým
spôsobom vymaňuje z ničoty, keď osvieteným rozumom zaháňa temnotu, do ktorej
ho zahalila príroda, povznesie sa nad seba samého, duchom zalieta až do nebeských
výšin, ako slnko obrími krokmi meria šírošíre priestranstvá vesmíru – čo je ešte
úžasnejšie a ťažšie – vracia sa do seba, aby vo vlastných hlbinách skúmal človeka
a rozpoznal jeho prirodzenosť, jeho povinnosti a jeho účel (fin). Všetky tieto zázraky
sa obnovili pred nemnohými generáciami“ (Tamže: 20, 44). Pritom človek nie je
pôvodcom vied.3
Rousseau v odôvodnení svojej zápornej odpovede pôjde za príkladmi do
európskych dejín – filozofia je historická veda – Grécka, Byzancie, Perzie, ktoré
poznali rozmach a potom spravidla nasledoval úpadok. Európa už neraz upadla do
barbarstva, kým sa nepozdvihla na osvietenskú úroveň jeho doby. Lebo aj duch má
svoje potreby ako ich má telo, ktorého potreby však predstavujú konkrétny život
spoločnosti. Na jednej strane sú tu vláda a zákony, ktoré ľuďom zaručujú
bezpečnosť, zatiaľ čo vedy, literatúra a umenie, aj keď sú menej „despotické“,
2

V preklade tohto franc. slova nenasledujeme prekladateľku, a to ani v ďalšom texte. Nami
budú do slovenčiny preložené aj ostatné citáty, ktoré neboli dosiaľ v slovenskom jazyku
uverejnené.
3
V odpovedi Stanislavovi, ktorý mu vyčíta, že sa zriekol vied, Rousseau napíše (pričom si
dovolíme upraviť slovenský preklad): „Veda je veľmi dobrá osebe, to je zrejmé; museli by
sme sa zriecť zdravého rozumu, aby sme tvrdili opak. Zdrojom pravdy je Autor všetkých vecí;
poznať všetko, je jeden z jeho božských atribútov. Totiž, práve účasťou istým spôsobom na
tej najvyššej inteligencii získavame poznatky a rozširujeme jej osvietenstvo.“ A pre
porovnanie slovenský preklad prekladateľky: „... vedy nie sú sa my osebe nehanebné, to je
jasné, človek by musel prísť o zdravý úsudok, aby tvrdil opak. Rozhľadený autor je schopný
pravdy; rozsiahle znalosti prináležia k jeho božským výsadám. Istým spôsobom aj participuje
na najvyššej inteligencii; nielen získava vedomosti a rozširuje svoje vzdelanie (tamže: 73). Na
základe porovnania tejto pasáže a ďalších citátov s originálom možno si možno právom
položiť otázku, či slovenský preklad je platným dokumentom.
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ozdobujú okovy, do ktorých ľudí uvrhla civilizácia: sú ďaleko od toho, aby človeka
oslobodzovali, a to v rozpore so svojím pôvodným poslaním, ba „vštepujú mu lásku
k svojmu otroctvu“. Sú pozlátkou, ich nositelia vystupujú navonok zdvorilo
a uhladene, avšak nie vždy to odráža dobrú náladu a slušnosť tiež neslobodno
zamieňať s cnosťou. Ani ten, čo si hovorí filozof, nemusí byť skutočným
filozofom. Ozdoba je cudzia cnosti aj vtedy, keď ide o zdravého a mocného
človeka, roľníka či atléta, ktorý „rád zápasí nahý“, šatstvo len prekáža v pohybe
alebo zakrýva nejakú telesnú vadu (tamže: 22, 47).
Umenie utvorilo naše spôsoby, vyumelkovaná reč zakryla naše vášne tak,
ako zakryla aj naše prirodzené správanie a mravy. Predtým však boli ľudia
bezprostrednejší, čo ich „ochránilo pred mnohými neresťami.“ Dnes však vládne
v mravoch jednotvárnosť. Rousseauova kritika vtedajšej spoločnosti je nemilosrdná:
všade vládne zdvorilosť, strojenosť, za ktoré „vďačíme osvietenstvu nášho storočia„
a za ktorými „sa neprestajne skrýva podozrievavosť, nedôvera, strach, chlad,
odmeranosť, nenávisť a zrada.“ Jedným slovom, úprimného priateľstva niet. Taká
je „očista“ mravov, na ktorej s podieľajú literatúra, umenie a vedy. Výsledkom je
skazenosť mravov, idúca ruka v ruke „so zdokonaľovaním našich vied a umení“
(tamže: 24, 49), opakovane konštatuje Rousseau. Nič nového pod slnkom, lebo
podobným vývojom prešli starý Egypt, staré Grécko, Rím, ba aj Východná ríša
s Konštantinopolom, nehovoriac už o Ázii a Číne.4 Rousseau sa tu už nepohybuje
v obmedzenom provinčnom obzore Ženevčana, lebo si uvedomuje, že pravda, ktorú
hľadá, nepozná hranice.
Najviac sa však bude inšpirovať starým Gréckom a z kontrastnej dvojice
Sparta-Atény uprednostní Spartu, ktorú nepreslávia „spory o zvrchovanom dobre,
o nerestiach a cnostiach a povýšeneckí mudrlanti vynášajúci seba samých do
nebies“, ale hrdinské činy. Jeden Aténčan mu však bude vzorom, a to Sokrates, ktorý
„vynášal do nebies neznalosť“. (tamže: 28, 54). V Sokratových šľapajach pôjdu Cato
Starší, Fabricius. „Zhubná nádhera“ Ríma v podobe obrazov, sôch a palácov
zoženštila mravy a nastolila vládu rétorov. „Skropili ste Grécko a Áziu krvou, pýta
sa Rousseau, aby ste zahŕňali bohatstvom staviteľov, maliarov , sochárov
a histriónov? A prejde do výzvy: „Poponáhľajte sa, Rimania, zbúrajte amfiteátre,
rozbite sochy, spáľte obrazy, vyžeňte otrokov, čo si vás podmanili, lebo ich zhubné
umenie vás kazí! ... jediný talent hodný Ríma spočíva v schopnosti dobyť svet
a ustanoviť v ňom vládu cnosti“ (tamže: 30, 56).5 Ako teda zmieriť vedu s cnosťou?
4

Rousseau však nehádže všetky národy do jedného vreca, vyzdvihujúc menovite Skýtov,
Peržanov a Germánov ako tých, ktorí boli „ušetrení od nákazy zbytočnými vedomosťami“
a napriek tomu zvíťazia aj nad mocnejšími národmi a postarajú sa o svoje šťastie.
5
Rousseau uzatvára: „Prepych, bezuzdnosť a otroctvo boli teda v každom období trestom
za povýšenecké úsilie vymaniť sa zo šťastnej nevedomosti, ktorú nám vyhradila večná
múdrosť.“ Človek nemôže súperiť s touto božskou inteligenciou či intuíciou , pochopil to už
Sokrates, ktorý prvý prišiel s myšlienkou učenej nevedomosti.
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A ak akademizmus a teatrálnosť robia vedy dekadentnými, aké by mali byť pravá
veda a pravé umenie?
J. Starobinski a po ňom S. Manonová, komentujúc Rozpravu, poukazujú na
prvú, možno predčasnú Rouseauovu skúsenosť s rozdielom medzi bytím a javením.
Ide o známu príhodu z detstva s polámaným hrebeňom, ku ktorej sa vracia vo
Vyznaniach a ktorá by mu ostala vrytá v pamäti, aj keby „žil sto tisíc rokov“
(Rousseau 1930: 30). „Aký prevrat myšlienok! Aký neporiadok v citoch ! Aký
rozruch v srdci ... !“ mu spôsobila práve zo strany milovaných bytostí a vytrhla
z transparentného raja detstva.
Tiež možno vážne pochybovať u vedcov o úprimnom hľadaní pravdy, ku
ktorej sa dá dopracovať „jediným spôsobom“, zatiaľ čo „nepravdu možno
donekonečna kombinovať“. Rousseau, hoci odmietal špekulatívnu filozofiu, resp.
bol k nej ľahostajný, sa nepokladal ani za materialistu. Podľa Roberta Derathého
(Derathé: 1948) jeho pojem rozumu je prevzatý od Condillaca, nie od Descarta.
Kým u tohto posledného poznanie vychádza z myslenia, a duša sa formuje
prostredníctvom matematických disciplín, Rousseau vychádza z cítenia či zo
senzitívneho rozumu a duša sa formuje poučeniami skúsenosti. Senzitívny rozum,
ktorý neslobodno zamieňať so zdravým rozumom à la Descartes 6, spočíva v tvorbe
jednoduchých myšlienok na základe jedného či viacerých pocitov a naň nadväzuje
intelektuálny, ľudský rozum spočívajúci v kombinácii viacerých jednoduchých
myšlienok. Komplexné myšlienky treba potom analyzovať a previesť na jednoduché
a tak objasniť ich genézu. Takto sa formuje intelekt, chápanie. Rousseau je
senzualista a „jediný spôsob“ ako dospieť k pravde podľa neho je vyjsť zo zmyslov
a správne ich používať.
Kladie sa, ďalej, otázka využitia a účelnosti vied. Cieľ vied je pochybný,
s nebezpečnými účinkami. Keďže sa zrodili z nečinnosti a nečinnosť, záhaľku,
podporujú, spôsobujú stratu času a tým morálnu ujmu, čím škodia nielen morálke,
ale aj politike: „každého neužitočného občana možno považovať za škodcu.“ Vedci,
ale i filozofi sa majú zamyslieť nad zmyslom svojich výtvorov : „... ak nám výsledky
našich najosvietenejších vedcov a najlepších občanov prinášajú taký nepatrný úžitok,
prezraďte nám, čo si máme myslieť o množstve neznámych perohryzov
a pohodlných literátov, ktorí naverímboha mrhajú štátnymi majetkom ...? (tamže: 34,
60). Už mrhať časom znamená doslova páchať zlo, keď pestovanie literatúry
a umení sprevádza prepych majúci pôvod v pohodlnosti a márnomyseľnosti. Chcieť
takto zbohatnúť za každú cenu, ako sa to zhoduje s cnosťami?

6

Zdravý rozum sťa šiesty zmysel je síce spoločný všetkým ľuďom, avšak vzhľadom na svoju
obmedzenosť, ktorá nie je definovaná a závisí od dispozícií jednotlivca, stáva sa
individuálnym.
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Kým v staroveku sa vyzdvihovali morálka a cnosti, v časoch Rousseaua sa,
podľa neho, hovorilo len o obchode a peniazoch.7 Sám človek sa stal predmetom
obchodu, predáva sa ako tovar a sú miesta na zemi, kde nemá nijakú cenu. „Ľudia sa
ohodnocujú ako stádo dobytka“ (tamže: 35, 62).8
Ani vojenské víťazstvá nie sú podmienené bohatstvom, aj keď za peniaze sú
ľudia ochotní sa nechať zabiť. Spomínaní chudobní Skýti sa vedeli ubrániť proti
omnoho mocnejším protivníkom ako boli oni. Ale aj spočiatku chudobný Rím
zvíťazil nad bohatým Kartágom. Avšak, len čo Rímska ríša pohltila všetky poklady
sveta, stala sa korisťou dobyvateľov, ktorí ani netušili, čo sú majetky. Frankovia
dobyli Galiu, Sasi Britániu, hoci ich jediným bohatstvom bola odvaha a chudoba“
(tamže: 36, 62). Prepychom poľavuje aj vojenská disciplína.9 Peniaze nezaručujú ani
to, že ľudia s budú správať morálne a stanú sa z nich občania. Túžba po nádhere
a česť sa doslova vylučujú. Aj umelec ide len za slávou.
Prepych má vôbec za následok morálny rozklad a rozklad vkusu, ak
neovládne celú spoločnosť. „Ak sa náhodou medzi mužmi s výnimočným talentom
objaví duševne vyspelý jednotlivec, ktorý sa odmietne prepožičať duchu svojho
storočia a znižovať k detinským výtvorom, beda mu! Dodýcha v chudobe , odsúdený
na zabudnutie“ (tamže: 37, 64). Zdalo by sa, že Rousseau hádže všetkých umelcov i
vedcov do jedného vreca, ale nie je to tak. Jeho výklad bude smerovať, čím ďalej
tým viac k tým, ktorých pokladá za pravých vedcov a pravých umelcov
vyznačujúcich sa nielen výnimočným talentom, ale aj nezištným hľadaním pravdy
a krásna.10 Pritom kritériami rozlišovania medzi pravým a nepravým, pseudo – mu
budú negatívne sociálne a morálne dopady rozvoja vied, umení a filozofie.
3. Vzdelanie vo vedách vs výchova k občianstvu
Vedy sú zhubné už svojím rovnako zhubným sociálnym pôvodom, na ktorý
sa v atmosfére ich rozmachu a úspechov v 18. stor. pozabudlo, rovnako, ako sa
pozabudlo na ich základ v nezištnej láske k pravde a krásnu. Je Rousseauovou
7

Nepripomína nám to náš dnešok, keď výskumy potvrdili, že za najvyššiu hodnotu sa
pokladajú peniaze?
8
Čo by povedal Rousseau na dnešné obchodovanie s ľuďmi, s tzv. bielym mäsom a na totálne
skomercionalizovaníe športu, okrem toho, že by v tom videl potvrdenie svojich pozorovaní ?
9
Jeden príklad za všetky: povestná jahodová torta, na ktorej si pochutnával Grouchy, inak
vzorný vojak, miesto toho, aby sa ponáhľal Napoléonovi na pomoc.
10
„Uznávam, napíše, že jestvujú niekoľkí ušľachtilí géniovia, ktorí dokážu preniknúť do
pravdy cez závoj hmly, čo ju obklopuje, výnimočne šľachetné duše schopné odolávať
márnomyseľnej hlúposti, perfídnej žiarlivosti a ďalším náruživostiam, ku ktorým vedie
záľuba v beletrii. Nepatrný počet šťastlivcov, oplývajúcich spomínanými prednosťami, vrhá
jas na ľudský rod a robí mu česť; jedine takí sa opodstatnene venujú štúdiu pre dobro
všetkých; táto výnimka potvrdzuje pravidlo: keby totiž všetci ľudia dosahovali úroveň
Sokrata, veda by im neškodila, no rovnako by ju vôbec nepotrebovali“ (Predslov k Narcisovi,
tamže : 107).
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zásluhou, že si otázku ich pôvodu položil a pokúsil sa na ňu odpovedať.
Predovšetkým, zavrhol mytologický pôvod vedy spojený s mýtom o Prometeovi.
Podľa neho je pôvod vied spojený so zlými vlastnosťami človeka a spoločnosti ako
sú zištnosť, servilnosť, módnosť: „Astronómia sa zrodila z povery; rečníctvo z
ctižiadosti, nenávisti, zaliečavosti a klamstva. Geometria z lakomstva, fyzika zo
zbytočnej zvedavosti, všetky vedy, ba aj morálka z ľudskej pýchy. Vedy a umenia
teda vďačia za svoj vznik nerestiam, keby uzreli svetlo sveta zásluhou cností,
nepochybovali by sme o ich výhodách“ (tamže: 32, 58). Podobne aj právo by
nejestvovalo bez nespravodlivosti a dejiny by neboli potrebné, keby sa nevyskytovali
tyrani a násilie.
S literatúrou je to podobné: „Náklonnosť [k nej] vždy predznamenala
začiatok skazenosti, ktorá sa bleskovo šíri. Táto záľuba totiž v lone každého národa
pramení iba z dvoch skazonosných žriediel, ktoré vyživuje a ďalej rozvetvuje
štúdium a ktoré podnecujú výlučne záhaľku a túžbu po výnimočnosti“ (Predslov
k Narcisovi, tamže: 101).11 Za vzdelávanie sa platí narušením, ba patológiou
medziľudských vzťahov, je to násilie, ktoré človek vykonáva na seba samom, lebo to
odporuje jeho prirodzenému stavu.12 Vytvárajú sa tak umelé potreby, ktoré sa
znásobujú a ich uspokojovanie zas vytvára služobné vzťahy, ba otroctvo.
K nerovnostiam medzi ľuďmi spôsobenými súkromným vlastníctvom sa tak
pridružujú nerovnosti z dôvodu nerovnakej nádielky intelektuálnych schopností,
žiarlivosti, samoľúbosti, súperenia a s tým súvisiacich stretov a konfliktov
záujmov, ktoré vtedy neupravovalo nijaké právo. 13
Aj keď sú vedy záležitosťou jednotlivcov, „privilegovaných duší“, medzi
ktoré sa radil aj Rousseau, nemajú o to menej sociálny dopad, ktorý prezrádza aj ich
sociálny pôvod. Lebo ľudia nežijú osamotene, majú do činenia s ostatnými ľuďmi,
čo má za následok, že musia robiť kompromisy s morálkou spoločenstva14, ak sa jej
nepodriadia úplne. Ich pohnútky a zámery venovať sa vedám a umeniam sú tým
11

Rousseau pokračuje s tým, že toto sa deje v štáte, v ktorom dominujú sociálne vzťahy na
úkor morálky, ale aj verejného blaha : „V usporiadanom štáte si musí každý občan plniť
povinnosti, a túto významnú úlohu berie natoľko vážne, že mu neostáva čas na ľahkomyseľné
špekulácie. V dobre zriadenom štáte sú si všetci občania rovní, nik si nesmie nárokovať, aby
ho uprednostňovali pred ostatnými ako najvzdelanejšieho alebo najšikovnejšieho, nanajvýš
ako najlepšieho; poslednú odlišnosť však neraz sprevádza nebezpečenstvo, lebo plodí
podvodníkov a pokrytcov.“
12
S názorom, podľa ktorého únava je dôkazom toho, že človek nie je stvorený pre prácu
vôbec, sa stretneme aj v 20. resp. 21.stor., a to nezávisle od Jeana-Jacqua (Torris 1990: 168).
13
V tejto prvej Rozprave Rousseau skazenosť ľudí spoločnosťou konštatuje, vysvetlí ju
v druhej Rozprave, o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi : uvažovať o pôvode vecí bolo pre
Rousseaua synonymom filozofie. Genealogické uvažovanie bolo vôbec charakteristické pre
18. a ešte pre 19. stor.
14
V Hegelovej terminológii, Sittlichkeit, proti ktorej stojí Moralität, súkromná, individuálna
morálka.
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poznačené. Vedci a umelci by si mali vstúpiť do svedomia a zároveň sa snažiť
kriticky posudzovať aj úmysly druhých. Mohlo by to len prispieť nielen k prevencii
negatívnych dopadov vied a umení, ale aj k lepšiemu porozumeniu medzi vedcami a
umelcami.15 Pritom Rousseau nie jej presvedčený o tom, že by človek až tak
bytostne túžil po poznaní, alebo že by mal pestovať vedu pre vedu, hoci je to odkaz
antiky. „... kto by chcel, pýta sa, stráviť svoj život neplodnými meditáciami
(contemplations), keby každý, dbajúc len o ľudské povinnosti a o prirodzené
potreby, mal čas iba pre vlasť, nešťastníkov a pre svojich priateľov? Sme vari
odsúdení zomrieť pripútaní k okraju studne, kde sa uchýlila pravda? Už takéto
uvažovanie by malo odradiť od začiatku každého, kto by sa chcel vážne poučiť
štúdiom filozofie“ (tamže: 32-33, 59).16
Vedy sú zhubné pre bojového ducha a ešte viac pre morálku. Vyučujú sa
v školách, ktoré kazia úsudok už do detstva. „V každom kúte, píše Rousseau, sa
nájde veľké zariadenie, kde sa nákladne vzdeláva mládež a vštepuje sa jej všeličo
okrem povinností. Vaše deti zabudnú rodnú reč a budú sa dorozumievať cudzími
jazykmi, ktoré sa nikde nepoužívajú.“17 Všetko toto na úkor hodnôt: nevyučuje sa
šľachetnosť, spravodlivosť, zdržanlivosť, nič o vlasti ba ani o Bohu. Jedným slovom,
škola možno vzdeláva, ale nevychováva. Platí to aj pre oblasť umenia. Sochy
v záhradách a vôbec umelecké diela by sa mali nahradiť sochami zobrazujúcimi
obrancov vlasti alebo velikánov, ktorí sú vzorom čestnosti. 18
Štúdium vied, pestovanie umení a výkon sedavých remesiel oslabujú
odvahu, ducha i telo, všetko toto oslabuje vojenské cnosti: „ Kým sa v živote
rozrastá pohodlie, kým sa zdokonaľujú umenia a šíri prepych, ochabuje pravá
odvaha, poľavuje vojenská disciplína, čo je takisto dielom vied a všetkých umení,
15

V tomto zmysle nie náhodou vsunul Rousseau do podnadpisu Rozpravy Ovídiov verš:
Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis – To som ja tu barbarom, lebo títo ľudia mi
nerozumejú.
16
Ak je aktuálnosť Rousseaua ako kritika nesporná a svojou argumentáciou presvedčivá,
riešenia, ktoré navrhuje, môžu právom sklamať jeho dnešného čitateľa. Chcieť zúžiť život
človeka ako humanistu, občana a vzdelanca na prirodzené potreby znamená chcieť vyriešiť
kvadratúru kruhu. S. Manonová v tejto súvislosti vidí za tým Rousseauovu nostalgiu za
vidieckym životom s jeho jednoduchosťou v malých
rurálnych spoločenstvách ako
neufchâtelský mikroregión, ktorý vydával za vzor, pravda idealizovaný. „Ktorý čitateľ
Rousseaua, pýta sa, by chcel naozaj žiť po sparťansky, alebo ako švajčiarski sedliaci, ktorých
je apologétom? Kde sa nájde jednotlivec, ktorý by chcel opustiť divadlá, vyhýbať sa
univerzitám a knižniciam, vzdať sa komfortu, ktorý prináša medicína a slobôd, ktoré
umožňuje technika atď? Kde sa nájde žena, ktorá by prijala úlohu, do ktorej ju stavia a ktorí
mladí ľudia by radi videli, ako sa spoločnosť pletie do organizácie ich skvelých bálov, nad
ktorými by bdel nejaký magistrát? (Manon 2012: 6-7).
17
Ide o narážku na latinčinu, ktorá by sa ešte viac vzťahovala na Uhorsko, kde bola
v Rousseauových časoch aj administratíva latinská.
18
Jean-Jacques, predchodca socialistického realizmu?
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ktoré sa predvádzajú v pochmúrnych kabinetoch“ (tamže: 38, 65).19 A už Rimania
pochopili, že „bojovnosť v nich vyhasínala úmerne so schopnosťou prenikať do
tajov výtvarného umenia, vyznať sa v obrazoch, rytinách i zlátených nádobách
a zameriavať pozornosť na krásne umenia a akoby tejto slávnej krajine bolo súdené
donekonečna slúžiť za vzor ostatným národom...“ (tamže: 39, 66).
Štúdium a škola deformujú, ďalej, vkus a estetické a hodnotiace kritériá
a tým spôsobujú nerovnosť na základe rozdielnosti talentov. „Odmeny sú vyhradené
krasorečníkom a cnosť ostáva bez pocty.“ Ani dobré skutky nie sú odmeňované,
pričom múdry človek nejde za vidinou bohatstva.
Vzdelávanie vo vedách nie je vyvážené výchovou, ktorou Rousseau myslí
najmä výchovu k občianstvu.20 Tu sa prejavuje ešte väčší negatívny sociálny dopad
Osvietenstva. Vedy, a najmä filozofia svojou kritickosťou nahlodávajú a oslabujú to,
čo daný národ charakterizuje a zjednocuje: mravy, zvyky náboženstvo, národný
duch. „Každý národ, napíše v jednej z reakcií na Rozpravu, čo sa riadi mravnými
zásadami, a teda aj rešpektuje zákony a nemieni prehodnocovať svoje starodávne
obyčaje, musí sa bedlivo chrániť pred vedami a najmä pred vedcami, ktorí sa
uchyľujú k mentorským a dogmatickým výrokom, aby vzápätí nezačal opovrhovať
svojimi tradíciami a zákonmi, čo by ho čoskoro priviedlo ku skaze. Aj nebadaná
a v istom zmysle výhodná zmena v zaužívaných obyčajoch zakaždým prebieha na
škodu morálky, lebo zvyky zahŕňajú morálku národa, len čo ich prestane
rešpektovať, nad pravidlami prevládnu vášne, a jedinou brzdou ostanú zákony, ktoré
občas zahŕňajú zlobu, čo sa nikdy neobráti na dobro. Keď sa raz ľud pod vplyvom
filozofie naučí pohŕdať svojimi tradíciami, zanedlho nájde spôsob, ako obchádzať
zákony“ (Predslov k Narcisovi, tamže: 107).
Ešte viac než literatúra je pre literáta Rousseaua škodlivejšia pre
spoločnosť záľuba vo filozofii, lebo „uvoľňuje všetky putá vážnosti a dobroprajnosti,
ktoré viažu ľudí k spoločnosti, čo je podistým najnebezpečnejšie zo všetkých ziel, ku
19

Aj keď téma Rozpravy nie je nijako originálna, visela takrečeno vo vzduchu a bola
predmetom záujmu moralistov a humanistov už pred 18. stor., Rousseau pripisuje vzápätí
podobné uvažovanie už Gótom, ktorí, keď „spustošili Grécko , všetky knižnice sa zachránili
pred požiarom len vďaka názoru, čo sa medzi nimi rozšíril, že treba ponechať nepriateľom
vybavenie, ktoré je tak vhodné na to, aby ich odvrátilo od vojenského výcviku a rozptýlilo
záhaľčivou a sedavou činnosťou.“ Toto správanie Gótov, ak je to pravda, je v tej dobe skôr
výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo a mnohé dokumenty, ktoré sa v minulosti nestali obeťou
pustošenia, boli zničené závisťou a súperením ich autorov. Napr. Aristoteles si želal, aby boli
spálené Demokritove spisy, takže my nevieme, či nám naši predchodcovia zanechali to
najcennejšie. Aj Rousseauov dom sa stal predmetom útokov, ku ktorým nabádal aj závistlivý
Voltaire.
20
Rousseau, tento „občan budúcnosti“ (J.-P. Jouary) akoby inšpiroval EÚ, ktorej Rada vydala,
dňa 27. novembra 2009, Rozhodnutie o Európskom roku dobrovoľníckych činností
podporujúcich aktívne občianstvo. Ženevčan
nezabúda ani na výchovu žien, a to
k počestnosti a veľkodušnosti, ak majú aj ony plniť svoju úlohu v spoločnosti.
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ktorému vedie. Príťažlivé štúdium časom narušuje akúkoľvek inú oddanosť. Na
dôvažok sa filozof, pod vplyvom úvah o ľudstve i jeho prejavoch učí pozerať na ľudí
z hľadiska ich hodnoty (valeur) a potom je ťažké byť naklonený tomu, čím sa
opovrhuje. Onedlho vo svojej osobe sústredí celý záujem, o ktorý sa cnostní ľudia
inak delia so seberovnými: jeho pohŕdanie druhými sa obracia v prospech jeho
pýchy; jeho samoľúbosť rastie úmerne s ľahostajnosťou k zvyšku sveta. Rodina,
vlasť sa v jeho očiach premieňajú na bezobsažné slová: nie je ani rodičom, ani
občanom, ani človekom; je filozofom“ (tamže: 103-104). Odsudzuje tu Rousseau
filozofiu ako takú, alebo akú filozofiu tu má na mysli? 21
Už táto pasáž naznačuje, že nepravá a škodlivá je filozofia, ktorá pripúšťa
kupčenie
a manipulovanie s hodnotami
a inde v tom istom texte odlišuje
„zdanlivých“
filozofov, „kvázifilozofov“, od filozofov. „Pozorujem, napíše
Rousseau, že dnes vo svete vládne množstvo bezvýznamných mravných zásad, ktoré
priťahujú prostých ľudí zdanlivým filozofickým duchom, a ktorými možno ..., ľahko
zakončiť dišputy bez nutnosti bližšie preskúmať otázku, najmä keď sa vyslovia
veľavýznamným a rozhodným tónom“ (tamže: 105, pozn. 39). 22
Tak či onak, osvietenský pokrok zatlačil do úzadia také pojmy ako
ľudskosť a vlasť. „Máme, domnieva sa Rousseau, dostatok fyzikov, geometrov,
chemikov, astronómov, básnikov, hudobníkov, maliarov, chýbajú nám však občania
a ak nám ešte nejakí ostávajú, tak iba všetkými opovrhovaní a roztrúsení v
opustených končinách, kde hynú v biede! (tamže: 42, 70). Predsa človek a občan
znamenajú viac než filozof alebo umelec a dokazujú to negatívnym postojom voči
21

Ak štúdium filozofie nepatrí, napr. u nás, ani dnes medzi najťažšie, niet inej filozofie ako
národnej. V novoveku sa však začína presadzovať pojem kozmopolitnej filozofie: kým pre
stredovekú filozofiu sú charakteristické ešte prevažne osobnosti a školy, „filozofické
storočie“ sa
hemží samými izmami (empirizmus, senzualizmus ...), ktoré svedčia
o ideologizácii filozofie. Zdá sa, že Rousseau odhaľuje tento proces ešte pred objavením sa
termínu „ideológia“ u senzualistu A. Destutta de Tracy (1754-1836).
22
Skutočný filozof sa podľa Rousseaua neuspokojuje s vyhláseniami a konštatáciami, ale pýta
sa po príčinách spoločenských javov, na ktoré sa vzťahujú bez toho, aby ich bližšie
charakterizovali. Ilustruje to na príklade výroku: „Divoch je človek, aj Európan je človek.“
Tento príklad citujeme aj pre jeho aktuálnosť . „ Kvázifilozof, pokračuje občan Ženevy,
zanedlho vyvodí záver, že jeden nestojí za viac než druhý, zato filozof sa vyjadrí: ´Európska
vláda, zákony, obyčaje, záujmy, všetko núti jednotlivcov, aby sa navzájom ustavične
podvádzali, všetko ich zaväzuje povinnosťou nemravnosti; musia byť zlí, aby sa stali
úctyhodnými, lebo niet väčšieho šialenstva ako prispievať k šťastiu darebákov na úkor
svojho. Medzi divochmi sa takisto ... prejavujú osobné záujmy, ... ale majú odlišný cieľ;
jediným putom, čo ich spája, je láska k spoločenstvu a starosť o spoločnú obranu; výraz
vlastníctvo , čo podnecuje poctivých ľudí k toľkým zločinom, nemá pre nich takmer nijaký
význam; nevedú žiadne zištné diskusie, čo by ich rozdrobovali, nič ich nezvádza, aby sa
museli jeden v druhom zmýliť; všetkým záleží výhradne na verejnej úcte a všetci si ju aj
zaslúžia. Divoch sa pravdepodobne dopúšťa aj zlých skutkov, ale istotne sa k nim bežne
neuchyľuje, lebo by mu nepriniesli nijaký osoh.“
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nespravodlivosti, klamstvu a otroctvu. Vieme z Emila, ako Rousseau vystríha pred
kozmopolitmi, ktorí hľadajú inde povinnosti, ktoré by si mali plniť vo svojom okolí.
„Taký filozof miluje hoc Tatárov, len aby nemusel milovať svojich susedov“
(Rousseau 2002: 9). Tiež, osvietenský kozmopolitizmus má síce zmierniť, ak nie
odstrániť konflikty medzi štátmi, avšak na úkor patriotizmu, národovectva. 23
Je na tieto neduhy nejaký liek? Podľa Rousseaua je liek ukrytý v samotnej
chorobe a vyliečenie príde s jej zhoršením. „.. zlo nedosiahlo, priznáva, taký vysoký
stupeň, k akému by mohlo dospieť. Večná predvídavosť, ktorá vedľa rozmanitých
zhubných rastlín zasiala prosté blahodarné byliny do tela viacerých škodných
zvierat vsadila účinný balzam na rany, naučila vladárov ako svojich služobníkov
(ministres), napodobňovať múdrosť“ (Tamže).
Kritika absolutizmu nebola pre
Rousseaua prvoradá: absolutizmus je potrebný ako princíp jednoty a sám vladár je
prijateľný, ak je osvietený. Takýmto bol v Rousseauových očiach Ľudovít XIV,
prezývaný kráľ Slnko, ktorý zakladal akadémie a ochraňoval literatúru. Vyžadoval
tiež, aby do týchto akadémií boli prijímaní členovia vysokých morálnych kvalít.
V tomto zmysle treba chápať aj Rousseauovu výzvu na odstránenie knižníc,
akadémií, ba jaj divadiel.
To, čo platí o vedách, o ich rôznosti v popise a vysvetľovaní javov pokrok vied nezabezpečil ani blaho a navyše skazil mravy - platí aj o filozofoch,
ktorí tie isté veci a skutočnosti vykladajú rôzne a z rôznych východísk, takže človek
je dezorientovaný z ich lekcií, ak nejde o šarlatánstvo a klamstvá. „Jeden tvrdí, že
telesá nejestvujú a že všetko je len otázkou predstavivosti, druhý že niet inej
substancie okrem hmoty a iného boha okrem sveta. Tento vyhlasuje, že niet ani
cností, a že morálne dobro a zlo sú len chiméry, tamten, že človek býva človeku
vlkom a ľudia sa s pokojným svedomím môžu navzájom požierať“ (tamže: 43, 7172). Túto pasáž by sme pochopili zle, keby sme v nej videli dôkaz Rousseauovej
netolerantnosti – tolerancia je spoločnou charakteristikou všetkých osvietencov –
avšak filozofi by mali dobre premyslieť, s čím vyjdú na verejnosť, na jednej strane
a na druhej strane by sa mali snažiť zblížiť svoje stanoviská.24
Z metodologického hľadiska tým, že sa opovrhuje nevedomosťou, ktorá je
vo filozofii principiálna, uvoľňuje sa miesto pre „pyrrhonizmus“, nezdravý
skepticizmus, systematické podozrievanie: „Opovrhnutiahodnú neznalosť nahrádza

23

„Vyhasína nenávisť medzi národmi, ale aj láska k vlasti“ (tamže: 23, 48).
Rousseau sám sa na takúto syntézu nepodujme a uspokojí sa s istým počtom svojich
obľúbených autorov , vybraných podľa vlastných kritérií. J. Derrida, komentujúc túto pasáž
z textologického hľadiska, vytýka Rousseauovi, že kritizuje filozofiu v mene filozofie a sám
je filozofom. Dôležitejší je však kritický prístup k filozofiám. Rousseau si svoju filozofickú
orientáciu vybral vedome. Lebo filozofické koncepcie nie sú rovnakej hodnoty. Keby boli
všetky rovnakej hodnoty a zároveň by sme pripustili, že si odporujú, neplatila by žiadna
z nich. Z toho plynie potreba kritiky.
24
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nebezpečná pochybovačnosť“25 (tamže: 23, 48). Rousseau tu videl, či predvídal
správne: filozofickú scénu čoskoro ovládnu pochybovači, ktorým nebude nič platné
a ešte menej sväté: Marx, Nietzsche a i.26
Rousseau odsúdi aj vynález kníhtlače, ktorá len zveční „výstrelky ľudského
ducha“. Práve „vďaka typografickým znakom a spôsobom ich používania sa však
Hobbesova a Spinozova nebezpečná rojčivosť dochovajú naveky“ (tamže: s. 44,
72).27 Najmä si vezme na mušku kompilátorov a popularizátorov – kompilovanie
a odpisovanie bolo v 17. a 18. stor. veľmi rozšírené – „ktorí nešetrne vtrhli do
svätostánku ako svoloč nehodná sa k nemu ani len priblížiť, hoci by sa žiadalo, aby
všetkých, čo nie sú spôsobilí budovať literárnu kariéru, odradil už samotný vstup
a prinútil, aby sa venovali umeniam užitočným pre spoločnosť“ (tamže: 45, 74).
Samouk Rousseau však vo vzdelávaní neuznáva, a v každom prípade
podceňuje úlohu učiteľov: „Koho príroda predurčila, aby si vychoval žiakov
(disciples), vôbec nepotrebuje učiteľov. Verulam, Descartes a Newton, títo učitelia
ľudského rodu, sami nijakých nemali, veď akí majstri by ich doviedli vyššie, než by
ich vyniesla vlastná a nesmierna genialita?“ (Tamže). Takýmto treba dovoliť, aby sa
venovali štúdiu vied a umení, lebo majú schopnosť a sily kráčať samostatne.28
25

V origináli je nielen použitý budúci čas, ale nejde o opovrhnutia hodnú neznalosť, ale
o neznalosť či nevedomosť, ktorými sa opovrhuje, takže celá veta mala znieť :
„Opovrhovanú neznalosť nahradí nebezpečná pochybovačnosť.“
26
Nečudo, že P. Ricœur ich, spolu s Freudom, nazve „učiteľmi podozrievania“ (maîtres du
soupçon), ku ktorým možno zaradiť aj Heideggera a všetkých postmodernistov, vrátane
spomínaného J. Derridu.
27
Tu sa vnucuje analógia s dnešným novým médiom, ktorým je internet, a ktorý tiež znesie
všetko.
28
Údel Rousseaua ako geniálneho samouka veľmi nezaujal svojich životopiscov a jeho dielo
sa vníma ako keby nebolo dielom samouka. Tak ako nikoho nenapadne, čítajúc, napr.
Darwina, že bol samoukom. Mladý Rousseau, učeň proti svojej vôli a navyše neúspešný, je vo
svojich 16-ich rokoch ponechaný sám na seba. Je však všestranne nadaný a majúc šťastie na
mecenášov, pustí sa do rozvoja svojho všestranného nadania sám, bez vedenia a autority
učiteľa. Aj so všetkými rizikami, ktoré sú s tým spojené: učenie sa na vlastných chybách,
zvýšená námaha – Rousseau si to uvedomoval - nedostatok disciplíny a sústredenia, a to
nielen v duševnej práci, ale aj v citovom a spoločenskom živote. Tieto negatíva vyvážia:
Rousseauova pracovitosť, poctivosť, ako aj odvaha. Či nie je jeho pedagogické a politické
a umelecké dielo práve reakciou na to, čoho sa mu nedostávalo a na vlastné prehrešky?
V tom zmysle sa javí ako akýsi laický dvojník sv. Augustína. Na jeho príklade tiež možno
ukázať, že ak nadanému jedincovi nevenuje dostatočná pozornosť rodina, škola a napokon aj
spoločnosť, bude aj tak, či už vedome alebo nevedome, rozvíjať svoje danosti sám, a to aj za
cenu spomínaných rizík. Dodajme, že to bol osvietený samouk, keďže komunikoval bez
zábran s vtedajšou a akademickou obcou i vedeckými inštitúciami a z toho istého dôvodu by
sa pravdepodobne nebol bránil návštevám škôl, keby bol býval k tomu vedený. Rousseauov
prípad tak nepriamo potvrdzuje známu zásadu: treba si všímať nadaných jedincov a venovať
sa im prednostne.
235

Poprední vedci by mali pôsobiť na dvoroch, robiť poradcov. To by zároveň
umožnilo spojiť cnosť a vedu. „Kým však na jednej strane bude sama moc a na
druhej strane jedine poznatky a rozumnosť (sagesse)29, zriedkakedy vedci vymyslia
niečo veľkolepé, zriedkavejšie panovníci vykonajú niečo krásne a národy naďalej
ostanú potupené, skazené a nešťastné“ (tamže: 46, 75).
V závere Rozpravy Rousseau vystríha aj pred morálnou škodlivosťou vied
a umení, ktoré nás vzďaľujú od (svätej) prostoty, ktorú nepripisuje ideám ako
Descartes, ale cnostiam. „Ó cnosť (vertu)!, zvolá. Naozaj treba vyvinúť toľko
námahy, ak ťa chceme spoznať, ty vznešená veda prostých duší? Vari sa tvoje
princípy nevštepili do všetkých sŕdc a nestačí vstúpiť do seba a počúvať hlas svojho
svedomia, keď utíchnu vášne, aby sme si osvojili tvoje zákony? Toto je „ozajstná
filozofia“, teda filozofia ako etika.
4. Kultúra vs príroda
Na základe toho, čo predchádza, sa Rousseau teda mohol právom čudovať,
že v (zlomyseľných) reakciách na svoju Rozpravu bol pokladaný za ignoranta
a primitívneho kritika: „Veda nie je súca na nič, rozsieva len zlobu, keďže je
nemravná už vo svojej podstate. Nedá sa oddeliť od neresti ani od neznalosti
počestnosti. Všetky vzdelané národy sú od nepamäti skazené, všetky primitívne
národy boli bezúhonné; jedným slovom, medzi vedcami panuje len zvrátenosť,
medzi učencami sa nenájde ani jediný poctivý človek. Ak sa máme zase stať
čestnými ľuďmi, musíme čo najrýchlejšie zavrhnúť vedu a vedcov, podpáliť
knižnice, zatvoriť naše akadémie, kolégiá, univerzity a opäť upadnúť do barbarstva
prvých storočí“ (Predslov k Narcisovi, tamže: 99).
Rousseau, pozorovateľ
a svedok svojho storočia, dospieva ku
konštatovaniu, že osvietenskému storočiu sa nepodarilo zosúladiť techniku, tento
svetový aspekt civilizácie a morálku, ktorá je podstatná pre život daného národného
kolektívu a takú civilizáciu nemožno pokladať za úspešnú. Na druhej strane, ak hlása
návrat k prirodzenému stavu minulých čias, čias mladosti ľudstva, kedy ľudia
netrpeli neduhmi, ktoré prinesú kultúra a civilizácia a kedy by im ani len nesnívalo
o knižniciach a akadémiách, je si vedomý toho, že už sa stalo, už sú na svete a že
otázka ich užitočnosti už prichádza neskoro: čo stalo, stalo sa, a to, že ku skazeniu
ľudskej prirodzenosti už došlo, sa už neodstane. V tomto prípade neplatí, že nikdy
nie je neskoro.
Neostáva tak nič iné ako sa zmieriť s protikladom kultúry a prírody, dajúc
v tomto vzťahu „zelenú“ tejto poslednej ako miestu strateného raja. Nejde, pravda,
o reálny vzťah k prírode v zmysle dnešnej ekológie, ale o vzťah romantický, hoci
jedno nevylučuje druhé. Romantický je aj jeho vzťah k dejinám, vzťah živený
čítaním klasikov Cicerom, Plutarchom,
Corneillom, všetko toto autormi
vyznačujúcimi sa veľkou elokvenciou a predstavivosťou, natoľko, že „nebol sebou
29

V preklade stojí: „počestnosť“.
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samým“ a že, vyznáva sa inde, „celý jeho život bol iba jedným dlhým snom“
(Rousseau 2001). Na tento spôsob Rousseauovho vyjadrovania poukazuje aj
Manonová v nadväznosti na J. Rousseta a J. Starobinského30. Až v posledných,
posmrtne vydaných dielach sa Rousseau „znova stane sebou“ (Werner 2012: 50),
nehovoriac o tom, že tento svoj sklon si Roussueau uvedomoval, nežil teda s brvnom
vo svojom oku.
Aj keď Rozprava je napísaná týmto rétorickým štýlom, podľa S.
Manonovej nie je to na úkor obsahu, vecnosti, ale svedčí o ešte jednom,
existenciálnom rozmere, ktorý charakterizuje jej autora. „Ďaleko od toho, aby
Rozprava bola len akademickým cvičením, vibruje nárekom a snami romantickej
duše, blúdiacej svojou dobou, odsúdenej na samotu a určenej na hľadanie, v zhode
s prírodou, pokoja a šťastia, ktoré jej spoločnosť ľudí odmietla. Nestačí už len to, že,
podľa jeho súdu, najlepší z ľudí nemá miesto medzi svojimi, na odsúdenie
civilizácie? Rousseau si to vo svojom delíriu myslí úprimne, v tom článku nejde
o delírium, ale o obžalobu proti vedám a umeniam“ (Manon 2012: 6).
Rousseau, tento hľadač pravdy31, po tom, čo pochopil, že kultúra je krehký
náter, dospel v obrane svojho záporného postoja v otázke civilizačného poslania
vied k dvom mocnostiam, ktoré jedine môžu pomôcť ubolenej ľudskej duši:
symbióza s večne mladou prírodou na jednej strane a istý dialóg s Bohom, nie s jeho
modloslužobníkmi, na druhej strane. Tomuto poslednému je aj adresovaná ku koncu
Rozpravy z r. 1750 modlitba: „Všemocný Bože, Ty, čo držíš v hrsti duchov, vráť
nám nevedomosť, nevinnosť a chudobu, jediné bohatstvo, čo nás môže priviesť
k šťastiu a získať cenu v Tvojich očiach“ (tamže: 45, 73).
Aj keď by sme teda očakávali, že Rousseau bude mysliteľom spásy,
v skutočnosti je mysliteľom, podľa S. Manonovej (Manon 2012: 15), „prorokom
úpadku“, dekadencie, v čom možno s ňou len súhlasiť.32 Možno to lepšie vystihnú

30

Ale už Kant si to všimol: „Prvý dojem, ktorý si čitateľ, ktorý nečíta z márnosti a aby strácal
čas, odnesie zo spisov J.-J. Rousseaua je ten, že tento spisovateľ spája v sebe obdivuhodne
prenikavého génia, noblesnú inšpiráciu a dušu plnú zmyslovosti, s čím sme sa nikdy nestretli
u iného spisovateľa, v žiadnej dobe, v žiadnej krajine. Dojem, ktorý nasleduje bezprostredne
po tom prvom, je dojem z údivu spôsobený úžasnými a paradoxnými myšlienkami, ktoré
rozvíja. Musím Rousseaua čítať znova a znova, kým ma krása výrazu neprestane rušiť : až
potom som v stave môcť ho posúdiť svojím rozumom “ (Buisson 1911: Kant).
31
„Zasvätiť svoj život pravde (Vitam impendere vero )“ bolo jeho heslom.
32
Myslí si to aj politologička E. Fuchsová, keď napíše: „... v opozícii voči väčšine svojich
súčasníkov Rousseau vôbec neverí v lineárny pokrok ľudstva, zasluhuje si naopak, aby bol
zradený medzi mysliteľov dekadencie. Jeho presvedčením je, že aj keby sa všeobecnej vôli
podarilo v nejakej spoločnosti sa prejaviť, nakoniec by ju zničili partikulárne záujmy, t.j.
partikulárne skupiny, ktoré dokážu využiť pre seba samé verejnú moc a verejné prostriedky.
Inak povedané, ďaleko od toho, aby sme verili transformačným a dokonca spásonosným
schopnostiam politickej akcie a revolúcií, Rousseau súdi, že pri najlepšom, politické inštitúcie
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tieto slová súčasného filozofa dekadencie, slová rozvíjajúce tézu , podľa ktorej
„pokrok je dekadencia; dekadencia je pokrok. – Povedzme ... pár slov o tomto
dialektickom paradoxe, kde vidno, ako sa opak stáva svojím vlastným opakom:
práve sám pokrok je dekadencia! Ďaleko od toho, aby dekadencia bola ´regresiou´
treba povedať, ... že znovu upadnutie do barbarstva je skôr regenerácia: človek sa
znova ponorí do primitívnosti, aby začal od nuly; vo svojich želaniach privoláva
barbarské vpády, ktoré zničia jeho červotočovú a vetchú civilizáciu, ktoré mu vrátia
zdravú jednoduchosť začiatkov; skrátka, obnovuje si mladosť a panenstvo“
(Jankélévitch 1956: 39).
5. Záver
Rousseau nám má teda čo povedať ešte aj dnes. Ak je Aristoteles
najmodernejší z filozofov, tak Rousseau je zas najmodernejší z moderných. Aký súd
by Rousseau vyslovil o dnešnej našej spoločnosti, ktorá, okrem toho, že je
poznačená dlhotrvajúcou krízou, vykazuje niektoré spoločné znaky s jeho storočím?
V Rozprave o vedách a umeniach sa k nám neprihovára len filozof, ale aj
etnológ, sociológ a ekológ, na čom budú stavať C. Lévi-Strauss, A. Comte a ďalší.
Najmä v nej praktizuje etiku vedy33 v dobe, keď tento výraz ešte nejestvoval.
Pochopil dosť skoro, že nebývalý vedecký a technický pokrok, ktorého bol
svedkom, bolo treba dostať pod kontrolu verejnosti v súlade so životom, prírodou
a mravmi, a to počnúc jednotlivcom, ktorý mal obmedziť svoje zbytočné potreby.
Bol presvedčený, že dejiny nie sú fatalita: jeho nespokojnosť s daným stavom,
angažovanosť a osobný príklad sú toho dôkazom.
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PRISPIEVA VEDA A UMENIE K OČISTE MRAVOV?
Dušan Špiner
Abstract: J. J. ROUSSEAU published in 1750 a work "Discourse on the Sciences and Arts",
which replies to a question of the Academy of Dijon: "Has the restoration of the arts and
sciences had a purifying effect upon morals?" His answer was negative. In my contribution
I am going back to Rousseau´s reflection and I am trying to advance it to the present,
explaining why so many people discouraged are – by science and art, which do not answer the
ethical question: "How to give a sense to life that makes it worth living."
Keywords: Discourse on the Sciences and Arts, sense to life.

J. J. Rousseau v r.1750 uverejnil prácu pod názvom Rozprava o vedách
a umení, ktorou odpovedal na otázku, položenú Dijonskou akadémiou: Prispelo
zavedenie vied a umení k očiste mravov? Jeho odpoveď bola negatívna. Vo svojom
diele Rozprava o vedách a umeniach sa prejavuje Rousseauovo stanovisko, ktoré
zastával aj neskôr: idealizácia tzv. prvotného, civilizáciou a kultúrou neskazeného
ľudského stavu, jeho vyzdvihovanie pred stavom súčasným, korumpujúcim
človekom telesne i duševne.
Ja sa vo svojom príspevku vraciam k Rousseauvmu zamysleniu, ktoré
posúvam do súčasnosti s vysvetlením, prečo mnohých veda a umenie odrádza
a nedáva odpoveď na etickú otázku: ako dať životu zmysel pre ktorý sa oplatí žiť.
Bol to práve Viktor E. Frankl, ktorý prežil koncentračný tábor a z jeho skúsenosti
vzniká kniha: „A predsa je možné dať životu áno“ je svedectvom a dokladom, že
i v tak extrémnych situáciách je možné dať životu zmysel.
Tu je potrebné si uvedomiť, že čisto pozemská rozumová činnosť, ako je
dnes obvyklá nestačí, prospieva len pri správnom použití k uľahčeniu telesného bytia
na zemi. Prísne vzaté, je to vlastný konečný cieľ každého pôsobenia rozumu!
V konečnom dôsledku neprináša nikdy iný výsledok. Tak je to aj so všetkou
školáckou rozumnosťou, nezáleží, v ktorom je to odbore, a tiež pri každej činnosti, či
už je to v štátnictve alebo rodine, u každého jednotlivca alebo národa a napokon
u celého ľudstva. Ale všetko čo sa žiaľ, podriadilo bezpodmienečne len rozumu,
spočíva v ťažkých okovách pozemského obmedzenia chápavosti, čo samozrejme
muselo pritiahnuť neblahé následky vo všetkom pôsobení a dianí a ešte ich aj
pritiahne.
V tom je len jediná výnimka na celej zemi. Tou výnimkou však nie je cirkev, ako
si mnohý bude myslieť a ako by to vlastne malo byť, ale umenie! V tom hrá teraz
rozum nezvratne až druhú rolu. Len samotné umenie sa doteraz zrodilo z pôsobenia
živého ducha, z citu. Len ono malo prirodzený, teda normálny, zdravý vznik a vývoj.
Javí sa len v tom, čo sa všeobecne nazýva „inšpiráciou a srdečnosťou“. Umenie
zrodené umelcom v inšpirácii ducha ponúka tvorivé hodnoty. Takéto hodnoty sú
zamerané na službu verejnosti i jednotlivosti v celom výchovno-vzdelávacom
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procese. Frankl uvádza príklad nemeckého smetiara, ktorý dostal vysoké štátne
vyznamenanie za to, že celé roky vyberal z odvážaného smetia pokazené a odhodené
hračky, ktoré opravoval, vyčistil a dával deťom z nemajetných rodín, či detských
ústavoch.
Človek nemusí byť rozumovo - tvorivým umelcom, aby bol schopný používať
krásu hudby, architektúry, výtvarných diel, aby umenie mu dávalo jeho voľnému
času vznešený zmysel, stačí keď ponechá svojmu citu voľné pôsobenie, opravdivé
chcenie. Sem patrí tiež zmysel pre krásu, úprimná radosť z prírody, z pohybu,
z priateľstva a predovšetkým z harmonického ľudského vzťahu, ktorý začína
zamilovaním a môže vyústiť v kráse manželského života. Prežívame zážitkové
hodnoty, ktoré sa vzťahujú na pozitívne a radostné udalosti a javy.
Práve to, čomu sa dnešný človek, rozumový človek rád vysmieva je to
najcennejšie v človeku, áno to robí človeka človekom. Ale tam, kde pri tom rozum
nadobudne prevahu, znižuje sa umenie ihneď na remeslo, klesá bezprostredne a tiež
nepopierateľne hlboko dolu. Je to dôsledok, ktorý vo svojej prirodzenosti nemôže
byť vôbec inakší. V tom nemožno dokázať ani jedinú výnimku. Ten istý dôsledok
možno samozrejme pozorovať i pri všetkom ostatnom. Nie je to pre človeka na
zamyslenie? Musí sa to predsa prejaviť, ako keď mu šupiny spadnú z očí. Kto
uvažuje a porovnáva, ten pozná celkom zreteľne, že všade, kde vládne rozum, môže
dostať tiež len menejcennú náhradu! Na tejto skúsenosti by mal človek poznať, aké
miesto prislúcha rozumu od prírody ak má vzniknúť niečo správne a hodnotné!
Z tejto skúsenosti človek spoznáva hodnotu života pre ktorý sa oplatí žiť. Toto
poznanie a vedenie nám umožňuje realizovať hodnoty postoja, ktoré dávajú zmysel
i v negatívnym situáciám, akými sú: utrpenie, vina a smrť. Na tieto často beznádejné
situácie sa vzťahujú Franklove slová: „premeniť bolesť na výkon“. Postojové
hodnoty sú veľmi dôležité. Umožňujú pripraviť mladého človeka na zvládnutie
ťažkých a bolestných chvíľ svojho života.
Človek, ktorý si hovorí som vedec, nepochopil pravé poznanie ak ho nedokáže podať
ďalej jednoducho a prirodzene. Ľudia vo vede to ale nespĺňajú a postupne zaujímajú
miesto, ktoré predtým bolo vyhradené náboženstvu a tým sa aj tak chovajú. Pravá
veda je totiž vo svojej životnosti zakotvená vo východisku ľudského ducha, je živá.
Poznáva pravdu v jej prirodzenej jednoduchosti, ktorú môžu tiež pochopiť všetci
ľudia.
Úlohou vedy je, pokúsiť sa urobiť stvorenie, tento evolučne stvárnený Boží
dar, zrozumiteľným. Vlastná činnosť každého vedného odvetvia spočíva v snahe
dôkladnejšie preskúmať zákony Stvoriteľa, aby sa tieto na základe ich presnejšieho a
jasnejšieho poznania mohli účinnejšie použiť k osohu a prospechu ľudstva. To nie je
nič iné, než podriadiť sa vôli Božej. Keďže stvorenie a udržiavajúce ho prírodné,
čiže Božie zákony, sú vo svojej dokonalosti nadovšetko jasné a jednoduché, muselo
by z toho prirodzene vyplynúť tiež ich jednoduché a prosté vysvetlenie od toho, kto
ich skutočne poznal.
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Práve tu sa však začína citeľnejšie prejavovať rozdiel, ktorý svojím
nezdravým spôsobom roztvára neustále sa zväčšujúcu priepasť medzi ľudstvom a
tými, ktorí sa nazývajú vedcami či vedeckými pracovníkmi. Dôvod je v tom, že títo
sa prestali vyjadrovať tak jednoducho a prirodzene, ako by to vyhovovalo Pravde,
teda skutočnému poznaniu, ba ako je to vôbec prirodzenou požiadavkou Pravdy.
Má to tri príčiny. Podľa mienky vedcov štúdium vedy je obzvlášť namáhavé
a za to očakávajú zvláštne postavenie. Nechcú si uvedomiť, že toto štúdium je tiež
pôžičkou z hotového stvorenia, podobne ako keď sa prostý roľník zaoberá pokojným
a pre neho nutným pozorovaním prírody, alebo ako to musia robiť aj ostatní ľudia vo
svojej praktickej práci.
Učenec, ktorý sa vyšvihol z davu, nakoniec opovrhol tým, aby sa vyjadroval
jednoducho a každému zrozumiteľne. Často aj z dôvodu len jemu samému ťažko
pochopiteľného, že by mu asi nezostalo mnohé získané, keby si nebol vytvoril taký
spôsob vyjadrovania, akému by sa musel najprv zvlášť naučiť dlhodobým štúdiom.
Každý kandidát vedy sa musí vždy už z povahy veci vyjadrovať nejasne, pokiaľ sa
jeho vedomosti nepriblížia pravde. Až potom, keď sám pochopil skutočnú pravdu,
bude vo svojom vyjadrovaní podľa potreby opäť z povahy veci, jednoduchý a
prirodzený. Nie je teraz nijakým tajomstvom, že práve nevedomí, ktorí sú ešte len na
ceste k poznaniu, radi hovorievajú viac, než samotní vediaci, musia pritom vždy
používať nejasnosti, lebo inak ani nemôžu, pokiaľ si neosvojili pravdu, teda vlastné
poznanie.
Treťou príčinou je tu ozajstné nebezpečenstvo, že by pospolití ľudia
venovali veľmi málo pozornosti vede, keby sa táto chcela ukázať v prirodzenom
plášti pravdy. Ľudia by ju považovali za „príliš prirodzenú“, ktorej nehodno
prikladať veľkú hodnotu. Dnes to dospelo až tak ďaleko, že pre mnohých učencov už
vôbec nie je možné vyjadrovať sa voči jednoduchým ľuďom jasne a zrozumiteľne,
teda jednoducho. Takéto úsilie by vyžadovalo to najťažšie štúdium a trvalo by dlhšie
ako jeden celý ľudský vek. Ale predovšetkým by to pre mnohých ľudí prinieslo len
nepríjemný výsledok, že potom by vynikli už len takí ľudia, ktorí môžu ľudstvu
niečo dať svojím opravdivým poznaním, a ktorí sú ochotní týmto mu aj slúžiť.
Títo vedátori nepomyslia však na to, že práve to je jedine správne, a že je
tiež meradlom pre všetko pravé a pravdivé. Len v prirodzenej samozrejmosti spočíva
záruka pravdy. Avšak ľudia sa k tomu nedajú tak ľahko priviesť, veď ani Ježiša
nechceli uznať za Syna Božieho, pretože sa im zdal príliš „jednoduchým“. Zvlášť
nápadnou vlastnosťou učeného sveta je teraz zahaľovanie sa do nezrozumiteľnosti
pred verejnosťou, podobne ako sa to už pestovalo v cirkvách, pričom tu pozemsky
povolaní sluhovia boží ako vodcovia a správcovia hovorili k veriacim, hľadajúcim
zbožnosť a túžiacich po vzostupe, po latinsky, čomu veriaci nerozumeli a podľa toho
ani nechápali a nemohli si z toho ani nič osvojiť, z čoho jedine by mohli mať úžitok.
Boží sluhovia mohli vtedy práve tak hovoriť po turecky s rovnako záporným
výsledkom. Rousseau práve týmto postojom, pre veľmi kritické miesta
o náboženstve dočkal sa odporu aj zo strany kňazstva.
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Veda postupne zaujíma miesto, ktoré predtým bolo vyhradené náboženstvu.
Na túto skutočnosť poukázal Carl F. von Wiezsäcker vo svojej knihe Dosah vedy
(Tragweite der Wissenschaft) v ktorej píše, že význam vedy presahuje jej technické
využitie, že veda vyjadruje takrečeno osud našej doby. Viera vo vedu hrá dnes
úlohu vládnuceho náboženstva. Rovnako ako jednotlivé cirkvi má aj veda svojich
kňazov, svojich prorokov, svojich svätcov, svoje kolégia hodnostárov. Dobyvateľ,
ktorý chce byť pomazaný, už nepredstupuje pred ľudí po boku biskupa, ale po boku
nositeľa Nobelovej ceny. Pán, zneužívajúci svoju moc, už nezmazáva vinu
založením opátstva, ale výskumného strediska alebo múzea. Veda dnes preberá
úlohu „ópia ľudstva“. V tom je bezpochyby príčina skutočnosti, že mýtus vedy je
prijímaný s takou vážnosťou, že prežíva revolúciu. Štáty, vedecko-technických
revolúcii od ktorých by sme chceli očakávať, že tento mýtus odhalia, tak úzko
spojený s buržoáznou kastou, naopak ho udržujú a využívajú k vlastnému
prospechu. Západnej buržoáznej kasty sa nezbavíme, pokiaľ nedôjde
k demaskovaniu a demystifikácii jej údajnej vedeckosti.
Pre takúto kultúrnosť vedy je príznačné, že vrhá ostré svetlo na určité
výtvory, že hromadí reklamu pre ich prospech a užitočnosť, bez ohľadu na to, že
všetko ostatné zostáva v tme. Vedecké dielo, ak chce vyvolať silnú náklonnosť, musí
sa obliecť do rúcha výnimočnosti, a tá zvyšuje cenu. Vedeckosť je posadnutá
výskumom počítania a merania. Prežiť môžu len ich napodobňovatelia, reklamní
vykladači, vykorisťovatelia a komentátori. Títo podliehajú naivnému presvedčeniu,
že so skutočným myslením je možné sa stretnúť len v počítačoch, a úprimne veria,
že počítače obsahujú sumu doterajšieho vedenia. Tak to dnes lomcuje rozorvanou
dušou ľudstva, neobčerstvuje ani neosviežuje, ale spaľuje, stravuje a vysáva i
poslednú silu, ktorá ešte zostáva rozorvanej duši v tejto temnote prítomnosti.
Z aspektu J. J. Rousseau na umenie a vedu a vo videní mnohých mysliteľov, ktorí
prešli utrpením a z neho prichádzali k porozumeniu životu, som presvedčený, že je
veľkou našou úlohou a tým i celej k vedeniu usilujúcej sa súčasnej Európy:
porozumieť z hlbín duše svojmu povolaniu a ono rozvinúť do tvorivých hodnôt.
Naučiť ľudí sa akceptovať, žiť vo vzájomnej spolupráci medzi sebou a neustále
tvoriť harmóniu ducha a tela.
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VZŤAH ĽUDSKEJ PRIRODZENOSTI A VIERY
(A. PLANTINGA A J. J. ROUSSEAU)
Mária Spišiaková
Abstract: The paper presents two different conceptions of the relation between human nature
and ordinary experience and theistic beliefs regarding the existence of God. Rousseau’s
concept of natural religion includes assumption that every man is able to know the creator
from the “book of nature” and from “the inner voice” in his conscience. According to
Plantinga, theistic beliefs are properly basic, they rise spontaneously in some circumstances
and they are reasonable and justified as warranted by reliable cognitive function (sensus
divinitatis). Both philosophers conclude that one target of human natural cognitive abilities is
knowledge of God, so they somehow conceive the man as homo religiosis.
Key words: Rousseau, Plantinga, natural religion, basic beliefs, God

Vzťah rozumu a viery (v náboženskom zmysle, teda viery v Boha) je
neustále aktuálnym filozofickým problémom, a to tak z pohľadu epistemológie, ako
aj antropológie či metafyziky – v súvislosti so základnou štruktúrou ľudskej bytosti
a jej schopnosťami. Zatiaľ čo u stredovekých mysliteľov si rozumové poznanie
a viera nielenže neprotirečili, ale navzájom sa dopĺňali, obe chápané ako nerozlučne
späté s prirodzenosťou človeka – s nástupom novovekého racionalizmu a jeho
preceňovaním úlohy „čistého“ rozumu sa viera dostáva do defenzívy, nútená
neustále obhajovať svoju rovnoprávnu pozíciu nielen v oblasti praxe (spoločenského
života), ale aj v oblasti poznania.
Cieľom tohto príspevku je načrtnúť dve filozofické koncepcie – Jeana
Jacquesa Rousseaua a Alvina Plantingu – ktoré rôznym spôsobom reagujú na
prehnané nároky racionalizmu a poukazujú na to, že viera v Boha môže byť
rozumná, pričom nemusí byť založená na zložitých metafyzikálnych 1 teóriách či
zdôvodneniach. Obe koncepcie predstavujú spôsoby, akými človek môže dospieť
k viere, presvedčeniu či poznaniu, že „Boh je“, za pomoci prirodzených ľudských
schopností, ktoré nie sú redukovateľné len na schopnosť rozumového usudzovania,
ale zahŕňajú aj cit a vôľu. Tak Rousseau, ako aj Plantinga považujú vieru za
prirodzenú pre človeka a dostupnú prostredníctvom bežnej ľudskej skúsenosti.2
J. J. Rousseau predostrel svoje chápanie prirodzeného náboženstva – alebo
skôr prirodzenej cesty, ako človek môže dospieť k viere v Boha – vo Vyznaní viery
savojského vikára v 4. knihe svojho diela Emil alebo o výchove. Podľa neho človek
nemusí a ani by nemal byť vychovávaný v nejakej náboženskej tradícii a nemusí
ovládať filozofiu či inú vedu na to, aby dospel k viere v Boha. Stačí mu jeho
1

Termín metafyzikálny – ktorý súvisí s metafyzikou – zavádzam analogicky s termínom
fyzikálny – ktorý súvisí s fyzikou.
2
Treba poznamenať, že obaja autori pochádzajú z prostredia silného protestantského
vierovyznania.
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schopnosť intuitívne uchopovať podstatu sveta a jeho poriadok, aby za tým uvidel
múdreho stvoriteľa. Aj jeho svedomie, ktoré ho upozorňuje na to, že nekoná správne,
svedčí o stvoriteľovi, ktorý ukazuje človeku v živote jeho úlohu a učí ho milovať
dobro. Hoci Boh ostáva pre človeka navždy tajomstvom, predsa je človek schopný
spoznať základné Božie vlastnosti – ako je múdrosť, moc, vôľa, dobrota – čo je
dostatočné na to, aby ho človek obdivoval, uctieval a poslúchal.
Rovnako A. Plantinga3 zastáva názor, že schopnosť dospieť k viere
o jestvovaní Boha je súčasťou prirodzenej výbavy človeka. V tomto procese tiež
zohráva úlohu ľudské prežívanie či cítenie, človek však k viere nedospieva
postupným vyvodzovaním záverov z poznania sveta a seba samého, ale skrze isté
základné presvedčenia, ktoré nadobudne v konkrétnej situácii. Tieto presvedčenia
nás pravdivo informujú o Bohu, podobne ako nás naše zmysly pravdivo informujú
o existencii vonkajšieho sveta a druhých ľudí. Analógia s ľudskými zmyslami
privádza Plantingu k modelu určitého kognitívneho mechanizmu (tzv. AkvinskéhoKalvinovmu modelu), ktorý ak funguje správne, v určitej situácii vyvolá v človeku
pravdivé presvedčenia o Bohu (napr. Boh ma miluje). Implicitnou súčasťou takéhoto
a podobných presvedčení je aj presvedčenie, že Boh skutočne jestvuje.
Koncepcia prirodzeného náboženstva J. J. Rousseua
Rousseauovo dielo Emil sa primárne sústreďuje na výchovu detí, jej spôsob
a obsah, pričom jej súčasťou je aj náboženská výchova. Vychádzajúc z empirickej
teórie, podľa ktorej si človek spájaním zmyslových vnemov vytvára jednoduché idey
a spájaním jednoduchých ideí zasa tie zložité, Rousseau načrtáva spôsob, ako viesť
deti k viere v Boha.
Podobne ako predmety, ktorým sa deti učia v škole, aj viera predpokladá
podľa Rousseaua pochopenie. Preto nie je vhodné vychovávať deti k viere
prostredníctvom teoretického memorovania určitých náboženských právd, ktoré sú
veľmi abstraktné a deti im ešte nemôžu rozumieť. Stáva sa totiž, že sa potom naučia
len odpovede na určité otázky bez toho, aby rozumeli ich obsahu, a to ich neskôr
môže zaviesť nielen do vážneho omylu, ale aj k odmietnutiu náboženstva ako celku.
Navyše samotná idea Boha presahuje našu skúsenosť a jeho podstata je rozumovo
neuchopiteľným tajomstvom, čo však dokáže pochopiť len dospelý človek (nad 15
3

Alvin Plantinga (1932) je súčasný americký predstaviteľ filozofie náboženstva
a reliabilistickej epistemológie. Prednášal na Wayne State University (1958–1963), Calvin
University (1963–1982) a University of Notre Dame (1982–2002). Jeho hlavné diela sú Faith
and Philosophy (1964), The Ontological Argument (1965), God and Other Minds (1967), The
Nature of Necessity (1974), God, Freedom and Evil (1974), Does God Have a Nature? (1980),
Faith and Rationality (1983), The Twin Pillars of Christian Scholarship (1990), Warrant: The
Current Debate (1993), Warrant and the Proper Function (1993), The Analytic Theist: An
Alvin Plantinga Reader (1998), Warranted Christian Belief (2000) and Essays in the
Metaphysics of Modality (2003) Knowledge of God (2008 s M. Tooleyom) a Science and
Religion (2010, s D. Dennetom).
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rokov). Preto je do tohto veku vhodné viesť deti len k takzvanému prirodzenému
náboženstvu, obsahujúcemu tvrdenia, ku ktorým môže človek dospieť zo svojej
skúsenosti a počúvaním svojho „vnútorného hlasu“, pričom si nevyžadujú zložitý
proces abstrakcie, ktorého deti ešte nie sú schopné (Darling 1985: 22).
Vo Vyznaní savojského vikára načrtáva Rousseau spôsob, ako môže človek
dôjsť k presvedčeniu, že existuje božský stvoriteľ sveta, ktorý každému človeku
dáva skrze jeho svedomie spoznať základné morálne princípy. Vychádza pritom z
úvah o človeku a jeho poznávacích schopnostiach, a tiež o svete, vzájomných
vzťahoch medzi jeho prvkami a jeho fungovaní. Vesmír chápe v duchu tradičného
metafyzikálneho pohľadu ako racionálne usporiadaný a jednotný, čo odráža múdrosť
a rozumnosť jeho stvoriteľa (Grimsley 1967, cit. podľa Borchet 2006: 514).
K takémuto záveru však človek nemôže dospieť len čistým rozumom, lebo ten nás
často klame. K poznaniu stvoriteľa je potrebné počúvať svoje srdce, lebo len ono má
schopnosť nahliadať posledné tajomstvo stvorenia. Preto sú aj Rousseauove úvahy
o viere silne poznačené osobným prvkom – slovami savojského vikára sa vyznáva
sám autor – a zdôrazňuje sa v nich úloha určitých základných intuícií.
Ľudská prirodzenosť je totiž neoddeliteľne spojená s prírodou v širšom
zmysle slova, chápanou ako celok Bohom stvorenej skutočnosti. Vďaka tomu je
človek schopný skrze svoje cítenie či intuíciu preniknúť do podstaty sveta, ktorý ho
obklopuje. Základom ľudského poznania je empirická skúsenosť, ktorú Rousseau
charakterizuje ako cítenie (sentir). Cítenie sa líši od usudzovania, presnejšie
„pozorovať znamená cítiť, porovnávať znamená usudzovať“ (Rousseau 2002: 342).
Skrze pozorovanie a porovnávanie je človek schopný dospieť k tomu, že veci i živé
bytosti skutočne „sú“ a tiež „ako sú“, lebo „pravda je vo veciach a nie v duchu, ktorý
o nich usudzuje“ (tamže: 343). Musí sa však pritom viac spoliehať na cit než na
rozum.
Rousseauovi nejde o odmietanie rozumového usudzovania ako takého, ale
chce zabrániť tomu, aby ľudia podľahli omylom či falošným predstavám na základe
neprimeraných špekulácií rozumu, ktoré už nemajú nič spoločné so skúsenosťou.
Preto kladie pri poznávaní i učení dôraz na to, ako človek „pociťuje“ svet i svoje
vlastné „ja“ a prostredníctvom tohto vnútorného uchopovania vecí môže tvoriť
pravdivé úsudky o skutočnosti. Celé ľudské poznanie má podľa neho len jediný cieľ:
aby človek spoznal Boha a svoje miesto vo svete.
(1) Vo Vyznaniach postupne načrtáva tri základné tvrdenia prirodzeného
náboženstva. Svet, ktorý nám sprostredkujú naše zmysly, je hmotným svetom
mnohých vecí, ktorý „nemá vo svojom celku nijakú jednotu, nijakú organizovanosť,
nijaký spoločný pocit jednotlivých častí ako živé telo“ (tamže: 345), a preto sa
takýto svet nemôže hýbať sám zo seba, ako sa hýbu živé bytosti. Hmota sama totiž
nemôže byť príčinou pohybu, a preto „vždy musí dôjsť k akejsi vôli, teda k prvej
príčine“ (tamže: 346). Rousseau tu nevychádza zo žiadnych hlbokomyseľných
metafyzikálnych úvah, jeho zdôvodnenie vychádza z bežného pozorovania
a porovnávania neživého sveta a živého organizmu, hoci jeho záver – že musí
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existovať prvá, osobná príčina sveta – je v duchu tradičných aposteriórnych
argumentov pre Božie jestvovanie (napríklad druhá cesta T. Akvinského), ktoré sú
však formulované oveľa precíznejšie.4 Rousseau formuluje prvý článok svojho kréda
takto: „Verím teda, že nejaká vôľa pohybuje vesmírom a oživuje prírodu“ (Rousseau
2002: 345–346). Tento záver je podľa neho úplne prirodzený, spontánne človeka
napadne, keď pozoruje napríklad pohyby nebeských telies. Veď aj keby bol pohyb
súčasťou hmoty, predsa ona sama nemôže byť jeho príčinou.
(2) Tak ako hmota v pohybe prezrádza Rousseauovi existenciu akejsi vôle,
zákony, ktorými sa tento pohyb riadi, prezrádzajú existenciu rozumu, a preto môže
sformulovať druhý článok viery: „Verím teda, že svet riadi mocná a múdra vôľa,
vidím to, alebo skôr cítim, a je pre mňa dôležité, aby som to aj vedel“ (Rousseau
2002: 346). Pritom zdôrazňuje, že na jeho odvodenie nie je nutné poznať nejaké
náboženské učenie, ani stavať na hlbokých filozofických či prírodovedných
poznatkoch, stačí na to „porovnávať časti [sveta] medzi sebou, študovať ich
vzájomné účinky, ich spojenia, pozorovať ich súlad“ (tamže: 348). Tak pevne
usporiadaný systém stvorení a zákonov totiž nutne poukazuje na ducha, ktorý ho
usporiadal. Rousseau tohto ducha charakterizuje nasledovne: „Túto bytosť, ktorá
chce a môže, túto bytosť samu od seba činnú, nech je akákoľvek, ktorá hýbe
vesmírom a usporadúva všetky veci, nazývam Bohom. S týmto menom spájam
pojmy rozumu, moci, vôle, ktoré som zhrnul, i pojem dobroty, ktorý
z predchádzajúcich nevyhnutne vyplýva; týmto však nespoznávam lepšie bytosť,
ktorej som dal toto meno“ (tamže: 351). Jasne tu vymedzuje hranice poznania Boha,
ktorý pre neho navždy ostáva racionálne neuchopiteľný, spresňujúc: „Boha vidím vo
všetkých jeho dielach; cítim ho v sebe, vidím ho všade okolo seba, no len čo chcem
pozorovať jeho samého, len čo chcem zistiť, kde je, čím je, aká je jeho podstata,
uniká mi“ (tamže: 351). Boh sa teda vymyká tak ľudským zmyslom, ako aj rozumu,
no napriek tomu je možné nadobudnúť istotu o tom, že jestvuje: „Bezpečne viem, že
[táto bytosť] existuje a že existuje sama od seba“ (tamže: 351). Táto istota totiž nie je
výsledkom dokonalého poznania, ale poskytuje mu ju jeho srdce.
(3) Keďže Rousseauovi ide predovšetkým o praktickú stránku viery v Boha
– o morálny život a konanie človeka, ďalší článok viery súvisí s predpokladom
morálky – ľudskou slobodou.5 Skúmanie ľudskej prirodzenosti ho vedie k tomu, že
v nej pôsobia dva princípy, z ktorých „jeden človeka povznáša k štúdiu večných
právd, k láske, spravodlivosti a k mravnej kráse“, pokým druhý „ho podrobuje vláde
zmyslov a vášní“ (Rousseau 2002: 354). Preto človek nemôže byť len jednou
substanciou, ale okrem tela musí mať i nehmotnú dušu. Človek „cíti, že má dušu“,
4

Podrobnejšie objasnenie viacerých argumentov pre Božie jestvovanie možno nájsť
v monografii Ľ. Rojku (Rojka 2010).
5
„To, čo máme robiť, veľmi závisí od toho, v čom máme veriť, a vo všetkom, čo nesúvisí
s prvotnými potrebami prirodzenosti, naše názory riadia pravidlá nášho konania“ (Rousseau
2001: 33).
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poznáva ju „citom i rozumom“, hoci nie je schopný pochopiť jej podstatu, ani to, ako
jeho vôľa pôsobí na telo. Z „pocitu vôle“ zasa poznáva, čo je to vôľa, i to, že je
princípom každého konania, lebo jasne rozlišuje, či vykonal to, čo chcel vykonať,
alebo nie. Na základe toho formuluje svoj tretí článok viery: „Človek je slobodný vo
svojich skutkoch a ako taký je oduševnený nehmotnou substanciou“ (tamže: 356).
Slobodný človek je nositeľom morálnej zodpovednosti, pričom garantom konečnej
spravodlivosti je Boh. Jej definitívne naplnenie si vyžaduje, aby duša človeka prežila
aj po smrti tela.6
Nielen vo svete okolo seba nachádza Rousseau dôvody pre vieru
v existenciu stvoriteľa. Hľadajúc pravidlá, ktorými sa má človek vo svojom živote
riadiť, nachádza ich „v hĺbke svojho srdca, napísané prírodou nezničiteľnými
písmenami“ (tamže: 362). Nejde o rozumové rozlišovanie, ale skôr o pocity, ktoré
nám pravdivo hovoria, čo je dobré a čo zlé, a nútia nás milovať dobro, keď ho
spoznáme. Je to „vrodený princíp spravodlivosti a cnosti, podľa ktorého aj proti
vlastným zásadám posudzujeme svoje skutky a skutky iných ako dobré alebo zlé,
a tento princíp nazývame svedomím“ (Rousseau 2002: 368). Keďže svedomie nás
nikdy neklame, nemôže jeho hlas pochádzať z nášho rozumu, ale jeho pôvodcom je
dokonalá bytosť, ktorá chce dobro, aj ho koná a chce urobiť človeka šťastným
(Rousseau 2002: 373). Človek teda spoznáva, že existuje Boh, aj zo svojho
svedomia, akéhosi „hlasu duše“, ktorý má človeka viesť k dobru.
Články prirodzeného náboženstva – zahŕňajúce základné poznanie
existencie Boha ako múdreho, slobodného a dobrého stvoriteľa, ktorý dal človeku
nielen všetky jeho prirodzené schopnosti, ale aj návod, ako ich správne používať –
predstavujú podľa Rousseaua piliere každého náboženstva. Každý človek k nim
môže dospieť prirodzenou cestou – pozorovaním „knihy prírody“ a „počúvaním
vnútorného hlasu“ – ak bude rozvíjať a správne používať schopnosti, ktoré mu Boh
dal. Cez túto knihu hovorí Boh ku každému a „nikoho nemožno ospravedlniť, že
z nej nečíta“ (Rousseau 2002: 395). Cieľom osvojenia si prirodzeného náboženstva
i všetkého ľudského poznania má byť podľa Rousseaua morálny život človeka
v súlade s Božou vôľou.
Pokiaľ ide o tradičné náboženstvá, Rousseau rozlišuje medzi tým, v čo verí
– a to je to, čo môže pochopiť – a tým, čo len rešpektuje, to sú ďalšie tvrdenia
a náuky, ktoré mu predkladá kresťanské náboženstvo. Viera je teda u neho úzko
spojená s individuálnou skúsenosťou a prirodzené náboženstvo má prednosť pred
náboženskou tradíciou prevzatou len na základe autority a obsahujúcou zložité
abstraktné vyjadrenia. Prirodzený svet je pre neho dostatočným zjavením, a preto sú
náuky odovzdávané náboženskými autoritami len akýmsi doplnkom k prirodzene
6

„Ak je duša nehmotná, môže prežiť telo; a ak ho prežije, je to dôkaz Prozreteľnosti. Keby
som nemal nijaký iný dôkaz o nehmotnosti duše iba triumf zloducha a potláčanie
spravodlivého na tomto svete, už jedine preto by som nemohol o tom pochybovať“ (Rousseau
2002: 359).
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získanej viere a výber tradície ponecháva na slobodné rozhodnutie jedinca
v dospelosti.
Je zrejmé, že Rousseau sa spolieha na to, že prirodzené ľudské schopnosti
sú uspôsobené tak, aby pri správnom používaní priviedli človeka k pravdivému
poznaniu nielen sveta, ale aj jeho stvoriteľa. Na podobnom základe spočíva aj
Plantingova koncepcia viery ako základného presvedčenia, ktoré tiež čerpá istotu
z vlastného vnútra.
Plantingovo chápanie teistických presvedčení ako skutočne základných
Plantinga vo svojom diele Warranted Christian Belief uvažuje o viere
v Boha v iných súvislostiach ako Rousseau. Pokým prvotný Rousseauaov zámer sa
týkal problému výchovy a v súvislosti s poznaním Boha problému morálky,
Plantinga chce obhájiť teistické presvedčenia, na ktorých sa zakladá viera v Boha,
ako epistemicky oprávnené (justified) a rozumné (reasonable).
Z hľadiska klasického fundacionalizmu sa totiž za racionálne oprávnené
presvedčenie považuje len také presvedčenie p, ktoré je (1) „skutočne základné, teda
samoevidentné, nekorigovateľné alebo lockovsky evidentné pre zmysly“, alebo
o ktorom je (2) „osoba presvedčená na evidenciálnom základe propozícií, ktoré sú
skutočne základné a ktoré evidentne podporujú p deduktívne, induktívne alebo
abduktívne“ (Plantinga 2000: 93)7. Teistické presvedčenia typu – „Boh ku mne
hovorí“ alebo „Boh stvoril okolitú prírodu“ – nespadajú ani do jednej z týchto
skupín, a preto sa ich zastávanie javí ako neoprávnené a nerozumné.
Plantinga však tvrdí, že uvedené fundacionalistické požiadavky sú
neoprávnené, lebo samotný fundacionalizmus ich nespĺňa. Podľa neho je možné, že
teistické presvedčenia sú skutočne základné presvedčenia (properly basic beliefs),
i keď nie sú „samoevidentné, nekorigovateľné alebo lockovsky evidentné pre
zmysly“. Stačí, ak nie sú prijaté na evidenciálnom základe iných presvedčení. To
však neznamená, že by boli úplne nepodložené (groundless). Pomocou tzv.
Akvinského-Kalvinovho modelu Plantinga ukazuje, že garantom (warrant) ich
pravdivosti môže byť určitý kognitívny mechanizmus, tzv. sensus divinitatis (zmysel
pre božské), ktorý ich za istých okolností priamo vytvára. 8
Plantinga pritom vychádza z analógie s ľudskými zmyslami a pamäťou,
ktoré ak fungujú správne, môžeme sa spoľahnúť na to, že v nás vyvolávajú pravdivé
presvedčenia. Vyjadrujú ich napríklad tvrdenia: (A) „vidím strom“, (B) „tento
človek je veselý“ či (C) „pred hodinou som raňajkoval“. Tieto tvrdenia implicitne
7

„A person S is justified in accepting a belief p if and only if either 1) p is properly basic for
S, that is self-evident, incorrigible, or Lockeanly evident to the senses for S, or 2) S believes p
on the evidential basis of propositions that are properly basic and that evidentially support o
deductively, inductively, or abductively” (Plantinga 2000: 93).
8
Ide o tzv. reliabilistický fundacionalizmus, ktorého základom je spoľahlivé fungovanie
zmyslov produkujúcich isté základné presvedčenia.
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zahŕňajú aj presvedčenia, že „existujú stromy“, „existujú iní ľudia“ a „svet existuje
dlhšie ako posledných päť minút“. A hoci človek nevie, ako presne funguje ľudské
oko či ľudská pamäť, môže mať oprávnené presvedčenie, že „vidí niečo, čo sa mu
javí ako strom“, lebo na základe opakovanej skúsenosti vie, že jeho oko s vysokou
pravdepodobnosťou funguje správne a že ho pamäť neklame, keď mu hovorí, že
prednedávnom zjedol raňajky. Takéto presvedčenia považuje Plantinga za skutočne
základné, lebo vznikajú bezprostredne, teda „nie sú prijaté na evidenciálnom základe
iných propozícií“ (Plantinga 2000: 175).
Plantinga poukazuje na istú analógiu medzi presvedčením, že jestvuje Boh
a presvedčením, že existujú objekty nášho perceptuálneho vnímania či udalosti
patriace do minulosti. Príkladom môžu byť presvedčenia, ktoré človek spontánne
nadobudne v istej situácii:
(D) „Boh hovorí ku mne“ (keď v tichu sedím v chráme).
(E) „Boh toto všetko stvoril“ (keď hľadím okolo seba na vrchole hory).
(F) „Boh neschvaľuje môj skutok“ (keď som niekoho oklamal).
Presvedčenia (D), (E) a (F) samoevidentne obsahujú aj existenciálne tvrdenie, že
„Boh je“ (Plantinga 1983, cit. podľa Plantinga – Wolterstorff 1983: 81–82).
Plantinga však musí ukázať, čo garantuje pravdivosť týchto presvedčení a prečo sa
človek môže spoľahnúť, že ho neklamú.
Poslúži mu na to model kognitívneho mechanizmu alebo „zmyslu“
produkujúceho teistické presvedčenia. Vychádza pritom, z toho, že ak by dobrý,
všemohúci a vševediaci Boh existoval, je veľmi pravdepodobné nielen to, že by
ľuďom naplánoval zmysly, ktoré ich pravdivo informujú o hmotnej realite, ale aj to,
že by ľuďom naplánoval takú schopnosť, ktorou by ho mohli poznávať. 9 Plantinga
vychádza z učenia Jána Kalvina (Calvin 1834: 39 a 41) podľa ktorého presvedčenie
o existencii Boha nie je výsledkom dlhého a namáhavého premýšľania či citového
vzplanutia, ale vzniká skôr spontánne za určitých okolností. Jeho vznik pripomína
istý druh doxastickej skúsenosti, podobnej tej, ktorú zažívame, keď máme na mysli
nejaké tvrdenie, ktorého pravdivosť poznávame a priori.10 Kalvin nazýva túto
schopnosť sensus divinitatis a Plantinga jej fungovanie opisuje takto: „Za určitých
okolností rozvíjame alebo vytvárame teistické presvedčenia, alebo skôr sú tieto
presvedčenia v nás vytvárané; v typickom prípade si totiž vedome nevyberáme to, či
máme takéto presvedčenia. Naopak, zisťujeme, že ich máme, práve tak, ako
zisťujeme, že máme zmyslové a pamäťové presvedčenia“ (Plantinga 2000: 172–
9

Podľa Plantingu je pravdivosť teizmu a jeho epistemologická oprávnenosť úzko navzájom
prepojená. Ak teda niekto namieta voči oprávnenosti (racionálnosti) teizmu, namieta vlastne
voči jeho pravdivosti. Plantinga ukazuje, že pokiaľ je teistické presvedčenie, že Boh jestvuje,
pravdivé, tak je aj racionálne podložené, no pokiaľ by bolo nepravdivé, nemá garanta.
10
Napríklad, keď uvažujeme o tvrdení, že 3+2=5 máme iný pocit, ako keď uvažujeme
o tvrdení -3+2=6. V prvom prípade máme pocit prirodzenosti, správnosti, akceptovateľnosti.
V druhom pociťujeme námietku, zjavné odmietanie (Plantinga 2000: 183).
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173). Hoci by mal človek takýto kognitívny mechanizmus vrodený (podobne ako má
schopnosť chápať aritmetiku a počítať), samotné presvedčenia o Bohu nie sú
vrodené, rovnako ako nie sú vrodené matematické vedomosti. Rovnako ako treba
rozvíjať matematické zručnosti, je možné a potrebné rozvíjať aj schopnosti tohto
duchovného zmyslu. Je dôležité zdôrazniť, že nemusí ísť o špeciálny zmysel, ako je
napríklad zrak. Môže to byť len druh mechanizmu, ktorý je súčasťou bežnej
kognitívnej výbavy človeka. Tento mechanizmus sa spúšťa v istých okolnostiach
spontánne, nie vedome, pričom vedie k spoľahlivým záverom, ktoré však človek
môže ignorovať alebo popierať. Presvedčenia, ktoré tento mechanizmus produkuje,
sú skutočne základné, lebo „sú garantované iba činnosťou sensus divinitatis,
okolnosťami, v ktorých tento zmysel funguje správne, a snáď skúsenosťou, ktorá je
základom alebo príležitosťou pre činnosť sensus divinitatis“ (Koons 2011: 4). To
však neznamená, že teistické presvedčenia nemôžu byť podporené aj argumentmi
vychádzajúcimi z iných presvedčení, a že by si prirodzená teológia alebo iné
racionálne argumenty nezasluhovali pozornosť. 11 Racionálne argumenty môžu
dopĺňať a podporovať takéto prvotné presvedčenia, prípadne môžu slúžiť ako
spúšťač činnosti tohto zmyslu. Podľa Plantingu však nie sú nutné na to, aby boli
teistické presvedčenia oprávnené a rozumné, keďže ich oprávnenosť a rozumnosť sa
zakladá na existencii garanta. Tým je práve kognitívna schopnosť, ktorá funguje
v súlade s tým, ako bola navrhnutá, a preto s vysokou pravdepodobnosťou produkuje
pravdivé presvedčenia (Plantinga 2012 cit. podľa Sosa – Kim – Fant – McGrath
2012: 429). Rovnako aj ľudské zmysly sú naplánované tak, aby zodpovedali
podmienkam tejto zeme a používali sa na určitý cieľ. Ak sa používajú v týchto
podmienkach a na daný cieľ (oko na pozeranie) a pritom nie sú nejako poškodené,
fungujú správne a môžeme sa spoľahnúť, že produkujú pravdivé presvedčenia, lebo
tak boli naplánované (tamže: 437).
11

Plantinga sa prikláňa k názoru J. Kalvina, že v dôsledku prvotného hriechu už človek
nepoznáva Boha takým istým neproblematickým a prirodzeným spôsobom ako poznáva svet
či iných ľudí. Hriechu a jeho negatívnym dôsledkom na schopnosť poznávania Boha sa
podrobnejšie venuje v VII. kapitole svojej knihy Warranted Christian Belief, pričom
rozhodujúcu úlohu pri naprávaní týchto negatívnych dôsledkov zohráva podľa neho Duch
Svätý. Tí, ktorí neveria v Boha (alebo majú neadekvátne, konfúzne alebo polovičné
presvedčenie), podľa neho potlačili alebo pokrivili v sebe činnosť sensus divinitatis.
(Plantinga uvádza ako príklad marxistické a freudovské teórie o podstate náboženstva, ktoré
argumentujú, že náboženské presvedčenia sú sebaklamné úteky od reality.) Táto tendencia
potláčania činnosti sensus divinitatis je všeobecná: uniknúť sa jej dá len pôsobením Božej
milosti. Plantinga opäť vychádza z Kalvina, keď tvrdí, že na to, aby niekto uveril v špecificky
kresťanské doktríny hriechu a vykúpenia, je nevyhnutný podnet Ducha Svätého. Pravdivú
vieru v Boha teda nemožno dosiahnuť len prostredníctvom hriechom poškodeného sensus
divinitatis. Pokým mnohosť nekresťanských náboženstiev je potvrdením univerzálnosti sensus
divinitatis, Plantinga odmieta predstavu, že by len prostredníctvom neho získali ich prívrženci
pravé poznanie Boha.
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Plantinga svoju obhajobu epistemického statusu teistických presvedčení
súvisiacich s existenciou Boha zakladá podobne ako Rousseau na prirodzených
schopnostiach človeka. Vychádza z toho, že rovnako ako na základe presvedčení zo
zmyslov môžeme oprávnene tvrdiť, že okolitý svet, iní ľudia a minulosť skutočne
existujú, lebo sa môžeme spoľahnúť na to, že nás pravdivo informujú o tomto svete,
môžeme oprávnene tvrdiť aj to, že existuje Boh v prípade, že presvedčenia o tejto
transcendentnej bytosti sú vytvárané spoľahlivým zmyslom pre božské.
Na rozdiel od Rousseaua však Plantinga zároveň pripúšťa, že pravdivosť
teistických presvedčení produkovaných týmto zmyslom je garantovaná len
v prípade, že Boh jestvuje (teda jeho argumentácia je v istom zmysle kruhová), a tiež
to, že činnosť tohto zmyslu bola v dôsledku hriechu prvých ľudí narušená, a preto
nie je také jednoduché, aby ľudia dospeli k viere v Boha. Nezdieľa teda epistemický
optimizmus ohľadne poznania Boha, akým je poznačené Rousseauovo chápanie
prirodzeného náboženstva.
Porovnanie oboch koncepcií
Pre uvedené dve koncepcie týkajúce sa viery alebo presnejšie presvedčenia,
že Boh jestvuje, je charakteristické, že náboženskú vieru veľmi úzko spájajú
s ľudskou prirodzenosťou, až tak, že obaja autori – tak Rousseau ako aj Plantinga –
považujú za „neprirodzené“, ak človek v Boha neverí.
U Rousseaua pritom zohráva podstatnú úlohu prepojenosť ľudskej
prirodzenosti s celkom stvorenia, v ktorého poriadku, fungovaní a vzájomnej
prepojenosti sa odráža rozum a vôľa jeho stvoriteľa (v tomto ide v stopách
klasických mysliteľov ako Platón, Aristoteles či Akvinský). Navyše človek skrze
svoje svedomie, ktoré ho vždy pravdivo usmerňuje ohľadne toho, čo je mravne
dobré a čo zlé, spoznáva aj jeho pôvodcu ako dobrého. Na základe týchto
skutočností môže každý človek, ktorý správne používa svoje schopnosti, dospieť
k viere v Boha, ktorý je rozumnou, mocnou, slobodnou a dobrou bytosťou, a ktorý
dal človeku „svedomie, aby miloval dobro, rozum, aby ho poznával, slobodu, aby si
ho volil“ (Rousseau 2002: 376). Prostriedkom, ktorý privádza človeka viere, nie sú
podľa Rousseaua náboženské učenia či cirkevné autority, ale sú to ľudské schopnosti
cítenia a usudzovania. Keďže je čisto v ľudských silách dospieť k základným
článkom prirodzeného náboženstva, ak sa tak nestane, človek sa v istom zmysle
spreneverí svojmu poslaniu: správnym používaním svojich schopností a cvičením
rozumu dospieť k poznaniu Boha, zamilovať si jeho dielo a dobro, ktoré chce,
a plniť všetky svoje povinnosti na zemi, aby sa mu páčil (Rousseau 2002: 395).
Plantingova koncepcia obhajuje vieru v Boha z hľadiska epistemológie ako
garantované základné presvedčenie. Teistické presvedčenia totiž možno chápať ako
produkty tzv. zmyslu pre božské, kognitívneho mechanizmu, analogicky ako
presvedčenia o existencii sveta a druhých ľudí vznikajú spontánne na základe toto,
o čom nás informujú naše zmysly. Podobne ako nevieme zabrániť oku, ak ho
nezavrieme, aby cezeň vstupoval do nás istý obraz, za istých okolností vznikne bez
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našej vôle v našej mysli napríklad presvedčenie, že „Boh ma miluje“. Pravdivosť
tohto presvedčenia je garantovaná spoľahlivosťou kognitívneho mechanizmu, ktorý
ho vyprodukoval. Bol totiž utvorený tak, aby produkoval pravdivé presvedčenia
o božskom (podobne ako naše zmysly produkujú pravdivé presvedčenia o okolitom
svete). Samozrejme len v prípade, že je používaný tak, ako sa má, nie je poškodený a
človek sa vedome nebráni prijať presvedčenie, ktoré mu sprostredkuje. Podľa
Plantingu je veľmi pravdepodobné, že ak existuje Boh, ako ho chápe kresťanstvo,
potom človeku naplánoval takúto schopnosť, ktorá mu umožňuje ho poznať. Túto
schopnosť však treba ďalej rozvíjať, lebo dedičný hriech spôsobil, že ľudia sú
náchylní ju popierať, či negovať presvedčenia, ktoré produkuje. Na jej úspešné
fungovanie je navyše potrebná Božia pomoc – vo forme milosti, ktorú Rousseau vo
svojom koncepte vôbec nepredpokladá. Náboženské učenie a racionálne argumenty
pre Božie jestvovanie zasa môžu vytvoriť podmienky pre činnosť zmyslu pre božské
a tiež pomôcť utvoriť si pojem o Bohu v súlade s istou tradíciou.
Hoci sú ciele oboch autorov i spôsob ich argumentácie rôzne, zhodujú sa
v tom, že náboženská viera, hoci jej objekt je transcendentný, úzko súvisí
s prirodzenou duchovnou zložkou človeka charakterizovanou rozumom, citom
a vôľou. V tomto zmysle by človeka bolo možné charakterizovať nielen ako
rozumného (homo sapiens), ale zo svojej prirodzenosti aj náboženského (homo
religiosis).
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ROUSSEAUOV KONCEPT SPOLOČENSKEJ ZMLUVY AKO
MOŽNÝ MODEL ODPOVEDE NA SÚČASNÚ KRÍZU GLOBÁLNEJ
PRIEMYSELNEJ CIVILIZÁCIE?
Richard Sťahel
Abstract: Rousseau is one of the first critics of the modern civilization and of the forms of its
development which have contributed to growing inequality among people. He also realizes
space and raw material limits of extensive development of the civilization and he sees in them
one of the resources of human conflicts. Rousseau´s concept of social contract can be
interpreted as a response to contemporary civilization crisis which helped justify creation and
legitimacy of social institutions dominating in political and economical discourses of the last
two centuries. This discourse focuses on researching a possibility of application of thus
interpreted concept of social agreement on the crisis of legitimacy and rationality of the
contemporary industrial civilization.
Key words: Rousseau, social contract, political, economical and environmental crisis

Koncepcie spoločenskej zmluvy vznikali v čase krízy. V čase krízy
legitimity a racionality spoločensko-politického systému1 a jeho inštitúcií (Voegelin
2000: 132; Novosád 2011: 21). Koncepcie spoločenskej zmluvy sú potom pokusmi
o konštituovanie a zdôvodnenie nového typu legitimity a racionality spoločenskopolitického systému a jeho inštitúcií. Pri pozornejšom štúdiu teórií spoločenskej
zmluvy autorov ranného novoveku (Hobbes, Locke, Rousseau) sa ukáže, že ich
cieľom bolo identifikovať hrozby, ktorým spoločnosť čelí a hodnoty, ktoré
konkrétny autor považoval za prioritné a základné a zároveň zdôvodniť model
usporiadania spoločnosti, ktorý by umožňoval ochranu týchto hodnôt pred hrozbami
považovanými jednotlivými mysliteľmi za najakútnejšie, prípadne za
najnebezpečnejšie. Spoločenskú zmluvu tak možno považovať za koncept
zdôvodnenia a konštituovania nového typu spoločenských inštitúcií a ich legitimity.
Politické, ekonomické i právne inštitúcie krajín tvoriacich jadro euroamerickej civilizácie sa v predchádzajúcich 200 rokoch budovali pod značným
vplyvom konceptu spoločenskej zmluvy. Tento koncept, sa aspoň z formálneho
hľadiska, stal základom globálnej priemyselnej civilizácie2. Keďže globálna
1

Pozri Habermasovu analýzu krízových tendencií neskorého kapitalizmu (Habermas 2000),
viac in (Sťahel 2010).
2
Aj prevažná väčšina krajín mimo euro-americkej civilizácie akceptovala koncept písanej
ústavy ako základného zákona štátu a medzištátne vzťahy (politické, hospodárske i vojenské)
sú až na naozaj ojedinelé výnimky, najneskôr od konca druhej svetovej vojny systematicky
budované na zmluvnom princípe, vrátane vynucovania obsahu niektorých zmlúv paletou
sankcií, ktoré sú legitimizované práve systémom medzinárodných zmlúv. Rousseau dokonca
anticipoval aj tento význam zmluvnej teórie (Rousseau 1978: 158). Systém medzinárodných
zmlúv implicitne konštituuje aj konsenzus na idey hospodárskeho rastu, ktorému sa obsah
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priemyselná civilizácia systematicky devastuje predpoklady vlastnej existencie – a to
nielen predpoklady ekologické a surovinové, ale aj sociálne, hospodárske, politické
a kultúrne (Sťahel 2005), možno konštatovať, že súčasný ekonomicko-politický
systém čelí kríze, v ktorej sa na globálnej i národných úrovniach spochybňuje
adekvátnosť konceptu spoločenskej zmluvy a na ňom vybudovaných ústavných
systémov s ľudskými a občianskymi právami. Samotný koncept spoločenskej
zmluvy sa preto oprávnene opäť stáva predmetom filozofickej analýzy. Možno len
súhlasiť s R. Kolářským, že úlohou súčasnej filozofie je pod uhlom globálnej krízy
životného prostredia znovu premyslieť filozofické koncepcie minulosti a súčasnosti
(Kolářský 2011: 130).
V tejto súvislosti je Rousseauova koncepcia zaujímavá prinajmenšom
z dvoch hľadísk. Rousseaua možno považovať za jedného z prvých kritikov
modernej spoločnosti (Turčan 2012) a podôb jej rozvoja spojeného s ešte sa len
rodiacim priemyslom, ktorý sa globalizoval prostredníctvom obchodom. Svoju
kritiku formuluje predovšetkým v Rozprave o vedách a umeniach (Rousseau 2011)
a v Rozprave o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi (Rousseau 2010a) tak, že
je v mnohých aspektoch aktuálna aj v súčasnosti. V Rozprave o politickej ekonómii
(Rousseau 1978), ale predovšetkým v traktáte O spoločenskej zmluve (Rousseau
2010b) však predstavuje aj teoretický koncept riešenia problémových javov, ktoré
kritizuje. Pojmy a argumenty, ktoré Rousseau, vypracoval sú už „dvesto rokov
základom demokratických ústav“ (Holländer 2010: 20), jeho teória sa teda ukázala
ako pomerne efektívna odpoveď na dobovú krízu ekonomicko-politického systému.
Umožnila však legitimizovanie systému, ktorý svojimi inštitútmi teraz neohrozuje
len svoju vlastnú existenciu, ale aj predpoklady prežitia ľudstva ako biologického
druhu3.
Vo svojej kritike si Rousseau všíma javy, ktoré sa považujú za príčiny alebo
aspoň prejavy krízy aj v súčasnosti. Poukazuje na rastúcu nerovnosť v príjmoch,
„takže jedni umierajú na podvýživu a druhí na presýtenosť“ (Rousseau 2010a: 110).
Rastúca nerovnosť v príjmoch však skôr či neskôr vedie aj k politickej nerovnosti,
takže príliš veľké bohatstvo na jednej strane a príliš veľká chudoba na druhej strane
destabilizujú spoločnosť, pretože: „Zákony sa prejavujú všetkou svojou silou len
tam, kde niet krajností; sú rovnako bezmocné proti pokladom boháča ako proti biede
chudáka. Prvý ich obchádza, druhý im uniká“ (Rousseau 1978: 175). Fenomén
prehlbujúcej sa príjmovej polarizácie spoločnosti identifikuje ako jednu z hlavných
hrozieb, ale neberie ju ako nevyhnutnosť. Naopak, tvrdí, že „práve preto, že sila vecí
vždy smeruje k odstráneniu rovnosti, musí sila zákonodarstva smerovať k jej
udržaniu“ (Rousseau 2010b: 75). Kým Locke sa zaoberá predovšetkým deľbou
politickej moci ako nástrojom na obmedzenia možností jej zneužitia, Rousseau
mnohých zmlúv podriaďuje, alebo sa ním zdôvodňuje množstvo politických, hospodárskych
i vojenských rozhodnutí.
3
Zároveň aj mnohých rastlinných a živočíšnych druhov.
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naznačuje aj potrebu deľby a kontroly moci ekonomickej, keď píše, že „... nijaký
občan nemá byť ani taký bohatý, aby si mohol kúpiť iného občana, ani taký
chudobný, aby bol nútený predávať sa. Na strane veľkých to predpokladá
obmedzenie bohatstva a vplyvu, na strane malých obmedzenie lakomstva
a chamtivosti“ (Rousseau 2010b: 75). Roztváranie príjmových nožníc, resp.
prehlbovanie nerovnosti (Keller 2010: 18 – 22) však pokračuje aj v súčasnosti.
Civilizácia, ktorej podstatný aspekt je inšpirovaný konceptom spoločenskej zmluvy
teda nesplnila jednu z hlavných požiadaviek, ktoré na ňu Rousseau kladie, resp. sa
nevyhla hrozbe, na ktorú poukazoval. Prehlbujúce sa sociálne a ekonomické
nerovnosti navyše zintenzívňujú negatívne civilizačné vplyvy na životné prostredie.
E. Kohák práve v tejto súvislosti hovorí o dramatickej polarizácii medzi
nezmyselným bohatstvom a beznádejnou biedou. „Oboje sú ekologicky zhubné. ...
Keď pripočítame vojny, ktoré vznikajú zo zúfalstva a nadbytku, ukáže sa jasne, že
sociálna nespravodlivosť je významnou príčinou ekologického ničenia“ (Kohák
2010: 185). J. Kučírek dokonca tvrdí, že „... primárne ohrozenie súčasného ľudstva
nevyplýva ani tak z jeho negatívneho zásahu do ekologickej rovnováhy Zeme
a katastrofálnej devastácie životného prostredia, ako z jeho neschopnosti riešiť
a riadiť vlastné sociálne dianie“ (Kučírek 2008: 85), akútna environmentálna kríza je
tak podľa neho dôsledkom krízy sociálnej (tamže).
Rousseauove kritické postrehy sú však pozoruhodne aktuálne aj
v súčasnosti, a to dokonca tak, že mnohí autori reflektujúci súčasnú hospodársku, ale
aj environmentálnu krízu nachádzajú ich príčiny v tých istých javoch. Rousseau si
všíma napr. vyľudňovanie vidieka (Rousseau 2010a: 113), rast mestskej populácie
a jej zhoršujúci sa zdravotný stav. Poukazuje aj na to, že nadbytok vedie v konečnom
dôsledku k biede (Rousseau 2010a: 112), dokonca tvrdí, že: „Ak skúmame ako
vzrastajú potreby štátu, zistíme, že často je to približne pre rovnaký dôvod ako
u jednotlivcov, t. j. menej zo skutočnej nutnosti a viac preto, že rastú zbytočné
priania, že sa výdavky zvyšujú len preto, aby slúžili ako zámienka na zvýšenie
príjmov“ (Rousseau 1978: 185). Možno ho preto považovať za jedného z prvých
kritikov nadmernej produkcie a spotreby, či dokonca princípu rastu.
Rast nadprodukcia
Produkcia nadbytku a z toho vyplývajúce prehlbovanie nerovnosti medzi
ľuďmi sú však podľa Rousseaua až dôsledkom opustenia prirodzeného stavu
v civilizačnom rozvoji, ktorý deformuje pôvodnú ľudskú prirodzenosť.
Presvedčivejšia je však hypotéza I. Dubničku, že produkovanie nadprodukcie je
primárna evolučná stratégia druhu Homo sapiens, ktorá „je nezávislá od času
a priestoru a tiež od stupňa kultúrneho vývoja, rovnako ako jej konzumovanie“
(Dubnička 2009: 86) čo dokumentujú napr. aj rozličné formy ničenia majetku, teda
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nadprodukcie, zaznamenané v kultúrach severoamerických Indiánov4. Zároveň však
sú „produkcia nadprodukcie, jej kumulovanie a konzumácia hlavnými príčinnými
javmi globálnej environmentálnej krízy“ (Dubnička 2007: 20). Globálna
environmentálna kríza je potom dôsledkom tejto stratégie ľudstva (Dubnička 2009:
90), ktorej aplikácia v súčasnosti naráža na konečnosť prírodných zdrojov
a schopnosti prírody absorbovať znečistenie vznikajúce produkciou a spotrebou
4

Z tohto hľadiska možno Rousseauovu víziu prirodzeného stavu, nepoznačeného zhubným
vplyvom civilizácie a inštitútu vlastníctva, považovať za prílišnú idealizáciu alebo
zjednodušenie. Rousseau sa pritom, na rozdiel od svojich predchodcov, odvoláva na správy
z cestopisov. Za vzor života osamelého a záhaľčivého divocha si však vybral mierumilovný
venezuelský kmeň. Odhliadnuc od toho, že Rousseauov popis života samotárskeho divocha
prirodzeného stavu pripomína skôr životný štýl medveďa ako človeka, je namieste námietka,
že pri takomto postupe záleží podoba prirodzeného stavu na výbere kmeňa, ktorý poslúži ako
vzor prirodzenosti. Hobbes, Locke ani Rousseau nemali k dispozícii obraz „prirodzeného
stavu“ resp. predcivilizačného stavu, ako ho rekonštruovali kulturologické, antropologické
i archeologické výskumy posledných desaťročí. Z príkladov uvádzaných I. Dubničkom je však
možné usudzovať, že súčasťou ľudskej prirodzenosti je už v predcivilizačnom stave
hromadenie a konzumácia nadproduktu.
Minimálne v tých lokalitách, kde to prírodné podmienky umožňovali, začali už
lovecké kultúry produkovať nadprodukciu, čo viedlo nielen k postupnej deľbe práce, ale aj k
vzniku obchodu a následne aj k sociálnej diferenciácii medzi jednotlivými kmeňmi aj medzi
jednotlivými členmi kmeňov. Nadbytok tiež umožňoval rast populácie a tá zasa územnú
expanziu, takže už aj v tomto štádiu možno rast identifikovať ako kľúčový, aj keď
pravdepodobne nereflektovaný princíp. Z tohto hľadiska možno tvrdiť, že skutočne udržateľné
kultúry vznikli z núdze napr. v povodí Amazonky alebo na Papui, kde prírodné podmienky
celé tisícročia umožňovali a umožňujú len veľmi jednoduchú biologickú reprodukciu početne
obmedzených ľudských komunít. Aj tie však medzi sebou vedú neraz veľmi brutálne, doslova
vyhladzovacie kmeňové vojny, v ktorých zväčša ide o obranu alebo rozšírenie kmeňového
územia, ktoré je spoločným vlastníctvom, nie vlastníctvom jednotlivcov. Jednotlivec v nich je
striktne podriadený kmeňovej hierarchii a jej nepísaným pravidlám, takže o slobode
a rovnosti, ale aj súkromnom vlastníctve v nich možno hovoriť len vo veľmi obmedzenom
zmysle. Nie je dôvod myslieť si, že skutočne prirodzený, teda predcivilizačný stav vyzeral
oveľa odlišnejšie.
Práve z tohto hľadiska by bolo potrebné premyslieť koncept „prirodzeného stavu“ a ako jeho
opak skoncipovať model „udržateľného stavu“ s pravidlami a inštitútmi, ktorých aplikácia by
neohrozovala ekologické predpoklady dlhodobej existencie civilizácie. Pretože, ako si
uvedomoval aj Rousseau, nech už vyzeral prirodzený stav akokoľvek, niet cesty späť a treba
nájsť usporiadanie umožňujúce život v civilizácii. Je však otázne či je pri koncipovaní
koncepcie spoločenskej zmluvy potrebné operovať s nejakou víziou „prirodzeného stavu“.
Vzhľadom na typ súčasných hrozieb by možno bolo omnoho zmysluplnejšie vychádzať
z historicky známych kolapsov ekonomicko-politických systémov, ríš, resp. celých civilizácií,
pretože práve tie opakovane viedli k upadnutiu do hobbsovského „prirodzeného stavu“. Tieto
kolapsy v nejednom prípade spôsobili, resp. zavŕšili klimatické zmeny, vyčerpanie zdrojov
alebo devastácia životného prostredia, teda fenomény, ktorým čelí aj súčasná globálna
civilizácia.
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nadproduktu. Z tohto hľadiska nemožno nepoukázať na to, že podstatným aspektom
globálnej hospodárskej krízy je nadprodukcia tovarov a služieb, ktoré trh nie je
schopný absorbovať ani v podmienkach dopytu systematicky stimulovaného
reklamou a marketingom a ďalšími formami masmediálnej manipulácie.
Hypotézu I. Dubničku je však potrebné doplniť ešte minimálne o fenomén
obchodu, ktorého význam reflektuje už Rousseau. V Rozprave o politickej ekonómii
identifikuje kľúčovú úlohu obchodu v ním kritizovaných procesoch a javoch, keď
píše, že „všetko čo sa vytvorí na jednom mieste, sa spotrebúva na inom; tým sa
veľmi rýchlo porušuje rovnováha medzi výrobou a spotrebou a mnohé krajiny sa
ochudobňujú len preto, aby sa obohatilo jediné mesto“ (Rousseau 1978: 186). Tieto
procesy však identifikuje ako zdroj nerovnováhy aj vo vnútri krajiny, pretože:
„Vďaka obchodu a priemyslu plynú všetky peniaze z vidieka do hlavných miest, ale
na vidiek sa nikdy nevracajú“ (Rousseau 1978: 193). Tieto procesy sa aj v súčasnosti
považujú za zdroje nerovnováhy v hospodárstve, ktorá sa v konečnom dôsledku
prejaví v podobe hospodárskej krízy, ale zároveň za prirodzené dôsledky aplikácie
princípov konkurencie a rastu. Rousseau však „spochybnil princíp konkurencie,
odmietal princíp rastu“ (Lalíková 2008: 228), pretože za ekonómiu považuje skôr
„múdre spravovanie toho, čo máme, než prostriedky na získavanie toho, čo nemáme“
(Rousseau 1978: 184). M. Sobotka v tejto súvislosti konštatuje, že Rousseauova
politická ekonómia je „v rozpore s koncepciami liberálnej ekonómie i s praxou
európskych krajín od druhej polovice 18. storočia“ (Sobotka 2011: 820), v teórii aj
v praxi teda aj v súčasnosti prevláda zameranie na zvyšovanie produkcie a spotreby.
Problémom, a to ekonomickým, politickým aj environmentálnym, je preto
nadprodukcia, ktorú nie je schopná absorbovať ani systematicky umelo stimulovaná
spotreba.
Práve nadprodukcia totiž umožnila vznik obchodu, ktorý je kľúčový
z viacerých hľadísk. Vytváranie nadproduktu, teda hromadenie zásob, síce možno
pozorovať aj u niektorých živočíšnych druhov5, ale obchod a diaľkovú dopravu
tvorí, organizuje a technicky zabezpečuje a sústavne zdokonaľuje iba človek.
Obchod pritom na jednej strane urýchľuje procesy deľby práce a prehlbovania
sociálnych rozdielov, na druhej strane však umožňuje človeku ako biologickému
druhu obchádzať limity vyplývajúce z klimatických podmienok a surovinových
zdrojov konkrétnych území. Preto človek mohol osídliť a dlhodobo obývať aj
oblasti, ktoré neposkytovali a neposkytujú možnosť produkcie dostatočného
množstva obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov nevyhnutných pre život
ľudských komunít. Obchod teda umožňuje prinajmenšom zmierniť bezprostrednú
determináciu konkrétnymi prírodnými podmienkami, a to už v praveku6.
5

Napr. u včiel produkciu medu prevyšujúcu množstvo potrebné na prežitie určitého obdobia
a reprodukciu.
6
Dôkazy o diaľkovom obchode, minimálne o presune niektorých komodít na veľké
vzdialenosti, poskytuje archeológia už v paleolite.
260

Biologickému druhu Homo sapiens sa dlhodobo darilo obchádzať limity rastu
populácie, ktoré nijakému inému živočíšnemu druhu nedovoľujú dlhodobý
a celoplanetárny rast populácie. Vždy, keď sa nejakému živočíšnemu druhu podarí
prekročiť limity dané možnosťami konkrétneho biotopu uživiť ho, premnožená
populácia vymiera. Tento základný limit daný biologickým pôvodom sa však
človeku darilo vďaka obchodu – až na lokálne výkyvy – dlhodobo obchádzať.
V súčasnosti môže vďaka obchodu a dopravným technológiám existovať množstvo
krajín, ktoré nedisponujú dostatkom vlastných zdrojov a surovín pre vlastné
obyvateľstvo a priemysel. Obchod a doprava sa však z globálneho hľadiska stali
nielen významnými
príčinami
ekonomických,
sociálnych,
politických
a ekologických krízových javov, ale aj množstva konfliktov.
Jedným z významových aspektov pojmu kríza je hrozba, prevažne v podobe
existenčného ohrozenia krízou postihnutej entity (Sťahel 2008). Východiskom
Hobbesovho, Rousseauovho a čiastočne aj Lockovho konceptu spoločenskej zmluvy
je reflexia existenčného ohrozenia jednotlivca v situácii nedostatku zdrojov.
„Rousseau si uvedomil, možno dokonca lepšie než Locke, že materiálny svet prírody
je limitovaný a jeho individuálne privlastňovanie a pretváranie do súkromného
vlastníctva nevyhnutne vedie k bodu, kedy nebude už čo privlastniť, pretože všetko
čo niekedy bolo spoločné a nevlastnené, bude už súkromné a vlastnené“ (Turčan
2012: 183). „Až vtedy, keď sa možnosť uplatnenia nároku prvého záberu vyčerpá,
podľa Rousseaua nastáva hobbesovská vojna všetkých proti všetkým“ (tamže).
Cieľom je teda aj u Rousseaua sebazáchova, prostriedkom zmluva. Zmluva je
výsledkom racionálnej úvahy, analýzy krízovej situácie, v ktorej už nemožno žiť
podľa spontánnych pravidiel prirodzeného stavu a treba nájsť a zdôvodniť pravidlá
nové. Takto koncipovaná spoločenská zmluva v podstate ide proti ľudskej
prirodzenosti, ale je nevyhnutná na prežitie. Zmluva legitimizuje obmedzujúcu
a donucujúcu moc spoločnosti voči jednotlivcovi, ktorý však podriadením sa tejto
moci získava osobnú bezpečnosť. Navyše je zmluva spôsobom zachovania rovnosti:
„základná zmluva neničí prirodzenú rovnosť, ale fyzickú nerovnosť, ktorú príroda
vytvorila medzi ľuďmi, nahrádza morálnou a právnou rovnosťou“ (Rousseau 2010b:
45-46).
Hrozba, ktorej čelí priemyselná civilizácia v súčasnej kríze, je existenčná.
Možno tvrdiť, že opäť ide o sebazáchovu, tentokrát už nielen jednotlivcov, príp.
národných spoločenstiev, resp. štátov, ale globálnej priemyselnej civilizácie ako
celku. Civilizácia budovaná na imperatíve rastu naráža na hranice jeho možnosti.
Kľúčovým faktorom súčasnej krízy je konečnosť zdrojov a obmedzená kapacita
planetárneho ekosystému absorbovať znečistenie produkované ustavičným rastom
priemyselnej produkcie, ľudskej populácie, jej spotreby a spotrebných očakávaní.
Z tohto hľadiska dokonca môžeme hovoriť o nevyhnutnosti krízy globálnej
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priemyselnej civilizácie (Sťahel 2005). V niektorých regiónoch planéty sa už
prekročenie limitov rastu stalo realitou.7
Ďalšou možnou interpretáciou súčasnej krízy je jej chápanie ako krízy
globalizácie. Pochopiteľnou reakciou by potom bol návrat ku koncepcii štátnej
suverenity a od nej odvodených inštitúcii štátu vrátane štátnej sebestačnosti. Práve
koncepcie spoločenskej zmluvy prispeli k legitimizovaniu inštitútu štátnej
suverenity, a teda aj k vzniku moderného štátu. Obdobie približne medzi
Vestfálskym mierom (1648) a prijatím Charty OSN (1945)8 však zároveň poskytlo
dostatok príkladov dokazujúcich opodstatnenosť Hobbesovho tvrdenia, že štáty sú
navzájom naďalej v prirodzenom stave, teda v stave minimálne potenciálnej vojny
všetkých proti všetkým (Hobbes 2011: 165). Ani návrat ku klasickej štátnej
suverenite, ak by aj bol realizovateľný, však nevyrieši problémy, ktorých neriešenie
je príčinou hospodárskej i environmentálnej krízy. Rivalita štátov, boj o územia,
zdroje strategických surovín, odbytiská pre produkciu vlastného priemyslu, sú
ekonomicky aj environmentálne príliš nákladná aj v čase relatívneho dostatku

7

V súvislosti so 40. výročím publikovania prvej správy Rímskeho klubu (Meadows et al.
1972) bolo v roku 2012 na viacerých fórach konštatované, že jedna z hlavný príčin série vzbúr
a následných konfliktov v krajinách severnej Afriky a na Blízkom Východe bolo prekročenie
surovinových i environmentálnych limitov rastu populácie a jej spotreby a následná dlhodobá
neschopnosť týchto krajín zásobovať obyvateľstvo potravinami a pitnou vodou z vlastných
zdrojov. Keď v roku 2010 Rusko v dôsledku sucha a rozsiahlych požiarov zakázalo export
obilia, vzrástli jeho ceny natoľko, že v krajinách severnej Afriky odkázaných na jeho dovoz
vypukli v dôsledku nárastu cien základných potravín nepokoje, ktoré destabilizovali celý
región a v mnohých oblastiach prerástli do skutočnej vojny všetkých proti všetkým.
Rastúce ceny potravín i surovín v kombinácii s úspornými opatreniami vlád
prijímanými v reakcii na hospodársku krízu korigujúcu nadmerný hospodársky rast
uskutočňovaný v posledných desaťročiach na dlh, však destabilizuje aj mnohé krajiny Európy.
Potvrdzuje sa tak, že „ekonomická kríza je dôsledkom rozporných systémových imperatívov
a ohrozuje systémovú integráciu. Zároveň je krízou sociálnou, v ktorej na seba narážajú
záujmy konajúcich skupín a spochybňujú sociálnu integráciu spoločnosti“ (Habermas 2010:
43). To vyúsťuje do krízy politickej, ktorá môže viesť k pádu vlád (čo sa stalo v mnohých
krajinách Európy) alebo pádu politických režimov resp. občianskej vojne, tak ako v Severnej
Afrike a na Blízkom Východe. Ukazuje to, že aj priemyselná civilizácia je napriek
technologickému pokroku závislá od schopnosti produkovať dostatočné množstvo potravín,
ale aj to, že ani priemyselná agroprodukcia nie je imúnna voči klimatickým zmenám.
8
Obe udalosti boli fakticky zmluvným ukončením vojnového konfliktu, ktorými sa zároveň
koncipovali nové pravidlá zaväzujúce všetky zmluvné strany, takže ich možno považovať za
prípady aplikácie konceptu spoločenskej zmluvy, aj keď primárne iba na medzištátnej úrovni.
Obe zmluvy však vo svojich dôsledkoch mali vplyv aj na vnútroštátne pravidlá upravujúce
vzťah verejnej moci a jednotlivca a dokonca aj pre subjekty, ktoré neboli priamym signatárom
týchto zmlúv.
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zdrojov9. V situácii pokračujúceho rastu populácie a spotrebných nárokov
jednotlivcov na jednej strane a tenčiacich sa zásob obnoviteľných i neobnoviteľných
zdrojov na strane druhej, (a prehlbujúcich sa krízových javov životného prostredia –
nárast znečistenia pôdy, vody i ovzdušia, stenčovanie ozónovej vrstvy, klimatické
zmeny, atď.) by návrat k štátnemu egoizmu, nerešpektujúceho záujmy iných štátov
a vlastné zmluvné záväzky, viedol len k vyhroteniu mnohých, doteraz latentných
konfliktov. Navyše sa ukazuje, že ani najsilnejšie a najbohatšie štáty nie sú schopné
vlastnými silami čeliť globálnym hrozbám, a to ani ak sa snažia riešiť dôsledky
globalizačných procesov na štátnej či lokálnej úrovni, nieto ešte ak ide
o environmentálne hrozby či priamo katastrofy (suchá a lesné požiare, povodne
a hurikány).
Prečo koncept zmluvy
Koncept spoločenskej zmluvy možno interpretovať ako apológiu politickej
moci a štátu ako inštitúcie; ako zdôvodnenie platnosti práva i vysvetlenie jeho
vzniku. Je motivovaný hľadaním „spoločného záujmu“, pravidiel, princípov,
zjednocujúcej idey, na ktorých by sa mohli zhodnúť všetci členovia konkrétneho
politického spoločenstva. V období náboženských vojen ním už zjavne nemohlo byť
náboženstvo, ktoré bolo zdrojom konfliktu. Odmietnutie náboženského zdôvodnenia
pôvodu a legitimity moci sa však stalo sporné aj postavenie panovníka a ďalších
privilegovaných skupín. Koncept spoločenskej zmluvy je pokusom o zdôvodnenie
okolností, za ktorých je väčšina ochotná akceptovať svoje postavenie, resp.
postavenie tých, ktorí sú na tom lepšie. V odumierajúcej stavovskej spoločnosti už
nik nemá raz a navždy privilegované postavenie, preto treba nájsť model, v ktorom
bude každý akceptovať aj neprivilegované postavenie.
Tento model je najkomplexnejšie rozpracovaný práve v Rousseauovej
Spoločenskej zmluve, pričom samotný Rousseau upozorňuje na limity tejto
koncepcie. Napriek tomu bola práve jeho koncepcia inšpiráciou na politické a právne
zdôvodňovanie spoločenského poriadku, ktorý v predchádzajúcich dvoch storočiach
9

K vzniku a legitimizovaniu novovekých štátov a ich inštitúcií síce významne prispela
koncepcia spoločenskej zmluvy, ale ako upozorňuje J. Keller „dnešná forma štátu vznikla ako
pokus o riešenie špecifických problémov Európy na počiatku novoveku. Problémy, s ktorými
je ľudstvo konfrontované dnes, sa radikálne zmenili. Ide predovšetkým o globálne ekologické
problémy. Pri ich riešení nevystupujú národné štáty zďaleka ako optimálne nástroje riešenia,
skôr sa stávajú zdrojmi nových konfliktov a nových problémov. Konfrontácie národných
štátov s ich militantným poňatím suverenity vytvárajú stále nové série pseudoproblémov,
ktoré vyhrotenosťou zatláčajú do úzadia problémy, na ktorých rýchlom riešení závisí prežitie
ľudstva ako biologického druhu“ (Keller 2005, 63). Zároveň však treba konštatovať, že
subjektami medzinárodných zmlúv, a to aj v prípade zmlúv zameraných na ochranu
ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov či atmosféry planéty (napr. Kjótsky protokol) sú
prakticky iba štáty – a iba štáty disponujú aspoň ako-tak účinnými prostriedkami na
vymáhanie ich obsahu.
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v mnohých krajinách nahradil poriadok postavený na autorite tradície. Ani v rovine
filozofickej reflexie však nie je koncept spoločenskej zmluvy prístupom, ktorý by
mal miesto už iba v dejinách myslenia. K terminológii spoločenskej zmluvy sa
otvorene hlási aj J. Rawls vo svojej Teórii spravodlivosti (Rawls 1995: 23 – 24)
a v spise Právo národov už priamo nadväzuje na Rousseauove stanovenie cieľa
jeho Spoločenskej zmluvy (Rawls 2009: 29). Napriek tomu, že Rousseau svoju
spoločenskú zmluvu koncipuje pre malý politický útvar, Rawls považuje
Rousseauove vytýčenie problému za relevantné aj pre skúmanie možných princípov
medzinárodného usporiadania. Rawls však za hlavný problém, hrozbu, ktorú treba
neodkladne riešiť, nepovažuje devastáciu životného prostredia ako základného
predpokladu existencie akéhokoľvek národného či medzinárodného politického
systému.
To je práve ten aspekt, ktorým treba koncept spoločenskej zmluvy
aktualizovať. Súbor fenoménov a hrozieb, na ktoré poukazuje reflexia krízy
globálnej priemyselnej civilizácie, možno totiž interpretovať aj tak, že spoločenská
zmluva v jej pôvodnej podobe je spochybnená. Obmedzovala sa totiž na
problematiku kontroly politickej moci a ochrany vlastníctva. Okrem explicitne
formulovanej spoločenskej zmluvy, napr. v ústave, vznikol viac menej spontánne aj
konsenzus týkajúci sa spoločenského rozvoja ako rastu výroby a spotreby na jednej
strane, a rastúcim zoznamom ľudských a občianskych práv na strane druhej. Tento
prístup dominoval politicko-ekonomickému diskurzu predchádzajúcich dvoch
storočí. V súčasnosti však naráža na limity dané konečnosťou surovinových zdrojov
a obmedzenou schopnosťou planéty absorbovať znečistenie, resp. udržať klimatické
podmienky, ktoré umožnili vznik planetárnej civilizácie. Aktuálna kríza tak prináša
hrozby diametrálne odlišné od tých, ktoré vo svojej koncepcii reagoval Rousseau.
Odhliadnuc od podobnosti spoločenskej situácie (kríza systému) je tu však
fenomén medzinárodných zmlúv, ktorý po druhej svetovej vojne fakticky priniesol
obmedzenie princípu štátnej suverenity. Značná časť vnútroštátnej environmentálnej
legislatívy vznikla práve na základe medzinárodných zmlúv. Zmlúv, ktoré uzatvárajú
a ku ktorým pristupujú členovia medzinárodného spoločenstva s tým, že sa vzdávajú
časti svojich práv, časti svojej suverenity, aby chránili hodnoty vyššie
a univerzálnejšie, hodnoty ktoré nedokážu ochrániť len vlastnými silami a zároveň sa
zaväzujú obsah dohôd nielen dodržiavať, ale ho aj vynucovať vo svojej jurisdikcii.
Možno teda tvrdiť, že novoveký model spoločenskej zmluvy sa stále ukazuje ako
životaschopný, minimálne v oblasti tvorby medzinárodných zmlúv. Tak ako sa zo
spoločenskej zmluvy v teórii odvodzuje legitimita vnútroštátneho práva odvodzuje
sa z medzinárodných zmlúv legitimita medzinárodného práva a v mnohých
prípadoch aj legitimita práva vnútroštátneho. Takto koncipovaná nová spoločenská
zmluva by mohla poskytnúť legitimitu obmedzujúcim a donucujúcim opatreniam
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rovnako ako inštitúciám, ktoré ich budú musieť vynucovať a sankcionovať ich
porušenie10.
Subjekt zmluvy
Teórie spoločenskej zmluvy riešia aj to, kto má, resp. môže byť subjektom
zmluvy. Z určitého hľadisko možno túto otázku považovať za kľúčovú. Bez jej
vyriešenia stráca koncept spoločenskej zmluvy svoju relevantnosť. Hobbesovo
a Lockeovo východisko je individualistické, subjektom zmluvy je jednotlivec, ktorý
sa tak zároveň stáva subjektom práva. Tým čo tvorí spoločnosť je však podľa
Hobbesa strach. Najprv vzájomný a po vzniku politickej spoločnosti strach pred
trestajúcou a donucujúcou mocou panovníka. Locke zasa podmieňuje účasť na
zmluve majetkom, ktorý je dostatočný na to, aby člen spoločnosti mohol byť natoľko
slobodným a nezávislý, aby nemusel pre nikoho pracovať – potom je sluhom alebo
dokonca otrokom, a ako taký nemôže byť členom spoločnosti. Práve Rousseau však
inštitút poddanstva aj otroctva kategoricky odmieta a postuluje nescudziteľnosť
ľudskej slobody, a tým aj nelegitímnosť zmlúv zakladajúcich poddanstvo alebo
otroctvo. Tak sa Rousseau stáva zakladateľom filozofie ľudských práv, ale aj
základného predpokladu moderných ústav vychádzajúcich z princípu občianskej
rovnosti. Rousseau si zároveň uvedomuje, že civilizácia znamená aj rastúcu
vzájomnú závislosť jednotlivcov, ktorí sú tak odkázaní na vzájomný rešpekt
a spoluprácu. Ako upozorňuje M. Sobotka, Rousseau je aj „prvým systematickým
filozofom intersubjektivity“ (Sobotka 2011: 820), takže jeho koncept spoločenskej
zmluvy naznačuje prinajmenšom možnosť prekonania rozporu medzi záujmami
jednotlivca a spoločnosti, ktorý sa aj v súčasnosti ukazuje ako principiálny11. Aj
Rousseauov koncept spoločenskej zmluvy však umožňuje len konštituovanie

10

Za najväčšiu slabinu medzinárodných zmlúv možno považovať práve ich nízku
vynútiteľnosť. Zlyhanie Spoločnosti národov (SN) práve v oblasti vynucovania dodržiavania
medzinárodných zmlúv bolo jednou z príčin druhej svetovej vojny. Organizácia spojených
národov (OSN) vzišla z poučenia, ktoré poskytlo zlyhanie SN. OSN má tak väčšiu schopnosť
vymáhať dodržiavanie medzinárodných zmlúv i svojich rozhodnutí, ale aj tak je v mnohých
otázkach odkázaná na ochotu jej členov podriaďovať sa rozhodnutiam jej orgánov, resp.
ochotu jedných členov vynucovať rozhodnutia napr. Bezpečnostnej rady voči iným členom.
Príkladom môže byť aj Európska únia, ktorú až dlhová kríza donútila skutočne vynucovať
a sankcionovať prekročenie stanoveného limitu pre možnú výšku rozpočtového deficitu
svojich členských štátov. Zatiaľ je však tento princíp ako-tak legitimizovaný iba vo sfére
štátneho rozpočtu, pričom imperatív hospodárskeho rastu zostáva nedotknutý.
11
Ani v teoretickej rovine nie je celkom uspokojivo vysvetlené ako by zo sledovania
osobných záujmov každým jednotlivcom mal vzniknúť všeobecný prospech.
Inštitucionalizovanie princípu sebectva v podobe imperatívu maximalizácie zisku v súčasnej
spoločnosti prakticky vedie k opätovnému vzniku hospodárskych kríz a možno ho považovať
aj za jednu z príčin environmentálnej krízy.
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pomerne malej spoločnosti. Možnosť aplikácie tohto konceptu na globálnu
spoločnosť je preto otázna.
Vzhľadom na charakter súčasných hrozieb by sa totiž takáto zmluva musela
týkať globálnej spoločnosti, čo je značný problém z viacerých hľadísk.
Predovšetkým – o globálnej spoločnosti možno hovoriť len vo veľmi prenesenom
zmysle. Spoločné, globálne hrozby zatiaľ nevytvorili globálnu spoločnosť. Skôr
možno pozorovať, že tieto hrozby posilňujú v súčasných spoločnostiach
izolacionistické tendencie. Zároveň spoločnosti, najčastejšie národného a/alebo
štátneho charakteru, čelia dezintegračným tendenciám vedúcim v niektorých
prípadoch až k tribalizmu.
Paradoxne však práve tento fenomén možno považovať za jeden
z argumentov v prospech zmluvného konceptu, ktorý spoločnosť a jej inštitúcie
interpretuje ako výsledok zmluvy. Hobbes, Locke aj Rousseau síce predpokladajú,
že zmluvu uzatvárajú, a tým vzájomnú animozitu prekonávajú jednotlivci 12, ale
subjekt spolupodieľajúci sa na vytváraní a presadzovaní zmluvy môže byť aj
kolektívny, čo funguje v medzinárodnom práve aj v inštitúte kolektívneho
vyjednávania vo vnútroštátnom práve. Práve medzinárodné zmluvy môžu byť
spôsobom, ktorým sa postupne bude konštituovať globálna spoločnosť. Primárnym
subjektom zmluvy by teda boli štáty. Navyše je práve moderný štát inštitúciou,
v rámci ktorej sa aspoň formálne podarilo zakotviť princípy občianskej rovnosti
a slobody pre všetkých obyvateľov konkrétneho štátu a vytvoriť predpoklady na ich
reálne presadzovanie13. Práve princípy občianskej rovnosti a slobody sú tie, ktoré sa
Rousseau snaží etablovať svojou koncepciou spoločenskej zmluvy ako
nescudziteľné a chránené práve tou inštitúciou štátu, ktorá vzniká na základe
zmluvy. Napriek tomu sa štát vníma pomerne často ako inštitúcia, ktorá je hrozbou
pre ľudské práva a občianske slobody, pričom sa však zabúda, že ústavne zakotvené
práva a slobody aj medzinárodné zmluvy v tejto oblasti je možné chrániť, vymáhať
a realizovať iba prostredníctvom moci konkrétneho štátu. V rámci globalizácie však
moc štátu erodovala a v legislatívnej i faktickej rovine sa značná jej časť presunula z
volených politických inštitúcií koncipovaných v rámci novovekých zmluvných teórií
na nevolené hospodárske inštitúcie. To umožňuje obchádzať ústavne etablované
inštitúty kontroly a deľby politickej moci, ktoré preto prestávajú plniť svoju funkciu.
Hrozí, že oslabenie štátnej moci bude v konečnom dôsledku znamenať aj
obmedzenie prístupu k právam a slobodám, ktoré boli pre široké vrstvy obyvateľstva
reálne dostupné len vďaka silnému štátu. A to v situácii keď, sa ukazuje potreba
rozšíriť tradičné chápanie bezpečnosti, ktorú má štát svojmu obyvateľstvu

12

Antropológia, etnológia i kulturológia však ukazujú, že je to neudržateľný predpoklad, ktorý
ale umožňuje zdôvodniť koncept fyzickej osoby ako subjektu práva.
13
Tejto problematike sa podrobnejšie venujem in (Sťahel 2012).
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poskytovať ako základnú hodnotu, o aspekt environmentálnej bezpečnosti14.
Nadnárodné korporácie, ktoré sa v predchádzajúcich desaťročiach významne
podieľali na obmedzovaní moci štátu a v nejednom prípade aj na korumpovaní jeho
predstaviteľov, sú však ešte menej dôveryhodným potenciálnym subjektom
spoločenskej zmluvy než štáty, ktoré disponujú aspoň určitou mierou legitimity 15, aj
keď mnohé z nich už disponujú väčšou mocou než niektoré menšie štáty.
Obsah spoločenskej zmluvy
V úvode svojho spisu O spoločenskej zmluve Rousseau priamo píše, že
chce „skúmať, či v občianskom poriadku možno nájsť legitímne a bezpečné pravidlo
správy, ak ľudí berieme, akí sú, a zákony, aké môže byť. V tomto skúmaní sa to, čo
dovoľuje právo, pousilujem stále spájať s tým, čo predpisuje záujem, aby
spravodlivosť nebola oddelená od užitočnosti“ (Rousseau 2010b: 25). Toto
vytýčenie cieľa možno považovať za stále platné, ale vzhľadom na nové hrozby,
ktorým čelí ľudská spoločnosti je ho zároveň potrebné aktualizovať. Rousseauova
teória spoločenskej zmluvy sa snaží zdôvodniť takú formu politického združenia,
ktoré by chránilo občiansku slobodu a vlastnícke právo každého jej člena. Čo by
teda, vzhľadom na vyššie spomenuté hrozby, malo byť obsahom novej spoločenskej
zmluvy? Podľa Rousseaua vyplýva sloboda z prirodzenosti človeka a „jeho prvým
zákonom je dbať na sebazáchovu“ (Rousseau 2010b: 28). Imperatív prežitia je stále
aktuálny, dokonca, vzhľadom na environmentálne hrozby, ktorým ľudstvo čelí, je
ešte naliehavejší než v čase, keď Rousseau písal svoje pojednanie. Už však nejde len
o prežitie jednotlivca v rámci štátu pri súčasnom zachovaní jeho práv a slobôd, ale aj
o prežitie ľudstva na planéte. Je čoraz zjavnejšie, že podmienky pre prežitie
jednotlivca nemožno oddeľovať od podmienok pre prežitie ľudstva. To znamená, že
spoločenská zmluva adekvátna súčasnej situácii si musí klásť za cieľ udržanie
podmienok na život aspoň v tých častiach planéty, kde je to ešte možné. Nenaplnenie
tohto cieľa bude totiž znižovať šance na prežitie každého jednotlivca.
14

To možno považovať za jeden z hlavných argumentov v prospech tézy o nedostatočnosti
reflektovania environmentálnej krízy iba v etickej rovine a potrebe rozšírenia tejto reflexie do
roviny politickej filozofie. A to obzvlášť preto, že tradičný spor medzi bezpečnosťou
a slobodou
nadobúda
s potrebou
rozšíriť
štátom
zabezpečovanú
bezpečnosť
o environmentálny aspekt úplne nové kontúry. Minimálne preto, že ani tie najrozsiahlejšie a
najbohatšie štáty nie sú schopné v tejto oblasti uspieť samostatne a sú tak odkázané na
medzištátnu spoluprácu. Tradičné ponímanie štátnej suverenity tým stráca ďalší zo svojich
základných argumentov.
15
Inštitúcia štátu, napriek množstvu slabín a rizík, poskytuje v praxi overený model
vnútroštátneho i medzištátneho usporiadania, ktorých legitimita sa do značnej miery opiera
práve o koncept spoločenskej zmluvy. Fungujúci štát je jasným subjektom medzinárodného
práva, subjektom medzinárodných zmlúv, disponujúcim dostatočným aparátom na
presadzovanie ich obsahu na vlastnom území. Pri nadnárodných korporáciách
i medzinárodných organizáciách je to však do značnej miery sporné.
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Všetky ďalšie hodnoty – sloboda, rovnosť, spravodlivosť, vlastníctvo –
prichádzajú do úvahy, resp. sú nárokovateľné iba v prípade, že život jednotlivca,
spoločenstva, ktorého je členom, i ľudstva ako živočíšneho druhu nečelí
bezprostrednej hrozbe smrti či zániku. Hobbes správne postrehol, že tam, kde je
život zredukovaný na boj prežitie nemožno o slobode, rovnosti, spravodlivosti,
vlastníctve či práve ani len uvažovať, nieto sa ich dožadovať. V situácii boja
o prežitie, či už je to hypotetický, prvotný či prirodzený stav alebo omnoho reálnejší
stav občianskej vojny16 či kolaps civilizácie17, platí iba právo silnejšieho.
Ako však upozorňuje Rousseau spoločenský poriadok, právo, ktoré „je
základom všetkých ostatných práv ... nevychádza z prirodzenosti, a je teda založené
na dohodách“ (Rousseau 2010b: 27). Inými slovami, Rousseau dáva do protikladu
prirodzený alebo spontánny poriadok a zmluvný poriadok. Prirodzený vedie
k nerovnosti, neslobode a biede, zmluvný k občianskej rovnosti, slobode a právu. Ak
je teda príčinou súčasných hrozieb pre ľudstvo nadvýroba a nadspotreba,
a nadprodukcia je súčasťou ľudskej prirodzenosti (Dubnička 2007), a spontánny
vývoj vedie iba k ich ďalšiemu zvyšovaniu, tak bude potrebné novou spoločenskou
zmluvou inštitucionalizovať regulačné opatrenia, ktoré budú výrobu a spotrebu
obmedzovať. Ak však bude pokračovať rast ľudskej populácie, bude takéto
obmedzenie nutné koordinovať s rastúcou potrebou pracovných miest pre rastúci
počet ľudí18, alebo bude potrebné nájsť všeobecne akceptované zdôvodnenie
regulácie obmedzujúcej aj rast populácie. Nová spoločenská zmluva teda bude
musieť vyriešiť problém racionálneho zdôvodnenia obmedzenia rastu i spotreby, a to
tak na globálnej, štátnej aj individuálnej úrovni. Bola by to ešte náročnejšia úloha,
než si vytýčil Rousseau, ktorého spoločenskú zmluvu možno interpretovať aj ako
16

História i súčasnosť poskytuje množstvo prípadov, v ktorých hlavnou príčinou „občianskej
vojny“ bol nedostatok základných zdrojov – potravín, pôdy, vody, práce. Náboženské, rasové
či politické motívy sú potom neraz len dodatočnými argumentami a zdôvodneniami. „Bieda
a hlad sa skrývajú za početnými občianskymi vojnami, ktoré navonok vystupujú ako vojny
etnické či náboženské“ (Kučírek 2008: 88).
17
„Je nemožné si predstaviť v akom masovom meradle budú smrť a vraždy sprevádzať
situáciu „zachráň sa, kto môžeš“ (Jonas 1997: 209).
18
Na riziká vyplývajúce z sústavného rastu populácie upozornil už v roku 1798 T. R. Malthus
vo svojej slávnej eseji (Malthus 2002), pritom však ešte nemohol do svojej reflexie zahrnúť aj
fenomén rastu spotrebných očakávaní a reálnej spotreby jednotlivca, ktoré riziká
identifikované Malthusom koncom 18. storočia v druhej polovici 20. storočia znásobili. Rast
výroby a spotreby je totiž nevyhnutný už len kvôli rastu populácie. Lenže nerastie len
populácia, ale aj spotrebné nároky jednotlivcov. Napĺňania požiadavky rastu životnej úrovne,
teda v konečnom dôsledku rastu spotreby jednotlivca, sa v druhej polovici 20. storočia stalo
jedným z hlavných kritérií legitimity politických systémov i jednotlivých vládnych garnitúr.
Dokonca ani správy Rímskeho klubu (Maedows et al. 1972; Maedows et al. 1993), ktoré
pracujú s už omnoho exaktnejšími dátami, než mal k dispozícii Malthus, neboli schopné
zobrať do úvahy všetky rizikové faktory spôsobované spontánnym rastom globálnej
priemyselnej civilizácie, veľkosti populácie a jej spotrebných nárokov.
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zdôvodnenie potreby sebaobmedzenia každého člena spoločnosti. Sebaobmedzenia,
bez ktorého nie je možný vzájomný rešpekt a občianska rovnosť a v konečnom
dôsledku ani efektívna ochrana každého člena spoločnosti pred jej nepriateľmi.
Dobrovoľné obmedzenie výroby a spotreby je však len veľmi málo
pravdepodobné, už aj preto, že by bolo v rozpore s racionalitou socio-ekonomickopolitického systému rovnako ako s jeho základnými štruktúrami 19. Technokratické
zdôvodnenie potreby nulového rastu, ktoré priniesla prvá správa Rímskeho klubu
(Maedows et al. 1972) sa ukázalo ako nedostatočné a v niektorých aspektoch,
dokonca kontraproduktívne. Rovnako Jonasov etický koncept zodpovednosti
pracujúcich však aj s heuristikou strachu a potrebou donútenia 20, bol kritizovaný pre
prílišný pesimizmus. Naessova koncepcia zmeny životného štýlu (Naess 1996) sa
tiež ukázala ako ťažko realizovateľná v masovom meradle bez zmeny základných
princípov spoločnosti, predovšetkým bez zmeny princípov ekonomicko-politického
systému. J. Lovelock tvrdí, že environmentálna kríza ohrozuje udržanie civilizácie
(Lovelock 2008) a v mene odvrátenia tejto hrozby „...musíme začať plánovať ústup
z neudržateľných pozícií, ktoré sme dosiahli vďaka nevhodne použitým
technológiám; je omnoho lepšie ustúpiť teraz, kým ešte máme energiu a čas“
(Lovelock 2008: 175). Teda predpokladá už nielen nulový, ale dokonca záporný rast.
Zároveň však tvrdí, že: „Možno budeme musieť prijať určité obmedzenia, prídelový
systém21 a brannú povinnosť ako v obdobiach vojny, a navyše sa ešte na nejaký čas
vzdať slobody“ (Lovelock 2008: 179). Odporúčania J. Lovelocka sú pochopiteľné
ako súčasť filozofie prežitia, o potrebe ktorej hovorí aj J. Šmajs (Šmajs 2011), majú
však bližšie k Hobbesovmu riešeniu dilemy medzi slobodou a prežitím, takže
nedávajú veľkú šancu na uchovanie hodnôt, v mene ktorých bola koncipovaná
Rousseauova koncepcia spoločenskej zmluvy. Z určitého hľadiska však aj ona bola
filozofiou prežitia, zároveň však bola filozofiou ľudských a občianskych práv.
Otázkou teda je, či filozofiu prežitia možno ešte stále odvodzovať z konceptu
spoločenskej zmluvy. Ten totiž umožnil nielen racionálne zdôvodnenie základných
spoločenských princípov, ale aj inštitúcií a inštitútov, poskytol kritériá ich legitimity
19

J. Habermas upozorňuje, že rast výroby, produktivity aj počtu obyvateľov je základný
systémový imperatív kapitalizmu (Habermas 2000: 57 – 58), takže „kapitalistické spoločnosti
nemôžu obmedzovať imperatívy rastu bez toho, že by sa vzdali princípu svojej organizácie“
(Habermas 2000: 59).
20
Jonasove tvrdenie, že iba „najvyššia miera vynútenej spoločenskej disciplíny dokáže
podriadiť momentálnu výhodu dlhodobému príkazu zo strany budúcnosti“ (Jonas 1997: 211)
bola neraz interpretovaná ako návod k nejakej forme ekologickej diktatúry.
21
Keď koncom októbra 2012 zasiahla východ USA a Kanady superbúrka Sandy, spôsobila
smrť niekoľkých desiatok ľudí, záplavy na rozsiahlych územiach a ďalšie škody presahujúce
hodnotu 50 miliárd dolárov, v dôsledku ktorých skolaboval systém zásobovania, takže napr.
v New Yorku bol dočasne zavedený prídelový systém na pohonné hmoty a niektoré ďalšie
komodity. Ukázalo sa tak, že Lovelockova vízia je omnoho reálnejšia, než by sa mohlo zdať
len pred pár rokmi.
269

aj legitimity ich vynucovania. Nestačilo v rovine filozofie morálky, práva či politiky
deklarovať rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Bolo potrebné teoreticky
zdôvodniť, legislatívne ukotviť a nakoniec aj reálne vytvoriť politické inštitúcie
a právne inštitúty, ktoré túto myšlienku reflektujú a presadzujú. Nová spoločenská
zmluva by mohla environmentálnou krízou inšpirovanej filozofii prežitia poskytnúť
nástroje na zdôvodnenie potreby nových princípov, inštitúcií a kritérií ich legitimity.
Nová spoločenská zmluva však nebude môcť odignorovať problém rastúcej
sociálnej nerovnosti, čo je problém na ktorého zničujúci potenciál opakovane
poukazoval už Rousseau. Inak nebude možné získať pre ňu súhlas veľkej väčšiny
svetovej populácie. Zmluva by sa inak stala diktátom, ktorý by bolo možné presadiť
iba násilím. Ak má zmluva chrániť život ako taký (teda nie len život jednotlivca ako
u Hobbesa a majetok ako jeho predpoklad ako u Locka), bude musieť obsahovať
a zdôvodniť inštitúty kontroly a obmedzenia spotreby, bohatstva, ale aj rastu
populácie. Sebaobmedzenie, vzdanie sa práva na všetko čo môžem získať, vzdanie
sa časti slobody sa bude musieť týkať omnoho širšieho spektra aktivít, než
považovali za nevyhnutné klasici teórie spoločenskej zmluvy. Rozhodne sa ňou
nebude dať argumentovať v prospech slobody, či dokonca práva na neobmedzenú
spotrebu. Kontrole a deľbe bude musieť byť podriadená nielen politická, ale aj
ekonomická a pravdepodobne aj mediálna moc.
Záver
Rousseau je kritikom civilizácie, ale zároveň ponúka aj argumenty
v prospech spoločenského usporiadania, ktoré by mohlo aspoň minimalizovať
negatívne dôsledky civilizačného rozvoja. Rešpektuje autoritu rozumu a tou obracia
proti, podľa neho len zdanlivej nevyhnutnosti vývoja spoločnosti smerom k
nerovnosti a z nej vyplývajúcemu útlaku. Práve Rousseaouva reflexia dobovej krízy
upozorňuje aj na sociálny aspekt problému spoločenského usporiadania. Poukazuje
na to, že extrémy bohatstva a chudoby sú zdrojom politickej a ekonomickej
nestability spoločnosti, ktorá vo svojich dôsledkoch ohrozuje občianske slobody
i samotnú spoločnosť. Reflexia súčasnej hospodárskej, ale aj environmentálnej krízy
globálnej priemyselnej civilizácie ukazuje, že mnohé z Rousseauových kritických
postrehov majú stále svoju relevanciu. Nebezpečnosť niektorých Rousseauom
kritizovaných javov sa dokonca naplno prejavuje až v súčasnosti. Otázkou je či
Rousseaouva koncepcia spoločenskej zmluvy, alebo aspoň jej základná myšlienka,
môže byť odpoveďou na výzvy, ktorým čelí súčasná globálna civilizácia, teda či
bude možné skoncipovať súčasným hrozbám adekvátnu filozofiu prežitia a zároveň
zachovať občianske práva a slobody.
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HUME AKO FILOZOF ĽUDSKEJ PRIRODZENOSTI
Mariana Szapuová
Abstract: The aim of the paper is to draw attention to Hume´s naturalism and to emphasize
the naturalist intepretation of his philosophy in order to understand him as a philosopher of
human nature. After outlining the naturalist interpretation offered by by N. K. Smith, the
author elaborates on Humean naturalist conception of human mind and its operations.
Hume´s effort toward naturalising and socialising reason is treated in the light of his
conception of fuman nature.
Key words: Hume, naturalism, reason, human nature

Úvod
David Hume patrí nepochybne medzi tých klasikov európskej filozofie,
ktorých diela nielenže sa natrvalo zapísali do kánonu filozofického myslenia, ale
myšlienky ktorých vyvolávalo živé diskusie aj v súčasnosti. Vo svojom príspevku
budem venovať pozornosť tzv. naturalistickej interpretácii Humovej filozofie, vo
svetle ktorej Hume vystupuje predovšetkým ako filozof ľudskej prirodzenosti, ako
autor, záujem ktorého sa sústreďoval najmä na otázky antropologické. Vo svojom
texte najprv v stručnosti predstavím naturalistickú interpretáciu v podaní jej
iniciátora Normana Kempa Smitha, následne sa budem venovať humovskému
naturalistickému chápaniu ľudskej mysle a jej fungovania. V ďalšej časti textu sa
budem venovať tým Humovým myšlienkam o ľudských kognitívnych schopnostiach
a o rozume, vo svetle ktorých vystupuje do popredia jeho naturalistické chápanie
rozumu a ktoré zároveň preukazujú aj jeho tendenciu smerujúcu k socializácii
ľudského poznania. V záverečnej časti zhrniem základné črty „obrazu“ Huma ako
filozofa ľudskej prirodzenosti.
Humov naturalizmus z pohľadu N. K. Smitha
Jedným z interpretačných prístupov, o ktorých v súčasnej humovskej
literatúre prebiehajú živé diskusie, je tzv. nové, naturalistické čítanie diel tohto
klasika britského empirizmu a európskej osvietenskej filozofie. Naturalistická
interpretácia Huma ale vonkoncom nie je nová, klasické štúdie jej iniciátora,
Normana Kempa Smitha boli publikované už v 1905 v prestížnom časopise Mind
(pozri Smith 1905a, Smith 1905b). Na istý čas sa však dostali do zabudnutia, a v
štandardných, učebnicových výkladoch sa neobjavujú dodnes. Možno povedať, že
v takýchto výkladoch Huma dodnes prevažuje jeho interpretácia ako skeptika 1, ako
filozofa, ktorý britský empirizmus doviedol do slepej uličky skepticizmu, ako ho

1

David F. Norton označuje túto intepretáciu , ktorá dominovala v recepcii Humovej
filozofie až do prvej polovice 20. storočia , ako „negatívnu“ (pozri Norton 1993: 36).
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charakterizuje aj B. Russell vo svojich známych dejinách západnej filozofie. 2
Naturalistickú interpretáciu možno vlastne chápať ako kritickú reakciu na túto
tradičnú interpretáciu, teda na zaradenie Huma do tradície filozofického skepticizmu.
Ako sa zhodujú viacerí súčasní prívrženci naturalistického výkladu Huma, Norman
Kemp Smith bol prvý, kto upriamil pozornosť na naturalistické prvky v Humovej
filozofii, ako aj na jej celkové naturalistické vyznenie (pozri napr. Mounce 1999).
Napriek tomu, že v spomenutých článkoch Kemp Smith presne nevymedzuje
naturalizmus, zdá sa, že v zmysle, v akom ho pripisuje Humovi, rozumie pod ním
názor, podľa ktorého ľudské konanie, vrátane činnosti mysle, možno pochopiť ako
súčasť prírodného sveta a môže byť vysvetlené podobným spôsobom, ako
ktorékoľvek iné prírodné javy. Inými slovami, príroda či prirodzenosť, ktorej
súčasťou je aj ľudská myseľ a jej operácie (vrátane mentálnych kauzálnych
mechanizmov), je dostatočnou podmienkou vysvetlenia tak existencie, ako aj
autority ľudských presvedčení i ľudského konania. Huma interpretuje ako filozofa,
ktorého primárnym cieľom je preukázanie istých prirodzených schopností
a náklonností, akými je ľudská myseľ vybavená a ktorým vďačíme aj za také
základné a „prirodzené“ presvedčenia, ako je napr. viera v uniformitu prírody, viera
v to, že budúcnosť sa bude podobať minulosti alebo viera v kauzálne spojenie. Vo
svetle interpretácie, akú ponúka Kemp Smith, sú to presvedčenia, ktoré sú súčasťou
ľudskej prirodzenosti v tom zmysle ako človeka nimi vybavila samotná príroda;
inými slovami, tieto presvedčenia sú inštinktívnej povahy, zastávame ich
automaticky, bez racionálneho uváženia a reflexie. A keďže ich zastávame pudovo,
odolávajú každej pochybnosti, racionálnou, filozofickou reflexiou môžeme ich síce
spochybňovať, ale zbaviť sa ich nikdy nemôžeme, ako na to bližšie poukážem
v ďalšej časti tohto príspevku.
Práve v kontexte tohto naturalistického pohľadu na fungovanie ľudskej
mysle možno podľa Kempa Smitha interpretovať nielen Humovu epistemológiu, ale
aj jeho koncepciu človeka, ľudskej prirodzenosti, ľudskej racionality i emocionality.
Z naturalistického pohľadu možno interpretovať aj slávnu Humovu tézu
o podriadenosti rozumu citom a vášňam: „Keďže rozum sám nikdy nemôže vyvolať
žiadny čin alebo chcenie, usudzujem, že táto schopnosť je rovnako neschopná
zabrániť chceniu (...) Keď hovoríme o konflikte vášne a rozumu, vlastne nehovoríme
presne, filozoficky. Rozum je, a má byť, iba otrokom vášní a nikdy si nemôže
nárokovať na inú úlohu než im slúžiť a podrobovať sa im“ (Hume 1967a: 415).
Ako Kemp Smith podčiarkuje, práve uvedenú tézu máme pokladať za hlavný kľúč
k pochopeniu Humovej naturalistickej koncepcie človeka, ľudskej prirodzenosti.

2

Kapitola o Humovi bola publikovaná v českom preklade v knihe Russell 1993. Skeptická
interpretácia Huma je ale oveľa staršieho dáta, pochádza od Thomasa Reida, Humovho
súčasníka a kritika. K Rejdovej kritke Huma pozri Nuhlíček 2010. K rozšířenosti tejto
interpretácie nemalou mierou prispel aj I. Kant (Kant 1970).
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Zároveň zdôrazňuje aj to, že kľúčom k tejto novej, naturalistickej interpretácii
Humovej filozofie vrátane jeho epistemológie, je jeho morálna filozofia.
Ako je známe, Hume vo svojej morálnej filozofii vychádza z
Hutchesonovej koncepcie morálneho zmyslu (moral sense), ktorý sa chápe ako
prirodzene daná zložka ľudskej mysle inštinktívnej povahy, riadiaca ľudské
správanie (pozri Zigo 2008: 256 – 258). Hume ale Hutchesonovu myšlienku
o prirodzených inklináciách ľudskej mysle ďalej rozvíja, podľa jeho názoru zdrojom
morálneho súdenia sú prirodzené city, a nie rozum, pričom princíp podriadenosti
rozumu vášňam aplikuje aj na oblasť poznania – ľudské poznanie vyviera
z prirodzených náklonností mysle, nemá žiadne iné pevné základy než tie
presvedčenia, ktoré sú súčasťou ľudskej prirodzenosti. Ako upozorňuje Kemp Smith,
Humova epistemológia je oveľa užšie prepojená s jeho etickým učením, než
predpokladajú štandardné interpretácie. Základné Humovo dielo, Traktát o ľudskej
prirodzenosti navrhuje čítať tento humovský bádateľ od konca, aby sme sa vyhli
skeptickým interpretáciám, ktoré sú podľa jeho názoru založené na nesprávnom
pochopení 1. knihy Traktátu, kde Hume prezentuje svoje epistemologické názory
v duchu empirizmu, kým v 3. knihe pojednáva o morálke. Práve v tejto časti
Humovej práce je jeho naturalizmus najjasnejšie vyjadrený a vystupuje takpovediac
v čistej podobe. Možno nezaškodí si pripomenúť ani to, že Humov Traktát je
o ľudskej prirodzenosti3 a ľudská prirodzenosť je jeho hlavnou témou vo všetkých
troch knihách4. Kemp Smith identifikuje dôležitú analógiu medzi závislosťou
rozumu od prirodzených, inštinktívnych presvedčení a jeho vzťahom k prirodzeným
vášňam. Tak, ako vášne určujú náš morálny zmysel a normy správania, prirodzené
presvedčenia tvoria jediný možný základ pre empirické inferencie. Keďže rozum
sám je podriadený vášňam, predstava, že by naše základné presvedčenia, ako je
presvedčenie o existencii vonkajšieho sveta, mali prejsť revíziou rozumu, je pre
Huma neprijateľná − rozum sám, vzhľadom na to, že vo vzťahu k vášňam a ďalším
prirodzeným inklináciám ľudskej mysle má podriadenú pozíciu, nemôže ani
spochybniť, ani odmietnuť takéto presvedčenia.
Humova naturalizácia a socializácia rozumu
Väčšina humovských bádateľov sa zhoduje v tom, že jedným z dôležitých
výsledkov Humovho skúmania ľudského poznania je odhalenie neopodstatnenosti
nárokov rozumu na pozíciu najvyššej epistemickej autority, ako aj Humovo
3

Slovo „nature“ z anglického nadpisu Traktátu síce možno do slovenčiny prekladať aj
výrazom „povaha“, celkové vyznenie tohto Humovho diela ale jasne naznačuje, že ide
o ľudský povahu, ktorá je človeku daná prírodou, a z toho dôvodu je priliehavejšie tento výraz
prekladať slovom „prirodzenosť“.
4
Podobne argumentuje aj ďalšia humovská bádateľka Anette Baier, ktorá upozorňuje, že čítať
len prvú knihu a myslieť si, že podľa nej si môžeme vytvoriť obraz o Humovej filozofii, alebo
aj keby len o jeho epistemológii, by bolo veľmi nesprávne (Baier 1991: 27).
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zdôraznenie toho, že samotný rozum vyviera z našich prirodzených náklonností, je
nimi previazaný a nimi sa aj overuje: „Tam, kde je rozum pôsobivý a silný a je
premiešaný s nejakou náklonnosťou, môžeme mu udeliť súhlas. Kde ale taký nie je,
nikdy nemôže na nás pôsobiť“ (Hume 1967a: 270). Vyvodzovanie zo skúsenosti, na
ktorom je ľudské poznanie postavené, vždy v sebe obsahuje krok, ktorý nie je
podopretý žiadnym argumentom: „Ak ducha k tomuto kroku nepobáda nejaký
argument, musí ho naviesť nejaká iná zásada rovnakej váhy a moci; a táto zásada sa
bude uplatňovať dovtedy, kým ostane ľudská povaha nezmenená“ (Hume 1967b:
178). Všimnime si, že Hume hovorí o rovnakej autorite tejto inej zásady, ktorou je
obyčaj alebo zvyk. V jeho ponímaní teda rozum stráca svoju suverenitu
a autonómnosť, kým rolu epistemickej autority preberá „všeobecný zvykový
princíp“. Táto autorita je podopretá a potvrdzovaná reflexiou, ktorá zahrnuje aj
vášne, pričom v konečnom dôsledku sa overuje praktickým konaním. Táto kritická
reflexia ale nemôže byť výkonom osamoteného, od ostatných ľudských bytostí
izolovaného indivídua, ale je výkonom človeka ako člena ľudskej spoločnosti, ako
obyvateľa „spoločného sveta“ (common life) a bežného života v ňom5.
Podľa interpretácie Humových názorov na problém ľudskej racionality,
ktorú ponúka feministická filozofka A. Baier, filozofovým hlavným zámerom nebolo
ani tak „detronizácia rozumu“, ako skôr rozšírenie samotného konceptu rozumu.
Vskutku, Hume na jednej strane síce ukazuje hranice rozumu, ale tie sa týkajú
demonštratívneho, dokazujúceho rozumu, kým na druhej strane samotný koncept
rozumu rozširuje a zároveň naturalizuje. Táto autorka vníma Huma ako kritického
epistemológa, ktorého teória − alebo aspoň niektoré momenty jeho teórie − môže
byť prospešná a inšpiratívna aj z hľadiska feministickej epistemológie najmä tým, že
uvoľňuje spojenie medzi rozumom a maskulinitou, ako aj tým, že odopiera rozumu
status absolútnej a poslednej epistemickej autority a tým otvára priestor pre
tematizáciu epistemickej úlohy citov, dôvery, zvyku, a svedectva iných (pozri Baier
1993: 35 – 49).
V Humových prácach možno nájsť viaceré témy a úvahy, ktoré naznačujú,
že ich autor prekonal v jeho dobe prevládajúci epistemologický individualizmus a v
jeho úvahách sú prítomné náznaky koncepcie, ktorú by bolo možné nazvať sociálnou
epistemológiou. Ak aj uvažujeme len o tých Humových prácach, v ktorých sa venuje
problematike ľudského poznania, teda o prvej knihe Traktátu a o Úvahách
o ľudskom rozume, a odhliadneme od jeho spisoch týkajúcich sa morálky,
náboženstva či histórie, myslím si, že vyššie uvedená interpretácia A. Baier je plne
5

Ku kritike prekladu výrazu „common life“ termínom „spoločný svet“, ako to robí Moural
v českom preklade Humovej práce An Enquiry concerning Human Understanding (1748)
pozri (Novotný 1999: 15). Novotný navrhuje prekladať uvedený termín termínom „obyčajný
život“, myslím si však, že pri voľbe jednej alebo druhej možnosti je lepšie vychádzať
z konkrétneho kontextu a tam, kde ide o zdôraznenie spoločného, či spoločenského charakteru
ľudského života, možno použiť aj termín „spoločný svet“.
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opodstatnená. Hume na viacerých miestach zdôrazňuje spoločenský charakter nielen
ľudského konania, ale aj poznania sveta. V Úvahách napr. píše: „Vzájomná
závislosť ľudí vo všetkých spoločnostiach je tak veľká, že sotva ktoré ľudské
konanie je celkom úplné samo v sebe alebo je vykonávané bez nejakého poukázania
ku konaniu iných“ (Hume 1996: 128) a tiež vyzýva k pestovaniu takej vedy a takej
filozofie, ktoré sú „ľudské“, teda sú previazané s ľudským konaním, a sú orientované
na život človeka v spoločnosti. Podobne, v 2. knihe Traktátu, vo svojom pojednaní
o vášňach zdôrazňuje význam názoru iných ako zdroja hrdosti a pokory a dodáva:
„Žiadna črta ľudskej povahy nie je viac významná ako tá naša dispozícia, ktorá nás
vedie k sympatii voči iným a k tomu, aby sme prostredníctvom komunikácie s inými
dosiahli ich náklonnosť a city, akokoľvek odlišné od našich, alebo dokonca im
protikladné. Je to nápadné nielen v prípade detí (...) ale tiež v prípade ľudí s
najvycibrenejšou schopnosťou súdenia a rozumu, pre ktorých je veľmi ťažké
postupovať podľa ich vlastného rozumu a náklonnosti, ak sú svojimi názormi v
opozícii voči svojim priateľom a spoločníkom“ (Hume 1967a: 316). Schopnosť
súdenia a rozumu sa formuje vo vzťahoch k inými, zdôrazňuje Hume, a tak zjavne
opúšťa pôdu tradičného (epistemologického) individualizmu, svoju pozíciu
obohacuje o akcentáciu sociálneho rozmeru nielen ľudského konania, ale aj rozumu
ako súčasti ľudskej prirodzenosti.
Za povšimnutiahodné možno považovať v tejto súvislosti Humove úvahy o
poznaní na základe ľudského svedectva. V kapitole O zázrakoch vo svojich Úvahách
píše: „môžeme pozorovať, že žiadny druh úvahy nie je obvyklejší, užitočnejší a viac
nevyhnutný, ako ten, ktorý sa opiera o ľudské svedectvá a správy očitých svedkov
a divákov“ (Hume 1996: 155). Uznávajúc význam poznania na základe svedectva
iných Huma zaujíma hlavne otázka epistemologického statusu presvedčení, ktoré
nadobúdame na základe svedectva, teda otázka toho, aký dôvod máme veriť v to, čo
sa k nám dostáva prostredníctvom svedectva iných. Jeho odpoveď jasne prezrádza
autorovo empiristické stanovisko: „A pretože evidencia, čerpaná z ľudského
svedectva, je založená na doterajšej skúsenosti, takisto spolu s ňou sa mení a
považuje sa za dôkaz alebo za pravdepodobnosť podľa toho, či súbeh medzi
príslušným druhom správy a jej predmetom bol pozorovaný ako stály alebo
premenlivý“ (Hume 1996: 156). Dôvera v svedectvá iných je založená „na našej
skúsenosti o pravdivosti ľudských svedectiev a na obvyklej zhode faktov so
správami svedkov“ (tamže: 155), skúsenosťou odhaľujeme, že ľudia obvykle majú
sklon k pravdovravnosti a čestnosti, a že sú „citliví na hanbu spojenú s odhalením
lži“ (tamže: 156) ako črty samotnej ľudskej prirodzenosti. Zároveň je to skúsenosť,
ktorú nemožno považovať za výlučne individuálnu záležitosť, ale má sociálny
charakter, formuje sa v procesoch ľudskej spolupráce ľudí a komunikácie.
Na sociálnu dimenziu ľudského poznania upozorňuje Hume aj v súvislosti s
odlišnosťami v ľudských rozumových schopnostiach. V poznámke v kapitole Úvah o
rozume zvierat uvažuje − popri iných, skôr prírodou daných odlišnostiach − aj o
nerovnomernom rozširovaní sféry skúsenosti prostredníctvom výmeny informácií
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a komunikácie (Hume 1996: 151). Chcem poznamenať, že Humove úvahy o
„rozume zvierat“ môžu byť zaujímavé aj z hľadiska celkového pochopenia
Humovho pojmu ľudskej prirodzenosti. V súlade s Humovou radou by sme sa
nemali prieť o slová a diskutovať o tom, či zvieratá skutočne vyvodzujú z minulej
skúsenosti podobne ako ľudia − zaujímavejší je pohľad autora na „prirodzený
poriadok“, v ktorom medzi postavením človeka a „nemých tvorov“ nie sú také
zásadné odlišnosti, aké tradičná filozofia predpokladala, a medzi živočíšnou ríšou a
človekom nie je absolútna priepasť. Hume načrtáva paralelu medzi ľudskými
kognitívnymi schopnosťami a rozumom zvierat, ich schopnosťou poučiť sa z minulej
skúsenosti. Hoci sa o tejto otázke zmieňuje iba stručne (tak v Traktáte ako aj v
Úvahách jej venuje iba niekoľko strán), zdá sa, že je to problém, ktorý považuje za
úzko prepojený s úlohou vysvetliť činnosť ľudského rozumu alebo pôvod a spojenie
vášní v človeku. Na rozdiel od tých filozofov, ktorí pri vysvetľovaní činnosti rozumu
sa dopustili „spoločného chybného predpokladu o takej prenikavosti a jemnosti
myslenia, ktoré prekračujú nielen schopnosti zvierat, ale aj detí a obyčajných ľudí
nášho druhu“ (Hume 1967a: 177) Hume je presvedčený, že správnosť svojho
chápania ľudskej povahy môže potvrdiť tým, že preukáže jeho aplikovateľnosť na
analogické správanie živočíchov. Zvieratá, podobne ako ľudia, sa učia na základe
skúsenosti a ich „vyvodzovanie“, podobne ako vyvodzovanie detí a vôbec väčšiny
ľudstva, zahrnujúc aj filozofov v ich bežných činnostiach, je riadené zvykom (Hume
1996: 150).
Pri opise našej „mentálnej mapy“, pri vysvetľovaní toho, čo je predmetom
ľudskej mysle a aké sú základné princípy jej fungovania, Hume sa najčastejšie
odvoláva na isté náklonnosti a dispozície, ktorými človeka obdarovala príroda.
Samotný rozum v jeho ponímaní nie je nejaká božská schopnosť, ale súčasť
prirodzenosti, nejaká ľudská verzia rozumu zvierat. Aristotelovskú, ale aj
v osvietenstve populárnu definíciu človeka ako rozumného živočícha, v rámci
ktorého rozum je považovaný za differentia specifica Hume akoby obracal naruby −
v jeho ponímaní rozum nie je základným znakom odlišujúcim človeka od ostatného
sveta, ktorý má legitimizovať jeho výsadné postavenie, naopak, rozum sám je
výtvorom prírody, je súčasťou ľudskej prirodzenosti, ktorého rozvinutie a uplatnenie
je podmienené životom v „spoločnom svete“.
Výsledkom Humovho starostlivého pozorovania je taký obraz človeka,
ktorý sa podstatne odlišuje od tradičného osvietenského obrazu, spojeného
predovšetkým so zdôrazňovaným významu ľudskej racionality. Ľudská bytosť
v Humovom ponímaní totiž nie je len, alebo nie je primárne animal rationale, ktorý
vďaka svojmu rozumu stojí nad prírodným poriadkom, ale je to predovšetkým
bytosť cítiaca, prežívajúca, činná, konajúca. Ako osvietenský mysliteľ samozrejme
celkom neodmieta rozum, ani nepodceňuje jeho úlohu: „človek je rozumová bytosť“
uvádza hneď v 1. kapitole svojich Úvah, v zápätí ale dodáva: „človek je spoločenská
bytosť nemenej než rozumová“ a „človek je aj činná bytosť“ (Hume 1996: 27).
Možno teda povedať, Hume tak narúša koncepciu oddeleného, osamoteného,
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nestranného racionálneho subjektu − ukazuje, že rozumu neprislúcha taký význam v
ľudskom živote, aký mu tradičné chápanie pripisovalo. Znižovanie dôležitosti
rozumu v ľudských záležitostiach Hume vyvažuje zvyšovaním dôležitosti citu a
prežívania vo všetkých oblastiach ľudského života, teda aj v intelektuálnej sfére, veď
aj ľudské presvedčenia sú viac prepojené so senzitivitou, než s kognitívnymi
schopnosťami človeka.
V kontexte Humovho chápania rozumu a operácií mysle je tiež
povšimnutiahodné, že naturalistické prvky možno identifikovať aj v jeho
odpovediach na skeptické námietky, v ktorých sa najčastejšie odvoláva na prírodu 6.
Uznávajúc užitočnosť „umierneného skepticizmu“, spočívajúcu v tom, že vedie k
obmedzovaniu „nášho skúmania na také predmety, ktoré sa najlepšie hodia pre úzku
schopnosť ľudského rozumu“, odmieta prílišné, pyrrhonské pochybnosti, ktorých sa
môžeme zbaviť „jedine silnou mocou prirodzeného pudu“ (Hume 1967b: 197, 198).
Skeptické pochybnosti síce nemožno vyvrátiť argumentom, ale napriek tomu by nás
vôbec nemali znepokojovať – podľa Huma ich môžeme nechať bez povšimnutia,
keďže sú celkom neúčinné. „Skeptik aj tak bude naďalej uvažovať a veriť, aj keď
tvrdí, že svoj rozum nemôže obhájiť rozumom. (...) Príroda to nenechala na jeho
voľbu a nepochybne sú to presvedčenia tak zásadného významu, že im máme
dôverovať v našom neistom uvažovaní a v našich neistých špekuláciách. Môžeme
preto klásť otázku Čo v nás vyvoláva presvedčenie o existencii telies? Ale je
zbytočne by sme sa pýtali Existujú telesá alebo nie? To je niečo, čo musíme
predpokladať vo všetkých našich úvahách“ (Hume 1967a: 187), píše v súvislosti so
skepticizmom ohľadom zmyslov v Traktáte. Príroda sa teda nespolieha na
nedokonalý ľudský rozum a samotný rozum, jeho presvedčivosť je závislá na
prirodzených presvedčeniach. Otázka o existencii vonkajšieho sveta, na ktorú
skeptické argumenty dávajú negatívnu odpoveď, je teda pre nášho autora otázkou
jalovou, zbytočnou; to, že veríme v „existenciu telies“, teda nezávislého vonkajšieho
sveta, patrí k našej prirodzenosti. Podobne, idea kauzality spočíva na pocite, ktorý
prežívame, keď zakúšame, ako jedna udalosť je opakovane sprevádzaná nejakou
inou udalosťou. Tento pocit je habituálny či inštinktívny, prislúcha k ľudskej
prirodzenosti, k prirodzeným či inštinktívnym operáciám ľudskej mysle.
Presvedčenie o existencii telies, presvedčenia týkajúce sa faktov (matters of fact)
vôbec sú produkované „druhom prirodzených pudov, ktorý nijaké rozumové úvahy,
nijaký myšlienkový postup nevie ani vyvolať ani zamedziť“(Hume 1967b: 180).
Hume ako filozof/anatóm ľudskej prirodzenosti
Otázka Humovho naturalizmu nevystupuje len v diskusiách vedených v
súvislosti s jeho epistemologickými názormi, ale aj v kontexte úvah o jeho filozofii
človeka. Na rozdiel od klasickej interpretácie, vyzdvihujúcej prínos Huma v oblasti
6

K otázke Humovho naturalistického riešenia problému skepticizmu pozri (Strawson 1985:
11 – 15).
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úvah o otázkach ľudského poznania, jeho zdrojov, možností a hraníc, viacerí súčasní
interpretátori zdôrazňujú, že Humova filozofia je predovšetkým filozofiou človeka či
ľudskej prirodzenosti. „Kľúčom k pochopeniu Humovej filozofie je, aby sme
vnímali tohto autora ako filozofa, ktorý nám predkladá všeobecnú teóriu ľudskej
prirodzenosti tak, ako to urobili napr. Freud alebo Marx“ (Stroud 1977: 4). Ako to
naznačuje aj podtitul Traktátu − Pokus o zavedenie experimentálnej metódy
skúmania do morálnych otázok7 − v centre filozofovho záujmu sú otázky týkajúce sa
človeka, ktorý v jeho ponímaní nie je len (alebo nie je primárne) poznávajúcou, ale
aj (alebo predovšetkým) cítiacou, prežívajúcou, konajúcou bytosťou; bytosťou, ktorá
je plná vášní a túžob. Ako uvádza v predslove Traktátu, jeho hlavným zámerom je
založiť novú vedu o človeku, vedu o ľudskej prirodzenosti, ktorá by tvorila
východisko aj pre všetky ostatné vedy. Ako totiž dôvodí, „všetky vedy majú istý −
menší či väčší − vzťah k ľudskej prirodzenosti; a nech sa akokoľvek zdá, že sa od nej
ktorákoľvek z vied široko vzďaľuje, aj tak sa k nej vracajú tou či onou cestou.
Dokonca aj matematika, prírodná filozofia a prírodné náboženstvo sú v nejakej miere
závislé od vedy o človeku, keďže podliehajú chápaniu ľudí a sú posudzované ich
schopnosťami a zručnosťami. Nie je možné ani povedať, aké zmeny a zdokonalenia
by sme dosiahli v týchto vedách, ak by sme sa dôkladne oboznámili s rozsahom
a silou ľudského rozumu a mohli by sme vysvetliť prirodzenosť ideí, ktorými
narábame a povahu operácií, ktoré vykonávame v našich úvahách“ (Hume 1967a:
xix). Podľa Huma teda musíme preskúmať ľudskú prirodzenosť a spôsoby, akými
ľudia premýšľajú, uvažujú, cítia, akými prežívajú svet a chápu seba samých.
Zaujíma ho to, ako ľudia uvažujú, ako cítia a ako konajú, a prečo to robia práve tak,
ako robia. Jeho zámerom je podať isté všeobecné vysvetlenie základných princípov
ľudskej prirodzenosti. Nová veda o ľudskej prirodzenosti má byť založená na
empirických princípoch, Hume opakovane upozorňuje na potrebu starostlivého
pozorovania ľudského života „v bežnom chode sveta“ , skúmania „ľudského
správania v spoločnosti, pri rôznych záležitostiach a radostiach“ (tamže: xxiii).
Podobne ako newtonovská fyzika popisuje a vysvetľuje fungovanie fyzikálneho
sveta, Hume chce vysvetliť fungovanie ľudskej mysle na základe niekoľkých
všeobecných princípov.8 Chce postupovať ako anatóm, aby našiel nejaké základné
princípy ľudskej prirodzenosti, jeho „experimentálna metóda skúmania“ znamená
vyvodzovanie len takých záverov, ktoré je možné podoprieť skúsenosťou,
7

V Humovom ponímaní a v súlade s dobovou terminológiou „morálne otázky“ spadajú pod
„morálnu filozofiou“, pričom tento termín sa používal v oveľa širšom zmysle než
v súčasnosti; zahrnovala všetky otázky, týkajúce sa ľudského spôsobu jestvovania, na rozdiel
od „prírodnej filozofie“; termín „moral “ z podnadpisu Traktátu treba možno chápať ako
opozitum k termínu „natural“, teda týkajúce sa prírody, morálnu filozofiu Hume chápe ako
„vedu o ľudskej prirodzenosti“.
8

O newtonovskej inšpirácii Huma pozri bližšie (Richman 2000: 1 – 16).
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nadobudnutou v „spoločnom svete“. Iste, viaceré jeho závery sa z pohľadu
súčasných empirických vied o človeku môžu javiť ako naivné, nič však to nemení na
význame a aktuálnosti Humovho snaženia skúmať a pochopiť konanie a myslenie
ľudských bytostí, ako aj ich vášne a morálne city ako bytostí, ktoré nestoja mimo
„prirodzeného poriadku“ vecí, ale sú v ňom ukotvené takisto, ako sú ukotvené v
spoločenskom a kultúrnom prostredí.
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RECEPCJA MYŚLI FILOZOFICZNEJ JANA JAKUBA ROUSSEAU
W POLSCE
Barbara Szotek
Abstract: From 18th century onwards we can observe an influence of Jean-Jacques Rousseau
on Polish mentality. Many anthropological, sociological, political or religious threads of his
thought can be found in Polish thinkers’ works, including those very contemporary ones. Of
course, there is a diversity of many different attitudes to Rousseau’s philosophy. Thus, it
seems interesting to attempt to answer the question: how did the reception of Rousseau’s work
proceed, especially in the context of the followers and the opponents of using of his writing
oeuvre.
Key words: Rousseau, Polish philosophy, reception

Ostatnie dekady XX wieku i początek XXI wieku to czas nieustannych
debat i dyskusji politycznych. Wydaje się, że szczególnie dzisiaj, ale także przez
ostatnie lata wciąż podejmuje się szereg nieustannych starań i dociekań w celu
uzyskaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące zarówno samej natury relacji ludzkich,
jak i zagadnień związanych z życiem społecznym i politycznym.
Wśród dyskutowanych problemów są takie, które funkcjonują już w całej
tradycji kultury czasów nowożytnych, a należą do nich dwie wizje demokracji.
Jedna, stworzona przez Locke’a, której podstawą jest umowa społeczna, a jej istota
sprowadza się do zagwarantowania swobodnej wymiany przedmiotów własności. I
druga koncepcja, którą przedstawił Rousseau, dotycząca umowy, będącej
uzgodnieniem woli powszechnej każdej jednostki. Zatem współczesna demokracja
bazuje na dwóch odmianach filozofii tzw. „umowy społecznej”. Z tez Johna Locke’a
powstały założenia współczesnej demokracji liberalnej. Z pism J. J. Rousseau
wynika natomiast inna, kontynentalna koncepcja demokracji.
Oczywiście zasadnicze idee demokracji – tak
jak jest rozumiana
współcześnie - powstały u progu XVII wieku. Intelektualne przesłanki demokracji
określił Kartezjusz, dzięki swojemu cogito. Chodzi o to, że z jednej strony cogito
wyznaczyło punkt wyjścia nowożytności, a z drugiej strony otworzyło drogę dla
autonomii i suwerenności jednostki, której można było przypisać całkowitą wolność.
Z tej racji każda jednostka pozostaje rzecz jasna w konflikcie z inną jednostką.
Ponieważ jednak taki stan rzeczy powodowałby – jak to już opisał Hobbes - „wojnę
wszystkich ze wszystkimi” (bellum omnium contra omnes), wobec tego pojawiła się
niejako konieczność odwołania się do „umowy społecznej”, by mógł zostać
zagwarantowany ład społeczny.
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że Marcin Król pisząc o nowej
książce Isaiaha Berlina, pt. Political Ideas in the Romantic Age. Their Rise and
Influence on Modern Thought (Berlin 2008) zwrócił uwagę, że autor rozważa w niej
poglądy wybitnych pisarzy epoki oświecenia i romantyzmu z zupełnie nowej
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perspektywy. Król podkreśla, że wiele uwagi Berlin poświęca „zawsze spornej
kwestii konsekwencji myśli politycznej na przykładzie Jana Jakuba Rousseau” (Król
2007: 1).
Ciekawe jest jednak, że u Berlina fascynacja Rousseau przeplata się z
wyraźną do niego niechęcią, chociaż w sumie dominuje chyba pogląd, że jednak
Rousseau to ktoś wielki, a przynajmniej że można go zaliczyć do najważniejszych
myślicieli w historii filozofii politycznej. Natomiast Król recenzując pracę Berlina
podkreśla, że „Rousseau jest radykalnym demokratą, a jego wizja demokracji
wyznacza w gruncie rzeczy filozoficzne podstawy myślenia o niej” i dalej dodaje, iż
”wielka zasługa Rousseau polegała głównie na tym, że to właśnie on jako pierwszy
tak wyraźnie i tak radykalnie postawił pytanie o filozoficzny sens demokracji” (Król
2007: 1).
W tym miejscu zatem należy postawić pytanie: czy zagadnienie państwa i
narodu odróżniało się na gruncie kultury polskiej? Wydaje się, że odpowiedź na to
pytanie jest dość oczywista. Otóż problematyka narodu i państwa to w kulturze
polskiej kwestia tzw. tożsamości politycznej Polaka. Jest to jedno z najistotniejszych
zagadnień tej kultury od początku czasów nowożytnych. I tak jest również w dniu
dzisiejszym. Interesująco na ten temat wypowiada się Wojciech Kaute. Stwierdza
on, że całokształt problematyki, jaka była i jest z tym związana, da się sprowadzić do
kwestii odpowiedzi na pytanie o relację: Polska a kultura i cywilizacja Europy.
Rzeczywiście na terenie kultury polskiej, w odpowiedzi na pytanie o tę
relację powstała duża ilość koncepcji. Zasadniczo rzecz biorąc, dadzą się one
usystematyzować w dwa odmienne - i jednocześnie wykluczające się - sposoby
rozumowania. Można je – za Kaute - nazwać optymizmem i pesymizmem (Kubik
2001: 3).
Najwybitniejszym reprezentantem optymizmu był Joachim Lelewel. W jego
ujęciu państwo w Polsce to gminowładztwo, wszechwładztwo ludu - archetyp
kultury, czyli funkcjonujący w świadomości zbiorowej jako symbol wartości i
postaw ludzkich wszechwładny lud.
Albo ujmując to jeszcze inaczej:
gminowładztwo – to po prostu funkcjonowanie zbiorowości, w której jednostki
(obywatele) działają na rzecz dobra publicznego - takiego samego dla każdego - w
taki sposób, że wszelka inicjatywa wychodzi od indywiduum. Otóż „optymizm”
takiego ujęcia wyraża się w przekonaniu, iż Rzeczpospolita to w Europie nowożytnej
ustrój o najwyższej wartości, wzór do naśladowania. Rzeczywiście Lelewel był
przekonany, że – jak to podkreśla Andrzej Walicki – „Nie Polska powinna się uczyć
od współczesnego Zachodu, ale Zachód od Polski. Polsce bowiem należy się
pierwszeństwo w wypracowaniu zasad republikańsko - demokratycznych, od
których zależy dziś społeczno-polityczne odrodzenie Europy” (Walicki 1983: 40). Z
kolei współcześni Polacy – jak podaje Walicki za Lelewelem – powinni chylić czoło
przed swymi przodkami, a Rousseau to „ostatni ludu polskiego obrońca”, który jasno
stwierdzał, że Polacy powinni dochować wierności swym tradycjom i naprawić swe
republikańskie instytucje, a nie zastępować ich monarchicznymi (Walicki 1983: 40).
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Ten sposób myślenia zaadaptował w całości – co charakterystyczne - Adam
Mickiewicz.
Z kolei najbardziej znanym przejawem pesymizmu była twórczość tzw.
krakowskiej szkoły historycznej, z postaciami ks. Waleriana Kalinki, Józefa
Szujskiego i Michała Bobrzyńskiego. Zdaniem Kautego koncepcja Bobrzyńskiego to
najbardziej radykalne w kulturze polskiej wystąpienie przeciwko romantyzmowi.
Bobrzyński jednoznacznie krytykował gminowładztwo, uznając go za anarchię.
Sądził bowiem, że istotne jest dobro nie narodu, lecz państwa.
Spór pomiędzy optymizmem a pesymizmem jest wciąż aktualny. Kwestia
tożsamości Polaka staje się we współczesnej kulturze zagadnieniem nadal otwartym
(Kubik 2001: 4).
Ale jeśli umownie przyjmiemy, że myśl Rousseau to początek tej dyskusji wówczas nie może dziwić, że wobec zagrożenia państwa i narodu, Polacy zwrócili
się właśnie do myśliciela z Genewy i zgłębiali jego twórczość, a przedstawiane
przez niego pomysły były z uwagą rozważane wśród różnej proweniencji polskich
elit politycznych i stały sie natchnieniem dla niejednej rodzimej reformy.
Oczywiście prawdą jest z drugiej strony, że w czasach sobie współczesnych
Rousseau był podziwiany i nienawidzony z równą mocą i szokował wieloma swoimi
tezami i zachowaniami. Jednak żadne nazwisko nie było w XVIII wieku otoczone
taką aureolą sławy jak nazwisko Rousseau. Może jedynie Wolter mógłby
pretendować do owego laurowego wieńca. Ale i tak, należy przyznać, że dla
młodego pokolenia Polaków, dla wstępujących w życie dwudziestolatków, panem
ich umysłów, nauczycielem przez duże N nie był wcale „patriarcha z Ferney”, lecz
„nasz Jan Jakub”, jak powszechnie nazywano autora Umowy społecznej w Polsce.
Bardzo znamiennie pisze na ten temat - po mniej więcej stu latach od
wydania jego podstawowych prac, bo w 1886 roku wspomniany wcześniej Walerian
Kalinka - polski duchowny, wybitny historyk, współtwórca krakowskiej szkoły
historycznej - w artykule opublikowanym w „Przeglądzie Polskim” pt. Jan Jacques
Rousseau i jego wpływ w Polsce.
Kalinka nie należał do zwolenników filozofa z Genewy. Nie mniej jednak
przyznał, że w sferze politycznej (pomijam tutaj wszystkie inne sfery), wpływ
Rousseau był w Polsce niezmiernie silny. Rzeczywiście – jak podkreśla to wielu
autorów polskich - czytano w oryginale wszystko lub niemal wszystko, co wyszło
spod pióra kontrowersyjnego pisarza. Świadczą o tym niezliczone egzemplarze jego
utworów w polskich bibliotekach, a także rozsiane po czasopismach artykuły oraz
wzmianki w korespondencji prywatnej XVIII wieku.
Jednocześnie Kalinka sformułował własną diagnozę popularności Rousseau
w Polsce, stwierdzając, że „Wielkiego dzieła Monteskiusza (O duchu praw), choć
tłómaczone było na polskie, mało kto czytał, bo wymagało długiego natężenia
umysłu, ale Roussa Umowę społeczną (Rousseau 1927) i Uwagi nad rządem
polskim (Rousseau 1924) znali i cytowali nieledwie wszyscy, mężczyźni i kobiety,
pisarze polityczni i mówcy sejmowi, tak dobrze Staszyc i Kołłątaj, jak Seweryn
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Rzewuski, tak dobrze Ignacy Potocki jak Suchorzewski. A przyczyna tego jest
następująca: Rousseau przynosił ze sobą to co u nas zastał, przychodził do swoich i
swoi go poznali. Byłoby ciekawą i ponętną rzeczą rozpatrzyć się gruntownie w tylu
podobieństwach, jakie zachodzą między Umową społeczną Roussa a paradoxami
politycznemi, które się w głowach szlacheckich wylęgły w epoce naszej anarchii”
(Kalinka 2010: 1).
Rzeczywiście wielu autorów podkreślało – podobnie jak diagnozował to
Kalinka – że dużo fragmentów z Umowy Społecznej, było jakby kodeksem
politycznym z czasów saskich, i z pietyzmem przechowywanych w następnych
pokoleniach. Zwraca się też uwagę na to, że gdy się je czyta i rozważa to ma się
wrażenie, że słyszy się naszych posłów i prawodawców, którzy rozprawiają z całym
uczuciem wszechwładztwa narodowego i omnipotencji sejmowej, np. Ignacego
Potockiego, kiedy w swoich Zasadach do nowego rządu, właściwie dla króla nie
znalazł miejsca; także Michała Zaleskiego, który domagając się zniesienia Rady
Nieustającej, twierdził, iż w czasie sejmu nie potrzeba rządu, czy też
Suchodolskiego, kiedy przy zaborze majątku biskupstwa krakowskiego głosił, iż
sejm panuje nad wszystkim i że to tylko jest w Rzeczypospolitej prawem i
sprawiedliwością, co z woli sejmowej wypływa; albo wreszcie Suchorzewskiego,
kiedy rozżalony, że mu przerwano wypowiedź, wołał, że przez to w jego osobie cały
naród jest skrzywdzony. I co charakterystyczne wielu naszych pisarzy – podobnie
jak Kalinka – było przekonanych, że ci wszyscy, którzy tak mówili i działali, to
faktycznie wprowadzali w życie teorię Rousseau. Kalinka kwitował taką sytuację
stwierdzeniem, że „stara anarchia szlachecka schodziła się bezwiednie z nową
anarchią pojęć francuskich, pierwej, zanim ta teorya w rewolucyi miała się
urzeczywistnić” (Kalinka 2010: 1).
Przy czym bardzo interesujące jest, że były też takie fragmenty Umowy
społecznej o których w Polsce nie chciano już wiedzieć. Np. że każdy obywatel w
tym projekcie państwa, uczestnicząc w ogólnej władzy, jest zarazem
podporządkowany całości. A to dlatego, że państwo, z którym związał się umową
społeczną, staje się instytucją decydującą o jego majątku, majątku jego rodziny, jego
sumieniu, a więc tak naprawdę przestaje rozporządzać sobą, wychowaniem swoich
dzieci, czy decydować samodzielnie o wyznawaniu tej lub innej religii. I trzeba
powiedzieć, że oprócz Staszica ani jeden z polskich reformatorów nie dopuszczał
sytuacji, aby można było obywatelom narzucić w całości taki ideał, wzorzec
„prawowitej postaci” stosunków politycznych, oznaczający przejście od stanu
wolności naturalnej do lepszego stanu, stanu wolności politycznej.
Chodzi tu przede wszystkim o to, że Rousseau postulował wzmocnienie
własności państwowej i upowszechnienie własności prywatnej przez jej dystrybucję
dokonaną przez państwo, a także przez system podatkowy („wyrównywanie
fortun”). Oczywiście warto dodać, że te elementy demokracji społecznej nadawały
jego myśli zabarwienie utopijne.
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Jednakże dla XVIII- wiecznej Polski „obywatel genewski” był pierwszym
pisarzem, który wyrażał myśli, uczucia i nadzieje już wkrótce zupełnie
zniewolonego i pozbawionego praw narodu.
Ale trzeba też – z drugiej strony przypomnieć, że w latach
siedemdziesiątych XVIII stulecia uwagę dwóch luminarzy europejskiego
Oświecenia – właśnie Rousseau, a także Diderota przykuły wydarzenia polityczne na
Północy, jak określano wówczas środkowo-wschodnią część Europy. Ale to przede
wszystkim Rousseau, odkrył - niespodziewanie dla siebie państwo, jaką była
Rzeczypospolita szlachecka – państwo, w którym, choć psute złymi zwyczajami,
funkcjonuje niejeden z jego teoretycznych postulatów społecznych i zyskał
możliwość zaaplikowania swych ideałów w tym kraju o ustroju wyjątkowym, jak na
europejskie standardy. Wystarczyło tylko - jak mu się najwyraźniej wydawało naprawić tę część świata według własnych pomysłów i wyobrażeń.
Rzeczywiście bowiem w tym czasie Polska – jak pisze Andrzej Walicki mimo wszystkich swoich słabości była jednak wielkim, wieloetnicznym państwem,
usiłującym przekształcić się w nowoczesny naród, według modelu zachodniego,
oświeceniowego, pojmującego naród jako wspólnotę polityczną. Wbrew pozorom
mogła temu sprzyjać republikańska tradycja szlachty, określającej naród w
kategoriach obywatelstwa i głęboko wierzącej w integrującą siłę politycznej
wolności (Walicki 2000: 10). I dodaje dalej, że przedstawiona przez polskich
pisarzy i działaczy politycznych epoki Oświecenia koncepcja narodu była więc „par
excellence” polityczna (i w tym sensie „zachodnia"), zasadniczo różna od ideologii
„przebudzenia etnicznego", charakteryzującej procesy narodowotwórcze w tzw.
„narodowościach niehistorycznych", czyli nie posiadających własnej państwowości
oraz języka literackiego i ukształtowanej kultury wyższej. To nieetniczne,
obywatelskie pojmowanie narodu przetrwało w Polsce upadek państwowości i
określiło charakter głównych ideologii narodowych epoki romantyzmu” (Walicki
2000 :10).
Nieprzypadkowo zatem pojawiła się
w 1775 roku praca Michała
Wielhorskiego, kuchmistrza Wielkiego Księcia Litewskiego, pt. O przywróceniu
dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw. Autor książki,
wychowany we Francji, a jednocześnie głęboko przywiązany do tradycji ojczystych,
świetnie nadawał się na pośrednika między myślą oświeceniową a staropolskim
republikanizmem. I to on właśnie zainspirował rozprawy o Polsce Mably'ego i
Rousseau, które wykorzystał z kolei we własnej pracy, a ta w konsekwencji stała się
najważniejszym dokumentem ideowym konfederacji barskiej1.
1

Konfederacja barska była ruchem średniej i drobnej szlachty. Ideologia ruchu miała
charakter retrospektywny (postulat powrotu do ducha dawnych ustaw z okresu świetności
Rzeczypospolitej), konserwatywny w sprawach wyznaniowych, ale zupełnie
niekonserwatywny w stosunku do politycznego status quo, który pragnęła gruntownie
zmienić. Przede wszystkim jednak wyraziła ona szczególnie ważny moment w dziejach
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Chodzi o to, że jeszcze przed I rozbiorem Polski konfederaci barscy wysłali
swojego przedstawiciela właśnie Michała Wielhorskiego do francuskich filozofów
Gabriela Bonnot de Mably i Jeana-Jacques'a Rousseau, aby nakreślili oni wstępny
projekt przyszłej polskiej konstytucji. Mably przedstawił swoją propozycję w latach
1770–1771, a Rousseau ukończył swoje dzieło Considérations sur le gouvernement
de Pologne w 1772 roku, a więc już w trakcie I rozbioru. Była to zresztą jego
ostatnia praca polityczna, którą nazywa się często „nową konstytucją dla Polski”.
Jednakże istotne jest tu, że owa inspiracja – o której była mowa wyżej doprowadziła przede wszystkim do powstania dzieła Rousseau, które – jak pisze
Kalinka – bardzo blisko nas obchodziło. Chodzi o to zatem, że na prośbę
Wielhorskiego i według jego wskazówek, dotyczących polskiego społeczeństwa i
jego ustroju państwowego, w czasie konfederacji barskiej powstała owa praca.
Rousseau zaś – jak podkreśla Kalinka - pisał ją z radością, i z serdecznym dla Polski
uczuciem. „Nie bez zadziwienia ujrzał on spółeczeństwo, które z całej Europy
najbliższym było jego ideału. Cieszył się, że jak w jego Umowie, tak i w Polsce,
władza prawodawcza była cała przy narodzie; a chociaż wszyscy obywatele
głosować viritim, dla swej mnogości, nie mogli, to jedna częste powroty sejmów i
sejmików relacyjnych sprawiały, że obywatele decydowali sami o swoim losie i
władzy swojej nie przelewali na nikogo” (Kalinka 2010: 1).
Wprawdzie genewski myśliciel dostrzegał wiele wad w Rzeczypospolitej
szlacheckiej, jednak w Uwagach o rządzie polskim nakreślił program zmierzający
do ustroju bardziej demokratycznego, dla którego należało wychować przyszłych
obywateli, gdyż widział on w Polakach naród, który zachował jeszcze resztki cnoty
republikańskiej, i który wydał mu się oazą w morzu absolutyzmu.
Charakterystyczne jest, że ta właśnie praca Uwagi nad rządem Polski,
faktycznie wpłynęła na stosunek Polaków do Rousseau, chociaż wydana została we
Francji dopiero po śmierci autora (1772). Ona również zmieniła - naprawdę
niechętne w tym pierwszym okresie - sfery kościelne do Rousseau. Oczywiście duży
w tym udział mieli konfederaci barscy.
Zawarty w tej pracy program gloryfikujący patriotyzm i jedność narodową
był ważny nie tylko dla tych, którzy go zamówili, to jest konfederatów barskich, ale
w ogóle dla elit tej Rzeczypospolitej, którą za kilka miesięcy po raz pierwszy
rozebrano, a w ciągu następnego ćwierćwiecza zmazano z mapy Europy.

polskiej świadomości narodowej: moment uświadomienia, iż zasada suwerenności
(„udzielności") narodu, leżąca u podstaw republikanizmu, wymaga obrony nie tylko przed
zagrożeniem „od wewnątrz", lecz również, i co najmniej w równej mierze, przed zagrożeniem
„z zewnątrz". W ten sposób idea suwerenności „narodu szlacheckiego", skutecznie
przeciwstawiającego się wszelkim dążeniom do „absolutum dominium", przekształciła się w
uzasadnienie prawa Polaków do niepodległości.
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Zatem można twierdzić, że w swej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej
Polacy zrozumieli wyśmienicie zasadność russoistycznych porad. Już u schyłku
XVIII w – jak podkreśla Wiktor Wąsik – zaraz po rozbiorach wierzono, że Polska,
która według Woronicza jest <Feniksem białopiórym>, odrodzi się dzięki zmianom
polityczno-społecznym przewidywanym jako skutek Rewolucji Francuskiej, jak też
różnych projektów powszechnego i wiekuistego pokoju” (Wąsik 1966: 145). Bardzo
znamienna jest tu krytyczna opinia na temat oczekiwań Polaków Cypriana Kamila
Norwida, który w liście do Agatona Gillera w 1869 pisze: „Konstytucję więc da J. J.
Rousseau, a zwyciężać nauczy Buonaparte, a Francja da żołd inwalidom za
pierwsze powstanie” (Norwid 1984: 110).
Ogólnie Rousseau radził Polakom odcięcie się od „zgniłej” cywilizacji
Zachodu i powrót do źródeł, do wspaniałych choć wypaczanych przez wieki ideałów
republikańskich. I jakże te rady nie miały trafić do serc Polaków? - pytał celnie
Kalinka - kiedy sam jeden, śród ówczesnych potęg umysłowych, Rousseau okazywał
życzliwość dla Polski! I dodawał, że Rousseau w inny sposób przemawiał do
Polaków niż wszyscy inni dotąd pisarze i dlatego ich tak ujmował. Bo jak nie
wierzyć człowiekowi – pytał retorycznie dalej - który geniuszem swoim świat cały
olśniewa, a przy tym jest tak szlachetny, tak kocha Polaków! Rzeczywiście
wystarczy przytoczyć tylko taką oto wypowiedź Rousseau, by nie mieć co do tego
wątpliwości: „Nie możecie przeszkodzić, aby sąsiedzi was nie połknęli; sprawcież
przynajmniej, aby was strawić nie mogli. Jakichkolwiek byście użyli środków,
Polska będzie sto razy zgnieciona, pierwej, zanim otrzyma to, czego jej potrzeba dla
własnej obrony. Cnota jej obywateli, gorący patryotyzm i ta cecha właściwa, którą
instytucje narodowe wycisną na ich duszy, oto jedyny wał zawsze gotów do obrony i
którego żadna armia nie skruszy” (Kalinka 2010: 1).
Niewątpliwie więc te słowa Rousseau - silnie akcentujące doniosłość
patriotycznej postawy obywatela oraz wartość pracy nad pogłębianiem cnót
obywatelskich – zjednywały mu w Polsce przychylność i uznanie, szczególnie silnie
w dobie Sejmu Czteroletniego i w okresie ostatnich walk o niepodległość. Na jego
opinie powoływali się także stronnicy obozu zachowawczego, którym odpowiadały
idee decentralizacji władzy i którzy w postulatach wolnościowych znajdowali
uzasadnienie dla wolności szlacheckiej. Niektóre z jego inspiracji widoczne są w
Konstytucji 3 Maja.
Trzeba też zauważyć, że po 1795 roku Rousseau był nadal popularny wśród
patriotycznie zorientowanej młodzieży warszawskiej i wileńskiej. Powoływali się na
niego jeszcze powstańcy z 1831 roku, a nawet późniejsi emigranci.
Przy czym znamienne jest, że kult Rousseau nasilił się jeszcze w
Romantyzmie, bo rzeczywiście młodzież czytała z entuzjazmem Nową Heloizę
(Rousseau 1962), której imię stało się rodzajem hasła dla Gustawa w Dziadach
Mickiewicza. Ponadto Rousseau stał się autorytetem dla filomatów dzięki
Wyznaniom. Słowacki w listach do matki wykazuje doskonałą znajomość jego
życiorysu i wyraźnie podziela entuzjazm ludności, składającej hołd wielkiemu
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pisarzowi (Rousseau 2010). Zatem mimo niemal zupełnego braku nowych
przekładów w latach 1831-1914 nie zamierała tradycja zwracania się do przemyśleń
Rousseau w dziedzinie pedagogiki i wiedzy o społeczeństwie.
Wydaje się, że można twierdzić, że to właściwie Rousseau jest też ojcem
europejskiego romantyzmu — nie tylko francuskiego, lecz także i niemieckiego i w
jakimś przez to sensie polskiego. Bo przecież całe rzesze pisarzy romantycznych
powoływały się na wprowadzony przez niego do kultury europejskiej kult uczucia i
swoisty indywidualizm (Skarga 1975: 19).
W innym już klimacie w Polsce, bo pod panowaniem filozofii
pozytywistycznej obchodzone było stulecie śmierci Jana Jakuba (1878). Przyniosło
ono wiele artykułów okolicznościowych, w których czołowi przedstawiciele
pozytywizmu: Aleksander Świętochowski, Piotr Chmielowski, Henryk Struve,
Stanisław Krzemiński, Kazimierz Kaszewski i in. przypominali przede wszystkim
ideologię wielkiego filozofa.
Rzeczywiście druga połowa XIX w. charakteryzuje się pomijaniem pism
autobiograficznych Rousseau, ale podkreślane jest znaczenie pism politycznych i
społecznych. Przy czym wszyscy niemal wskazują na wybitną rolę Rousseau jako
pioniera subiektywizmu.
Z kolei w 200 rocznicę urodzin Rousseau, od 1912 roku, nastąpiło
ożywienie problematyki russoistowskiej,
pojawiły się artykuły Jana
Parandowskiego, Joachima Reinholda, Władysława Konopczyńskiego i in. Na
uwagę zasługuje tu krytyczna monografia z 1913 roku Mariana Szyjkowskiego Myśl
Jana Jakuba Rousseau w Polsce XVIII w. Również w tymże 1913 roku (ponownie w
1921 roku) wydany został przekład Wyznań dokonany przez Tadeusza BoyaŻeleńskiego – urzekający zresztą swoją formą literacką. Faktycznie dzięki Boyowi
krytyka polska może się poszczycić nowoczesnym podejściem do tego arcydzieła,
którego chyba do dziś wielu czytelników nie do końca rozumie, a które pisarz
nazywa „aktem odwagi” i „wielkim krokiem na drodze szczerości człowieka wobec
samego siebie” oraz „najciekawszą powieścią autobiograficzną, jaką znamy”.
Najważniejszym głosem w polskiej krytyce ostatniego okresu jest praca
Bronisława Baczki pt. Samotność i wspólnota, wydana w 1964 roku i wznowiona w
2010. Obraz, jaki maluje autor w swojej książce, jest wartościowy nie wyłącznie ze
względu na szczegółowe rozważanie systemu filozoficznego Genewczyka, ale też z
uwagi na szereg informacji dotyczących intelektualnego klimatu Oświecenia. I ta
dwistość perspektywy umożliwia – jak się wydaje - zrozumienie Rousseau przez
pryzmat jego własnej twórczości i biografii.
A dzisiaj – w czasach nam współczesnych - jaki jest stosunek do Rousseau
w Polsce? Chyba niewiele się zmieniło – dalej pozostali optymiści i pesymiści i tacy
pisarze jak Baczko, którzy chcą opisać i lepiej zrozumieć miejsce Genewczyka w
nowożytności i współczesności (chociaż są i tacy, którzy twierdzą, że już nie ma
czego rozpoznawać, bo szwajcarsko-francuski myśliciel jest już dobrze przez
wszystkich rozpoznany).
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Nie zmienia to postaci rzeczy, że interesujące są takie inicjatywy, jak np.
Koła Naukowego Filozofów Uniwersytetu Białostockiego i kwartalnika
filozoficznego KRONOS, dzięki którym zorganizowane zostały w ostatnim czasie
trzy spotkania poświęcone rozważaniom wokół tekstu Jeana-Jacques'a Rousseau
Uwagi nad rządem Polski, i pewnie na tym nie koniec.
Ale pojawiają się i takie głosy jak Jacka Bartyzela, który w rozmowie z
czerwca br. z Rafałem Mierzejewskim stwierdził, że poglądy Rousseau ocenia
zdecydowanie negatywnie, bo z jego myśli płynie zagrożenie polegające na tym, że
powołujący się na niego różni rebelianci są skłonni wcielać swoje radykalne
pomysły w życie. Nie można bowiem zapominać – jego zdaniem - że myśl Rousseau
była i może być nadal jednym z korzeni totalitaryzmu, socjalizmu narodowego i
radzieckiego. Co więc zostało z poglądów Rousseau we współczesnej demokracji?
Chyba tylko – jak konkluduje - świeckie wierzenia oparte na świeckich dogmatach, z
których najważniejsze są dwa: umowa społeczna i prawa człowieka (Mierzejewski
2012).
Na tej podstawie wyciągnąć można jeszcze raz wniosek, że Rousseau był i
pozostał postacią kontrowersyjną i być może nadal aktualne są
słowa
wypowiedziane przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego w 1930 roku w jego słynnej pracy
Brązownicy, że „Życiorys (także interpretacje prac) takiego Jana Jakuba Rousseau
da się napisać dwojako: komicznie i patetycznie i oba będą prawdziwe (BoyŻeleński 2012).
A może jest inaczej, a może jest tak - jak stwierdził znacznie później, bo w
1962 roku na Uniwersytecie Genewskim, biorąc udziału w obchodach 250 rocznicy
urodzin filozofa - Lévi-Strauss, że Rousseau to prawdziwy wizjoner, najwnikliwszy
filozof XVIII wieku – dostrzegł to, na co byliśmy (i być może nadal jesteśmy) ślepi,
i próbował otworzyć nam oczy (Lévi-Strauss 2012: 1).
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MOŽNOSTI A HRANICE RACIONÁLNEJ ARGUMENTÁCIE.
RIEŠENIE P. ABELARDA.
Martin Vašek
Abstract: The content of this paper is understanding Abelard´s zoom capabilities and limits of
rational argument. Regarding the context of medieval philosophy, the problem can be
analyzed in multiple planes and directions: 1. within a particular religion, 2. between various
religions and 3. between religion and irreligious thinking. This article focuses on the writings
Collationes sive Dialogus and Summa Theologia boni. Arises in which several philosophical
and theological questions. Is it capable of conceptually-based discursive rationality to grasp
the contents, which do not have sensory knowledge, but from revelation? Able to reasonably
argue that content? How religious thinking can effectively defend against the criticism? Ratio
can be seen as a "crucial" instance, which is critical of the various religions?
Key words: racionality, argumentation, religious thinking, dialog

Úvod
V jednom z listov Abelard Helois píše o svojich študentoch, ktorých
neuspokojovala tradičná viera. Podľa nich nie je možné veriť v niečo, čo človek
predtým nepochopil. Zdalo sa im smiešne, ak niekto chce kázať o veciach viery,
ktoré ani on sám, ani jeho poslucháči nemôžu pochopiť. Nesporne by i súčasní
študenti reagovali podobne. Položme si ale otázku, či je znepokojenie študentov
výrazom pochopenia, alebo skôr nepochopenia záležitostí viery. Čo znamená najskôr
pochopiť a potom uveriť? Ako rozumieť výrazu „chápať veci viery“? 1 Ako
postupovať v prípade rozdielneho chápania konkrétnych náboženských obsahov?
1

Francúzsky trapistický mních André Louf hovorí o skúsenosti púšte, v ktorej človek naráža
na hranice vlastného poznania a ľudskej krehkosti. Tieto medze sú zároveň možnosťou novým
a správnym spôsobom si položiť otázku o viere. V týchto okamihoch začína chápať niektoré
skutočnosti novým spôsobom. „Bůh, v kterého myslel že věří, byl jen jeho vymyšlenou
modlou, utvářenou podle kultury, dosud mlhavě prodchnuté křesťanstvím. Pravý Bůh, Bůh
Ježíše Krista, je docela jiný. Už nejde o to dostihnout ho vlastním úsilím, rozumovým nebo
jiným. Stačí nám – ale to není málo – neúnavně na něho čekat a nechat se jím uchopit
v hodinu, kdy se mu zalíbí, nepředvídaně, jak tomu bylo o velikonočním jitru u jeho
učedníků.“ Domnievame sa, že z tohto pohľadu sa aj vzťah rozumu a viery ukazuje v novom
svetle. V konečnom dôsledku je rozumové „uchopenie“ Boha značne limitované a nie je
hlavným zámerom kresťanského života. Vyvstáva preto otázka, do akej miery môžu byť zo
strany neveriaceho akceptovateľné rozumové úvahy o Bohu a viere podávané veriacimi. Louf
tiež uvádza poznámku týkajúcu sa používania filozofického pojmového aparátu vo veciach
viery: „Toto používání abstraktního slovníku ve věci víry mělo velkou výhodu, že vydávalo
evangelijní svědectví, přístupné velmi různým kulturám. Můžeme dokonce říct, že umožnilo
univerzalizaci radostné zvěsti. Přesto není méně jisté, že je v tom nebezpečí: můžeme se tak
vzdálit od žité zkušenosti, že toto používání není oživující a už nebere zřetel na složitost
každého lidského života“ (Louf 2004: 68 a 79).
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Taktiež sa môžeme pýtať, do akej miery je možný dialóg v prípade, ak pre jednu
stranu je rozhodujúca autorita Biblie, ktorá je pre druhú stranu irelevantná? Aký je
vôbec cieľ takýchto dialógov? Je možné napr. racionálne zdôvodniť prednosť
kresťanského učenia o najvyššom dobre pred určitou filozofickou koncepciou, tak
ako to demonštruje Abelard vo svojom diele a tiež veľa iných kresťanských autorov?
Nakoľko nie je možné na tomto mieste podrobnejšie analyzovať väčšinu
Abelardových spisov, zameriame sa na pasáže z Theologia summi boni a Collationes
sive Dialogus, s upriamením sa na problematiku možností a hraníc racionálnej
argumentácie. Abelard sa ukazuje ako „moderný“ autor, dostatočne reflektujúci
exegetické otázky, vnútorné teologicko-filozofické ťažkosti v rámci určitého
náboženstva späté s výkladom textu a možnosťou argumentácie a tiež ako autor,
ktorý sa snaží riešiť filozofické námietky voči viere. Theologia summi boni je
traktátom z roku 1120 pojednávajúcim o jednote a trojjedinosti Boha. Collationes je
spisom pravdepodobne z roku 1125/26 (resp. roku 1141), v ktorom dominujú štyri
problémové polia a témy: etika, hermeneutika, vzťah rozumu a viery a otázka jedinej
správnej cesty viery (náboženstva).
Theologia summi boni (1120)
V Theologia summi boni Abelard pripomína Augustínov spis De doctrina
christiana – dôležitosť disciplina disputationis t.j. dialektiky, ktorá má objasniť
mnohé otázky súvisiace s Písmom. Filozofiu v tejto súvislosti Abelard vníma ako
ostrý dvojsečný meč, použiteľný buď na podrobenie si niekoho, alebo na vlastnú
obranu. Varuje preto pred sofistickými úskokmi a argumentáciou v náboženskej
oblasti, ktoré znemožňujú dôsledné traktovanie problému a sú zavádzajúce.
Racionálna argumentácia je v oblasti viery možná, za predpokladu ochrany pred
sofistickými postupmi. (Samozrejme problém je zložitejší práve v hľadaní kritérií
rozlíšenia skutočnej dialektiky a pseudodialektiky, závadzania versus skutočnej cesty
k pravde. Filozofia a teológia budú v tomto smere zrejme vždy v konfrontačnopolemickom postavení.)
Abelard poukazuje v nadväznosti na Pavlove listy na nebezpečenstvo pýchy
a jasne konštatuje: non enim ignorantia haereticum facit, sed superbia. Pýcha, nie
ignorancia bola príčinou pádu anjelov a je i príčinou heréz. Pokračuje podobne ako
dávno pred ním Augustín apelom na nebezpečenstvo myslenia a konania vedeného
pýchou. Jestvujú situácie, keď sa niekto chce presadiť určitou novosťou, predkladá
neobvyklé teórie (inusitatum proferre), napr. kvôli vlastnej sláve a pod.. Veda môže
byť takto „doprevádzaná“ pýchou. Opäť s odkazom na List Rimanom (Rim 1, 21-26)
hovorí dokonca o „spravodlivom zaslepení“ ľudí vedených takýmto úmyslom.
Abelard týmito úvahami vlastne uvažuje o podmienkach možnosti
racionálneho poznania, argumentácie a konfrontácie – za akých podmienok je možné
správne myslieť, viesť racionálnu konfrontáciu a zároveň za akých podmienok je
ratio schopné dosiahnuť horizont/cieľ poznania. Zostáva v línii patristického
a scholastického myslenia, ktoré neraz odkazovalo na Pavlovu kritiku pohanov,
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„uviaznutých“ vo vlastnom myslení. Ratio sa môže „stratiť“, „rozplynúť sa“ samo
v sebe (sed evanuerunt in cogitationibus suis) a nesmeruje tak k odhaleniu božskej
pravdy. Argument môže byť i argumentom v prospech nepravdy a tým je
zavádzajúci.
Varuje pred argumentmi tých, ktorí jedinečnú a netelesnú prirodzenosť
Boha porovnávajú s elementmi sveta. Konkrétne píše: nerobia to tak pre uchopenie
pravdy, ako skôr pre ukazovanie vlastnej filozofie a nesmerujú až k poznaniu Boha.2
Pracuje s Augustínovým výrazom magister interior; vnútorný účiteľ učí človeka
a pomáha mu dospieť k pravde. Kniha Múdrosti v tomto duchu tiež varuje pred
neprávosťou a zavádzaní: „múdrosť nevstúpi do zlomyselnej duše“ (Múd 1,4).
Takzvaní professores dialecticae prekračujú možnosti a hranice ľudskej racionality
a nárokujú si hovoriť o božských veciach viac, ako je možné. Poznaním božských
vecí by sa ale odstránila záslužnosť viery.
Jediným východiskom v konfrontácii s falošnými dialektikmi je bojovať ich
vlastnou zbraňou a neodvolávať sa na autority teológov a filozofov. Abelard si je
dostatočne vedomý neúčinnosti citovať teologické a filozofické autority v zložitých
polemikách s falošnými znalcami pravdy. Jeho zámerom a môžeme povedať akýmsi
programom je: nesľubujem o veciach viery učiť pravdu, ktorá je každému
smrteľníkovi skrytá, no predsa je potešiteľné predložiť prinajmenšom niečo
pravdepodobné a blízke rozumu (čo však nie je v rozpore s Písmom) voči tým, ktorí
chcú ľudskými argumentmi napadnúť vieru. Je presvedčený, že v argumentačnom
umení odporcov a kritikov kresťanstva veriaci už dostatočne pokročili a dokážu sa
per humanas rationes voči nim ubrániť. Pokiaľ by dialektik popierajúci vieru
nachádzal prívržencov, je to z to dôvodu, že väčšina ľudí je animálnych a menej
spirituálnych.
Podľa Abelarda jestvuje pre dialektika jediná možná cesta výstupu k Bohu.
Učiť sa spôsoby reči (disce locutionum modos), ktoré boli odovzdané samotnou
inkarnovanou Múdroťou Boha a tiež cirkevnými otcami. Ich učenie a zázraky
svedčia o tom, že boli nástrojmi Ducha Svätého. Dôležité je teda prihliadnuť
k špecifickému charakteru Písma a tradície. Spôsob reči mu musí byť primeraný.
V závere diela sa dotýka otázky možného poznania Trojice u židov a
pohanov. Môže veriť v trojjediného Boha iba kresťan, alebo je táto viera prístupná aj
pre nich? Veta „Boh je Otec a Syn a Duch Svätý“ podľa neho znamená, že Boh je
mocný, múdry a dobrý. Je transformovateľná do tejto podoby. Poznanie Trojice je
z tohto hľadiska prístupné všetkým, nielen veriacim kresťanom. Nadväzuje tu na
Pavlovu a Jánovu teológiu a Augustínove spisy. Už Augustín sa snažil ukázať
paralely medzi kresťanským učením o Synovi a filozofickým učením o Logu.
Konkrétne Abelard odkazuje na 7. knihu Vyznaní, kde hipponský biskup o spisoch
novoplatonikov píše: „... v nich jsem četl, ne sice týmiž slovy, ale dle smyslu
2

Theologia summi boni II, 155: ...praesumunt non tam pro percipienda veritate quam pro
philosophiae suae ostentatione.
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posíleného mnohými a různými důvody, totéž, že totiž: „Na počátku bylo Slovo
a Slovo bylo u Boha a Bohem bylo Slovo““ (Aurelius Augustinus 1992: 204). Pre
Abelarda sú uvedené Augustínove slová poukazom na relevantné filozofické pasáže
korešpondujúce s kresťanským učením o Logu. Ako však Abelard dopĺňa, Augustín
v ich spisoch nenachádza miesta týkajúce sa samotného tajomstva vtelenia (nihil de
incarnationis mysterio) (Theologia summi boni III,5).
Abelard preto patrí k mysliteľom, podľa ktorého jestvujú filozofické
koncepty uvažujúce o vychádzaní Logu z Otca, ako prvopočiatku všetkého
a korešpondujú tak s kresťanským učením o Trojici. Nejde iba o univerzalitu
poznateľnosti jediného Boha, ale špecifickejšie – o poznanie jeho trojjedinosti. Na
ich základe kresťanký teológ môže vysloviť argumenty v prospech prirodzeného
poznania Trojice u židov a pohanov. Ako jasne vidno, Abelard si tu bol vedomý
prienikov kresťanského a ne-kresťanského (filozofického, gréckeho) myslenia
a zároveň radikálnej diferencie tak ako Augustín. Mystérium kresťanstva, tajomstvo
inkarnácie je z filozofického hľadiska neuchopiteľné. Jednoznačne tiež zdôrazňuje
nutnosť a prednosť filozofickej argumentácie v spore s kritikmi a odporcami viery,
ktorá je napádaná práve takýmto druhom argumentov. Je nevyhnutné voči odporcom
sa brániť tým, čo oni sami recipujú; zmysluplná argumentačná výmena je možná iba
vtedy, pokiaľ jestvuje spoločná báza.
Ako uvádza A. Fidora, univerzalita poznateľnosti Boha o ktorej hovorí Rim
1,19, sa podľa Abelarda netýka primárne jeho existencie, ale trojjedinosti. (Fidora
2000: 78) V piatej kapitole prvej knihy zdôrazňuje možnosť poznania Trojice ešte
pred Kristom. Kristom bola dištinkcia božských osôb iba ukázaná priamejšie,
nezahalene a dôkladnejšie. V Theologia summi boni preto dejiny filozofie a teológie
vytvárajú kontinuum, „v priebehu ktorého sa pravda nepredstavuje inak, ale iba
jasnejšie“ (Tamže: 78). Ako bola ukázané, filozofická špekulácia má svoje hranice
a možnosti práve v nemožnosti uchopiť prostriedkami rozumu inkarnáciu Boha.
Filozof však dokáže uvažovať o jeho trojjedinosti.3
Collationes sive Dialogus (1125/26, resp. 1141)
Abelardov spis Collationes sive Dialogus začína opisom nočnej vízie,
v ktorej k autorovi prichádzajú traja muži s rozličnou vierou (sumus diversis fidei
sectis innitentes) a s prosbou o rozsúdenie.4 Všetci vyznávajú jedného Boha, no
3

K tejto problematike poukazujem na článok A. Fidoru Die Verse Römerbrief 1,19ff. im
Verständnis Abaelards.
4
V rozhovore s kresťanom považuje filozof za príčinu rozdielnych vier pridŕžanie sa autorít.
Pokiaľ by bola jednotná zhoda v ich akceptovaní, odstránil by sa uvedený problém. Voľbu
autorít ale tiež vníma ako racionálnu voľbu, rozumu priamo prislúcha posudzovať (iudicare)
jednotlivé koncepcie. Najistejšie sú z jeho pohľadu závery pochádzajúce z prirodzeného
rozumu. Presnejšie: pochádzajú z vnemu ľudského rozumu (humanae rationis sensus)
a z tohto dôvodu ten, koho vnem je neporušený (cui sensus est incolumis), nepotrebuje písaný
zákon.
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spôsob jeho uctievania je u každého z nich iný. Pohan, nazvaný aj filozof sa
pridržiava prirodzeného mravného zákona, pre Žida a kresťana sú východiskom
posvätné knihy. Rôznosť vier a postojov ich vedie k diskusiám, porovnaniu a
„rozsúdeniu“ sporu. Neúspešnosť a neukončenosť rozhovoru sú dôvodom hľadania
sudcu, ktorý sa bude pridŕžať rozumových argumentov. Spoločným presvedčením
mužov reprezentujúcich tri náhľady na svet je viera v Boha, úcta k nemu a viera
v nesmrteľnosť duše. Filozof dokonca vyjadruje presvedčenie o vplyve milosti Boha,
ktorá pôsobí i vo filozofickom hľadaní a skúmaní otázok spásy. Zvlášť je prítomná
tam, kde už nedostačuje ľudské úsilie. Preto je možné hovoriť o jeho prirodzenom
rozumovom náboženstve.5 Začleňuje sa do tradície filozofov Platóna, Aristotela,
Cicera, stoikov, no veriaci mu predsa vyčíta neoblomnosť/tvrdošijnosť nevery
(infidelitatis obstinatio). V Collationes však filozofia nie je v pozícii
nenáboženského myslenia, je jednou z troch typov viery.
Autor spisu prijíma úlohu arbitra, o ktorú žiada filozof, je si však vedomý svojej
nedostatočnosti, pokiaľ ide o konečné otázky ľudskej existencie.6 Zároveň poukazuje
na výhodu filozofa pred židom a kresťanom. V argumentácii môže použiť voči nim
Písmo a rozum. Obaja veriaci nemôžu hľadať námietky proti písanému zákonu
filozofa, pretože pohan/filozof sa naň neodvoláva. Môžu argumentovať výlučne
rozumovými dôvodmi (rationibus), no nimi lepšie disponuje práve filozof. Hneď
v úvode treba pripomenúť, že arbitrom medzi jednotlivými vierami nie je filozof.
Abelard hľadá arbitra, ktorý by našiel z hľadiska racionality najprijateľnejšie
náboženské argumenty a zdôvodnenia vlastného náboženstva. Abelard teda hneď na
začiatku spisu podáva akúsi predbežnú analýzu situácie a naznačuje pozíciu
jednotlivých diskutujúcich. Podľa jeho slov je pohan vo výhodnejšom postavení
z dvoch dôvodov: 1. nemôžeme byť napadnutý jeho „základný text“, zákon, ktorý
vyznáva (de lege nihil obicere possunt) a 2. v racionálnej filozofickej argumentácii
je silnejší a má prevahu (praevaleō).
Celý dialóg pozostáva z dvoch hlavných častí: v prvej vedie dialóg filozof so
zástupcom židovského náboženstva, v druhej s kresťanom. Predstavitelia
náboženstiev sa priamo nekonfrontujú. Arbiter vstupuje do rozhovorov iba
v nepatrnej miere a ani na konci nevynesie záverečné „rozsúdenie“ týkajúce sa
prednosti, výlučnosti či pravosti jedného z náboženstiev. Pre filozofa je rozhodujúce
prediskutovať zvlášť otázku prirodzeného zákona (lex naturalis). Scientia morum,
čiže etika, pracuje s primeranými argumentmi týkajúcimi sa morálnej oblasti.
Náboženské učenie akceptujúce zákon (židovský alebo kresťanský) sa preto z jej
pohľadu ukazuje ako nadbytočné; prijíma príkazy z vonkajších zjavení (exteriorum
signorum).
Abelard v úvodných častiach spisu dôležitosť výchovy a zdedenej viery
neprehliada, skôr naopak. V procese ľudského poznania, rastu vzdelania, sa oblasť
5
6

Porov (Seit 2004 : 40-95).
Collationes: Ego vero cupidis discendi magis quam iudicandi: s. 86.
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viery (náboženský život) môže javiť ako oblasť s najmenším, resp. žiadnym
racionálnym pokrokom. Ide pri tom o sféru, kde je možnosť omylu najvyššia.
Abelardove úvahy tu zapadajú do rámca stredovekých úvah o vzťahu rozumu
a viery. Sú racionálnou reflexiou tohto problému, zároveň však z pohľadu viery
môžu predstavovať „zvláštny“, príliš racionálny prístup k biblickej viere.
Domnievame sa, že z určitého uhľa pohľadu je traktovanie problematiky
bezpredmetné, pretože filozofické argumenty sa veriacemu môžu javiť ako
neadekvátne, resp. veriaci ich vníma ako nepochopenie náboženského spôsobu
myslenia a konania, či chápe ich ako argumenty, ktoré sú v konečnom dôsledku
neopodstatnené a nedostatočné na popretie viery. Tento prístup demonštruje
zástupca židovského náboženstva, ktorý je presvedčený o božskom pôvode zákona
a o nemožnosti racionálneho vyvrátenia právd viery. Považuje za rozumné
(zľučiteľné s rozumom), prijať predstavu božej starostlivosti o človeka, ktorá v sebe
zahŕňa i poučenie prostredníctvom písaného zákona. 7
Postava filozofa je v spise vykreslená ako hľadajúca pravdu, nesleduje
vlastné zviditeľnenie a sofistické úskoky. Filozofovi ide v konečnom dôsledku
o dosiahnutie spásy.8 Je obhajcom prirodzeného mravného zákona, podľa ktorého
má mať človek lásku k Bohu a blížnemu, má konať spravodlivo a byť milým Bohu.
Uveďme aspoň jeden príklad jeho argumentovania. Filozof podáva solídny dôkaz
v prospech svojho presvedčenia a nadbytočnosti Písmom fixovaného zákona.
Využíva texty Starého zákona – kľúčového spisu židovského náboženstva.
Poukazuje na významné a príkladné postavy (Ábela, Abraháma, Lóta, Noeho, atď.)
ktoré predchádzali Zákon a napriek tomu vynikali nad tými, ktorí žili po jeho
obdržaní (post legem). Boh akceptuje ich dobrovoľnú, nezištnú poslušnosť, ktorá
nepramenila v povinnosti voči Zákonu. V tejto slobodnej poslušnosti môže človek
i teraz slúžiť Bohu. Napr. Abrahám vynikal práve poslušnosťou voči Bohu a vierou,
nebola rozhodujúca obriezka, stanovená neskôr. Okrem toho obriezka vykonaná na
siedmy deň by zamedzovala večnú spásu deťom zomrelým pred ňou. Pre filozofa je
otázkou, či dodržiavanie zákona je jedinou, výlučnou a nevyhnutnou podmienkou
dosiahnutia večnej spásy. Kladie zásadnú otázku: môže teraz, po obdržaní zákona,
postačovať k dosiahnutiu spásy prirodzený zákon – lex naturalis (t.j. bez vonkajších
a špecifických skutkov zákona), tak ako to bolo pred jeho zavedením? 9 Ďalšie úvahy
logicky vyúsťujú do problémy spásy tých, ktorým zákon daný nebol a teda do témy,
ktorá pre kresťanský stredovek bude zásadnou – je možná spása mimo Cirkev?
Filozof poukazuje i na príklad spravodlivého Jóba, ktorý z jeho pohľadu tiež žil
7

Collationes: Nemo tamen est, qui hoc, quod credimus, ratione possit aliqua refellere. s. 24.
Collationes: Sed ut philosophum rationes scrutari, et quod maximum me salutem animae
venari. s. 20.
9
Collationes: Quaero etiam, si nunc quoque post legem nobis datam, sicut et antea, lex
naturalis ad salutem aliquibus sufficere possit absque videlicet exterioribus illis et propriis
legis operibus. s. 42,44.
8
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podľa prirodzeného mravného zákona vychádzajúceho z prirodzeného rozumu (ratio
naturalis). Bolo by možné uviesť i mnohé ďalšie kritické výhrady voči židovskému
zákonu skutkov.
Argumenty filozofa vyznievajú pomerne presvedčivo, sú racionálnym vhľadom
do problematiky. Poukazujú na miesta zvlášť problematické a kriticky pristupujú
k textom židovského náboženstva. Podľa filozofa niektoré predpisy a nariadenia
zákona nemajú racionálny zmysel, nie sú racionálnou náukou či návodom (rationis
institutio). Exegéza sa tak ukazuje ako naliehavý a náročný problém, pretože jestvujú
diferencované racionálne prístupy, výklady a interpretácie. Časti Zákona sa dajú
zdôvodniť a rovnako spochybniť. Text je „napádaný“ zvnútra v rámci náboženského
diskurzu a zvonku je „podrobený“ filozofickým námietkam. Do konfliktu sa dostáva
filozofická a teologická (náboženská) interpretácia posvätných textov. Z pohľadu
filozofa je dôležitejšia obeta srdca (cordis sacrificium), nie obeta zákonom
predpísaných skutkov. Vyslovená námietka bola jednou z častých filozofických
výhrad voči náboženskému spôsobu konania.
Pre filozofa sú však jedinými nástrojmi múdrosti (certa sapientiae instrumenta)
jedine racionálne zdôvodnenia a židovská viera je na tomto mieste ostro napadnutá. 10
Dialóg oboch akoby sa menil na polemiku o správnu interpretáciu biblického textu,
keďže výklad veriaceho žida sa zdá byť pre filozofa z racionálneho hľadiska
nedostatočný. Dôležitou otázkou z racionálneho pohľadu je otázka, ako je možné
overiť správnosť („primeranosť“) náboženskej interpretácie. Ťažkosť spočíva z jeho
pohľadu v prístupe a interpretácii k židovskému Zákonu, keďže neobsahuje v sebe
pravidlá k modifikácii či prípadnému zrušeniu častí pravidiel. Jestvuje v tomto
prípade východisko v odvolaní sa na lex naturalis ako poslednú inštanciu, pomocou
ktorej sa dajú prekonať spomenuté ťažkosti? Alebo má náboženské myslenie svoj
vlastný hermeneutický kľúč a nemôže sa nakoniec oprieť o prirodzenú racionalitu
a prirodzený zákon? Rozchádzajú sa tak v konečnom dôsledku filozofická
a náboženská interpretácia biblického textu? Podľa výkladu S. Seita porovnanie
oboch pozícií stroskotalo, pretože sa nenašiel žiadny spoločný bod, o ktorý by sa
mohol oprieť záverečný úsudok (Seit 2004: 64).
Filozofa v konečnom dôsledky argumenty nepresviedčajú a poukazuje na
dostatočnosť spravodlivého života pred Bohom bez nutnosti „dodatočných“
predpisov (Abelard 2008: 86). Autorita židovského Zákona nie je pre racionálne
(filozoficky) uvažujúceho človeka záväzná, stáva sa skôr nadbytočným bremenom
(sarcina).
Prvá časť teda ukazuje na možnosť argumentácie v prospech viery i proti nej. Pre
obe strany sú kritické výhrady toho druhého v konečnom dôsledku neadekvátne
a nespôsobujú „otras“ či zásadnejšiu zmenu postoja. Akýkoľvek argument
10

„Wie sich gezeigt hat, finden mindestens diese beiden Gesprächspartner – und der
Philosoph selbst stellt dies fest – keine gemeinsame Basis, auf der eine Verständigung, ein
echter Vergleich und Ausgleich der Positionen möglich wäre“ (Seit 2004: 57).
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(náboženský či filozofický) v konečnom dôsledku nespochybnil pôvodné východiská
a presvedčenie diskutujúcich.
V ďalšej časti sa kresťan v polemike snaží dokázať, že jedine posolstvo Nového
zákona je pravou etikou (vera ethica). Filozof očakáva od neho odpoveď na tri
základné otázky: 1. v čom spočíva hlavný obsah pravej etiky, 2. čo musíme na
základe tejto disciplíny posúdiť, a 3. aký je cieľ celého pojednania a zámeru. Pre
filozofa nie sú primárne relevantné staršie filozofické autority, skôr sú ich koncepcie
racionálne preverované. Znovu opakuje častú námietku voči viere – ak pravdy
prijímané vierou nie je možné preniknúť rozumom, ako si môže byť človek istý, že
neprijíma bludy a ako je možné voči viere uviesť racionálne námietky? 11 Odpoveď
kresťana je zaujímavá a miery k zásadnému problému – čo je skutočne racionálne
zdôvodnené, podložené a čo sa takým iba zdá.12 Nie je dôležité obrátiť pozornosť na
prirodzený rozum a preskúmať jeho premisy a možnosti?
Abelard v dialógu prostredníctvom kresťana zdôrazňuje problematickosť
výrokov autorít; tomuto problému venoval samostatný spis Sic et non. Odvolanie sa
na staršie cirkevné autority nie je bez ťažkostí, hermeneutická problematika sa
najvýraznejšie ukazuje práve tu, pretože výklady Písma sa môžu rozchádzať. Z tohto
dôvodu sa veľa otázok týka výrokov autorít, takže je potrebné posúdiť práve tieto,
než pomocou nich usudzovať a posudzovať niečo iné.13
Kresťan poukazuje na nesúmerateľnosť filozofickej a biblickej reči, na
obmedzené možnosti filozofickej disciplíny v oblasti viery a na dôležitosť
alegorického výkladu niektorých častí Písma. Zaoberať sa otázkami eschatológie
a večného života znamená nespoliehať sa príliš na pravidlá pozemského
prorokovania (terrenae prophetiae regulis), t. j. filozofie, ktorá je nedostatočná
nielen pre pochopenie pozemských skutočností, ale zvlášť pre poňatie nadpozemskej
roviny. Narážajú tu na seba odlišné spôsoby a metódy biblickej exegézy, vedúce
k diferencovaným záverom. Abelard v nadväznosti na predchádzajúcu tradíciu
rozlišoval trojaký zmysel textov Písma: historický, morálny a mystický. Filozof
z jeho pohľadu ostáva práve v pozícii, ktorá nezohľadňuje špecifický charakter
náboženských výpovedí a následne nerealizuje adekvátny hermeneutický prístup.
Otázkou teda je, ako je možný a či je vôbec mysliteľný vo filozofii prechod z čisto
racionálneho výkladu biblického textu k spirituálnemu, mystickému, alegorickému.
Kresťan z tohto dôvodu rozlišuje medzi prophetizare a iudizare.
Abelard naráža na jeden z dôležitých bodov, v ktorom sa môže výrazne ukázať
diferencia kresťanskej a filozofickej etiky a domnievam sa, že i spochybnenie
11

Collationes: Vel quamlibet patentem abominationem praedicet, quis eam valebit refellere, si
de fide nihil sit discutiendum ratione? s. 102
12
Collationes: Sic et plerumque rationes videntur, hoc est rationabiliter et convenienter aliqua
dici, cum minime ita sit. s. 104
13
Collationes: Et de ipsius auctoritatis verbis pleraeque quaestiones emergunt, ut de ipsis
prius quam per ipsa iudicandum sit. s. 110
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správnosti racionálneho zdôvodnenia a ukázanie iného spôsobu myslenia. Pripúšťa,
že určité dobré konanie nemusí byť v konečnom dôsledku správne, pokiaľ sa
nezhoduje s božím poriadkom.14 Z filozofického pohľadu sa skôr natíska opačný
racionálny argument: ak ide o dobré konanie, je zdôvodnené, zámerné a človek vie,
prečo koná práve týmto spôsobom. V náboženskej oblasti však vstupuje „do hry“
vôľa Boha, ktorá má primát a nie ľudská vôľa, či vlastné racionálne zdôvodňovanie
určitého konania. Poznanie vôle Boha je úlohou a poslaním kresťana. V otázke
poznania vôle Boha sa náboženské a filozofické myslenie rozchádzajú. Abelard
preto upriamuje pozornosť na dôležitosť modlitby, konkrétne na slová „fiat voluntas
tua“. Doplňme, že pre filozofický postoj nie je charakteristická modlitba, filozof
nestojí coram Deo, pred Bohom a nie je jeho úlohou či poslaním hľadať a
uprednostňovať vôľu Boha pred vlastnou vôľou. 15
Abelard nenecháva na konci dialógu prehovoriť filozofa ani arbitra (teda
seba samého), rečou kresťana rozhovor končí. Záver je preto otvorený, u čitateľa
vzniká dojem, akoby každý účastník zostal vo svojom pôvodnom presvedčení
a nebol výraznejším spôsobom oslovený druhou stranou. 16 Pre filozofa neboli
uspokojivé argumenty židovskej viery a pre veriacich sú dostatočné ich racionálne
argumenty v prospech prijatých obsahov viery, ktoré filozofická kritika
nespochybnila a nerozvrátila. Nedá sa preto tvrdiť, že v Collationes je jednoznačne
uprednostnené ratio, či univerzálne racionálne argumenty, ktoré majú prioritu pred
dôvodmi viery. V závere teda Abelard nepodáva rozhodnutie a kritické posúdenie
troch pozícií, ani neohajuje dominantné postavenie filozofie. Takýto postoj môže
pochopiteľne vyvolávať otázku o cieľ celého diela a zároveň kľúčový
problém možnosti filozofického (resp. racionálneho) porovnania diferencovaných
náboženských postojov a o nájdení „tretej strany“, akéhosi neutrálneho arbitra
vstupujúceho na náboženského dialógu. Domnievame sa, že Collationes vlastne iba
potvrdilo či zvýraznilo divergenciu racionalít a argumentačných prístupov a iba
minimálnu zhodu/prekrytie rozličných typov vier (v tomto prípade je to viera
v jedného Boha a úcta k nemu). Privilegovanie a obhájenie vlastného má
v konečnom dôsledku prednosť pred prijatím druhého. Preto z určitého uhla pohľadu
sa dá hovoriť o stroskotaní celého projektu náboženského dialógu.

14

Collationes: Non enim aliquem etiam bene facere bonum est, si hoc eum facere alicui
divinae ordinationi non competit... s. 252
15
Dôrazom na plnenie vôle Boha sa vraciame na začiatok spisu a vidíme zároveň disonanciu
filozofického a náboženského prístupu. Filozof považuje za suficientný vnútorný hlas
mravného zákona v človeku, bez nutnosti dodatočného písaného slova či zákona. Pokiaľ je
podstatným naplnením náboženskej existencie nasledovanie božej vôle, človek ju musí
najskôr spoznať. Boh sám ju vyslovuje a veriaci jeho slovo prijíma. Písmo a tradícia sú z tohto
dôvodu nepostrádateľné pre veriaceho, no javia sa ako nadbytočné zo strany filozofa.
16
K. Jacobi napr. uvádza: „Der Christ überbietet den Philosophen nicht, sondern zeigt ihm die
Möglichkeit einer veränderten Denkrichtung“ (Jacobi 2001: 17).
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Môže byť tiež položená otázka, či Collationes predstavuje príklad porovnania
náboženstiev so zámerom ich posúdenia a „rozsúdenia“, alebo ide skôr o interný
rozhovor so zámerom reflektovať a traktovať problematické témy späté s vlastnou
vierou. Dá sa tvrdiť, že spis v určitom pohľade predstavuje filozofický rozhovor so
sebou samým, podľa vzoru Augustínových Soliloquia a Boethiovej Consolatio. Ide
o náboženský dialóg, no nie v zmysle rozhovoru medzi viacerými náboženstvami či
kultúrami, ale skôr o rozhovor kresťana so sebou samým (Seit 2004: 59).
Záver
V závere vyslovíme niekoľko poznámok podnietených Abelardovými
textami.
1. Otázka možností racionálnej argumentácie v oblasti teológie a v konfrontácii
s filozofiou, bola v stredovekom myslení traktovaná vždy znovu a znovu. Bolo
potrebné zvážiť otázku, ktoré kresťanské pravdy, princípy a obsahy sú filozoficky
zdôvodniteľné a argumentačne obhájiteľné pred námietkami neveriacich. Ako
poznámenáva J. Pieper k dôsledkom myslenia W. Occama a k novej podobe
teológie: môže to byť iba čisto „pozitívna“ teológia, ktorá odmieta spoluprácu
s argumentujúcim rozumom ako neteologickú. „...nastává nezadržitelně, z obou stran
ospravedlňováno důvody, rozloučení fides a ratio, na jejichž spojení byla zaměřena
energie téměř jednoho tisíciletí; stručně řečeno, nastává konec středověku“ (Pieper
1993: 116, 117).
2. Abelardove spisy nás nútia položiť si ešte jednu otázku. Do akej miery môže
pýcha zabrániť skutočnej rozumovej argumentácii, dialógu vôbec. Je táto otázka
legitímna? Reflektuje súčasná filozofia túto tematiku?
3. Abelard si bol dobre vedomý medzí dialektickej metódy a ľudského vedenia
o Bohu vôbec. Ani dialektika v teológii neprichádza k istému vedeniu. Napriek tomu
je nevyhnutným nástrojom, ktorý slúži k traktovaniu problémov a obrane voči
kritickým námietkam.17
4. Historici filozofie rôznym spôsobom interpretujú neukončenosť/otvorenosť diela
Dialogus sive Collationes a jeho charakter (napr. Jacobi, Niggli, Seit, Krautz).
Nemôžeme však opomenúť poznámku S. Seita. Domnieva sa, že je možné
sproblematizovať i zmyslupnosť a legitímnosť samotnej požiadavky vyslovenej
v úvode spisu – ratio humana má byť v spore rôznych vier a náboženstiev (vrátane
filozofického) jediným arbitrom, rozhodujúcou inštanciou. V tomto prípade by sa už
vopred stanovili kritériá, ktoré by výslovne uprednostnili metódy, princípy a pravdy
prirodzeného rozumu a boli by považované za všeobecne záväzné (Seit 2004: 51, 59,
94).

17

Porov: (Karfíková 2008: 63).
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ŠTRUKTÚRA ĽUDSKÉHO SKUTKU V DIELE EDITY STEINOVEJ
V POROVNANÍ S TOMÁŠOM AKVINSKÝM
Peter Volek
Abstract: This article maps the understanding of the structure of human act in the works of
Edit Stein in comparison with Thomas Aquinas. It considers their early works as well as their
late works. The comparison shows that in her investigations Stein remains under the influence
of Phenomenology (e.g. in her explanation of feelings). At many occasions, Thomas Aquinas
conducted as deeper scrutiny than Edit Stein (e.g. in his analysis of feelings, his analysis of
the relation between reason and will). However, Stein enriches the discussion with some new
findings of her time, e.g. the influence of the unconscious mind.
Key words: Edith Stein, Thomas Aquinas, human act, free will

Edita Steinová sa vo viacerých svojich spisoch zaoberala problematikou slobody
človeka. Dokonca jej chápanie slobody možno považovať za kľúčový pojem jej
fenomenológie (Wulf 2005: 19). V tejto štúdii bude porovnané jej chápanie
slobodného ľudského skutku s jeho chápaním u Tomáša Akvinského. Obaja
prekonali vo svojom myslení určitý vývin, ktorý sa odrazil aj v ich myslení, a to aj
v ich chápaní slobody. Preto tento vývin bude v tejto štúdii zohľadnený.
Štruktúra ľudského skutku v raných dielach Edity Steinovej
V raných dielach Edity Steinovej1 možno nájsť štruktúry elementov
teoretického a praktického rozumu, ktorá odráža štruktúru teoretického a praktického
poznania. Štruktúra teoretického poznania pozostáva z troch elementov rozličných
časových fáz: prijímanie poznatkov → postoj → postoj k postoju (Stein 2010: 4145). Týmto elementom teoretického rozumu zodpovedajú v praktickom rozume
nasledujúce trojice alebo štvorice časových fáz elementov: pud → úsilie (vôľový
postoj) → fiat (účinok vôle) (Stein 2010: 51-61, 159), pud → úsilie → predsavzatie
→ fiat (Stein 2010: 55, 80), motív → vôľový postoj → účinok vôle (Stein 2010:
159), pocit → výraz → fiat (chcenie) (Stein 2008: 68-72). Prvý impulz ku konaniu
vychádza z pudu alebo z pocitov, pričom motív vyrastá z pocitov. Pri teoretickom
poznaní slobodný zásah človeka sa uskutočňuje až na úrovni postoja k postoju (Stein
2010: 41n.). Podobne aj pri praktickom poznaní sloboda sa uplatňuje až na úrovni
1

Do ranej fázy Edity Steinovej možno zahrnúť diela Problém vcítenia (Zum Problem der
Einfühlung, 1917), Úvod do filozofie (Einführung in die Philosophie, 1921), Príspevky
k filozofickému zdôvodneniu psychológie a duchovných vied (Beiträge zur philosophischen
Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften: Psychische Kausalität,
Individuum und Gemeinschaft, 1922), Skúmanie o štáte (Eine Untersuchung über den Staat,
1924).
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fiat (ESGA 2008: 72; Stein 2010: 51). Účinok vôle zodpovedá rozhodnutiu či fiat
a Edita Steinová ho definuje takto: „Pod účinkom vôle chápeme to, že subjekt začne
konanie tým, že nechá prejsť do skutku vôľový postoj vyvolaný motívom alebo
doplní pudové sily, ktoré vôľovému postoju eventuálne chýbajú na základe vlastného
predsavzatia“ (Stein 2010: 159). Vychádzanie z pudu alebo motívu predstavuje
motivačnú zložku, na ktorú nadväzuje rozhodovacia zložka. Rozhodnutia vykonáva
osoba vo svojom jadre, pričom Ja je do neho prijaté (Stein 2004b: 120)
Štruktúra slobodného skutku a jeho podmienky na základe neskorých diel
Edity Steinovej
V neskorých dielach Edity Steinovej možno nájsť štruktúru slobodného
skutku, ktorá sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich častí. Túto štruktúru
možno vyjadriť nasledujúcou schémou:
poznanie → hodnotenie → prianie (predstava), postoj → rozhodnutie (pre cieľ) →
skutok


motivácia
Táto štruktúra sa dosť podobá štruktúram ľudského skutku z jej ranej fázy,
ale je mierne pozmenená, alebo niektoré časti ináč nazýva (napr. fiat teraz nazýva
rozhodnutím vôle). Hlavný rozdiel medzi štruktúrou ľudského skutku v raných
a neskorých dielach Edity Steinovej spočíva podľa mňa v tom, že v raných dielach
vychádzajú z pudu alebo citov, pričom city vedú k motívom, zatiaľ čo v neskorých
dielach vychádzajú z praktického poznania.
Všimnime si bližšie štruktúru ľudského skutku podľa Edity Steinovej v jej
neskorých dielach. Vnútorná štruktúra ľudského skutku sa začína poznaním. Ide
o praktické poznanie, teda poznanie povinnosti človeka. Na toto poznanie nadväzuje
hodnotenie, naň prianie, rozhodnutie. Tieto časti sú ovplyvnené motiváciou a ňou sú
spojené do jedného motivačného celku (Stein 2005a: 92). To znamená, že motivácia
ovplyvňuje všetky časti tejto štruktúry. Motiváciu definuje Edita Steinová ako
pohnutie duše skrze niečo zmysluplné a plné sily (Stein 2006b: 370). Túto motiváciu
poskytuje aj samotný svet, ktorý cez zmysly a intencionalitu človeka dostáva do jeho
zorného poľa a vzbudzuje záujem o ďalšie časti (Stein 2004a: 80-81). Intencionalita
je zachytením niečoho vonkajšieho, čiže predmetov (Stein 2004a: 112). Ľudský
skutok je uskutočnením potencie vôle, ktorá sa odlišuje od potencie rozumu, pričom
obe tvoria potencie ľudského ducha a navzájom sa ovplyvňujú aj pri poznávaní aj pri
konaní (Stein 2004a: 81). Na postoj a rozhodnutie nadväzuje konanie (Stein 2004a:
82). Rozhodovanie môže byť medzi viacerými možnosťami alebo medzi
možnosťami konať alebo nekonať (Stein 2005a: 137).
Nevyhnutnou podmienkou ľudského skutku je rozumný človek.
Rozhodnutie vykonáva osobné ja (Stein 2004a: 86), odohrávajú sa v jadre osoby,
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ktorou označuje ľudskú dušu. Edita Steinová chápe osobné Ja ako ľudské, duchovné,
má svoje vlastné miesto v duši, na jeho najhlbšom mieste (Stein 2004a: 86). To
znamená, že tam, na tom najhlbšom mieste, je osobné Ja doma, odtiaľ vychádzajú
najhlbšie rozhodnutia. Osobné Ja prebýva v duši (Stein 2006b: 363). Osobné Ja nie
je totožné s jadrom osoby (Stein 2005a: 137). ´Vnútorná rozpriestranenosť´ duše
(Stein 2004a: 86) je metaforickým vyjadrením Edity Steinovej pre najväčšiu hĺbku
duše, odkiaľ vychádzajú najzásadnejšie rozhodnutia, kde sa osoba môže celkom
stíšiť v sebe samej. Nositeľom slobody je osobné ja. Podmienkou možnosti slobody
sú dva komponenty tohto osobného ja, autonómny nositeľ podstatných elementov
osoby, a jeho vzťah k duši a jej hĺbke (Wulf 2005: 258). Jadro osoby sa nedá celkom
odhaliť, dokiaľ je v ňom premiešaná potencialita a aktualita, čiže v pozemskom
živote (Stein 2005a: 134). Náuka o jadre osoby a vnútornom živote osoby u Edity
Steinovej je ovplyvnená Teréziou Avilskou (Wulf 2002: 364) a Jánom z Kríža
(Ferrer 2003).
Niektoré skutky môžu byť vykonané aj menej vedome, napríklad zavretie
okna, ale nie sú vykonané úplne nevedome (Stein 2005a: 130). Edita Steinová tým
prijíma celú škálu rôznych stupňov vedomia od úplného nevedomia cez čiastočné
vedomie až po úplné vedomie. Slobodné skutky sú vykonané vo vedomí, nie v stave
oslabeného vedomia. Človek vtedy si musí byť vedomý seba samého, svojho cieľa,
svojej slobody a svojej možnosti. Slobodné skutky vytvára iba v určitom období
svojho pobytu (Stein 2005a: 226-227). Vtedy prechádza do vyššieho spôsobu bytia
(Stein 2005a: 228). Okrem toho Edita Steinová kritizuje názor Tomáša Akvinského,
že niektorá činnosť vyšších duchovných schopností nie je viazaná na telo poukazom
na vtedy málo preskúmanú činnosť mozgu (Stein 2005a: 231).
Na rozhodnutie vplýva podľa Edity Steinovej aj cit (Gemüt), ktorý
spoznáva aj hodnoty (Stein 2005a: 119). Jeho citový život predstavuje škálu
vnútorných stavov, nálad a intencionálne akty, v ktorých sa mu ukazujú hodnotové
kvality predmetov. Tým poznáva svet ako svet hodnôt, etických či estetických, ale aj
stavbu vlastnej duše. City ovplyvňujú stav človeka, doplňujú alebo umenšujú jeho
silu. Ríša pozitívnych hodnôt je prameňom duchovnej sily (Stein 2004a: 113). City
majú blízky vzťah k vôli aj k rozumu. Duša cez city prijíma to, čo na ňu pôsobí
zvonka, a cez city vyjadruje vôľový postoj. Cez city je aj v sebe samej a zaoberá sa
tým, čo do seba prijíma (Stein 2004a: 129). Tu ide o vzťah citov a rozumu. City
(Gefühle) sa stávajú motiváciou konania aj poznania, lebo je nimi povzbudzovaný
celý duchovný život (Stein 2005a: 249). Prijímanie podnetov zvonka je aj citové.
Cítenie je medzi rozumovým poznaním a vôľou. Prijímanie súcna nie je iba
rozumové, ale aj citové, nimi je zachytená hodnota súcna a jeho význam pre vlastné
súcno. Na základe citov a vôle k nemu zaujíma postoj (Stein 2006b: 383). V diele
Veda kríža Edita Steinová tvrdí, že ak city (passiones) rozum usmerní smerom
k dobru, posilnia dušu cnosťami, ak nie sú udržané na uzde, poškodia jej neresťami
(Stein 2007: 74). Tu je Edita Steinová pod vplyvom náuky Jána z Kríža, ale celkom
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v duchu Tomáša Akvinského, hoci ich rozoberá menej podrobne ako Tomáš
Akvinský.
Hodnotenie človek vykonáva na základe spoznania hodnôt. Hodnoty Edita
Steinová člení na objektívne a subjektívne. Objektívne sú vo veciach, subjektívne
predstavujú význam pre nimi zasiahnutý subjekt. Tieto hodnoty motivujú k ďalšiemu
poznávaniu, ako aj k vôľovému postoju a ku konaniu (Stein 2004a: 81-82). Náuku
o hodnotách rozlišuje pod vplyvom Husserla na materiálnu a formálnu. Formálna
náuka o hodnotách čiže axiológia skúma to, čo je hodnota ako taká, podobne ako
formálna logika. Materiálna náuka o hodnotách skúma vzťah druhu hodnoty ku
škálam hodnôt. Najcennejšie základy materiálnej teórie hodnôt položil podľa nej
Scheler (Stein 2004a: 67). Edita Steinová tu tieto možnosti iba načrtla, bližšie ich
nerozviedla. Dobré je podľa nej to, čo slúži k zdokonaľovaniu druhého, čo
sa označuje ako hodnota. Rozličnosť druhov súcien vytvára základ rozličnosti
hodnôt. Aj tu sa Edita Steinová odvoláva na Schelera a jeho materiálnu teóriu
hodnôt. Ak je súcno tým, čím má byť, čiže ak vlastní svoju esenciálnu pravdu, tak je
dobrým. Hodnota súcna závisí od dosiahnutia účasti na bytí (Stein 2006b: 272-274).
Tým prepája náuku o hodnotách s bytím, podobne ako Tomáš Akvinský. Na
vykonávanie skutku potrebuje vôľa silu, ktorú má osoba v potencii (Stein 2004a:
127). Pri akte vôle je tá sila usmernená jedným smerom. Ak sa to častejšie opakuje,
získava tým trvalé formovanie, a pre ďalšie uskutočňovanie je tým k dispozícii
a daná sila sa môže použiť pre iné akty (Stein 2004a: 126). Úmysel je zameraný na
dobro ako na svoj cieľ (Stein 2004a: 67).
V nadväznosti na sv. Jána z Kríža, ktorý to prevzal od Augustína, prijíma aj
Edita Steinová v diele Veda kríža tri schopnosti duše, rozum, vôľu a pamäť, pričom
prijatie pamäti ako osobitnej schopnosti sa snaží aj rozumovo zdôvodniť. Tým sa
výslovne odlišuje od Tomáša Akvinského, ktorý prijal ako schopnosti duše rozum a
vôľu (Stein 2007: 94). Tieto tri schopnosti prijíma Edita Steinová už aj v dielach
Potencia a akt (Stein 2005a: 149) a Konečné a večné bytie (Stein 2006b: 377-379).
Štruktúra ľudského skutku a jeho podmienky podľa Tomáša Akvinského
Tomáš Akvinský odlišuje ľudské skutky (actiones humanae) od skutkov
človeka (actiones hominis). Ľudské skutky sú také, ktoré vykoná človek ako ich pán
skrze rozum a vôľu, ktoré sú vykonané na základe slobodného rozhodovania (STh: III, q. 1, a. 1, c). Človek teda musí spoznať cieľ svojho konania, aby mohol konať
kvôli tomuto cieľu (STh: I-II, q. 1, a. 2, c).
Tomáš Akvinský sa zaoberá analýzou ľudského skutku vo viacerých svojich
dielach. Vo svojom prístupe použil určité rozlišovania, tie však nerozlišoval
systematicky a preto sa interpreti jeho diela odlišujú v tom, ktoré časti majú
rozlišovať v štruktúre ľudského skutku ako aj v určení ich vzájomného vzťahu.
Tomáš Akvinský totiž zdôrazňuje aj jednotu aktu vôle, ktorý zahrňuje aj voľbu
prostriedkov k cieľu (STh: I-II, q. 12, a. 4). Preto musí dobrý skutok zahrňovať aj
dobrý cieľ (úmysel) aj dobré prostriedky (S. Thomae de Aquino 1980a: d. 38, q. 1, a.
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4, ad 4). V myslení Tomáša Akvinského rozlišujú rozliční autori rozličné elementy:
Pinckaers rozlišuje dvanásť elementov štruktúry ľudského skutky: stanovenie cieľa,
chcenie, úsudok, rozhodnutie, praktický úsudok, rozkaz, pasívna činnosť, úmysel,
súhlas, voľba, aktívna činnosť (Pinckaers 1955: 410). Donagan rozlišuje osem
elementov ľudského skutku: usudzovanie, chcenie, prikazovanie, zamýšľanie,
súhlas, zvažovanie, voľba, rozkaz (Donagan 1981: 653). McInerny vysvetľuje
štruktúru ľudského skutku troma dvojicami: intelektuálne uchopenie chcenia dobra +
vôľa, zvažovanie + voľba, rozkaz + čin (McInerny 1992: 73). Krąpiec preberá od
Woronieckého 12 elementov ľudského skutku, usporiadané do troch častí, pričom
1.,3., 5., 7. a 9. element pripadajú rozumu a 2., 4., 6., 8., 10., 11. a 12. pripadajú vôli:
I. Zámer: 1. Uvažovanie o predmete ako o dobrom alebo zlom, 2. príklon alebo
odpor k predmetu, 3. uvažovanie o predmete ako o cieli, 4. zámer dosiahnuť cieľ, II.
Voľba: 5. uvažovanie o prostriedkoch k cieľu v praktických súdoch, 6. akceptácia
jedných, negácia druhých, 7. rozlíšenie medzi praktickými súdmi, 8. voľba jedného
súdu o dobre, III. Vykonanie: 9. príkaz: usporiadanie činu, 10. aktuálne vykonanie,
11. pasívne vykonanie, 12. uspokojenie z dosiahnutého cieľa (Krąpiec 2000: 140).
Podľa Tomáša Akvinského ľudský skutok charakterizuje úmysel, zameranie
na cieľ, ktorý je aktom vôle. Je spojený so sebareflexiou, ktorá je vykonávaná cez
všeobecné pojmy, čo zvieratám chýba (STh I-II: q. 12, a. 1, c, STh I-II: q. 12, a. 5,
c). Intenciu chápe ako intelektívne sformovaný akt zmyslovej túžby (S. Thomae de
Aquino 1980a: d. 38, q. 1, a. 3, c), to znamená, že je to formovanie, čiže hýbanie
túžby rozumom (Rhonheimer 1994: 278-279). Cieľ je predmetom intencie,
a prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je práve skutok (STh: I-II, q. 12, a. 1, ad 4,
Rhonheimer 1994: 282). Cieľ ľudského konania je teda zahrnutý v konaní, je jeho
vnútornou súčasťou (STh: I-II, q. 1, a. 3, ad 1). Cieľ konania je najprv v úmysli,
preto pripadá vôli (STh: I-II, q. 1, a. 1, c, q. 1, a. 3, ad 2). Intencionálne akty
predpokladajú praktický rozum (Rhonheimer 1994: 185).
Tomáš Akvinský sa snažil aj presnejšie určiť vzťah rozumu a vôle ako
dvoch schopností ľudskej duše. Slobodu vôle chápe ako hýbanie vôľou seba samého,
do čoho sú zapojení rozum aj vôľa. V interpretácii Kima (Kim 2007: 149-173)
v raných dielach Tomáša Akvinského (S. Thomae de Aquino 1980b, STh I) pôsobí
rozum aj vôľa svojou príčinnosťou na vznik skutku, a to tak, že vzájomne na seba
vplývajú, lebo sú odlišné, a tým ich vzájomný vplyv a spojenie umožňuje pohyb
vôle. V neskorých dielach (S. Thomae de Aquino 1980c: q. 6, STh: I-II) Tomáš
podrobnejšie rozvíja aj vnútornú štruktúru aktu vôle z pohľadu, či je vôľa hýbaná
sama sebou, čiže subjektívnu a objektívnu stránku aktu. Objektívnou stránku je
vykonanie aktu vôle, subjektívnou stránku je špecifikácia aktu (S. Thomae de
Aquino 1980c: q. 6, STh: I-II, q. 9, a. 1, c). Vôľa je teda potenciou vykonať akt vôle
a vykonať určitý akt vôle, čiže byť zameranou na ten alebo onen objekt. Vôľa teda
pre vykonanie ľudského skutku potrebuje ako prostriedok aj samotný vôľový akt
(STh: I-II, q. 9, a. 1, ad 3). Chcenie cieľa zahrňuje aj premýšľanie nad prostriedkami
na jeho dosiahnutie, a keď je o tom vykonaný úsudok, tento úsudok nasleduje nové
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chcenie, ktoré v sebe zahrňuje reflexívnu silu výkonu vôle a zameranie sa na
prostriedok konania (S. Thomae de Aquino 1980c: q. 6, c, Kim 2007: 154-156).
Vôľa hýbe rozum na vykonanie skutku, špecifikáciu skutku zasa vytvára rozum.
Posledný cieľ človeka chce človek nutne preto, lebo je to jeho blaženosť, a musí
chcieť aj všetko to, čo je nutne naň zamerané, teda byť a žiť. Nemusí chcieť to, čo
nie je nutne k nemu zamerané (STh: I-II, q. 10, a. 2, ad 3). Špecifický cieľ konania,
teda nie posledné dobro, človek môže chcieť aj nechcieť vykonať, alebo môže aj
chcieť to alebo ono (S. Thomae de Aquino 1980c: q. 6, c).
Vôľa sa môže začať hýbať iba vzhľadom na určité objekty, vzhľadom na
ktoré je už činná. Ak je iba v potencii, musí byť hýbaná od iného (STh: I-II, q. 9, a.
4, ad 3). Pohyb vôle predpokladá rozvažovanie, pohyb vôle je teda závislý aj od
činnosti rozumu. Ale aj rozum sa nemôže hýbať bez vôle. Navzájom sú teda na seba
odkázané, ale prvý impulz pohybu musia dostať od niečoho mimo seba (STh: I-II, q.
9, a. 4, c). Tým prvým hýbateľom rozumu a vôle nemôže byť niečo materiálne, lebo
by nemohlo bezprostredne účinkovať na nemateriálne. Preto je prvým hýbateľom
vôle aj rozumu Boh (S. Thomae de Aquino 1980c: q. 6, c). Prvým dôvodom je to, že
duša je stvorená Bohom a je zameraná na všeobecné dobro, na Boha (STh: I-II, q. 9,
a. 6, c). Boh je teda príčinou bytia duše, ale aj jej pohybu (Kim 2007: 179).
V teologickom kontexte znamená toto prvé hýbanie vôle duše Bohom Božiu milosť
(STh I-II: q. 9, a. 6, ad 3). Toto prvé hýbanie vôle Bohom neruší slobodu človeka,
lebo ju hýbe k tomu, aby chcela všeobecné dobro, čiže Boha, ale ku ktorému
konkrétnemu dobra sa obráti, to záleží len na nej (STh: I-II, q. 9, a. 4, ad 1, S.
Thomae de Aquino 1980c: q. 6, ad 4). Podľa Kima tak Tomáš Akvinský v neskoršej
dobe posunul zdôraznenie, ale nezmenil náuku ohľadom vôle. V neskoršej dobe sa
viac sústredil na zdôraznenie pohybu vôle sebou samým a tým aj analýzu vnútornej
štruktúry aktu vôle (Kim 2007: 203). Pritom išlo skôr o dôkladnejšie vysvetlenie
aspektu vôle.
Náuka o dobre ako hodnote u Tomáša Akvinského závisí od jeho
metafyziky. Ľudský skutok je dobrý ohľadom dobra veci tak, že závisí od bytia veci:
koľko bytia vec má, toľko má z dobra (STh: I-II, q. 18, a. 1, c). Zlo vo veci je
nedostatkom toho, čo jej prináleží (STh: I, q. 38, a. 5, ad 1). Dobro skutku závisí
nielen od dobra veci, ale aj od dobra cieľa skutku a okolností skutku (STh: I-II, q.
18, a. 3-4). Dobré je to, čo spozná praktický rozum ako dobré (STh: I-II, q. 5, c).
Skutok zameraný na cieľ je vôľovým aktom (STh: I-II, q. 18, a. 7, c) a môže byť
vnútorným aktom vôle (zamýšľaným, STh: I-II, q. 19) alebo vonkajším aktom vôle
(uskutočneným, STh: I-II, q. 20).
Samotný úsudok ovplyvňujú podľa Tomáša Akvinského aj city (passiones).
Cit je spontánne cítenie spočívajúce vo fyziologickej a afektívnej odpovedi na
nejaký objekt. Cit zahrňuje celého človeka, rozum, vôľu, zmyslové vnímanie, telesné
zmeny (STh: I-II, q. 22, c, Barad 1991: 398). Schopnosti duše tvoria rozum a vôľa.
Keďže city medzi ne nepatria, týkajú sa celého človeka, tela aj duše (Barad 1991:
399). Cit viac pripadá zmyslovej ako rozumovej žiadostivosti (STh: I-II, q. 22, a. 3,
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c), lebo sú zmyslovými reakciami na príťažlivosť alebo odpudivosť sprevádzané
fyziologickými zmenami (Barad 1991: 401). City sami osebe nie sú ani dobré ani
zlé, iba tým, že podliehajú kontrole rozumu a vôle, je v nich dobro alebo zlo, a to
buď, že sú vôľou prikázané, alebo nie sú vôľou zakázané (STh: I-II, q. 24, a. 1, c).
Na začiatku teda city nie sú slobodné, lebo na slobodu si skutky vyžadujú akt
poznania a akt vôle (STh: I-II, q. 6, a. 3, ad 3). K dobru môžu prispieť tým, že človek
je k dobru hýbaný nielen vôľou, ale aj zmyslovou žiadostivosťou (STh: I-II, q. 24, a.
3, c), a to pred úsudkom rozumu alebo vo svojich dôsledkoch (STh: I-II, q. 24, a. 3,
ad 1). City sú pred úsudkom rozumu vzbudené dispozíciou tela alebo zo zmyslov
alebo z predstavivosti. Ak zatemňujú tým úsudok rozumu, umenšujú tým dobro
skutku. Pri dobrých skutkoch môže strhnúť vyššia časť duše nižšiu a tým zvýšiť
dobro skutku, alebo môže pomôcť urýchliť vykonanie skutku a tým zvýšiť dobro
skutku (STh: I-II, q. 24, a. 3, ad 1). Pri zlých skutkoch, ak cit predchádza úsudok,
umenšuje zlobu skutku, ale v dôsledkoch túto zlobu zväčšuje (STh: I-II, q. 24, a. 3,
ad 3). Tomáš Akvinský potom pri jednotlivých citoch dáva aj konkrétne príklady
toho, ako pôsobia na zvýšenie alebo zníženie morálnej kvality skutku. Tým je veľmi
poučný a v detailoch predstavuje svoju náuku ako príklad toho, ako usmerniť city na
zlepšovanie skutkov a tým aj charakteru človeka.
Porovnanie štruktúry ľudského skutku v dielach Edity Steinovej a u Tomáša
Akvinského
Tomáš Akvinský nepredstavil výslovne osobitne štruktúru ľudského skutku,
ale ju rozoberá na viacerých k tomu vhodných miestach. Viacerí autori preto určujú
rozlične rozčlenenú štruktúru ľudského skutku. Edita Steinová prináša štruktúra
ľudského skutku vo svojich raných dielach vychádzajúc z pudov alebo citov a
vo svojich neskorých dielach vychádzajúc z praktického poznania. U Tomáša
Akvinského začínajúci prvok ľudského skutku nachádzajú niektorí autori v zámere
čiže úmysle (Krąpiec 2000), v stanovení cieľa (Pinckaers 1955) alebo v usudzovaní
(Donagan 1981). Edite Steinová k svojmu názoru prišla v raných dielach aj pod
vplyvom rozvíjajúcej sa psychológie, preto si všíma viac úlohu pudu alebo
motivácie. V neskorších dielach si už všíma viac samotný vôľový akt a začína ho
praktickým poznaním. Tomáš Akvinský vychádza pritom viac z analýzy vnútorného
skutku vôle.
Rozhodnutie vykonáva Podľa Edity Steinovej osobné ja, odohrávajú sa
v jadre osoby, ktorým označuje ľudskú dušu. Najhlbšie rozhodnutia vykonáva
človek na najhlbšom mieste duše. Túto náuku vytvorila pod vplyvom Terézie
Avilskej a Jána z Kríža. To sa prejavilo aj v jej analýze citov. Podľa Tomáša
Akvinského voľbu (electio) vykonáva subjekt, jeho racionálna časť, teda rozum
a vôľa. Ak vôľa nasleduje vášne, koná voliac si vášeň (eligens), ale nie z voľby (ex
electione) (STh: II, q. 78, a. 4, ad 3).
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Podľa Edity Steinovej môžu byť niektoré skutky vykonané vedome, iné
menej vedome. Tu bola zrejme ovplyvnená aj Freudom. Tomáš Akvinský výslovne
nepoznal ešte nevedomie a problémy s ním spojené.
City ovplyvňujú podľa Edity Steinovej vôľu aj rozum. Stávajú sa
motiváciou poznania aj konania. Pri ich skúmaní bola ešte dosť ovplyvnená
fenomenológiou. Tomáš Akvinský rozpracoval omnoho podrobnejšie a detailnejšie
svoju náuku o citoch (passiones), ako ovplyvňujú morálnu kvalitu skutkov.
Vychádza z toho, že ľudská duša má dve schopnosti, rozum a vôľu, a city
ovplyvňujú telo, rozum i vôľu. City pochádzajú z telesných hnutí. Iba ak sa do nich
zapojí hodnotenie rozumom a ovládanie vôľou, môžu prispieť k zlepšeniu mravnej
kvality skutkov a tým aj charakteru človeka.
Podľa Edity Steinovej sú objektívne hodnoty vo veciach. Hodnoty určuje
objektívne podobne ako Tomáš Akvinský v závislosti od účasti na bytí. Subjektívne
hodnoty predstavujú význam pre subjekt. Tomáš Akvinský odvodil hodnoty vo
veciach v závislosti od účasti na bytí. Subjektívne sú hodnoty ovplyvnené úmyslom,
prostriedkami, okolnosťami. Tomáš Akvinský sa vyjadroval v tomto precíznejšie a
detailnejšie ako Edita Steinová.
Podobne aj vzťah rozumu a vôle Edita Steinová určuje ako vzájomný vplyv,
ale Tomáš Akvinský ho vysvetľuje omnoho podrobnejšie. V neskorej fáze svojho
myslenia sa vyjadroval ešte podrobnejšie, aby tak dôkladnejšie vysvetlil slobodu
vôle a jej vzťah s rozumom. Edita Steinová pod vplyvom Jána z Kríža prijíma
Augustínovu triádu schopností človeka, rozum, vôľu a pamäť. Tým sa odlišuje od
Tomáša Akvinského, ktorý prijímal dve schopnosti človeka, rozum a vôľu.
Záver
V tomto príspevku bola preskúmaná štruktúra ľudského skutku v dielach
Edity Steinovej v porovnaní s Tomášom Akvinským, ako aj jednotlivé časti tejto
štruktúry, v ranom a neskorom období ich tvorby. Pri ich porovnaní sa ukázalo, že
Edita Steinová niekedy ešte ostala pod vplyvom fenomenológie (napr. pri
predstavení citov). Vo viacerých dielach priniesla časti štruktúry ľudského skutku,
ale pre jeho komplexné poznanie si treba všimnúť jej náuku z viacerých miest vo
viacerých dielach. Tomáš Akvinský išiel v mnohých častiach do detailnejšieho
skúmania ako Edita Steinová, napr. pri analýze citov, pri analýze vzťahu rozumu
a vôle. Edita Steinová zas priniesla podnety aj z aktuálneho skúmania jej doby, napr.
vplyv nevedomia. Tomáš Akvinský vyniká v precíznom vypracovaní jednotlivých
častí a podmienok potrebných na vykonanie a hodnotenie ľudského skutku. Obaja
často vyslovujú svoje filozofické názory v teologickom kontexte, ktoré sa dajú
starostlivým skúmaním odhaliť a dajú sa preskúmať rozumové dôvody na ich
prijatie.

311

LITERATÚRA
BARAD, J. 1991: Aquinas on the Role of Emotion in Moral Judgment and Activity. In The
Thomist, roč. 55, 397-413.
DONAGAN, A. 1981: Thomas Aquinas on human action. In KRETZMANN, N., KENNY,
A., PINBORG, J., STUMP, E. (eds.) The Cambridge History of Later Medieval Philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press, 642-654.
FERRER, U. 2003: Spuren von Johannes von Kreuz im Werk Edith Steins. In BECKMANN,
B., GERL-FALKOVITZ, H.-B. (Hg.) Edith Stein. Themen – Bezüge – Dokumente. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 135-146.
KIM, Y. (2007): Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin. Berlin: Akademie.
KRĄPIEC, M. A. 2000: Akt ludzki. In Powszechna encyklopedia filozofii. Zv. 1: A-B. Lublin
: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 133-145.
McINERNY, R. 1992: Aquinas on human action. A Theory of Practice. Washington: The
Catholic University of America Press.
PINCKAERS, S. 1955: La structure de l´acte humain suivant saint Thomas. In Revue
Thomiste, roč. 61, 393-412.
RHONHEIMER, M. 1994: Praktische Vernunft und Vernünftigkeit der Praxis.
Handlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der
aristotelischen Ethik. Berlin: Akademie.
STEIN, E. 2004a: Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesungen zur philosophischen
Anthropologie. Edith Steins Gesamtausgabe - ESGA 14. Freiburg im Br.: Herder.
STEIN, E. 2004b: Einführung in die Philosophie. ESGA 8. Freiburg im Br.: Herder.
STEIN, E. 2005a: Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins. ESGA 10. Freiburg
im Br.: Herder.
STEIN, E. 2005b: Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie. ESGA 15. Freiburg im
Br.: Herder.
STEIN, E. 2006a: Eine Untersuchung über den Staat. ESGA 7. Freiburg im Br.: Herder.
STEIN, E. 2006b: Endliches und Ewiges Sein. Versuch eines Auftiegs zum Sinn des Seins.
ESGA 11/12. Freiburg im Br.: Herder.
STEIN, E. 2007: Kreuzeswissenschaft. ESGA 18. Freiburg im Br.: Herder, 3. Aufl.
STEIN, E. 2008: Zum Problem der Einfühlung. ESGA 5. Freiburg im Br.: Herder.
STEIN, E. 2010: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der
Geisteswissenschaften. ESGA 6. Freiburg im Br.: Herder.
S. THOMAE DE AQUINO 1980a: In Sententiarum. S. Thomae Aquinatis Opera Omnia. Ed.
R. Busa. Stuttgart-Bad Canstatt: Frommann-Holzboog, zv. 1.
S. THOMAE DE AQUINO 1980b: Quaestiones disputatae De veritatae. S. Thomae Aquinatis
Opera Omnia. Ed. R. Busa. Stuttgart-Bad Canstatt : Frommann-Holzboog, zv. 3,
1-186.
S. THOMAE DE AQUINO 1980c: Quaestiones disputatae De malo. S. Thomae Aquinatis
Opera Omnia. Ed. R. Busa. Stuttgart-Bad Canstatt: Frommann-Holzboog, zv. 3, 269-352.
S. THOMAE DE AQUINO 1999: Summa theologiae, Cinisello Balsano: Edizioni San Paolo,
3. ed. (STh).
WULF, C. M. 2002: Subjekt - Person - Religion. Edith Steins Vermittlung zwischen
philosophischer und theologischer Anthropologie. In Freiburger Zeitschrift für Philosophie
und Theologie, roč. 49, 347-369.
312

WULF, C. M. 2005: Freiheit und Grenze. Edith Steins Anthropologie und ihre
erkenntnistheoretische Implikationen. Vallendar-Schönstatt: Patris, 2.überarbeitete Aufl. (1.
Aufl 2002).
Tento článok bol napísaný v rámci riešenia vedeckého grantu VEGA 1/1067/11 Sloboda
človeka a determinizmus.

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská 1
034 01 Ružomberok
peter.volek@ku.sk

313

NÁČRT ANTISTOICKÉHO POSTOJA V CHÁPANÍ EMÓCIÍ
V PRÁCACH
D. HUMA A J.-J. ROUSSEAUA
Simona Wagnerová
Abstract: The aim of the paper gives a short review of the sentences about emotions in
Hume´s philosophical works and in J-J. Rousseau writtings. Both philosophers supported the
idea of releasing form the ratio and the rationality in the period of Cartesians philosophy.
Finally, authors analyze and emphasize the value of emotions for practical, rational and
moral life of human being.
Key words: emotions, morality, racionality, human being

V rámci recepcie pestrej palety koncepcií a smerov sa mnohí autori novovekej
filozofie zaoberali aj problematikou ľudských emócií, ich úlohou v živote, vzťahom
k rozumu či morálke. Tento záujem bol spojený s celkovým antropocentrickým
obratom vo vtedajšej filozofii a s poňatím človeka ako telesnej, svetskej a pozemskej
bytosti. Hlavný „mienkotvorný“ prúd polemík o emocionalite sa viedol medzi
novodobými prívržencami stoického racionalisticko-normatívneho pohľadu na ňu
a na antistoicky zmýšľajúcimi autormi, ktorí zdôrazňovali určujúci význam emócií
(napr. sympatie, súcitu a pod.) pre racionálny a morálny život človeka. K druhej
skupine autorov neodmysliteľne patria názory Davida Huma a J.-J. Rousseaua, ktorí
sa zasadzovali o rehabilitáciu emocionálnej stránky ľudskej prirodzenosti paradoxne
v čase, keď kulminovali európske osvietenské snahy, založené na presvedčení
o neobmedzených možnostiach ľudského rozumu a poznania v riešení všetkých
ľudských a spoločenských záležitostiach.
David Hume (1711-1776) svojim učením vyvolal záujem o problematiku emócií
a spôsobil, že táto téma prestala byť v novovekej filozofii iba marginálnou
záležitosťou. Inšpiroval novú podobu diskusie o vzťahu emócií a rozumu, emócií
a mravnosti, ako aj o otázke vzťahu emócií a poznania. Z týchto pozícií radikálnym
spôsobom kritizoval novovekú racionalistickú filozofiu a zvlášť jej chápanie človeka
(ľudskej prirodzenosti) a jeho mysle. Týkalo sa to ako racionalistickej teórie
poznania, tak aj učenia o duši a etiky.1 Humova psychológia vášní, vrátane
1

Pre pochopenie jeho názorov na emocionalitu je potrebné aspoň v skratke zrekapitulovať
jeho poňatie ľudskej mysle. Ako píše v svojom Skúmaní ľudského rozumu „Delíme ...
všetky duševné vnemy na dve triedy či druhy podľa stupňa sily a živosti. Tým menej
silným a živým hovoríme obyčajne myšlienky alebo idey (predstavy). Pre tie druhé nemáme
v angličtine ... vhodný výraz ... Hovorme im teda dojmy ... Slovom dojem rozumieme
všetky svoje živšie vnemy, keď počujeme, vidíme, cítime, milujeme, nenávidíme, túžime
alebo chceme (Hume 1972 : 44). Zároveň pokračuje: „ ... všetky naše idey, čiže menej silné
vnemy, sú kópie našich dojmov alebo živších vnemov“(Hume 1972: 46). Už tu nachádzame
nielen obyčajnú klasifikáciu obsahov vedomia na dojmy (impresie) a idey, ale aj
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klasifikácie i podrobných analýz charakteru i štruktúry jednotlivých emócií, je
v svojej podstate vlastne prípravou pre jeho úvahy o ľudskom konaní a o morálke.
Samotné emócie delí Hume podľa dvoch základných a doplňujúcich sa kritérií na
tiché (cit pre krásu a cit pre morálku) a prudké (láska a nenávisť, žiaľ a radosť, pýcha
a pokora) na jednej strane a na priame (túžba, odpor, žiaľ, radosť, nádej, strach,
zúfalstvo a pocit bezpečia) a nepriame (pýcha, pokora, ctižiadostivosť, samoľúbosť,
láska, nenávisť, závisť, ľútosť, zlomyseľnosť, štedrosť) na strane druhej.
Hume odmieta prevládajúcu racionalistickú interpretáciu motivácie,
pochádzajúcu ešte od Sokrata a kulminujúcu stoikmi, založenú na rozume, ako
určujúcej hybnej sile ľudskej činnosti. Správne konanie je podľa tohto tradičného
postoja, ako vieme, podriadené vláde a kontrole rozumu. Vo vzťahu rozumu
a emócií to potom znamená, že rozum v ňom je (alebo má byť) pánom a emócie
sluhom či otrokom. Pritom sa na druhé často pozerá ako na protirozumové
(iracionálne). Hume prichádza s ideou, ktorá pomer oboch spomínaných mohutností
obracia o stoosemdesiat stupňov. Povedané radikálne a jeho slovami: „Rozum je
a mal by byť len otrokom vášní, a nikdy si ani nemôže nárokovať na nič iné, ako im
slúžiť a poslúchať ich“ (Hume 1978: 415). Pritom samotné emócie považuje za
mimoracionálne (nie sú racionálne ani iracionálne). Hume tak nielenže rehabilituje
úlohu emócií v ľudskom živote a považuje ich za nutnú zložku ľudskej
prirodzenosti, ale dokonca chápe tento mimoracionálny aspekt našej duše, podobne
ako sv. Augustín vôľu, nielen za určujúci faktor života človeka, ale aj samotného
rozumu. V tejto súvislosti Hume zastáva názor, že „(1) len rozum sám nikdy nemôže
motivovať naše konanie a že (2) nemôže usmerňovať naše činy opačným smerom
ako vášne“ (Radcliffe 2005: 73).
V prvom prípade (1), rozumové usudzovanie (t. j. deduktívne, resp. kauzálne
spájanie ideí) nemôže byť základom toho, čo je pre nás žiaduce a nežiaduce a teda
ani stanovovania cieľov nášho konania. „Ony objavujú pravdy; keďže sú však tieto
pravdy ľahostajné a nespôsobujú ani túžbu ani odpor, nemôžu mať vplyv na naše
správanie a konanie“ (Hume 1899: 4). Naopak, to, čo naše konanie motivuje sú
emócie (najmä priame a prudké). Lebo „Túžba a odpor k určitému predmetu vzniká
z vyhliadky na potešenie alebo trápenie, a tieto emócie sa rozširujú aj na príčiny
a účinky daného predmetu, ako nám ich ukazuje rozum a skúsenosť“ (Hume 1978:
414). Rozum, na základe informácií o kauzálnych spojeniach, nám dáva iba
prostriedky, ako dané ciele dosiahnuť. Je teda čisto služobný a inštrumentálny.
Samotné ,,konanie vzniká na základe čohosi iného, než je usudzovanie – práve na
filozoficko-empirický predpoklad, že idey sú nejako odvodené od impresií a teda nie sú
v mysli človeka určujúce. Primárny obsah a základ mysle tvoria impresie. Aj impresie delí
Hume na dve skupiny – na impresie z pociťovania (percepcie farieb, chutí, pachov a pod.) a
na impresie z premýšľania - emócie, resp. vášne. Emócie vznikajú vtedy, keď premýšľame
o príčinách svojich potešení a trápení. Nie sú to však iba idey potešenia a trápenia, tie
vznikajú keď myslíme na potešenie a trápenie (Radcliffe 2005: 15).
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základe chcenia, túžob, vášní, emócií“ (Hume 1989: 37). To, čo pokladáme za
praktické usudzovanie je jednoducho len vypracovanie tých najlepších prostriedkov
k uspokojeniu túžob, ktoré nemajú pôvod v rozume, ale vo vášní. Alebo povedané
ešte inak: „keďže poznávací rozum hovorí v zásade o faktoch, o tom, čo je a všetky
úsudky sú založené na istom zreťazení tvrdení o faktoch, nikdy sa v nich nemôžeme
dostať od konštatovania (východísk), že niečo je (nejakým spôsobom) k záveru, že
niečo má byť (nejakým spôsobom), že je žiaduce či hodnotné, aby sme to dosahovali
v konaní“ (Radcliffe 2005: 90). Tento názor, ako uvidíme, je zvlášť významný
najmä v súvislosti s Humovým chápaním základu a pôvodu mravného konania a
mravnosti vôbec. Rovnako aj v druhom prípade (2) dospieva Hume k záveru, že
rozum neovláda a nemôže ovládať vášne, pretože obe tieto stránky duše nemôžu
nikdy viesť ľudské konanie opačným smerom. Ako upozorňuje E. Višňovský, podľa
Huma „to, čo môže súperiť s vášňou, nemôže byť rozum (hoci to takto mnohí
chybne označujú), ale znova len vášeň“ (Višňovský 2000: 40). Pretože, ako už
vieme, iba vášeň môže tvoriť vnútornú silu k pohybu ľudského konania nejakým
smerom. Samotný rozum, ak tu niečo plní, tak iba pomocnú, sprostredkujúcu úlohu. 2
Vyššie spomínané úvahy domýšľa Hume aj smerom k otázke základu
a pôvodu ľudskej mravnosti. Ak totiž zdrojom ako aj kritériom mravného
a nemravného konania
(a morálky vôbec) v ľudskom živote nie je rozum, keďže, ako vieme, prechod od
existujúceho k žiaducemu je nelegitímny, potom ho musíme hľadať
v mimoracionálnej sfére emócií. „Na dosiahnutie konsenzu v citovom hodnotení
v rámci spoločenského styku a v dialógu je nevyhnutné si stanoviť všeobecné
mravné meradlo, podľa ktorého povahy a mravy chválime alebo odsudzujeme“
(Hume 1899: 64). Podľa Huma sa ukazuje, že máme akýsi vrodený záujem nielen
o to, aby sme ako indivíduá dosahovali príjemné zážitky a vyhýbali sa nepríjemným,
ale tiež o to, aby sa naše názory na otázky cnosti a neresti zhodovali s názormi iných
ľudí. Preto sa vciťujeme do afektov iných a hodnotení, ktoré sú v nich obsiahnuté,
sympatizujeme s nimi. S cnostnými ľuďmi súhlasíme, nemravné tvrdenia alebo činy
odmietame. Táto sympatia je v základe tzv. mravného citu, ktorý je základom
mravnosti, mravného konania i súdenia (hodnotenia).3 „Sympatia je schopnosť
2

V Humovej koncepcii si motivácia vyžaduje vášeň, city a žiadostivosť. Rozum len
v spojení s nimi môže motivovať naše konanie, respektíve rozum podporený vášňou môže
byť dôvodom alebo motívom konania (Višňovský 2000: 41). Radcliffe k tomu dodáva, že
podľa Huma vášne, na rozdiel od rozumového poznania, nemajú kognitívny obsah, nič
v realite nereprezentujú, nehovoria nám o tom, aký je svet. Potom však proti rozumu sa
nemôže postaviť to, čo nemá kognitívny obsah (vášne), ale iba presvedčenie vznikajúce
z rozumu. Preto rozum a vášeň nemôžu viesť konanie človeka opačným smerom (Radcliffe
2005: 76-77).
3
Ako píše E. Višňovský, tvorcami teórie mravného citu boli už lord Schaftesbury a F.
Hutcheson. D. Hume a neskôr aj A. Smith na nich v svojich koncepciách nadväzujú
(Višňovský 2000: 46).
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premeniť ideu vášne iného človeka na svoju vlastnú impresiu“ (Hume 1978: 317). V
Skúmaniach o zásadách mravnosti Hume vysvetľuje sympatiu ako skutočnosť,
v ktorej pozorovateľ empaticky, na základe schopností vcítenia sa, zdieľa úplne
nezávisle na svojej vôli a záujmoch, pocity šťastia a utrpenia, ktoré prežíva
pozorovaná osoba
(Hume 1899: 138 ). Hoci mravný cit sympatie nie je podľa Huma tak intenzívny ako
napríklad cit ctižiadostivosti alebo márnotratnosti, stáva sa však akýmsi prvotným
princípom, základom mravnosti. Dôležitým faktom je to, že Hume je presvedčený,
že cit sympatie nás dokonca nabáda k tomu, aby sme dokonca schvaľovali činy,
ktorých dôsledky sú v rozpore s našimi vlastnými, egoistickými zámermi.
Istou paralelou k Humovi, čo sa týka názorov na emócie a ich miesto v živote
človeka a spoločnosti, bol vo Francúzsku J.-J. Rousseau (1712-1778). Jeho poňatie
danej témy však nebolo, na rozdiel do Humovho, až natoľko prepracované
a systematický podané. Zmienky o primáte citov oproti rozumu nachádzame vo
väčšine jeho diel, ale najmä v jeho prácach Rozprava o pôvode a príčinách
nerovnosti medzi ľuďmi, Emil alebo o výchove a Júlia alebo Nová Heloise.
Už v svojom prvom diele Rozprava o vedách a umeniach alebo o tom, či
obnova vied a umení prispela k očiste mravov prichádza Rousseau s „kacírskou“
myšlienkou, že vedy neprispievajú k upevneniu mravnosti človeka, skôr naopak –
znamenajú jej úpadok a tak aj úpadok kultúry. Príčina spočíva, podľa neho, v tom, že
práve prostredníctvom nich sa človek odcudzil svojej podstate a prirodzenosti. Veda,
umenie a nich založená kultúra a spoločnosť zničili prirodzenú a prírodnú
neskazenosť ľudskej bytosti, jej vnútornú čistotu a slobodu.4 V takejto spoločnosti je
človek neustále manipulovaný, ovládaný a nie je slobodný ani vtedy, keď je bohatý.
Vo svojej práci Emil alebo o výchove opisuje ako nepretržite zápasíme medzi
spoločnosťou a prírodou (prirodzenosťou), prikláňame sa raz k jednej alebo druhej
strane, pričom na konci života zisťujeme, že nie sme v zhode ani s jedným.
,,Spoločenský človek sa skrýva celý vo svojej maske, pretože takmer nikdy nežije
vlastným životom, vždy je sám sebe cudzí a necíti sa dobre, ak sa má vrátiť do
vlastného ja“ (Rousseau 2002: 282). Človek sa odcudzil vlastnej prirodzenosti, ktorá
podľa Rousseaua spočíva v jej citovom charaktere. Prvenstvo citu pred rozumom
vysvetľuje presvedčením, že naša citlivosť bola skoršia než naša inteligencia „ pre
4

Podľa neho je prirodzený človek, na rozdiel od názoru T. Hobessa, človek dobrý, láskavý,
milujúci, vznešený a dokonale mravný aj bez toho, aby bol „racionalistický.“ Pokazený je
iba spoločnosťou. „Všetko je dobré, ako vychádza z rúk pôvodcu všetkých vecí, všetko sa
zvrháva v rukách človeka. ...on všetko prevracia, všetko znetvoruje, nič nechce mať tak,
ako to urobila príroda, ani človeka nie“ (Rousseau 2002: 6). ,,Človek zotrváva v stave
prirodzenej dobroty, ak ma málo potrieb a málo sa porovnáva s ostatnými. Zlým sa stáva
vtedy, ak má potrieb mnoho a príliš dbá na úsudok druhých“ (Rousseau 2002: 239).
Rousseau vášnivo kritizoval racionalistické schémy encyklopedistov, ich predstavu
spoločenského života a prirodzeného stavu. Zákony podľa neho spočívajú v mravoch a nie
v rozume.
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nás existovať znamená cítiť, skôr sme mali pocity než predstavy“5 (Rousseau 2002:
370). City, ako čosi, čo nie je, podobne ako u Huma, iracionálne, ale iba
mimoracionálne, určujú rozum. ,,Ľudský rozum je citom vďačný, ich činnosťou sa
rozum zdokonaľuje, a my sa ho snažíme poznať len preto, že sa chceme radovať“
(Rousseau 1989: 94). Rozum, kultivovaný citmi nám nie je na škodu.
V prirodzenom stave človek pociťuje zdravú sebalásku, ktorá je sprevádzaná
prirodzeným súcitom. To sú dva základné city, ktoré, podľa Rousseaua, určujú jeho
podstatu. „Keď uvažujem o prvej a najjednoduchšej činnosti ľudskej duše, myslím,
že tu pozorujem dve zásady, staršie než rozum: jedna nás núti zaujímať sa o svoj
blahobyt a svoje zachovanie, druhá nám vnuká prirodzený odpor, keď vidíme hynúť
alebo trpieť ktorúkoľvek citlivú bytosť, predovšetkým však blížnych. Domnievam
sa, že spolupráca a spojenie, ktorého je náš duch schopný z týchto dvoch zásad
vytvoriť, ... vznikajú všetky pravidla prirodzeného práva“ (Rousseau 1989: 80).
„Súcit je prvý cit, ktorý sa podľa prirodzeného poriadku dotýka ľudského srdca“
(Rousseau 2002: 271) a zároveň to je „prirodzený cit, ktorý v každom jednotlivcovi
oslabuje lásku k sebe samému, čím prispieva k zachovaniu celého rodu“ (Rousseau
1989: 107). Súcit má teda v prirodzenom stave prevahu nad sebazáchovou či láskou
k sebe a zároveň sme v tomto stave schopní intenzívnejšieho spolucítenia ako v stave
rozumovom. Práve racionálne úvahy nás podľa Rousseaua nabádajú k tomu, aby sme
sa sústredili viac na seba ako na ostatných. Naopak, súcit pomáha ľuďom
uvedomovať si zásadu prirodzeného dobra, aby čo najmenej ubližovali druhým.
Preto môžeme, podľa neho, považovať súcit za prvú (a jedinú), prirodzenú cnosť,
ktorú človek „používa pred všetkým uvažovaním“ (Rousseau 1989: 105). Z tejto
prvej cnosti, podľa Rousseaua, „vznikajú všetky spoločenské cnosti“ ... „skutočne,
čo iného je veľkomyseľnosť, milostivosť, ľudskosť, ak nie súcit poskytovaný
slabým, vinníkom alebo celému ľudstvu? Alebo dobrosrdečnosť a priateľstvo – to sú
následky stáleho súcitu, sústredného na jeden zvláštny predmet, pretože, čo iného je
priať si, aby niekto netrpel, než priať si, aby bol šťastný?“ (Rousseau 1989: 106)
Takto je nielen celá ľudská morálka, ale aj celý spoločenský život založený na tomto
prvotnom cite – súcite a nie na rozume (Nussbaum 2000: § 5).6
5

Podľa Rousseaua sú v istom ohľade pojmy pocitmi a pocity pojmami. Obidve slová
zodpovedajú každej percepcii, ktorá nás zamestnáva tak svojím predmetom, ako aj nami
samými, ktorých sa dotýka. Len od poradia týchto percepcií závisia ich pomenovania, ktoré
im zodpovedajú. Ak sme v prvom rade zamestnaní predmetom, myslíme na seba len
prostredníctvom reflexie, hovoríme o pojme. Naopak, ak našu pozornosť vzbudí získaný
vnem a myslíme na predmet, ktorý ho vyvolal, vtedy hovoríme o pocite (Rousseau 2002:
480).
6
Platí to tiež o náboženstve. Za jeho základ považuje Rousseau úprimný náboženský cit.
Vo Vyznaniach viery Savojského vikára sa stavia proti prevažujúcemu racionalistickému
deizmu a materialistickému ateizmu vtedajšej spoločnosti. Náboženská náruživosť podľa
Rousseaua povznáša ľudské srdce, dodáva človeku odvahu čeliť smrti a nachádzať tie
najvznešenejšie cnosti. Aj preto je Rousseau v otázke samotného poznania Boha opatrnejší.
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Dôraz Davida Huma a J.-J. Rousseaua na nezastupiteľnú úlohu citu v živote
človeka – v ich mravnej, estetickej i náboženskej výchove a v kultúrnom
i spoločenskom živote vôbec, inšpirovali mnohých neskorších antiintelektualisticky
zameraných mysliteľov, vrátane reprezentantov romantizmu.
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Ako sám tvrdí „čím väčšmi sa usilujem skúmať jeho nekonečnú bytosť, tým menej ju
chápem, stačí mi však vedomie, že je a čím menej ho chápem, tým hlbšie sa mu klaniam“
(Rousseau 2002: 364). Nakoniec, citový základ má, podľa Rousseaua, aj poznanie.
Korektúru prvotných zmyslových poznatkov totiž nevykonáva rozum, ale cit (Čechák 1989:
42).
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ŠPECIFICKÝ CHARAKTER ROUSSEAUOVHO DEIZMU
Milan Zigo
Abstract: The autor of the paper tries to distinguish the character of Rousseau's deism from
the“prevalentdeism“ which was wisdespread at the time of enlightement in England (J.
Toland and others) and in France (F. A. Voltaire, many of the encyclopaedistes and others).
This deism has significanthy rationalistic basis, it make use of the scientific knowledge, it is
offen ironic towards religion and the like. Rousseau's deism springs from the emotion (heart),
it respects the nature in us as well as around us and shows a deep ( or even godly) admiration
for the universe of Nature. It is connected also to his understanding of the human nature.
Moraver, strong social criticism is incorporated in his deism. The autor of the paper bases his
ontline of Rousseau's deism („open deism“) mostly on The Creed of a Savoyard Priest, bud he
take into account others works by Jean - Jacques as well. In the concluding remark he draws
our attention to several kery points of the criticism of this kind of deism in the monograph by
J. Maritain.
Key words: J. - J. Rousseau ¬ Prevalent deism ¬ Open deism ¬ The nature in us as well as
around us ¬ Human nature ¬ Emotion and reason

V čase, keď sa Rousseau dostal k podrobnejšiemu rozpracovaniu svojho
variantu deizmu v pedagogickom spise Emil (prelom 50. a 60. rokov 18. storočia)
mal už tento smer za sebou poldruhastoročnú históriu.
Deizmus bol svojho času vyvrcholením stáročných rozkladných pohybov v
kresťanstve, ktoré sa začali zhruba v 11.storočí kacírskymi hnutiami (katari,
albigénci, valdenskí, Wicliffe, husiti a ďalší). Vieroučne a mocensky oslabovali
západné kresťanstvo. Vyššiu etapu rozkladu predstavoval protestantizmus začiatkom
16. storočia v podaní Martina Luthera, ale aj Kalvína, Zwingliho a ďalších.
Viedol až k tridsaťročnej vojne medzi katolíckymi a protestantskými mocnosťami.
Ani Westfálsky mier (1648), ani nasledujúce koncily a „mierové kongresy“
neznamenali koniec vieroučného i politického rozpadu západného kresťanstva. Často
sa vyhrocovali do bratovražedných konfliktov typu bartolomejskej noci (august
1572).
Ani prudko sa rozvíjajúce nové spoločenské vzťahy, vyrastajúce z
počiatkov priemyselnej revolúcie a rozvoja buržoázie, nezastavili náboženskú
nevraživosť v kresťanskej Európe, ale modifikovali viaceré jej motívy i formy.
Vznikali sekty aj v novoustanovených, „odpadlíckych“ cirkvách, vzrastal
náboženský skepticizmus a pod., až sa v najvyspelejších krajinách západnej Európy
objavil fenomén deizmu (spočiatku zvaný „prirodzené náboženstvo“), redukujúci
voľakedy vševysvetľujúcu a všemocnú posvätnú doktrínu na zopár
najabstraktnejších téz, ktoré sa mohli stať skôr východiskom náboženskej tolerancie,
než krvavých zápasov o dogmy. Toto dovtedajšie vyvrcholenie vieroučného úpadku
kresťanstva, či už v katolíckej, reformovanej alebo sektárskej forme nazývame
deizmus.
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Nemôžeme sa tu zaoberať rôznymi formami, ktoré nadobudol v 17. storočí
v Anglicku. Konštatujeme len, že z podoby lockovsko - tolandovskej vyklíčili
semienka, ktoré vo svojich Filozofických (Anglických) listoch (1733) prepašoval
Voltaire do Francúzska. Tu sa úspešne ujali, prepojili s domácimi zárodkami
(pripomeňme len Baylov Historicko - filozofický slovník (1702), aby vydali výdatné
plody, ktorými Diderotova Encyklopédia zásobila nielen každý kút Francúzska, ale
aj viacero centier i kútov Európy, vrátane Horného Uhorska.
Tento typ deizmu, ktorý v rôznych obmenách ovládol väčšinu myslí
francúzskych deistov 18. storočia, spočíval na jednoduchých princípoch: Boh
(možno ho nazvať aj Najvyššou bytosťou) je prvý hýbateľ prírody (hmoty), jej
zákonodarca a garant morálky. Preto si ho treba ctiť a keby nebol, bolo by ho treba
vymyslieť. Všetky ostatné otázky o ňom sú metafyzické a teda neriešiteľné.
Predstava Najvyššej bytosti a jej pôsobenia sa opiera o rozvíjajúce sa poznatky
prírodovedy, teda o rozum stelesnený vo vede. Veda síce ani nepotvrdzuje existenciu
božiu, ani ju nevyvracia. Hoci teologické argumenty v prospech existencie takejto
Bytosti nemožno z hľadiska vedy akceptovať, jej popieranie ateistami podstatne
problematizuje ich pokusy o argumentáciu základných vedeckých problémov už vo
východisku. Tento typ deizmu bol v anglo - francúzskom myslení 17. a 18. storočia
dominantný a štandardný (tak ho v ďalšom texte budeme nazývať).
Tým sa blížime k vlastnej téme príspevku - k špecifickým črtám druhého
variantu francúzskeho deizmu, k Rousseauovej koncepcii.
Treba jej však predoslať stručnú zmienku o Jean - Jacquesovej praktickej
skúsenosti, predchádzajúcej napísaniu Emila. Ako ženevský rodák bol pôvodne
kalvín a istý čas sa dokonca vzdelával v rodine kalvínskeho pastora. Po opustení
Ženevy sa napokon usadil na statku Mme de Warens. Žil tu s prestávkami dvanásť
rokov, vo zvláštnom, nábožensky liberálnom prostredí. Friedrich Heer o ňom v
Európskych duchovných dejinách (2000) hovorí: „Rousseau ... vzdelával svoje
vnútro v Ženeve, Turíne, Benátkach a na statku pani de Warens, na týchto starých
známych miestach európskeho nonkonformizmu a na jednom z tých tisícov
šľachtických majetkov, ktoré boli nositeľmi vnútorného politického a náboženského
odboja v Európe“ (Heer, 2000: 526). Pani de Warens ho poslala do Turína, aby sa tu
pripravil na konverziu na katolicizmus. Na toto obdobie Rousseau nespomína dobre,
no úlohu splnil. Pritom v dobrom si pripomína dvoch abbé, ktorí s ním láskavo a
inšpiratívne diskutovali o náboženstve a stali sa prototypmi savojského vikára, s
ktorým sa stretávame v Emilovi.1 Novonadobudnutý katolicizmus však nebol hlboký
1

V práve citovanej rozsiahlej práci prof. F. Heer Duchovné dejiny Európy, zaraďuje
Rousseaua a podobné osobnosti v „spirituálnych duchovných dejinách“ medzi tzv.
blúznivcov, t. j. mysliteľov odchyľujúcich sa viac či menej od katolíckej ortodoxie,
takpovediac s dobrým úmyslom. Preto aj jeho kritika Rousseauovej vierouky sa odlišuje od
nižšie uvedenej kritiky Maritainovej a neposudzuje sa v konfrontácii so štandardným
deizmom jeho súčasníkov.
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pretože o pár rokov neskôr ho Jean - Jacques zamenil v rámci prípravy návštevy
Ženevy (v polovici 50. rokov), znova za kalvinizmus. Tentoraz mu to vyšlo...
Rousseauove konverzie nemožno chápať ako výraz jeho povrchnosti v
prístupe k náboženským otázkam. Boli vynútené vonkajšími okolnosťami, koniec koncov verejnou mienkou ľahko ovplyvniteľnou náboženským fanatizmom. To sa
však iba v menšej miere týka obdobia, o ktorom tu bola dosiaľ reč, ako rokov po
vyjdení Emila. Vtedy nadobudli doslova tragické rozmery - viedli k vystupňovaniu
jeho psychickej choroby (stihomam) a sprevádzali ho doslova po hrob.
Vydanie Emila vyvolalo odpor duchovenstva a vládnych kruhov vo
Francúzsku i vo Švajčiarsku, kam sa neprozreteľne Rousseau vybral na druhú
návštevu. Teraz sa tam na oficiálnych miestach (najmä cirkevných) stretol s
prevažne chladným až nenávistným prijatím, pričom sa toto prenášalo aj na
mnohých prostých ľudí. Verejnosť naňho nevyberane útočila, mal problémy s
ubytovaním, dokonca došlo k útoku sfanatizovanej tlupy na dom, v ktorom sa po
viacnásobnom sťahovaní usídlil. Napokon bol nútený prijať pozvanie D. Huma a
preplaviť sa k nemu cez La Manche. Tým sa však jeho odysea neskončila....
(Dodajme ešte, že je pozoruhodné, že politicky oveľa nebezpečnejšia Spoločenská
zmluva nemala pre autora až také neblahé dôsledky, hoci vyvolala tiež veľkú nevôľu
francúzskych vládnucich vrstiev.)
Sústreďme sa však na jadro výkladu. Koncom päťdesiatych a začiatkom
šesťdesiatych rokov pracuje Rousseau súbežne na svojich troch najrozsiahlejších
spisoch. Jedným z nich je aj filozoficko - pedagogický spis, venovaný ideálnej
výchove dieťaťa - chlapčeka. Mala by to byť prirodzená výchova, rešpektujúca a
rozvíjajúca jeho danosti a chrániaca ho pred neblahými vplyvmi civilizácie. Bez
toho, že by sme popisovali jej postupné kroky, uvedieme, že až v štvrtej knihe (z
piatich) sa chovanec stretáva s otázkami náboženstva. Má pätnásť rokov a to je
podľa Rousseaua vek, keď môže začať tejto problematike rozumieť a podľa svojho
umu a naturelu sa rozhodovať.
V tom čase sa chovanec Emil stretáva s degradovaným bývalým kňazom,
voľakedy savojským vikárom, ktorý mladíka oboznamuje so svojím osudom, s
vplyvom cirkvi, ale najmä so svojimi princípmi viery. Tieto úvahy sú vložené do 4.
kapitoly Emila ako autonómna časť. Tvoria približne 80 strán celkového textu a
predstavujú, samozrejme, určitý, dosť nesystematický náčrt Rousseauovho chápania
deizmu. Názov tohto textu v texte je Vyznanie viery savojského vikára a v
slovenskom vydaní z roku 2002 ho nachádzame na stranách 335 - 403.
Pokúsiť sa pochopiť a vysvetliť špecifikum Rousseauovho deizmu nie je
možné, ak neurobíme ešte jeden predbežný krok: Ak sa v duchu témy našej
konferencie nepokúsime odpovedať na otázku: ako Rousseau chápal ľudskú
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podstatu, t.j. najzákladnejšie atributívne vlastnosti človeka. Podľa môjho názoru 2,
ľudská podstata je uňho komplexom niekoľkých atributívnych vlastností. Prvou je ako v každej v tom čase vplyvnej koncepcií (už od renesancie) princíp sebazáchovy (ľ amour de soi), ďalšími sú preňho špecifické charakteristiky:
súcit, sloboda a napokon, na prvý pohľad azda paradoxne, schopnosť rozumového
rozvoja. Takto ich nachádzame v druhej časti Rozpravy o pôvode a príčinách
nerovnosti medzi ľuďmi (1753 - 4). Tento základný súbor atribútov ľudskej
prirodzenosti vedie človeka k socializácii, zaujímaniu citových, praktických a
teoretických postojov k svetu, ako aj k pokusom uvažovať o bytosti, ktorá vozdajšie
bytie prevyšuje, transcenduje.
Rousseau slovami savojského vikára vyznáva: „Pokiaľ ide o mňa, nehlásam
nijaký systém, ja človek jednoduchý a pravdymilovný.... netúžim po cti, aby som sa
stal hlavou nejakej sekty, spokojný s miestom, na ktoré ma Boh postavil, nevidím po
Bohu nič lepšie ako ľudské pokolenie. …. Pri mojom návrate k sebe samému rodí sa
v mojom srdci vďačný a požehnaný cit voči Tvorcovi môjho rodu.... Klaniam sa
Najvyššej moci a som dojatý jej dobrodením. Nepotrebujem, aby ma učili tomuto
kroku, sama príroda mi ho diktuje“ (Rousseau, 2002: 352 - 3).
Po rozmanitých diskusiách o takto chápanej viere mládenec reaguje, že nie
je na takej úrovni, aby dobre rozumel týmto myšlienkam prirodzeného náboženstva,
no sľubuje vikárovi: „Zachovám si vaše slová v mojom srdci, musím o nich
premýšľať, Ak sa dôkladne poradím sám so sebou, budem taký presvedčený ako vy,
budete mojím posledným apoštolom a ja vaším obrátencom až do smrti“
(Tamže:377).
Vikár však svojho poslucháča varuje: „Doteraz som vám nepovedal nič
také, o čom by som nebol hlboko presvedčený, no teraz vám vyrozprávam skôr svoje
pochybnosti než svoju mienku“. A vyzýva ho: „Sledujúc moje výklady, spoliehajte
sa na svoj rozum (podč. M. Z. ), lebo neviem, či sa nemýlim.... Hľadajte pravdu sám,
môžem vám sľúbiť len úprimnosť“ (Tamže: 377 -8).
A pokračuje: „V mojom výklade vidíte len prirodzené náboženstvo. Je
veľmi zvláštne, že by bolo potrebné aj nejaké iné (podč. M. Z.). Ako mám vedieť, že
je to nevyhnutné? Ako by som mohol byť vinný, ak cítim Boha podľa názorov, ktoré
sám vložil do môjho ducha a podľa citov, ktoré vložil do môjho srdca? …. Ukážte
mi, čo môžeme pripojiť na slávu Božiu, na dobro spoločnosti a na svoj vlastný
prospech k povinnostiam prirodzeného zákona, a akú cnosť by splodila nová
bohoslužba, ktorá by nebola výsledkom mojej viery ? Najvznešenejšie idey o Bohu
pochádzajú len z rozumu (podč. M. Z.). Pozoruj divadlo prírody a načúvaj vnútorný
hlas! Nezjavil Boh všetko nášmu zraku, nášmu svedomiu, nášmu srdcu? Čo viac
nám ešte môžu povedať ľudia? (t. j. Mojžiš a proroci - M. Z.). Ich zjavenie len Boha
2

Tento názor významne ovplyvnila analýza tohto pojmu Bc. Jany Raganovej v jej diplomovej
práci J. - J. Rousseau - Problém amour - propre (FiFUCM, 2012), kap. 1 (vedúci práce Mgr.
Branislav Motýľ).
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znižuje tým, že mu privlastňujú ľudské vášne. Zvláštne dogmy nielenže
nevysvetľujú ich pojmy o Najvyššom, ale naopak ich ešte väčšmi zatemňujú; …. k
nepochopiteľným tajomstvám, ktorými obklopujú Boha, pripájajú ešte absurdné
protirečenie; … namiesto toho, aby šírili na zemi mier, prinášajú železo a oheň“
(Tamže: 378).
„Výmysel zjavenia“ (v protiklade k „prirodzenému náboženstvu“) teda
znamená, že „od tých čias, ako národy prišli na myšlienku, aby nechali hovoriť
Boha, každý ho nechá hovoriť svojím spôsobom. Keby povedali to, čo hovorí Boh
ľudskému srdcu, bolo by na zemi naveky len jedno jediné náboženstvo“ (Tamže:
379).
Ospravedlňujem sa za túto dlhú „koláž“ z časti Vyznania savojského vikára.
Umožnila mi však stručne zhrnúť „v pôvodnom znení“ viacero navzájom súvisiacich
ideí, vyjadrujúcich špecifické črty Rousseauovho deizmu, ktoré teraz mienim stručne
komentovať.
Po prvé, Rousseau sám charakterizuje svoj deizmus ako „prirodzené
náboženstvo“. Hoci tento pojem v jeho časoch používali aj iní myslitelia, v
Rousseauovom prípade je najpriliehavejší a najlepšie vystihuje povahu jeho
náboženských názorov a ich ontologické zakotvenie a psychologické pozadie.
Všimnime si tiež, že sa vystríha ironizovať náboženstvo.
Treba však upozorniť, že v prívlastku prirodzené (naturelle) sú zjednotené
dva zdroje Rousseauovej náboženskej inšpirácie: Jednak objektívna, vyplývajúca zo
zbožnenia samej prírody (pričom filozofický vplyv Spinozu - ako naznačujú aj iné
sekvencie Vyznania nebol zanedbateľný), jednak subjektívne, prýštiace z vyššie
načrtnutej ľudskej prirodzenosti (la nature humaine).
Po druhé, savojský vikár (v skutočnosti Rousseau) vyvodzuje dôkazy
existencie Najvyššej bytosti, teda deistického Boha, jednak z jeho pôsobenia ako
prvého hýbateľa a po druhé ako zákonodarcu prírody. To sú, podľa neho, prvé dva
argumenty v prospech existencie božej. Zdá sa, že postupuje rovnako ako štandardní
deisti lockovsko - voltairovského typu: že využíva mechanistickú prírodovedu. Je to
však iba zdanie, ktoré nevyplýva z prípadnej Rousseauovej neznalosti prírodných
vied. V tejto oblasti bol dostatočne rozhľadený, aby mohol proste reprodukovať
argumenty štandardných deistov3. On však vedome píše, že pohyb udeľuje pasívnej
3

O jeho informovanosti v oblasti prírodných vied (pravda, nie o hĺbke ich znalosti, či
filozofického prieniku do nich) sa môžeme dozvedieť z rôznych prameňov. Jedným z nich je
báseň, v ktorej zrýmoval, čím všetkým z vied sa zapodieval u Mme de Warens. Okrem mien
filozofov - vedcov (Descartes, Pascal, Locke, Leibniz) sa tu stretávame aj s menami
špecializovaných matematikov, astronómov či fyzikov (La Hire, Cassini, Huyghens,
Fontenelle, Newton, Kepler, Wallis, L` Hôpital), so stálym záujmom o prírodopis (l`histoire
naturelle), ktorý uňho napokon vyústil do zaujatia botanizovaním. Ako o pozoruhodnom
detaile sa zmienime aj o článku, ktorý publikoval v Mercure de France (v r. 1738). Týkal sa
súvislostí expedície Maupertiusa na severný pól a jej dôsledkov pre zavedenie poludníkov.
Faktom však je, že v jeho iných dielach, okrem Vyznaní a v nich obsiahnutých zriedkavých
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hmote akási neurčitá vôľa (Tamže: 346), ktorá transcenduje tento svet. Pri
zákonitosti sveta uprednostňuje skôr pojem všeobecnej harmónie, i keď hovorí aj o
„univerzálnej inteligencii“. Možno, že tento poukaz na Rousseauov pokus vyhnúť sa
už pri základných argumentoch pre deizmus vede (a v nej stelesnenému rozumu) nie
je argumentom. Nie je však aspoň významnou indíciou?
Po tretie, najväčšie interpretačné ťažkosti sľubuje centrálna (nielen polohou,
ale najmä významom) pasáž skúmanej „koláže“. Pripomeňme si ju ešte raz:
„Najvznešenejšie idey o Bohu pochádzajú len z rozumu. Pozoruj divadlo prírody a
načúvaj vnútorný hlas! Nezjavil Boh všetko nášmu zraku, nášmu svedomiu, nášmu
srdcu?“
Tu treba rozlíšiť medzi intuitívnym východiskom viery či presvedčenia o
božej existencii, prináležiacej citovému základu ľudskej podstaty (srdcu) a jeho
rozumovému rozvíjaniu (ešte vždy v rámci ľudskej podstaty) v styku so svetom, t. j.
s prírodou v jej neopísateľnej rozmanitosti. Nech nás nemýli, že hoci preromantik (a
kritik vedy, civilizácie atď.), brojaci proti istej (utilitárnej) forme racionality, váži si
úlohu rozumu ako orgánu súdnosti a teda riešenia problémov.
Žiadny čitateľ Rousseaua nezapochybuje nad dominanciou citovosti (a to
nielen v zmysle emocionality, ale až sentimentality) nad racionalitou.
Vôľu, ktorá pohybuje všetkým na svete a harmóniu, ktorú v takto
rozhýbanom svete nachádzame, označuje autor Vyznania savojského vikára za prvé
dva dôkazy existencie božej. Oba formálne korešpondujú so štandardným deizmom,
fakticky sú však odpozorované z behu prírody a nezakladajú sa na poznatkoch
mechanistickej prírodovedy ( ktorou sa Rousseau vo svoje tvorivej činnosti vôbec
nezaoberal).
Tu sa takmer nenápadne stretávame so skutočnosťou, že rousseauovské
náboženstvo nie je „prirodzené“ iba v zmysle, že je deistické (tak ako väčšina
deistických koncepcií, od ktorých sme sa tu podujali ho odlíšiť), ani len preto, že sa
zrieka Zjavenia, ale zároveň - na rozdiel od oboch variantov - je navyše
prinajmenšom v rovnakej miere založené na vysokom ocenení hodnoty pôvodnej
prírody. To sa, všeobecne povedané prejavuje dvoma spôsobmi: 1. Prakticky vo
všetkých spisoch sa pôvodný - prírodný či prirodzený stav hodnotí z pohľadu
ľudskej prirodzenosti pozitívnejšie ako „civilizovaný“ a 2. úprimným obdivom k
prírode a zhode s ňou (približne na spôsob súčasných „zelených“). Dokazovať tento
druhý aspekt - hoci sa nezdá problematický - je neľahké. Koniec-koncov Rousseau
písal pre „odprírodnených“ Parížanov..... Dostatočne im to predviedol v rozsiahlych
pasážach románu Júlia, ktoré - práve pre ich rozsiahlosť a niekedy i kontext

zmienok najmä o popularizačných dielach Lamyho, sa táto problematika objavuje iba
výnimočne (údaje k tejto poznámke pochádzajú zo štúdie J. Ferrari, Hommes de science dans
l`oeuvre de Kant, s. 354 - 5).
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nemožno v takejto štúdii dostatočne reprezentačne citovať. 4 Možno však poukázať
na to, ako sa v jeho poslednom spise Prechádzky snívajúceho samotára práve prežité
neurózy utišujú v intenzívnom styku s ozajstnou prírodou, v nadviazaní na už
predtým začaté botanizovanie, v ktorom duša rozjatrená mnohými skrivodlivosťami
nachádza relatívny pokoj, bez toho, že by sa - podľa svojho svedomia - musela za
niečo významné kajať a niečo odvolávať. Píše: “Nádherné kvety, pestrofarebné lúky,
svieže tône, potoky, háje, zeleň, príďte a očistite moju obrazotvornosť, pošpinenú
toľkými ohavnými predstavami. Moju dušu, odolnú voči všetkým pohnutiam, môžu
rozohriať už len vnímateľné predmety; mám už iba vnemy a len nimi ma tu na zemi
môžu zasiahnuť muky alebo radosť. Priťahovaný milými predmetmi vôkol seba,
pozorujem ich, rozjímam o nich, porovnávam ich, nakoniec sa ich učím triediť a hľa,
hneď je zo mňa botanik, akým potrebuje byť ten, kto chce študovať prírodu iba
preto, aby ustavične nachádzal dôvody, prečo ju má mať rád.“5 Aj ďalšie stránky
pokračujú v tomto duchu: príroda ako refúgium a zároveň remédium ústrkov
nevďačného sveta. O Bohu, či nadprirodzenom ani zmienka, ba ani náznak takejto
myšlienky. Nie je však náruč Upokojenia a Vyrovnanosti „božskou“ náručou, ktorá
prijala samotárskeho snílka?
Vráťme sa však po tejto dlhšej, ale nevyhnutnej odbočke k pôvodnému
sledu Rousseauových argumentov v prospech jeho chápania deizmu. Po práve
uvedenom dôraze na reálnu prírodu, prichádza s ešte originálnejším argumentom.
Po vyjadrení rozpakov nad stvoriteľskou funkciou Boha, prechádza
savojský vikár (= Rousseau) k tretiemu a poslednému argumentu v prospech
existencie Najvyššej bytosti: „Keď som odhalil tieto božské vlastnosti, podľa
ktorých poznávam jeho jestvovanie, vraciam sa k sebe a bádam, aké miesto
zaujímam vo svetovom poriadku, ktorým vládne Boh a ktorý môžem skúmať.
Nepochybne sa nachádzam na prvom stupni preto, lebo som človek....
Ale čo sa so mnou deje, keď chcem poznať svoje miesto v ľudskej
spoločnosti?....Kde je (v spoločnosti) poriadok, ktorý som pozoroval (v prírode)?
Obraz prírody mi všade poskytuje harmóniu a súlad, obraz ľudskej spoločnosti len
zmätok a neporiadok! Medzi živlami panuje zákonitý poriadok, medzi ľuďmi chaos.
Zvieratá sú šťastné, len ich kráľ je nešťastný! Ó múdrosť, kde sú Tvoje zákony? Ó
Prozreteľnosť, takto riadiš svet? Bytosť najdobrotivejšia, čo sa stalo s Tvojou
mocou? Vidím na Zemi zlo“ (Tamže: 352 - 353).
4

Celý román je oslavou prirodzeného života s častými opismi života v prírode a s prírodou,
najmä v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami na majetkoch pána de Wolmar, Júliinho
manžela. Avšak široko popísaná slávnosť vinobrania v 5. časti (7. list) vedie maďarskú
autorku M. Ludassy k poukazu na Rousseauov konzervatívny ruralizmus, ktorý je v protiklade
k jeho progresívnemu sociálnemu mysleniu. Táto poznámka si nepochybne zaslúži pozornosť
(a svojím faktickým obsahom prehlbuje celkový dojem Rousseauovej vnútornej protirečivosti,
o ktorej nemožno pochybovať, podľa nášho názoru sa však nevymyká z možnosti prijateľného
vysvetlenia).
5
(Rousseau 2001: 118 a n.)
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Tu sa Rousseau dostáva do svojho živlu: domýšľa svoj deizmus, predstavu
dobrotivého Boha, uskutočňujúceho sa cez všeobjímajúcu prírodu, vrtošivú, no
napokon spravodlivú.
Najskôr, pravdaže, argumentuje takpovediac dôvodmi prirodzenej teodicey.
Je to obrana Boha, ktorý nemôže spôsobovať zlo, ani ho trvalo pripúšťať, bráni však
zároveň aj človeka - ako by k tomu prišiel, keď je od prírody dobrý?
Potom vyťahuje argument, na ktorý ako by bol pozabudol. Keď hovoril o
ľudskej prirodzenosti, zdôraznil úsilie o sebazáchovu, citovosť (v podobe súcitu)
rozumovosť (ako schopnosť rozvíjania sa osobnosti prostredníctvom usudzovania),
lenže pred ňou uviedol (ako zložku ľudskej podstaty slobodu, ktorá tak dramaticky
otvára jeho najvplyvnejšie dielo (Spoločenská zmluva). Týmto vyústením do
prirodzenej požiadavky slobody človeka v spoločnosti splýva Rousseauov deizmus s
emancipačným smerovaním celej jeho filozofie. A tým sa najpodstatnejšie líši od
doterajších podôb deizmu. Táto problematika, vyúsťujúca vlastne do osnovania
morálky, dospieva konečne do svojho prirodzeného rámca. Prestáva byť
moralizovaním, stáva sa komponentom reálnej ľudskej emancipácie.
Nazdávam sa, že práve s ohľadom na vysoké hodnotenie étosu žitej a
skutkami preukázanej morálky savojský vikár (teda Rousseau) po britkom odvrhnutí
„výmyslu zjavenia“ (t. j. Biblie) sa neskôr vracia k evanjeliám, aby demonštroval
odlišný vzťah k nim. Nedlho potom, keď znovu zdôraznil, že „jestvuje len jedna
kniha, ktorá je otvorená pred zrakom všetkých, a to kniha prírody“ (Tamže: 394 - 5)
a zopakoval, tentokrát opatrnejšie, „úctivá pochybnosť“ voči Zjaveniu (Tamže:
395), savojský vikár pokračuje: „ Tiež sa vám priznávam, že posvätnosť evanjelia je
dôvod, ktorý hovorí k môjmu srdcu (podč. M. Z.) a bolo by mi ľúto, keby som našiel
proti nej nejakú závažnú námietku. Pozrite na knihy filozofov so všetkou ich
nádherou, aké sú nepatrné v porovnaní s týmto! Môže byť kniha taká vznešená a
súčasne taká jednoduchá ľudským dielom? Môže ten, o ktorom sa v nej hovorí, byť
sám len človekom? Je to vari tón nadšenca alebo ctižiadostivého hlásateľa nejakej
sekty? Aká nežnosť, aká čistota je v jeho mravoch! Aký dojímavý pôvab má jeho
učenie! Akú vznešenosť majú jeho zásady! Aká hlboká múdrosť je v jeho reči! Aká
duchaplnosť, aká jemnosť a aká spravodlivosť v jeho odpovediach, ako ovláda
vášne! Kde je človek, kde je mudrc, ktorý by dokázal konať, trpieť a umrieť bez
slabosti a chvastavosti“ (Tamže: 395 - 6)? A predsa o kúsok ďalej čítame: „Jednako
evanjelium je plné neuveriteľných vecí, ktoré odporujú rozumu a ktoré rozumný
človek nemôže pripustiť, ani pochopiť“ (Tamže: 397). Táto „nedobrovoľná
pochybnosť“ vedie vikára k záveru, že „prvoradá je bohoslužba srdca“ (podč. M. Z.).
Boh neodmieta úctu, ak je úprimná, nech sa mu preukazuje akoukoľvek formou“
(Tamže: 397). A ešte - opäť o dve strany ďalej - poznamenáva : „Pri vyučovaní by
som sa natoľko nepridŕžal ducha cirkvi, ako skôr ducha evanjelia, ktorého dogma je
jednoduchá, morálka vznešená a v ktorom vidím málo náboženských obradov, no
tým viac skutkov lásky“ (podč. M. Z., Tamže: 399).
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Pasáže o evanjeliu, ktoré sme práve odcitovali, síce na prvý pohľad
prekračujú našu tému, ale úzko s ňou súvisia. Viaceré z kladných charakteristík
evanjelií sú analogické s charakteristikami prvotnej prírody, majú s ňou veľa
spoločného. Hlavné však je to, že citované pasáže dramaticky demonštrujú
rozkolísanosť náboženských názorov savojského vikára, ktorá priniesla
Rousseauovi, ako sme sa už vyššie zmienili, toľko útrap a príkorí a životného
duševného nepokoja.
Tomu, nezabudnime, predchádza ešte kritika praxe cirkví vo Vyznaní
savojského vikára, vyjadrená vo formuláciách typu: „Nezamieňajme náboženské
obrady s náboženstvom samým“ (Tamže: 379) alebo „Cirkev rozhodne, že cirkev má
právo rozhodovať“ (390) a veľa podobných. To však nie je nič špecificky
rousseauovské, to je dikcia doby.... Dôležitejšie sú narážky na jestvujúcu sociálnu
nespravodlivosť a kolaboráciu cirkví s feudalizmom a so štátnym absolutizmom.
Dodajme ešte, že Rousseau viackrát odsúdil radikálny náboženský
negativizmus mysliteľov, ktorí mu, najmä spočiatku, boli blízki. Vo Vyznaniach
napríklad píše: „jezuiti ma nemajú radi nielen ako encyklopedistu, ale preto, že
všetky moje zásady sa ešte väčšmi protivili ich pravidlám a vplyvu než nevera
mojich kolegov, lebo fanatizmus ateistický a fanatizmus pobožnostkárov spája
spoločná neznášanlivosť, takže sa môžu aj spolčiť...“ (Rousseau, 1964: 504, podč.
M. Z. ) Ako sa do istej miery aj skutočne proti nemu spolčili a premenili jeho
psychickú labilitu v stihomam, ktorý nadobúdal čoraz chorobnejšie prejavy a v
poslednom viac ako desaťročí jeho života urobil, s výdatným prispením ženevských
kalvínov z neho štvanca. Videl nepriateľov nielen medzi katolíkmi (či už jezuitmi, či
jansenistami), ale predovšetkým medzi bývalými priateľmi - encyklopedistami,
ktorých nazýval „holbachovskou klikou“.
Pritom je pozoruhodné, že v rámci svojho „otvoreného“ deizmu, napriek
oprávnenej kritike dogmatického ateizmu a priori neodmietal pripustiť aj existenciu
„cnostného ateistu“. V románe Júlia alebo nová Heloisa totiž uvádza na scénu
Júliinho manžela pána de Wolmar, „hádam prvú postavu šľachetného ateistu v
svetovej literatúre“ (A. Vantuch).6
Posudzovanie argumentov pre a proti zjavenému, ale aj prirodzenému
náboženstvu vrcholí v jednej zo záverečných pasáží Vyznania savojského vikára,
ktorý sa tu Emilovi prihovára takto: „Syn môj, udržujte vo svojej duši želanie, aby
bol Boh, a vtedy nikdy nebudete pochybovať o jeho existencii. Ostatne, nech by ste
sa pridali ku ktorejkoľvek strane, pamätajte, že pravé náboženské povinnosti
nezávisia od ľudských ustanovizní; že vo všetkých krajinách a vo všetkých sektách
je najvyšším zákonom nadovšetko milovať Boha a blížneho svojho ako seba
samého; že niet náboženstva, ktoré by vás oslobodzovalo od mravných povinností;
že práve tieto mravné povinnosti tvoria podstatu náboženstva (podč. M. Z. ); že
6

Vantuch, A. Nová Héloisa, čiže Snom k vecnej skutočnosti. In: Rosseau, J. - J., Júlia alebo
Nová Héloisa. Bratislava: 1982, s. 700.
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vnútorný kult je na prvom mieste z týchto povinností, a že bez viery niet nijakej
pravej cnosti“ (Rousseau, 2002: 402).7
Túto pasáž možno, podľa mojej mienky, považovať za najzákladnejšiu a
najdôležitejšiu vo Vyznaniach savojského vikára a tým aj v Rousseauovom variante
deizmu. Tento nezávisí od nijakých nadpozemských ani pozemských autorít. Cez

7

S takýmto rousseauovským uvažovaním o viere zásadne nesúhlasia teológovia. Za všetkých
uveďme aspoň niektoré prvky kritiky novotomistického filozofa Jacqua Maritaina, ktorý mu
venoval desiatky strán vo svojom spise Traja reformátori (Descartes - Luther - Rousseau). (
Všetky citácie v tejto poznámke sú z uvedenej Maritainovej monografie.)
Píše: „ Rousseau je nábožný temperament. Mal vždy veľké náboženské potreby, povedzme, že
boli v ňom prirodzené náboženské dispozície oveľa bohatšie ako u väčšiny jeho rovesníkov
(ale čo sú najkrajšie náboženské dispozície bez nadprirodzeného života?). Práve touto mocnou
náboženskou činnosťou vplýval na svet: hoci sám bol veľmi zaujatý svojím ja, veľmi
humanistickým a príliš lenivým, než aby chcel kedy prevziať na seba zodpovednosť za takýto
zástoj, v skutočnosti je v podstate náboženským reformátorom.
Preto mohol nabrať celý svoj elán iba prechodom cez Cirkev, aby lepšie nakradol slov života.
Narába evanjeliom a kresťanstvom, kaziac ich.
Zbadal veľké kresťanské pravdy, zabudnuté jeho storočím a jeho silou bolo vyvolať ich znovu
k životu, no spotvoril ich. To je jeho pravá poznávacia značka, ako aj značka všetkých
pravých rousseauistov .... Keď reaguje proti filozofii svetla (t. j. proti osvietenstvu - pozn. M.
Z.), keď proti ateizmu a cynizmu filozofov vyhlasuje jestvovanie Boha, duše, Prozreteľnosti,
keď sa proti kritickému nihilizmu ich márneho rozumu dovoláva ceny prírody a jej
prvoradých vnuknutí, keď obhajuje čnosť, čistotu, rodinný stav a občiansku horlivosť, keď
dokazuje podstatnú hodnosť svedomia a ľudskej osoby (tvrdenie, ktoré muselo mať v
Kantovom duchu takú trvalú ozvenu), vytyčuje Rousseau pred svojimi vrstovníkmi kresťanské
pravdy. No kresťanské pravdy vyprázdnené z podstaty .... Nafúkané pravdy, ktoré nemajú
pravdu v tom, keď vyhlasujú prirodzenosť za absolútne dobrú zo všetkých ohľadov, rozum za
neschopný dosiahnuť pravdu, za súci iba skaziť človeka (? - M. Z.). svedomie za neomylné.
Ľudskú osobu za takú „dôstojnú“ a tak božskú (? - M. Z.), že môže iba seba samu poslúchať.
Predovšetkým, a to, hľa, je hlavný bod, v ktorom Jean - Jacques spotvoril evanjelium,
vytrhnúc ho z nadprirodzeného poriadku, pozmeňujúc isté hlboké rysy kresťanstva na pláne
jednoduchej prírody. Jediná absolútne podstatná vec kresťanstva je nadprirodzenosť milosti.
Odnímte túto nadprirodzenosť, kresťanstvo sa poruší. Čo nachádzame na počiatku moderného
neporiadku? Sprírodnenie kresťanstva..“ (128 - 9)
Nasledujú ďalšie výhrady, medzi ktorými dominuje zdôrazňovanie sprostredkujúcej úlohy
Cirkvi („Kresťanstvo je živé iba v Cirkvi .... 134), až sa dostávame k jadru kritiky: „Môže
Jean - Jacquesova pobožnosť potrebovať pomoc transcendentného Boha?“ Odpovedá na to
tým, že Rousseauovo alter - ego, savojský vikár (ktorého na inom mieste nazýva
zakladateľom katolíckeho modernizmu) „sa zhovára“ s Bohom, no „neprosí ho“. „Nepýtam
od neho.... schopnosť robiť dobro. Prečo pýtať od neho to, čo mi dal?“ (139)
Netreba pokračovať v Maritainových výhradách. Všetky smerujú k záveru, že Rousseau (či
savojský vikár) nám ponúka „skazené kresťanstvo“. Od ortodoxného tomistického autora by
bolo naivitou očakávať iný záver.
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našu ľudskú podstatu je prístupný všetkým. Doslova píše: vybrať si ho je len vecou
každého človeka. Preferujúc takto svoje chápanie náboženstva, neodmieta nijaké iné.
Odmieta len každý dogmatizmus, pretože je zdrojom náboženskej neznášanlivosti.
Teda podstatnou črtou rousseauovského variantu deizmu je aj dôsledná náboženská
tolerancia. Preto je jeho deizmus oveľa otvorenejší ako rôzne varianty štandardného
osvietenského deizmu.
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UMĚLECKÁ OSOBNOST A LIDSKÁ PŘIROZENOST1
Jan Zouhar
Abstract: Creative personalities fulfill the human nature in unique ways, creative individuality
determines a characteristic relation to the world, creativity and creative work of art
transcends the reality. The question is whether and how the creative artistic personality and
work of art express the human nature. The inspiration for this work comes from the ideas of a
prominent Czech literary scientists Jan Mukařovský (1891-1975) and Václav Černý (19051987) from the post-war period and the contemporary and later reactions to them.
Keywords: history of Czech Philosophy, creative personality, human nature

Vztah umělecké osobnosti a uměleckého díla se stal tématem českého
filozofického a estetického myšlení ještě před koncem 2. světové války. Vyslovili se
k němu kromě jiných autorů především Václav Černý a Jan Mukařovský. Černého
kniha Osobnost, tvorba a boj vyšla v roce 1947, jednotlivé eseje, ze kterých je
sestavena, vznikaly už v letech 1939-1942. Jan Mukařovský se ve dvacátých a
třicátých letech 20. století orientoval na umělecké dílo jako základní danost, na
zkoumání vnitřní struktury díla jako klíči k jeho významu. Teprve postupně se
začíná věnovat problematice umělecké tvůrčí osobnosti, problému individua
v umění. Dospívá k názoru, že „iniciátorem všech změn v literárním procesu je
konec konců tvůrčí osobnost“ (Chvatík 1966: 361). Mukařovský přednesl v období
1943-1945 v Pražském lingvistickém kroužku přednášku Individuum a literární
vývoj a 3. února 1944 v Mánesu přednášku Osobnost v umění.2 Věnuje se v nich
třem vzájemně souvisejícím okruhům problémů – co vytváří uměleckou osobnost,
jaký je vztah tvůrčí osobnosti a uměleckého díla a jaký je vztah životního pocitu
(přirozenosti člověka) a pocitu uměleckého (umělecké osobnosti). „Vlivy
společenské, obecně kulturní a umělecké zasahují osobnost jen potud a tak, pokud to
ona sama (ať vědomě či podvědomě) připouští. Osobnost není součet vlivů, ale jejich
vzájemná rovnováha, jejich podřízení a nadřízení jedněch druhým – a v tom a tím se
umělcova osobnost stejně jako každá jiná osvědčuje iniciativní silou“ (Mukařovský
1966b: 244 ). Mukařovský zkoumá historické proměny pojetí umělecké osobnosti.
Středověk neznal ani pojem umělecké osobnosti, ani pojem osobité, individuální
umělecké tvorby. Renesanční umělci se stali sebevědomými osobnostmi, které
pokládají umělecké dílo za produkt své vůle a obraznosti. Romantismus přináší
změnu – umělecké dílo je považováno za spontánní výraz umělcovy osobnosti.
Koncem 19. století pak „hlavním cílem uměleckého tvoření jeví se osobnost sama“
(tamže: 239). Mukařovský připomíná Šaldova slova z eseje Osobnost a dílo z Bojů o
1

Text vznikl v rámci grantového projektu GA ČR Česká filozofie 1945-1948
(GAP401/11/0053).
2
MUKAŘOVSKÝ, J. 1966. Individuum a literární vývoj, in týž: Studie z estetiky, Praha:
Odeon, s. 223-235; týž: Osobnost v umění, tamtéž, s. 236-244.
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zítřek, že „jen tehdy je dílo veliké, když bylo tvořeno z nejvnitřnější nutnosti, pod
tlakem, kterému se nedalo odolat, pro potřebu autorovu a jen pro ni, pro jeho růst a
jeho vnitřní historii“ (tamže).
Přední český literární vědec, komparatista a literární kritik Václav Černý
vydal v roce 1947 knížku Osobnost, tvorba a boj.3 Soustředil se v ní především na
problém umělecké osobnosti. Vychází z lidské individuality: „Deset let si již
znechucuji vší silou názory Rousseauovy, aniž je mi možno ztratit k němu úctu
základní: objevil individuum“ (Černý 1947: 60). Právě romantismus přináší vypjatý
individualismu, hledání sebe samého, protože být sebou samým není samozřejmostí,
ale problémem. Je tomu tak i proto, že „člověk usiluje individualizovat se,
společnost vší vahou svého působností jej uniformizuje: žádá si, aby lidská bytost
byla především údem jejího těla a vkládala veškeren smysl své existence do plnění
sociální funkce, jež jí připadá“ (tamže). Černý rozlišuje individuum (a
individualismus) a osobnost (a personalismus): „Individuum je mně sumou
náhodných a přirozených věcí, darů i nevýhod, jichž jedinec nabývá bez svého vlivu;
individuem jsem, narodiv se toho a toho roku toho a toho století, v Praze a ne
v Americe, jako Slovan a ne černoch, jako muž, zdravý nebo nemocný, tak a tak
dědičně zatížený nebo naopak s těmi a těmi talenty, v rodině milionáře nebo
měšťanka nebo chuďasa, svým sociálním původem spoluurčován k té a té existenci;
mým individuem je dána má přírodní nestejnost, rozlišnost, nerovnost vzhledem
k ostatním individuím“ (tamže). Osobnost pak Černý vymezuje jako to, „co ve mně
ze své přírody a náhodnosti vytvořím silou vlastní práce na sobě samém, silou svého
rozumu, svého étosu, své svobody; osobnost je ve jménu lidské dokonalosti a plnosti
zpracované a dovršené individuum, jež v sobě rozvilo všechny dané možnosti tvůrčí
až ke květu a plodu. Jako individuum jsem prostě dán a determinován; osobností se
stávám. Individuum je řádu fyzického; osobnost řádu mravního. Jako individuum
jsem vůči ostatním nestejný a nerovný, jako osobnost zůstávám zajisté nestejný, ale
ze samy osobnostní podstaty plyne zřejmost mravního práva na obecnou rovnost
všech v plném lidství, hodném toho jména“ (tamže).
„Být sebou – romantický hrdina je v této vůli všecek. Individualita,
jedinečnost má zajistit jeho osobnosti původní a naprostý, nepřirovnatelný význam“
(tamže: 49). Přitom je Černý přesvědčen, „že dobré záleží v souhlase s přírodou či
lépe: se zákonem života. Nemůže ležet leč v plnění vlastního poslání lidského,
v tom, aby se člověk splnil. Cíl jeho smí být jen přirozený, nesmí jít proti lidské
přirozenosti, nýbrž s ní, ale ovšem bonifikovat ji, povyšovat, zúrodňovat“ (tamže:
60). Tvůrčí osobnosti pak usilují o uchopení celku jsoucna a v jejich tvorbě se
spojují „cit, vůle a především všechno myšlení“ (tamže: 54). Jejich poměr ke světu je
určován jednotou vědomí a svědomí. Černý odmítá, že by tvůrce byl utvářen
pouhým talentem, tvůrce musí za své dílo ručit, riskovat sebe sama, „bez této pečeti
mravní není vůbec kultury“ (tamže: 40). Dějiny kultury jsou pro něho dějinami
3

ČERNÝ, V. 1947. Osobnost, tvorba a boj. Praha: V. Petr.
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charakterních osobností, kultura vyžaduje mravní vztah tvůrce k jeho vnitřnímu
světu. Rozklad charakteru, rozklad osobnosti znamená rozklad kultury vůbec.
Na Černého knížku Osobnost, tvorba a boj reagovalo několik recenzentů –
Karel Polák, Robert Konečný, Miloš Dvořák, Jaroslav Morák a Jan Patočka.
Karel Polák upozornil, že Černý „zjišťuje hodnotu tvořivosti nadmorální a
nadživotní, osobnostně nadosobní v tom, že tvořivým aktem uměleckým musíte
chtěj nechtěj překročit meze toho, co nazýváme zatím životem, a vytvořit něco
nadto, co by spíše pak zasloužilo jméno života… Černému však stačí jako člověku
říkat tomu osobnost…“ (Polák 1947: 39). Katolický literární kritik Miloš Dvořák
konstatoval, že se Černý „v této knize vydal ze svých myšlenek nejvíce, nabyl v ní
definitivní tvářnosti, ohraničil se“ (Dvořák 1947: 351). Směřuje však podle Dvořáka
k tomu, „státi se výlučným a bezvýhradným sebetvůrcem“ (tamže: 353), což odlišuje
osobnost titánskou a křesťanskou. Robert Konečný se ve své recenzi Prvního sešitu
o existencialismu Václava Černého vrátil k jeho knize Osobnost, tvorba a boj a
připomněl svůj názor o shodě mezi existencialismem a Černého filozofií, „neboť
cesta obou je ve své nejhlubší podstatě cestou romantickou. Volba sebe, přijetí
vlastní bytostné původnosti a věrnost sobě, provázená ustavičným pocitem úzkosti a
bolesti z úkolů stále nesplněných, jak, zhruba pověděno, formuluje Černý svou
představu osobnosti, zůstává nakonec přece jen cestou subjektu k sobě samému,
volbou sebe samého“ (Konečný 1948: 147-148). Současně se však Konečný
domnívá, že „osobnost jako věrnost sobě nestačí a kultura není jen poutí za
osobnostmi…Pojmy osobnost, život, kultura, svoboda jsou u Černého znamenitě
zařazeny do celé struktury jeho personalismu. Ale chybí jim ještě určení a
perspektiva – konec konců metafyzická“ (tamže: 149). Jaroslav Morák se domnívá,
že Černý se věnuje pouze spirituální proud dobové kulturní problematiky, a proto
mají jeho soudy pouze dílčí povahu. Je otázka, zda si je toho Černý vědom, protože
na tom závisí, „do jaké míry autor bude nadále schopen zasáhnout tvořivě do dalšího
vývoje české literatury“ (Morák 1995: 451).
Jan Patočka ve své recenzi4 pokládal soubor esejů Václava Černého
Osobnost, tvorba a boj za „kus filosofie literární tvorby“ a ocenil, „že si ke své práci
přinesl celkové filosofické pojetí, filosofickou sečtělost a ostrý filosofický zájem“
(Patočka 2004: 162). Upozornil, že Černého práce není „literárně estetická nebo
kriticky programové pojednání, jak jsme jim zvykli v naší atmosféře formalismu na
jedné, sociologické a sociální kritiky na druhé straně“ (tamže: 161), ale že klade
„úzkostnou, vážnou otázku po smyslu literární práce, po významu literatury pro nás
v našem krátkém, jedinečném, neopravovatelném životě, o jehož pravdivé naplnění
se jedná“ (tamže: 162). Připomněl Černého bergsonovské inspirace (dílo má smysl
životní, odtrženo od života je nesmysl), jeho přechod k personalismu, k zájmu o
individualitu a osobnost a jeho myšlenku, že možná ani není největším zážitkem
4

J. Patočka: Osobnost a tvorba, in týž Umění a čas II, Sebrané spisy 5, Praha: Oikuméne
2004, s. 161-168, pův Kytice 2, 1947, č. 3, s. 177-182.
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tvůrce jeho dílo, ale on sám. Patočka však současně položil několik otázek.
Připomněl nebezpečí fascinace osobností
a nebezpečí tvůrčího vitalismu.
Osobnostní mytologie přináší fascinaci samotnou osobností, touhu být za každou
cenu originálním, původním. Všechny životní cíle a normy jsou pak vyvozeny ze
svobody, která se řídí pouze svou vůlí k tvorbě, ke změně, k novému. „Základní naše
lidská úloha, jak se ji opět snaží formulovat mnohé dnes o slovo zápasící filozofie,
nespočívá v tom být sebou samým a dotvořit se; je jednodušší a klasičtější a spočívá
v tom vskutku býti“ (tamže: 166). Měřítko osobnosti nemůže být podle Patočky
měřítkem díla. „Kde není osobnosti, mohlo by se zdát, že nemůže býti též
skutečného díla, nýbrž jen zdánlivé. Básník, který se nevybral z rozporů a který si
sám lže, který neví, co vlastně chce, mohl by se zdát, měřen na osobní zakotvenosti,
i básnicky pouhou bublinou“ (tamže: 167). Patočka se domnívá, že „na rozdíl od
myslitele a náboženského člověka, na rozdíl do muže životní praxe nemusí básník
k tomu, aby vyjádřil tajemství životního smyslu, být osobností“ (tamže: 168). Jinak
řečeno, „Sókratés musil být veliká osobnost; Homér mohl a pravděpodobně byl, ale
býti nepotřeboval“ (tamže). Z Patočkovy recenze je zřejmé zjištění, že osobnost
nemusí být vždy naplněním lidské přirozenosti, stejně jako umělecké dílo nemusí být
naplněním umělcovy přirozenosti, „řešením básníkovy životní úlohy“ (tamže: 168),
ale „nejvýše výrazem mravního dramatu, které se v něm odehrává, … dramatu, které
nemusilo nutně dospět kladného a úspěšného rozřešení“ (tamže).
Problému osobnosti se V. Černý věnoval v závěrečné části svého Prvního
sešitu o existencialismu (1948). V protikladu k existencialistickému pojetí subjektu
(„subjekt je dán, je původem absurdní“ (Černý 1992: 70)) podle Černého „osobnost
naopak vzniká, nerodí se rázem a bez své vůle jakožto osobnost, nýbrž vyvíjí se,
roste a zdokonaluje se z dané základny subjektu“ (tamže). Osobnost se Černému jeví
jako sociální konverze subjektu, kterému je prostředí v určité podobě sice dáno, ale
osobnost ho svou svobodnou aktivitou a činorodostí proměňuje podle svých potřeb.
Znamená to i úsilí o společenskou proměnu, o vznik spravedlivé společnosti
s uspořádanými sociálními vztahy, „osobnost – jakožto zjev moderní historie – je
tedy přirozenou tíhou svého mravního obsahu osobností socialistickou“ (tamže: 71).
Současně je osobnost „ustavičným bojem proti nepravdivosti vlastního subjektu,
zosobňování ve vlastním slova smyslu záleží v tom, aby nám všechno, čeho na sobě
dosáhneme, bylo málo“ (tamže).
Po roce 1989 byla osobnosti a dílu Václava Černého věnována zasloužená
pozornost. Vyšly jeho Paměti a řada jeho starších prací, z jeho textů byl sestaven
Tvorba a osobnost I, II (Praha 1992). Byly mu věnovány vědecké konference na
Dobříši (1993) a v Náchodě (1995), ze kterých vznikly sborníky. 5 Zájem o Václava
Černého byl a je pochopitelný. Jeho aktivity jsou významnou součástí českého

5

Václav Černý. Sborník z konference konané dne 4. 11.1993 na Dobříši. Praha 1994; Václav
Černý. Život a dílo. Praha 1996.
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kulturního života od 30. let 20. století a jejich poznání je jedním z klíčů k jeho
pochopení a vysvětlení.
Na konferenci v Náchodě připomněl Jaroslav Med, že pojem osobnosti byl
pro Václava Černého klíčový. „Podle Černého naše civilizace spočívá právě na
osobnosti, která je protikladem člověka davového. Právě proces vznikání a
prohlubování osobnosti vysvobozuje člověka z davu a je také jedinou možností, jak
překonat determinismus biologický i sociální“ (Med 1996: 66).
Vymezení umělecké osobnosti vychází sice z „jedinečné svébytnosti
umělcovy individuality“ (Cigánek 1972: 201), ale nemělo by přecházet její vztahy
k sociálnímu prostředí. Vždyť i romantismus svého romantického hrdinu vytváří
v procesu individualizace a současně odmítnutí sociálního odosobnění až k různým
podobám protispolečenské revolty. Přitom umělecká osobnost se neodlišuje mírou
integrace citlivosti, intelektu a volního úsilí jako prvků lidské přirozenosti, ani
imaginací, ale schopností umělecké objektivace představ, pocitů a myšlení.
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PRIRODZENOSŤ A OSOBA ČLOVEKA
Ján Zozuľak
Abstract: Criticism of social conditions of French monarchy in the time of Jean-Jacques
Rousseau, one of the most famous personalities of the French history, creates a good
possibility to think about the problems of understanding of man´s nature, who is a good
creature from nature and only the institutions of civilized society created him to be a bad
person. It means that a man lives in an unnatural state, which is necessary to change. J. J.
Rousseau accepts the natural state as an ideal state and in the primary natural state were
people not only free but equal to each other. The consideration about a human being, his
mission and aim are based on that a man is a person and nature or precisely a person, who
concretise and uncover the nature.
Keywords: nature, person, man, soul, body

Kritika sociálnych pomerov francúzskej monarchie v dobe, kedy žil JeanJacques Rousseau, jedna z najslávnejších osobností francúzskej histórie, je dobrou
príležitosťou zamyslieť sa nad problematikou prirodzenosti človeka, ktorý je od
prírody dobrým tvorom, pretože podľa neho zlým ho urobili inštitúcie civilizovanej
spoločnosti. To znamená, že človek žije v neprirodzenom stave, ktorý je nutné
odstrániť. Prirodzený stav bol pre Rousseaua stavom ideálnym a vychádzal z toho,
že v prvotnom prirodzenom stave boli ľudia nielen slobodní, ale navzájom i rovní.
Úvahy o ľudskom jedincovi, jeho poslaní a smerovaní vychádzajú z toho, že človek
je osoba a prirodzenosť, alebo presnejšie osoba, ktorá konkretizuje a odhaľuje
prirodzenosť.
V tomto príspevku nebudeme opakovať viac menej známe informácie
týkajúce sa myslenia Jean-Jacques Rousseaua, ktorý v predhovore k Rozprave o
príčinách nerovnosti medzi ľuďmi vyjadruje svoje presvedčenie slovami: „Zo
všetkých ľudských poznatkov sa mi zdá najužitočnejšia a najneprebádanejšia znalosť
človeka, ba opovažujem sa tvrdiť, že samotný nápis na delfskom chráme 1 obsahuje
zásadu dôležitejšiu a závažnejšiu než všetky hrubé spisy moralistov dohromady“
(Rousseau 2010: 33). Našu pozornosť sústredíme na samotnú tému ľudskej
prirodzenosti, ktorá patrí ku klasických témam filozofického myslenia a ktorá
zaujímala aj osvietenských filozofov. Nakoľko „novoveké a osvietenské uvažovanie
o človeku nám zanechalo mnohé problémy, s ktorými zápasíme dodnes, vrátane
problému Ja a identity človeka, aj problému mysle“ (Višňovský 2012), pokúsime sa
predložiť koncept idey ľudskej prirodzenosti v myslení byzantských spisovateľov,
ktorí vyzdvihli osobnosť človeka a jeho hodnotu na vyššiu úroveň, ako ju chápala
grécka filozofia, preto nepozerali na žiadne rozdiely medzi ľuďmi. Ako prvý povýšil
dôstojnosť človeka na túto úroveň Ján Zlatoústy v 5. storočí, čo P. Christos vyjadruje
1

„Poznaj sám seba.“ Zásada, ktorú prevzal Sokrates. Poznať sa, znamená zistiť, kým človek
naozaj je, a nie, kým sa navonok javí.
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slovami: „Ján pripisoval takú hodnotu osobnosti človeka, akú nie je možné stretnúť
v predošlých rokoch ríše, preto preukazoval dojímavú sympatiu voči nešťastným.“
(ΧΡΗΣΤΟΥ 1989: 239).
Byzantskí spisovatelia dávajú človeku veľkú hodnotu, pretože je korunou
stvorenia, zasvätený do tajomstiev neviditeľného stvorenia, a kráľ viditeľného
stvorenia. Človek nie je veľký pred Bohom, ale ani malý pred svetom. Je veľký
v malom (εν μικρώ μέγαν) (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1977: 164). Človek je
zahrnutím stvorenia a v tejto súvislosti si niektorí byzantskí spisovatelia pre neho
neváhajú prepožičať stoický výraz mikrokozmos 2 (μικρόκοσμος), ktorý v ich
myslení stráca akúkoľvek stopu panteistického chápania. „Človek je mikrokozmos
v takom zmysle, že tvorí hranicu, ktorá zjednocuje zmyslovo vnímateľnú a duchovnú
kategóriu bytia a po páde pomáha pri ich opätovnom spojení.“ (ΧΡΗΣΤΟΥ 1991:
14). Ale je niečo viac ako všetko toto: je stvorením, ktoré má silu rozšíriť svoju
hypostázu za kategórie miesta a času.
Byzantskí spisovatelia nemali problém s obdivom starých Grékov, ktorí
človeka nazývajú mikrokozmos, čím vyjadrujú, že človek v sebe zahŕňa celý svet.
Gregor Nysský k tomu hovorí:
„Ale zopakujme ešte raz Božie slovo: ‚Stvorme človeka podľa nášho
obrazu a podoby.‛ Aké malé a nehodné z geniality človeka si predstavovali niektorí
múdri mimo kresťanstva, keď zveličovali človeka, ako sa domnievali, porovnávaním
s týmto svetom. Lebo hovoria, že človek je malý svet (μικρόν είναι κόσμον), pretože
pozostáva z rovnakých zložiek, ako svet“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ1987: 112).
Stoický výraz mikrokozmos dopĺňajú byzantskí spisovatelia myšlienkou, že
skutočná veľkoleposť človeka nespočíva v tom, že je najvyššou biologickou
bytosťou, rozumnou bytosťou, ale v tom, že je „zbožštenou bytosťou“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ1977b: 164), že je stvorenou bytosťou, „ktorá prijala príkaz stať
sa bohom“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ1980: 210).
Gregor Nysský sa pýta: „V čom spočíva ľudská veľkoleposť?“ A odpovedá:
„Nespočíva v podobnosti so stvoreným svetom, ale v tom, že bol stvorený podľa
obrazu Stvoriteľa prirodzenosti“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ1987: 114).
Naskytá sa tu otázka, o akej prirodzenosti hovoríme. J. Kafka vo svojej
práci O ľudskej prirodzenosti hovorí o dvoch možných koncepciách ľudskej
prirodzenosti: 1. ľudská prirodzenosť nejestvuje a 2. ľudská prirodzenosť jestvuje
a dá sa trojako interpretovať: a) ľudskú prirodzenosť možno chápať ako biologickú,
ako určitú formu života, človek je najvyššou formou rozvoja hmoty, je to rozumný
živočích v terminológii zoológov Homo sapiens; b) ľudská prirodzenosť je
duchovná, človek má dušu alebo také charakteristiky, ktoré ho odlišujú od ostatného
živého tvorstva, má rozvinuté vedomie; c) ľudská prirodzenosť je zmiešaná,
najčastejšie sa hovorí o ľudskom indivíduu ako o spojení bio-psychosociálnom
2

Výraz malý svet (μικρός κόσμος) alebo mikrokozmos (μικρόκοσμος) je výraz stoikov, ktorí
chceli zdôrazniť, že človek v malej miere má všetky zložky sveta.
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a celok indivídua človeka sa dekomponuje na organizmus (ako životný biologický
základ) a na vedomie (rozvinuté vedomie a osobnosť), človek je súčasťou
spoločnosti s jej mikro a makrosociálnymi štruktúrami a dynamizmami (Kafka 2005:
81 – 84).
My sa prikláňame k druhej koncepcii, teda že ľudská prirodzenosť jestvuje.
K jej interpretácii je možné pridať ďalšiu interpretáciu, teda že ľudská prirodzenosť
je zmiešaná a zároveň duchovná. Človek má dušu a je bio-psychosociálna bytosť. E.
Višňovský konštatuje: „V modernej (osvietenskej) filozofickej koncepcii ľudskej
prirodzenosti sa človek bral ako abstraktné izolované indivíduum, asociálne a
ahistorické. Dnes je už zrejmé, že takáto filozofia človeka je bezperspektívna“
(Višňovský 2012).
Každý človek má tú istú hodnotu bez ohľadu na rasu, povolanie, pohlavie,
vek a spoločenské postavenie, pretože každý človek má tú istú prirodzenosť a je
chápaný ako človek, hoci existuje množstvo osôb. Človek je osoba a žije ako osoba.
Osoba znamená omnoho viac ako objekt alebo subjekt, ako sa zvyčajne nazýva vo
filozofickom jazyku v antickej i novšej filozofii. Človek je žijúca osobná bytosť v
spoločenstve s inými osobami a len v tomto spoločenstve s inými osobami žije a
rozvíja sa, existuje a správne funguje. Dokonalé spoločenstvo osoby s inými
osobami sa nazýva láska a je spoločenstvom pretvárajúcim človeka nielen ako
bytosť, ale aj ako osobu.
Duch, duša, telo
O hodnote človeka jasne svedčí hraničné fungovanie medzi hmotným
a duchovným svetom. Prispenie dvoch rôznorodých zložiek skončilo vytvorením
syntézy s obdivuhodnou dokonalosťou a harmóniou. Tieto zložky u človeka
predstavujú duša a telo. Niektorí autori rozlišujú tri integrálne zložky, teda telo, duša
a myseľ, alebo duch, ovplyvnení možno tradíciou Aristotela a stoikov, alebo sa držia
tradície apoštola Pavla a jej jednostranného výkladu (1 Kor 15, 44). Avšak
v protiklade s týmito dávnymi mysliteľmi u byzantských spisovateľov myseľ (ο
νους) nie je odlišná zložka, ale niekedy sa stotožňuje s dušou, inokedy je považovaná
za najvyššiu časť duše. Podľa jedného názoru by sme mohli povedať, že myseľ
predstavuje formujúcu silu človeka, ktorá z neho robí človeka (Meyendorff
1983: 142), hoci je časťou duše, takže nakoniec zložky sú dve a dva pojmy – duša
a myseľ, ktoré je možné používať v tom istom zmysle (ΧΡΗΣΤΟΥ 1991: 15).
Harmónia bola dokončená vytvorením tela do obalu vhodného
a prispôsobeného pre myseľ a s umiestnením mysle ako vládcom tela. V tejto
syntetickej (zjednotenej do celku) celistvosti fungovanie duše sa rozširuje na telo
takým spôsobom, aby viedlo všetky jeho časti do jednoty a spoločenstva.
A prechádza nielen sila duše do tela, ale aj vášeň tela do duše. Telo prijíma život od
duše, ale aj duša prijíma od tela vášeň. Predpoklady takéhoto chápania, ktoré sa na
prvý pohľad zdajú byť aristotelovské, boli vytvorené postupne, a v štvrtom storočí
tvorili spoločné východisko celej antropológie. S pôsobivou kompletnosťou ich
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opisuje Nemésios Emeský vo svojom diele O prirodzenosti človeka. Kappadockí
teológovia tieto predpoklady upravili a prispôsobili kresťanskému mysleniu.
Je potrebné vziať do úvahy, že obidve tieto integrálne zložky, teda duša
a telo, sú stvorené, preto z pohľadu príčinnosti patria do tej istej kategórie existencie.
Jestvuje aj iné spojenie, odlišné a omnoho dôležitejšie, ktoré nezjednocuje dve
stvorené veci, ale stvorené s nestvoreným, stvorenie so Stvoriteľom. Gregor Nysský
na základe svojho svojrázneho dialektického uvažovania rozlišuje dva páry bytí,
v ktorých jedna zložka, duch, je spoločná. Na strane nestvoreného existuje Boh
a duch, na strane stvoreného existuje duch a hmota. Ide v podstate o tri, a nie o štyri
zložky, z ktorých jedna je spoločná pre obidve strany a spája sa aj s Bohom, aj
s hmotou. Gregor Nysský to vysvetľuje takto:
„Prirodzenosť bytostí sa delí na dve časti: jedna zmyslovo vnímateľná
a hmotná, druhá neviditeľná a nehmotná. Zmyslovo vnímateľné nazývame to, čo je
pochopiteľné zmyslami, zatiaľ čo neviditeľné to, čo prekračuje zmyslové vnímanie.
Z nich neviditeľné je nekonečné a neohraničené, zatiaľ čo druhé je určite zahrnuté do
nejakých medzníkov. Každá hmota sa vyjadruje množstvom a kvalitou, objemom
a formou, povrchom a tvarom, všetkým, čo o nej chápeme, preto sa stáva
medzníkom pre jej pochopenie, aby si ten, kto skúma hmotu, nepredstavoval vo
svojej fantázii niečo mimo toho. Na druhej strane neviditeľné a nehmotné, pretože je
čisté od tohto ohraničenia, vymyká sa medziam a nikde nekončí.
Ale aj neviditeľná prirodzenosť sa delí na dve: jedna je nestvorená
a tvoriaca bytosti, ktorá je stále tá, ktorá je, a stále je rovnaká, vyššia ako každý
dodatok a ktorá neprijíma nedostatok v blahách; druhá je tá, ktorá prišla v bytie
stvorením, stále pozoruje prvú príčinu bytostí, účasťou na najvyššom sa stále
udržiava v dobre a istým spôsobom sa ustavične buduje, zatiaľ čo rastom v dobre sa
mení na lepšiu.
Tak ani v nej nie je možné pozorovať nejaký koniec, ani jej rast v dobre sa
neopisuje nejakou hranicou, ale stále je ustavične prítomné dobro, akokoľvek veľké
a dokonalé by sa zdalo, že je, začiatok vyššieho a väčšieho“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΥΣΣΗΣ 1989: 194).
Je dôležité povedať, že človek okrem tela má aj myseľ a tak v sebe
zjednocuje rozumnú a nerozumnú zložku stvorenia. Rovnako má aj ducha a tak
zároveň zjednocuje celé stvorenie so Stvoriteľom. Antický výrok „prostredníctvom
podobného podobné“ (διά του ομοίου το όμοιον) je hlavným ukazovateľom pri
snahe Kappadockých mysliteľov správne vymedziť svoju antropológiu. Keď Vasilij
Veľký vysvetľuje 48. žalm (Ž 48, 13 – 14), v ktorom sa uvádza, že Boh obdaroval
človeka rozumom a slobodnou vôľou a dal mu tú istú česť ako anjelom, ale on
odmietol svoje vysoké poslanie a zaradil sa medzi nerozumné zvieratá, keď sa stal
otrokom svojich vášní, hovorí:
„Ktoré zo stvorení na zemi bolo učinené podľa obrazu Stvoriteľa? (Gen 1,
27) Komu bolo darované prvenstvo a moc nad všetkým na pevnine, v mori a nad
nebeským vtáctvom? (Gen 1, 28) Je málo menším od anjelov, (Ž 8, 6) pretože je
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zjednotený s telom zo zeme. Teda stvoril človeka zo zeme. (Gen 2, 7) Avšak
schopnosť rozmýšľať a pochopiť svojho Tvorcu a Stvoriteľa majú všetci ľudia,
pretože vdýchol mu do tváre, teda vložil do človeka časť zo svojej blahodate, aby
podobné poznalo podobné. No napriek tomu, že mal takú veľkú česť, pretože bol
stvorený podľa obrazu Stvoriteľa, mal väčšiu hodnotu ako nebo, väčšiu ako slnko,
väčšiu ako všetky hviezdy (Lebo čo na nebi sa nazýva obrazom najvyššieho Boha?
Aký obraz Stvoriteľa má slnko? Aký mesiac? Aký ostatné hviezdy? Sú bez duše
a hmotné, majú priezračné len telá, v ktorých neexistuje myseľ, ani slobodné
pohyby, ani sloboda slobodnej vôle; ale sú podrobené nevyhnutnosti, ktorá im hrozí,
podľa ktorej sa otáčajú tým istým spôsobom stále okolo seba); hoci má človek väčšiu
hodnotu ako toto, nepochopil to, ale keď prestal nasledovať Boha a podobať sa
Stvoriteľovi, stal sa otrokom vášní tela, ‚stal sa ako nerozumné zvieratá
a pripodobnil sa im‛ (Ž 48, 13)“ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1974: 348).
Dve zložky, ktorými sa originál nachádza a skutočne pôsobí v človeku,
a ktoré tvoria človeka, jasne zdôrazňuje Gregor Nysský:
„Ako oko prostredníctvom existujúcej v ňom prirodzenej žiary sa stáva
účastníkom svetla, keď priťahuje cez vrodenú schopnosť jemu príbuzné, rovnakom
tak bolo nevyhnutné, aby sa zmiešala s ľudskou prirodzenosťou zložka, ktorá je
príbuzná Božej, aby prostredníctvom vhodnej zložky mohla mať túžbu
k príbuznému“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ1979a: 404-406).
Gregor Nysský ďalej vysvetľuje, že oko je schopné prichádzať do kontaktu
so svetlom, pretože má v sebe schopnosť prijímať svetlo. Rovnako tak možnosť
človeka prichádzať do kontaktu s Bohom je zabezpečená jeho príbuznosťou s Ním,
ktorá je zasadená do ľudskej prirodzenosti takým spôsobom, aby sa prostredníctvom
vhodnej zložky vytvorila túžba po blízkom, po Bohu:
„Človek bol stvorený, aby okúsil Božie blahá, musel mať v sebe niečo
príbuzné s tým, na čom mal byť účastný, preto bol ozdobený aj životom, aj
rozumom, aj múdrosťou, aj všetkými bohumilými blahami, aby prostredníctvom
každého z nich mohol mať túžbu po blízkom“ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 1979a: 406).
Podľa J.-J. Rousseaua zárukou šťastia je návrat človeka k jeho neskazenej
prirodzenosti. Vzniká tu otázka, čo znamená neskazená prirodzenosť?
Ján Sinajský hovorí: „Zloba a vášeň neexistujú v ľudskej prirodzenosti,
pretože Boh nie je stvoriteľom vášní. Naopak, On stvoril v ľuďoch mnohé
prirodzené cnosti“ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑÏΤΟΥ 1992: 296). Cnosť je „podľa
prirodzenosti, avšak zlo proti prirodzenosti“ (ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ 1992: 16). Z toho teda
vyplýva, že neskazenú prirodzenosť je potrebné hľadať v stave človeka pred pádom.
Prirodzený stav človeka je existencia cností, zatiaľ čo vášne sú
neprirodzeným stavom. To znamená, že človek premenil a zvrátil duševné energie
z ich prirodzeného stavu do neprirodzeného. Maxim Vyznávač je presvedčený, že
nič nie je zlé z toho, čo Boh stvoril (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των ιερών Νηπτικών 1991: 76).
Keďže to, čo je prirodzené, nie je zlé, znamená to, že zlo existuje, keď my
deformujeme sily našej duše.
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Zneužitie duševných síl je choroba. Zlo je „chorobou duše, v ktorej
absentuje prirodzené zdravie, teda cnosť“ (ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ 1981: 456). Na
základe toho môžeme hovoriť o chorobe človeka, ktorý musí byť uzdravený, pretože
nečistota duše je jej neprirodzené pôsobenie. Preto byzantskí spisovatelia neustále
zdôrazňujú, že vášne, ako ich poznáme my v stave po páde, sú neprirodzeným
životom, sú „pohybom“ proti prirodzenosti. „Vášeň je hodná odsúdenia, je pohybom
duše proti prirodzenosti.“ (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των ιερών Νηπτικών 1991: 51) Keď
Maxim vysvetľuje, čo je tento „pohyb“ duše proti prirodzenosti, hovorí, že je
„nerozumnou láskou, nerozvážnou nenávisťou voči niekomu, alebo niečo citeľné“
(ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των ιερών Νηπτικών 1991: 62). Na inom mieste hovorí, že zlo je
nesprávne posudzovanie chápaní, výsledkom čoho je zneužitie vecí. To znamená, že
vášne nepatria do ľudskej prirodzenosti, preto Kliment Alexandrijský hovorí, že
patria „do neprirodzenej činnosti duše“3.
Na záver môžeme konštatovať, že koreň hriešnych vášní nie je
v prirodzenosti, ale vo vôli (chcení) človeka. Ich neustále uskutočňovanie sa
s plynutím času stáva zvykom. Počiatok objavenia sa vášní je podľa byzantských
autorov v páde a morálnej narušenosti ľudskej duše. Následky sú žalostné pre všetky
schopnosti duše i tela.
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Monografické štúdie

IUS NATURALE AKO VÝCHODISKO POLITICKÉHO MYSLENIA
U V. OCKHAMA
Rastislav Nemec
Abstract: W. Ockham with his conception of ius naturale presents an original attitude
overbridgeing the medieval political thought and renaissance with a gradually rising
institution of the city state and the related political aspects. This monography tries to focus on
some historical notes about different early medieval conceptions of ius, especially with
concentration on how the Roman law was received and interpreted by some crucial authors
(or by glossators). The main theme of this is ius naturale in early and late Ockham´s work, but
as we will see, Ockham followed traditional conceptions of roman law and of roman
glossators and in controversy with John XXII. tried to build a brand-new conception of
subjective „right“ (anticipating the modern theories of right) postulating the „rightless“
situation of franciscan friars. In his three modes of ius naturale emphasizes on the one hand
the objectivity of the desired constitution for political / ethical rights and on the second hand
telltale sign of deep-rooted individualism. That assimilate Rousseau´s early idea of natural
status of a man with its counterpart in Locke´s Second Treatise on Government. Ius naturale
as a political requirement is universalist claim, because it justifies Ockham rational basis and
further the foundation for different variety of positive laws.
Key words: Medieval political philosophy – theories of natural law – natural right – Ockham
– medieval papacy

ZOZNAM SKRATIEK:
B - Breviloquium
D – Dialogus (Dialóg)
De – Decretum Gratiani
OQ – Octo Quaestiones de potestate papae
OND – Opus nonaginta dierum
Quodl. – Quodlibeta septem
Sth – Suma teologická
Úvod
V tejto monografickej štúdii by sme sa chceli dotknúť troch bodov: V
prvom rade chceme načrtnúť ius naturale a rozdiel v jeho chápaní u raného a
neskorého Ockhama. Raná teória, keďže bola ovplyvnená spormi o chudobu a ius
utendi františkánov, nás bude v tomto zmysle zaujímať aj po historickej stránke –
budeme sa teda najprv zaoberať ius v zmysle niečoho nescudziteľného. Nebudeme sa
o ňu opierať dôkladnejšie, nakoľko Ockham v tejto teórii nepoužíva ani
terminologicky presné odlíšenie termínu ius v zmysle práva a ius v zmysle zákona
a nerozlišuje ani medzi morálnym či právnym zákonom (na rozdiel od Graciána),
medzi tým, čo je dovolené (potestas licita) a tým, čo je spravodlivé (ius-tus). Všetky
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právne teórie dotýkajúce sa ius v konkrétnejšom zmysle (ako dominium, usus
fructus, ius utendi) siahajú v dejinách hlbšie – k autorom, z ktorých vychádzalo
tradičné poňatie. Z tohto dôvodu sa pozastavíme aj pri iných dielach. Okrem
spomínaného Ockhama a Graciána sa oprieme o zaužívané chápanie rímskeho práva
a interpretácie rímskych glosátorov či interpretáciu práva v samotnom
františkánskom ráde či priamo v kontroverzii o právo užívať a nie vlastniť aj
v samotnom františkánskom ráde. Otázku, čo je ius bližšie pomáhala spresniť
situácia krajnej núdze, ktorá sa dodatočne aplikovala na františkánsky rád.
Druhým bodom záujmu tejto monografie bude Ockhamova raná
kontroverzia – už na základe predtým spomenutých súvislostí z prvej kapitoly –
o otázke práva niečo vlastniť či užívať. Načrtneme v nej hľadisko a interpretáciu
Jána XXII., ktorý chcel františkánskemu rádu pomôcť negovaním jeho záväzku voči
chudobe a negovaním jeho požiadavky niečo užívať. Zaujímavá v tejto súvislosti
bude Ockhamova odpoveď v podobe ranej teórie prirodzeného práva, ktorú
predstavil v knihe Dielo deväťdesiatich dní, a ktorou jedinečným spôsobom
interpretoval aj situáciu extrema necessitas. Uvedieme si aj rané rozlíšenie ius
naturale na božské a ľudské právo a uvidíme, čo z tohto členenia vyplýva.
V treťom rade by sme sa konkrétne chceli pozastaviť pri interpretácii ius
naturale u nášho autora. Chceli by sme bližšie zadefinovať, čo termín ius naturale
znamená, a v tomto zmysle poukázať na tri základné spôsoby či epochy chápania ius
naturale v neskoršom Ockhamovom diele Dialogus. Ockham tu predstavuje trojaké
členenie ius naturale – pričom nezabúda na tradične chápané spoločné vlastníctvo
všetkých (communis possessio omnium) a teologicky interpretuje aj stav nevinnosti
či pádu človeka do hriechu. Tretí modus nazýva ius naturale ex suppositione a je
veľmi dôležitý, lebo ukrýva základné formulácie politického zákona, možnosť či
nemožnosť vzdorovať nesprávnej vláde (pápežovi), respektíve za akých okolností je
možné tvrdiť, že sa vladár mýli. Táto koncepcia vyplýva zo zmenenej Ockhamovej
predstavy vzťahu občan – vladár. Uvidíme, že k správnej vláde v štáte/Cirkvi má
prístup a povinnosť aj obyčajný laik (politicky povedané občan) a aj týmto
spôsobom má účasť na rozhodovaní/vládnutí.
Naším primárnym záujmom, na ktorý sa chceme zamerať, je Ockhamovo
dielo Dialóg. Ockham si uvedomoval, že istá etapa vývoja v oblasti vedy a filozofie
sa blíži ku koncu, uvedomoval si, že treba hľadať nové cesty odpovedí: „objavujú sa
nové prípady, ktoré nás nútia objaviť s úsilím nové a neznáme cesty a nastúpiť na
ne“ (Ockham 1995: 739). Dialóg je v tomto zmysle výsledkom jeho úvah nad
zmenenou filozofickou a politickou matériou. Snaží sa rozriešiť politické napätie,
ktoré prevládalo v prvej polovici 14. storočia v Európe a rozdvojilo ľudí na
prívržencov pápeža a cisára, prostredníctvom objavovania nových ciest
(Rommerskirchen 2003: 2). Ockhamove tézy sú nové a odvážne, v dôsledku čoho ho
kancelár na Oxfordskej univerzite v roku 1223 obžaloval z kacírstva a navrhol
exkomunikovať.
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I. Historické súvislosti Ockhamových politických diel
1.1. Biografická poznámka
Najprv si uveďme stručnú biografickú poznámku. Ockham patrí medzi
mysliteľov prvých dekád 14. storočia, narodil sa okolo roku 1285/1290 v anglickej
dedinke Ockham a vstúpil do františkánskeho rádu, kde zostal až do konca svojho
života. Študoval a učil v Oxforde, kde napísal početné diela o teológii, filozofii či
logike. Treba povedať, že diela ako Komentár k Sentenciám (Petra Lombardského)
či Komentár k Aristotelovej Fyzike a predovšetkým Summa logická sa budú
považovať za spisy, ktoré razili cestu tzv. „novej vedy“ prekračujúcej hranice
stredovekého myslenia. Už kvôli spomenutému „novátorstvu“ musel Ockham
prerušiť svoje štúdium na Oxforde (preto ho nazývali aj venerabilis inceptor)
a v roku 1224 musí, kvôli obžalovaniu z kacírstva, utiecť do Avignonu, kde očakával
rozsúdenie svojho sporu od pápeža, odkiaľ ale v roku 1228 uteká do Mníchova, aby
sa uchádzal o pomoc Ľudovíta Bavorského, ktorý bol v ostrom spore s pápežským
dvorom (Jánom XXII-ým). Pre tento útek bol Ockham exkomunikovaný a odvtedy
bojoval ako politický mysliteľ na strane cisára Ľudovíta proti pápežskému stolcu.
Medzi rokmi 1330-1347 (rok smrti pravdepodobne na mor) napísal Ockham
celú radu politických spisov, ktoré nezaostávajú za jeho filozoficko-logickými či
teologickými spismi. Niektorí autori ho dokonca spomínajú ako doplnok politických
názorov Marsília z Padovy.
Dá sa povedať, že jeho tvorba je rozdelená do dvoch období. Prvým z nich
je obdobie jeho štúdia a výučby v Oxforde, druhým zasa jeho pobyt v Mníchove,
medzi ktorým nastáva dlhá odmlka. V jeho prvej tvorbe z Oxfordu nenachádzame
špeciálny záujem o politické názory či myšlienky, preto jeho politická tvorba sa
spája väčšinou z obdobím pôsobenia na cisárskom dvore v Mníchove.
Jeho politická pozícia vo vzťahu svetskej a cirkevnej jurisdikcie sa dajú len
ťažko presne popísať. Keď sa pozeráme na závery, ktoré nachádzame v jeho
neskorších politických spisoch, môžeme vytušiť myšlienky, ktoré predstavil v rámci
svojich filozofických, teologicko-etických a logických dielach ešte v Oxforde.
No zrejmé je jedno: Po skúsenosti s Avignonom Ockham začal písať diela
obhajujúce františkánsku chudobu a opisovať neoprávnenosť pápežskeho zásahu do
tejto výsady. Konkrétnejšie šlo o spor, či františkáni vlastnia alebo nevlastnia niečo,
čiže či žijú naozajstnú Kristovu chudobu. Pápež Ján XXII. sa im snažil vysvetliť, že
vlastníctvo nie je proti chudobe, preto pozemské statky môžu vlastniť a nie ich len
užívať (usus fructus, ius utendi). Tieto námietky zhrnul najprv v Diele
deväťdesiatich dní (Opus nonaginta dierum). Na to sa začal zaoberať o to viac
problematikou pápežskej herézy v diele Dialogus (prvá časť) a právami, ako ich
chápala Rímska ríša. Na jar roku 1334 píše list bratom Epistola ad Fratres Minores
in capitulo apud Assisium congregatos, kde vysvetľuje svoju kontroverziu
s pápežom Jánom XXII. a obhajuje evanjeliovú chudobu. Od roku 1337 napísal
najviac politických diel: Contra Benedictum, tretiu časť Dialógu, potom dielo Osem
otázok o moci pápeža (Octo quaestiones de potestate papae), dielo Dialóg (zvyšné
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dve časti), svoje Krátke pojednanie o tyranskej vláde (Breviloquium de principatu
tyrannico super divina et humana, specialiter autem super Imperium et subiectos
imperio) a dielo O moci imperátorov a o moci pápeža (De imperatorum et
pontificum potestate).
Na rozdiel od Marsília z Padovy Ockham zastával názor, že dvojaká moc
v tuzemských pomeroch – teda cirkevná a svetská moc – sa zjednocujú priamo
v jednotlivcovi. Tak ako je človek duchovným a dočasným bytím, tak sa aj
v jednotlivcovi spája božský zákon s pozemským. Každý jednotlivec je podľa neho
subjektom duchovných i dočasných práv zároveň (McGrade 1995: 300-333). Ľudia
majú však navyše aj právo vytvoriť si autonómny právny systém, ktorý sa môže od
štátu k štátu meniť. Boh daroval človeku prirodzenosť a tá umožňuje každému, aby
bol slobodne subjektom práv a nie podriadený nejakému právnemu systému.
Len na úvod poznamenajme, že Ockhamov záujem o prirodzenosť človeka
(lepšie: prirodzenosť jednotlivca) má za cieľ ukázať, čo znamená, že konkrétny
človek má isté slobody, výsady, ktoré pre neho vyplývajú zo stvorenia. Tento záujem
o jednotlivca (singularitu) je výsadou Ockhamovi pripisovaného nominalizmu
(presnejšie nazývaného konceptualizmom).
1.2 K problematike chápania ius pred Ockhamom
Koncepcia ius naturale sa odvíja v zásade od chápania ius. Aby sme mohli
pokračovať v našej analýze, musíme si ozrejmiť práve tento termín (pre nás bude
dôležitý neskôr v súvislosti s termínom dominium).
Kľúčové slovo ius malo v latinčine množstvo významov1. Niektoré
významy tohto slova neboli dôležité a späté s etikou či politikou, skôr s derivovaným
používaním spojeným so zmenou významu. Spomeňme si tie, ktoré boli pre
spomínané oblasti relevantné (Tierney 1997, s 115):
1. Ius znamená niečo spravodlivé (id quod iustum est).
2. Poukazuje na významy termínu zákon (lex).
3. V inom zmysle sa chápe ako prirodzená vnútorná schopnosť (moc), ktorá vedie
človeka k správnemu konaniu.
4. V inom zmysle zasa ide o schopnosť stvorenia (vôbec) robiť to, čo mu stvoriteľ
prikázal.
5. Posledným významom termínu ius je právo.
Chápanie ius v prvom zmysle (1) si ukážeme hneď v nasledujúcej kapitole
o rímskom práve. Vtedy každé ius súviselo s niečím ius-tum. Teraz sa vráťme
k ostatným: definícia ius v treťom zmysle sa chápe ako základná. Jednak preto, že aj
prirodzený zákon aj prirodzené právo môžeme považovať za odvodeninu vnútornej
sily rozumu. Pravdepodobne sa tento význam slova ius zachoval u Cicera (De
1

Jeden stredoveký kanonista Ján Monachus (†1306) dokonca zaznamenal dvadsaťštyri
významov slova ius.
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inventione II, 160). Práve pre Cicera je prirodzený zákon založený na nejakej
vnútornej sile a túto neskôr kanonisti nazývali ius. Niektorí z nich ius dokonca
stotožňovali s rozumom, niektorí so slobodnou vôľou, iní so synderesis. A v tomto
zmysle nemôže ísť o prirodzený zákon.
Štvrtý význam ius sa nevzťahuje ani k (2.) a ani k (3.). Nejde totiž ani
o zákon a ani o moc, ktorá by riadila iracionálne bytosti (stvorenie) v súlade s Božou
vôľou. Takto sa totiž zaužíval príklad, že pavúk má právo (ius) upliesť svoju sieť
(pavučinu), pričom nikto nemal na mysli práva nerozumných bytostí v zmysle, že
by si ich boli tieto bytosti schopné uplatniť. Myšlienka, že Boh dal celému tvorstvu
akúsi náklonnosť k istým veciam, aby si ich žiadalo a dosahovalo ich, je podobná
s Akvinského učením o účasti tvorstva na univerzálnom lex aeterna (večnom
zákone). Tomáš však vysvetľuje (Sth I q. 91, a. 2), že v tvoroch bez rozumu
neexistuje žiaden prirodzený zákon – iba ak na základe podobnosti.
Ius ako právo (5) – táto koncepcia u Akvinského nechýba, ale nie je ešte
rozvinutá. V tomto zmysle ju používali síce už kanonisti dvanásteho storočia, ale nie
všetci historici práva sa na tom zhodnú – niektorí uprednostňujú Gersona (R. Tuck)
ako prvého myšlienkového tvorcu tohto termínu, iní zasa Ockhama (Villey). Takto
môžeme povedať, že Ockham nebol objaviteľom subjektívne založeného práva, hoci
– ako si ukážeme nižšie - zdá sa, že ako prvý spojil ideu ius (a ius naturale)
s politickou filozofiou.
Ockhamova koncepcia ius naturale bola v stredoveku dobre známa
a s maličkými odtienkami aj dobre zadefinovaná. Vyvierala spočiatku ako súčasť
právnej praxe (kanonistov), neskôr v súvislosti so zmenou politických pomerov sa
ius naturale začalo chápať najprv ako prirodzený zákon (význam č. 2) a neskôr,
v súvislosti s otázkou vlastníctva a jeho užívania či v prípade extrema necessitas aj
ako prirodzené právo (význam č. 5). V tomto zmysle niektorí autori tvrdia (Brett
2003: 60-68, Tierney 1997: 64-80), že Ockham spôsobil „sémantickú revolúciu“
jazyka, keď klasickú, objektívnu predstavu o ius naturale rozšíril aj na rovinu
subjektívnu či politickú. Villey tvrdí, že myšlienka subjektívneho práva sa zjavila
v konkrétnom čase a na konkrétnom priestore ako odpoveď na množstvo okolností.
Kým vo svojich raných dielach ešte váha, v neskorších – po 60. rokoch jasne
dokumentuje, že myšlienka subjektívneho práva sa zrodila ako východisko
nominalistickej filozofie štrnásteho storočia a prvýkrát uzrela svetlo sveta v diele
Viliama z Ockhamu. Ockham tak uskutočnil práve spomínanú „sémantickú“
revolúciu, keď tradičnú ideu objektívneho prirodzeného práva transformoval na
teóriu subjektívneho prirodzeného práva (Tierney 1997: 14).
Tento Tierneyho argument bol zoširoka a nekriticky akceptovaný po dlhé
roky. Preto sa dnes Ockham spája s modernými právnymi teóriami hľadajúcimi
ukotvenie teórie prirodzeného práva a jeho pramene. Naším zámerom v tejto štúdii
nie je deklasovať toto tvrdenie, ale poukázať na isté historické predpoklady a kontext
riešenia problematiky prirodzeného práva u Viliama Ockhama.
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1.3 Chápanie ius a ius naturale podľa Rímskeho práva a glosátorov
Klasická koncepcia ius bola objektívna: ius v starobylom rímskom právnom
systéme odkazovalo k veciam (res), čiže k istému nároku na ne. V rímskom práve
však tento termín tvorí veľmi rozsiahle významy a nachádzal sa napríklad v názve
tak dôležitého diela ako De iustitia et iure, ktorého časti sú Justiniánove Digesta a
Institutiones. Digesta bola zbierka základných právnych princípov a členení
spočívajúca z fragmentov a výťahov rôznych dĺžok, ktoré sa zachovali z rôznych
právnických zbierok od druhého po štvrté storočie, kým Institiones bola posledná
časť Justiniánovho diela v štyroch zväzkoch a šlo prevažne o všeobecné právne
princípy.
Digesta (publikovaná 533) hovorí, že ius sa dá chápať ako „ars boni et
aequi“. Ulpián následne začal rozlišovať ius na súkromné (ius privatum), ktoré bolo
tripartitné (prirodzené, občianske a národné) a na právo verejné. Verejné bolo to, čo
patrilo všetkým, hoci to neplatilo inverzne. Rimania poznali aj ius naturale, čo v ich
chápaní znamenalo zákonitosť, ktorú príroda učí (robiť) všetky zvieratá vrátane ľudí
(Digesta 1.1.1.3) a toto ius sa chápalo ako vždy dobré a spravodlivé. Podľa
Rímskeho práva sa všetci ľudia rodia ako slobodní (aspoň na začiatku), čo hlavne
neskorší komentátori vyjadrovali spojením ius naturale primaevum, čiže právo, ktoré
sa spočiatku týkalo celého tvorstva. Rimania používali výraz aj ius gentium („právo
národov“, šlo o poskytovanie ochrany pri obchodných stykoch Rimanov
s cudzincami na pôde Rímskeho štátu a väčšinou sa týkalo majetkového práva, toto
právo sa časom stalo všeobecným – ako uvidíme u Ockhama), čo sa chápe ako
vysvetlenie výskytu vojen, národností, kráľovstiev či obmedzeného vlastníctva. Táto
fráza (ius gentium) však má dvojaké vysvetlenie. Na jednej strane sa ním chápe to,
čo prirodzený rozum (ratio naturalis) diktuje každému jednému človeku, inokedy sa
chápe ako to, čo je z hľadiska všeobecne uznávaného práva dovolené, hoci v každej
ríši odlišné (Robinson 2010: 53). Villey však poznamenáva, že Rímske právo bolo
spočiatku skôr objektívne, než subjektívne chápané. Preto mali Rimania podľa
Villeyho vlastizradcu „právo“ hodiť do Tiberu vo vreci so zmijami. Inde sa ius chápe
ako „ius (...) altius tollendi aedes aut non tollendi“, čiže ako právo „nestavať vyššie
(svoj príbytok) ako sú postavené ostatné“.
Aby sme to vysvetlili jednoducho, takéto „bremeno“ spadá pod kategóriu
iura in re aliena čiže sú to „práva siahajúce na vlastníctvo iného“, ktoré síce
nevlastní dotyčný človek, ale môže nejakým spôsobom vec užívať alebo na nej mať
podiel. Tieto práva však boli presne vymedzené. No právo v takom prípade je
v rukách nájomníka, nie však v subjektívnom, osobne vyhodnotenom ohľade, ale
v subjektívnom zmysle preto, pokiaľ sa to týka postihnutej veci, ktorá dotyčnému
patrí. Rímskym občanom sa napríklad takto garantoval istý základný prísun svetla,
ktorý im mohol svietiť do okien. Ak chcel niekto viac svetla, musel si priplatiť isté
bremeno, ktoré bránilo jeho susedovi, aby nadstaval svoju budovu nad primeranú
výšku. A práve toto právo nebrať inému základný prísun svetla sa nazývalo „ius
altius non tollendi“ (Robinson 2010: 54). A naopak, sused mohol zvýšiť a nadstavať
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svoju budovu (a tým zabrániť prísunu svetla svojmu susedovi), v takom prípade by
ale potreboval „ius altius tollendi“.
Práve takéto osobné bremená (servitutes personarum) naznačovali, že ich
nájomca patril medzi výnimočné osobnosti. V prípade, že šlo o usus fructus
(užívanie vecí), mal potom nájomca právo užívať (vec a) plody užívanej veci, avšak
nemal právo ju zničiť. Kým vlastník mal predtým plné právo (právo užívať vec, jej
plody a zničiť jej substanciu), od chvíle, keď vec dal do užívania, zostalo mu len
právo z titulu vlastníctva. Nemôže teda zničiť vec v okamihu, kedy by mohla alebo
mala byť užívaná nájomcom.
Jeden z veľkých glosátorov Rímskeho práva bol Azo (1198-1230).
Komentoval diela iných autorov a tak pod termínom ius naturale chápal až päť
rôznych významov, ktoré opisuje vo svojej Summa Institutionum. Azo tvrdil, že ius
naturale je nemenné a že je možné ho obmedziť civilným zákonom (ius civile –
názor u Ockhama v OND). Azo takisto tvrdil, že prirodzené právo, hlavne v čase
krajnej núdze, umožňuje tzv. „communis omnium possessio“ (spoločné vlastnenie
všetkých vecí). Zdá sa teda, že Azo tvrdil, že prirodzené právo dáva každému (na
podklade božského práva zo Zjavenia) nárok mať súkromné vlastníctvo (aliquid est
proprium, id est secundum divinum): „(Dokonca) podľa prirodzeného práva
(poznáme) rozličné vlastníctvo (dominia), lebo (ak) niečo vlastním, je to na základe
božského práva...“ (Weigand 1967: 96)2. Okrem tohto zvyčajného súkromného
vlastníctva Azo tvrdí, že Rímske právo poznalo aj verejné vlastnenie vecí (publica).
Verejné veci boli tie, ktoré boli vlastníctvom všetkých, nakoľko náležali všetkým
(boli communis possessio).
Treba však povedať, že Azo chápe termín ius aj subjektívne. Najprv sa
venuje rôznym druhom práva: napr. prirodzenému, občianskému, prétoriánskemu či
právu udelenému na základe súdneho rozhodnutia (pro eo tantum quod competit ex
sententia) a vzápätí vysvetľuje, že ius sa chápe prevažne ako aktivita (pro actione
ponitur), napr. v tomto zmysle pre akt dedenia, inokedy sa chápe ako vlastníctvo
nejakých statkov (pro bonorum possessione).
Vidíme teda, že Azo chápal ius aj subjektívne, hoci sa povrchne zvykne
tvrdiť, že predstavuje status nejakej osoby alebo jeho vzťah k inej osobe, na základe
čoho môžeme povedať, že niekto je buď svojím pánom (sui iuris) alebo je
podriadený inému (alieni iuris), Summa Azonis 1.8, b. 2)3. Ak by sme to vztiahli na
rodinu, v ktorej je otec (pater familias) a žena s deťmi, potom môžeme povedať, že
persona sui iuris je jedine otec, kým deti a žena ako podriadení členovia sú osobami
len alieni iuris. Z toho vyplýva, že právnu subjektivitu s plnou mocou politických
práv mal len v tomto prípade otec. Postupne sa však tento primát rozširoval aj na
2

„Immo etiam secundum ius naturale sunt distincta (dominia), quod aliquid est proprium, id
est secundum ius divinum...“
3
‘Est autem haec diuisio talis: quia omnis homo aut est sui iuris, aut alieni iuris, aut dubii
secundum quosdam, qui dicunt statum alicuius quandoque esse in suspenso. . . .
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synov a stal sa výsadou postupne aj žien (Kincl 1995: 58-59). Tak sa zdá, že hlavnou
myšlienkou sui iuris nebol ani tak motív „byť pod niečím právom“, avšak skôr
myšlienka konať bez diktátu iného. Práve to je dôvod prečo Azo stotožňuje –
podobne ako neskôr Ockham – ius s potestas.
Azov žiak – druhý najznámejší stredoveký glosátor – Accursius (11851263) napísal obrovské dielo Glossa ordinaria, ktoré sa skladá zo zobieraných
prípadov civilného práva – corpus iuris civilis. Mnohé z týchto názorov
obsiahnutých v tomto diele sú Azove, preto neprekvapuje, že má podobný názor
v otázke ius naturale ako Azo. Ius naturale podobne ako Azo chápe štvorako:
jednak ako ius gentium (právo národov – pozitívne), jednak ako ius pactorum,
jednak ako protiklad posledne menovaného a jednak ako prirodzený inštinkt
(instinctum naturale). Accursius tvrdí, že jednak prvé dva (civilné) a jednak druhé
dva (prirodzenoprávne) sú v istom zmysle totožné, minimálne aspoň preto, že sú
zámenné. Pozitívne právo podľa neho vyplýva z prirodzeného. V tomto zmysle
coniunctio (spojenie) Adama a Evy je výsledkom prirodzeného práva, nakoľko
vyplýva z prirodzeného inštinktu, zatiaľ čo ius gentium vzniklo, až keď Boh stvoril
gentes (ľudí). Accursius takto uznával nemennosť iura naturalia, hoci uznával, že je
to problém. Otroctvo napríklad bolo v tej dobe legitímne, hoci rímske právo tvrdilo
(Inst. 1.2.2), že všetci ľudia sa z hľadiska „ius naturale“ rodia ako slobodní. Preto
napríklad Azo tvrdil, že prirodzené právo sa dá sčasti modifikovať, kým Accursius
tvrdí, že je to prípad, ktorý poškodzuje prirodzené právo. Všeobecne však možno
povedať, že myšlienka ius ako „communis omnium possessio“ je spoločná obom
glosátorom a ako taká sa zachová aj v myšlienkach raného či neskoršieho
stredoveku.
Hoci Izidor (Etymologiae V, IV, 1-2, PL 82, 199) používa pre termín ius
široko akceptovanú definíciu: „communis omnium possesio“, pod termínom
possessio myslí hlavne na výsadu, na nefyzické vlastnenie. Ide o výsadu, nie výlučne
o problém práva na vlastníctvo. Hoci sa to týka všetkých vecí (omnium), v texte
ďalej spresňuje, že ide o veci získané „zo vzduchu, mora a nebies, ďalej ide o
navrátenie požičaného či požičaných peňazí“ (Kilcullen 2011: 869). Ešte takúto
objektívnu predstavu práva nachádzame ešte aj v dielach Tomáša Akvinského, spolu
s rozlíšením lex naturalis a lex aeterna, na rozdiel od ktorého Ockham už navrhuje
z dôvodu obhajoby rádového ideálu chudoby subjektívny koncept práva: právo (ius)
chápe ako moc (potestas) jednotlivca, ako „zákonnú moc“ (licit potestas), ktorá
prináleží jednotlivcovi (Shogimen 2007: 30).
1.4 Gratiánov dekrét (cca 1140) a jeho koncepcia ius
Počas 12. storočia nastal veľký rozmach miest a s tým aj spojenej chudoby
(miserabiles personae – nedobrovoľne chudobní) – ako sirôt, chorých, starých
a vdov. O nich sa starali kláštory a iné rehoľné inštitúcie. Otázka chudoby či
vlastníctva tak evokovala v Cirkvi množstvo otázok, ktoré zhŕňa aj Graciánov
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dekrét. Graciánovým cieľom nebolo ani tak definovať ius či ius naturale ako skôr
zozbierať výroky a glosy o tom, ako sa používalo.
Ľudské pokolenie podľa Graciána ovláda ius naturale a na druhej strane
mores (mravy). Ius naturale je spoločné všetkým národom, lebo vychádza
z prirodzeného inštinktu, nie z ľudskej dohody. Podľa Graciána je prirodzené právo
nemenné, týka sa rozumových stvorení a prevažuje nad ostatnými druhmi zákonov.
Od prirodzeného práva nie je možné dišpenzovať, len v prípade, ak si človek volí
medzi dvoma zlami (nisi forte duo mala urgeant), pričom z týchto ziel je možné
vybrať si menšie. V prípade, že ide o situáciu, z ktorej nemáme iné východisko ako
vykonanie jedného zo ziel, musíme si voliť menšie – teda napríklad v krajnej núdzi,
keď nemáme východisko, ako si zachrániť život, si volíme krádež, hoci to nie je
v súlade s prirodzeným zákonom, ale odporuje to prikázaniu „Nepokradneš“, pritom
cieľom je dobro – a tým je prežiť. Prirodzené vlastníctvo podľa Graciána totiž
existovalo len v časoch nevinnosti, teda keď jestvovalo „communis omnium
possessio“ a všetko bolo spoločné.
Čo sa týka chudoby a krajnej núdze, z tohto obdobia vznikli princípy, ktoré
sa zaužívali aj v Ockhamovej dobe: „Nakŕm chudobného, ak mu nedáš jesť, zabíjaš
ho...“ (De 86, c. 21) alebo „Ten, kto si necháva viac pre seba, než sám potrebuje, je
vinný z krádeže...“ (De 42, c. 1).
Právni teoretici (teológovia i kanonisti) učili, že pomôcť iným prináša
zásluhy. Akási obnova cirkevného kánona nastala pod týmto vplyvom práve
dekrétom Graciána, ktorý zohrával centrálnu úlohu na univerzitách, kde sa začínalo
viac vzdelávať v cirkevnom práve a vďaka tomuto dekrétu kanonisti venovali viac
pozornosti aj chudobným a otázke budúceho ius naturale.
Keď sa diskutovalo o práve chudobných, teológovia i kanonisti priznávali
každému základné právo na vlastníctvo a na určitú almužnu. To podnietilo rozsiahle
diskusie o protikladných citátoch v Písme, Rímskom práve či u cirkevných otcov.
Napríklad Augustínova pozícia, ktorá prevládala v ranom stredoveku a Gracián ho
v tomto názore nasledoval, bola, že na počiatku bolo všetko spoločné (všetkým
ľuďom) (Lichner 2012: 38). Augustín aj Gracián tvrdili, že správny spôsob použitia
vlastníctva bolo dávať nadbytok (z neho) chudobným (De 47, c. 8) 4.
Ranostredovekí kanonisti a teológovia tvrdili, že súkromné vlastníctvo je
dôsledkom pádu človeka do hriechu. Až ľudstvo post lapsus podrobené neresti
lakomstva si nevie predstaviť, že by dokázalo vyžiť bez svojho vlastníctva. Podeliť
sa o veci – to bol ideál a dokonalý spôsob života bez závislosti na veciach – čo bolo
reálne viac-menej pre tých, čo sa rozhodli žiť v kláštore. Pre bežných ľudí bolo
právo na súkromné vlastníctvo normálnou a praktickou požiadavkou.

4

„Neque enim minus est criminis habenti tollere, quam, cum possis et habundas, indigentibus
denegare. Esurientium panis est, quem tu detines; nudorum indumentum est, quod tu recludis,;
miserorum redemptio est et absolutio pecunia, quam tu terra defodis…“
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Neskôr, v polovici 13. storočia, sa Augustínove myšlienky kombinovali
s ideami prebratými od Aristotela – napríklad z jeho Etiky Nikomachovej a z jeho
Politiky. Práva jednotlivca vlastniť boli chápané ako fakt sociálneho a ekonomického
života. Vlastníctvo bolo chápané ako základný nástroj podpory (chudobných a ich
rodín). Wiliam zo St. Amour (†1272), magister na fakulte v Paríži tvrdil, že miera
milosrdenstva k chudobným musí byť proporcionálna stavu človeka. Tí, čo majú
jednu tuniku by ju nemali zdieľať s ostatnými. Wiliam uvádzal príklad so Zachejom
z Evanjelia, aby ukázal, že súkromné vlastníctvo (ius proprietatis) by síce malo byť
limitované, nie však potláčané. Nikto by nemal vlastniť viac, než potrebuje pre svoje
potreby. No takéto užívanie majetku bolo práve limitované požiadavkami
všeobecného dobra. Nadbytok bol darúvaný núdznym, morálna povinnosť bola
udávaná spravodlivosťou.
Adresáti tejto štedrosti (chudobní) zohrávali teda pozitívnu morálnu úlohu –
pomáhali donorom praktizovať čnosť charity a spravodlivosti. V tomto zmysle ale
ešte nebolo jasné, či chudobní mali nejakú formu „práva“ (ius) voči ostatným
ľuďom. Graciánov dekrét však hovorí, že majú aspoň jedno právo: „Ak človek
zomiera od hladu, (takáto) núdza ospravedlňuje krádež...“ (De 5, c. 21).
Princíp krajnej, vrcholnej núdze sa rozvíjal aj naďalej a zohrával jedinečnú
úlohu pri definovaní okolností krajnej núdze, čím sa začala rozvíjať myšlienka
„práva“ na vlastníctvo druhého, ak si jednotlivec mal zachovať život. Tento princíp
krajnej núdze sa usídlil v oficiálnych zbierkach kanonického práva – nachádzame ho
u Jána Teutonica (Glossa ordinaria) i u Dominika Raymunda z Peňafortu (jeho dielo
Summae) či ako uvidíme nižšie - aj u Ockhama.
Princíp krajnej núdze sa stal morálnym a právnym štandardom na konci 12.
storočia, dostal sa do učenia Cirkvi a zároveň sa stal jedným z najväčších sociálnych
a ekonomických zmien v učení Cirkvi. Celý stredovek komentoval tieto otázky
chudobného nachádzajúceho sa v núdzi v scholastických spisoch a dišputách. Od
roku 1280 sa princíp krajnej núdze začal objavovať v novom svetle. Najdôležitejším
morálno-filozofickým problémom pre tieto naše úvahy sa stal vzťah krajnej núdze
a individuálnych povinnosti či práva pre život (ius subsistendi) vtedajšieho človeka.
Pojem prirodzeného práva (ius naturale) v tomto zmysle chápeme ako
prirodzené právo ľudskej bytosti na život a na slobodu, ktorá obsahuje vôľu, moc
a požiadavky jednotlivca. Jednotlivé, prirodzené práva sa spájajú s takými termínmi
ako morálka, legitímnosť/nelegitímnosť (licitas) či rozum (racionalita).
1.5 Definícia ius naturale u Graciána
Obsah a definícia prirodzeného práva sa menila od teológa k teológovi.
Treba spomenúť, že stredovekí autori nerozlišujú ešte explicitne medzi prirodzeným
zákonom (lex naturalis) a prirodzeným právom (ius naturale)5. Na základe
problematiky chudobných a ich práva na almužnu sa zaužívali rôzne definície ius
5

Dokonca aj Ockham v ranej tvorbe nerozlišuje jednoznačne medzi týmito termínmi.
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naturale. Vo všeobecnosti šlo o dve interpretácie: ius sa chápalo objektívne alebo
subjektívne. Gracián sám používal minimálne dve definície ius naturale vo svojom
diele Decretum, hoci ich nekombinoval. Prvú definíciu nachádzame hneď na
začiatku Dekrétu:
„Ľudské pokolenie ovládajú dve veci, a to: prirodzený zákon a zvyk.
Prirodzený zákon je to, čo je obsiahnuté v Zákone a v Evanjeliu. Na základe toho
musí každý človek konať druhému to, čo by chcel, aby konal (on) jemu a nesmie
robiť (mu) spôsobiť to, čoby (ani) on nechcel, aby mu bolo urobené. Kristus sám to
vyjadril v evanjeliu (Mt 7, 12): 'Čokoľvek chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy
im. Toto je Zákon a Proroci'...“ (De 1, c. 1)6
Gracián sa zmieňuje o dvoch druhoch zákona, ktoré upravujú ľudské
správanie. Prirodzený zákon sa týka všetkých ľudí vo všetkých situáciách, avšak
právo zvyku je menlivé a závisí od času, miesta a zmluvy, ktorú medzi sebou ľudia
uzavrú. Gracián sa dožaduje toho, aby jadrom prirodzeného zákona bolo zlaté
pravidlo, pričom morálne predpisy Starého zákona (Zákona) a Nového zákona
(Evanjelia) sú zhrnuté v prirodzenom zákone (ius naturale). Prirodzený zákon podľa
neho zodpovedá Božej vôli, čiže nariaďuje len to, čo (Boh) chce, aby sa stalo
a zakazuje tie veci, ktoré zakazuje aj Boh.
Graciánov Dekrét podáva aj inú definíciu prirodzeného zákona, ktorú
prevzal od rímskej legislatívnej tradície Izidor zo Sevily. Ten tvrdí, že prirodzený
zákon je „všeobecne (platný) pre všetky národy, pretože existuje v každom človeku
na spôsob prirodzeného inštinktu a nie (vlastným) ustanovením (človeka). (Ide)
napríklad o: spojenie muža a ženy, rodenie a výchovu detí, všeobecné vlastníctvo
(possessio) všetkých vecí, rovnaká sloboda pre všetkých, získavanie vecí z neba, zo
zeme či z mora, ako aj návrat vypožičaných vecí či peňazí a odmietnutie násilia.
Tieto a ďalšie podobné nikdy nemôžeme považovať za nespravodlivé, ale (chápeme
ich) ako spravodlivé a nestranné...“ (De 1, c. 7)7
Podľa tejto druhej definície je prirodzený zákon postavený na prirodzenom
inštinkte, ktorý je spoločný všetkým ľuďom. Nakoľko sa tento druh zákona často
chápal ako spoločný aj zvieratám, je všeobecne vlastný všetkým vnímavým tvorom.
Ak porovnávame prvú a druhú definíciu prirodzeného zákona, objavíme
zopár ťažkostí. Druhá definícia neobsahuje zlaté pravidlo, ktoré utváralo prirodzený
6

„Ius naturale est quod in Lege et Evangelio continetur: quo quisque iubetur alii facere quod
sibi vult fieri; et prohibetur alii inferre quod sibi nolit fieri. Unde Christus in evangelio:
'Omnia quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos eadem favite illis. Haec enim est
Lex et prophetae...“
7
„Ius naturale est commune omnium nationum eo quod ubique instinctu naturae non
constitutione aliqua habetur, ut virir et feminae coniunctio, liberorum successio et educatio,
communis omnium possessio, et omnium una libertatis, acquisitio eorum quae caelo, terra,
marique capiuntur, item depositare rei vel commendatae pecuniae restitutio, violentiae per vim
repulsio…“
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zákon v prvej definícii. Graciánova prvá definícia prirodzeného zákona je predpis
nachádzajúci sa v Písme, no Izidorova definícia je len výsledkom inštinktívneho
správania. Ale aj táto – druhá definícia – obsahuje princípy kompatibilné s Písmom
(napr. Sk 4, 32).
Niektoré definície takto spôsobili problém v samotnom chápaní výrazu
„prirodzený zákon“, čo však nedokázal vyriešiť ani Gracián ani jeho stredovekí
komentátori. Niektorí chápali prirodzený zákon ako opis pôvodnej či prvotnej
situácie, kedy človek žil ešte bez nánosu konvencie prinesenej civilizáciou. Iní zasa
pod týmto pojmom opisovali psychologické a fyzické charakteristiky ľudí bez
ohľadu na prostredie, v ktorom žili. Gracián použil oba tieto druhy vo svojich
definíciách prirodzeného zákona, no opomenul pritom diferencovať pôvodný stav
primitívnej spoločnosti a stav človeka vlastný ľudskej spoločnosti, ktorý by
uspokojoval intelektuálne, psychologické či duchovné potreby človeka.
Jedným z najbežnejších spôsobov, akým stredovekí dekrétisti a teológovia
zaraďovali princíp krajnej núdze pod prirodzený zákon bol prípad krádeže. Tomáš
Akvinský vo svojej Sume teologickej – ako uvidíme – sa (Sth 2a 2ae, q. 66, art. 7)
pýta, či je legitímne ukradnúť (niečo) kvôli svojej potrebe. V odpovedi, ktorú
ponúka, tvrdí, že človek v extrémnej núdzi nekradne, ak zobral niečí majetok,
pretože to, čo si vzal, bolo spoločné vlastníctvo z hľadiska prirodzeného zákona. Pre
Akvinského pozitívny ľudský zákon musí ospravedlňovať nadbytok, no nemá právo
v prípade vecí prirodzeného zákona. Teda platí, že ani ten najlepší pozitívny zákon
nemôže prekračovať predpisy prirodzeného zákona. 8 Akvinský tak poukazuje práve
na Graciánovu definíciu prirodzeného práva v jeho dekréte.
Niektorí kanonisti v 12. storočí sa nazdávali, že človek v krajnej núdzi má
niečo, čo je veľmi podobné právu (ius) vziať si, čo potrebuje. Už anglický kanonista
Alanus (1208-1238) interpretoval princíp krajnej núdze v tom zmysle, že „chudobný
nekradne, pretože to, čo si berie, to vyplýva z jeho iure naturali – čo by mohlo
znamenať buď „na základe prirodzeného práva“ alebo „na základe prirodzeného
zákona“.
Iný kanonista – Hostiensis (1190/1200-1271) preformuloval túto myšlienku
nasledovne: „Kto trpí hladom – zdá sa – (vtedy) využíva (skôr) svoje právo, než
plánuje krádež“ (Lectura in V. libros Decretalium ad X. 5. 18.3). Chudoba sa
v tomto zmysle nechápala ani ako zlo in fieri a ani ako zlo in actu exercitu, keď sa
chudobný musel domáhať svojho „práva“. Tierney definuje dnešnú koncepciu práva
ako „právnu moc“, kým takéto chápanie práva sa spájalo skôr s „právnou
8

„Respondeo dicendum quod ea quae sunt iuris humani non possunt derogare iuri naturali vel
iuri divino. Secundum autem naturalem ordinem ex divina providentia institutum, res
inferiores sunt ordinatae ad hoc quod ex his subveniatur hominum necessitati. Et ideo per
rerum divisionem et appropriationem, de iure humano procedentem, non impeditur quin
hominis necessitati sit subveniendum ex huiusmodi rebus. Et ideo res quas aliqui
superabundanter habent, ex naturali iure debentur pauperum sustentationi.“
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požiadavkou“ (Tierney 1989: 42). Kanonisti tohto obdobia rozvinuli proces, ktorý sa
nazýva „evanjeliovou denunciáciou“, čo znamená, že biskup si mohol vypočuť
všetky sťažnosti, ktoré mali svedčiť o hriechu a zabezpečiť riešenie. Ďalší kanonisti
zasa argumentovali, že nakoľko táto procedúra bola výhodou pre chudobného
v krajnej núdzi, mohol sa u biskupa dožadovať intervencie. Biskup potom mohol
nariadiť bohatému mužovi, aby udelil almužnu chudobnému, dokonca aj pod
hrozbou exkomunikácie.
Toto sú takpovediac rané predstavy o ius naturale. Tierney v tomto zmysle
argumentuje, že pôvod prirodzenoprávnych teórií vychádza z „jazykových štruktúr,
v rámci ktorých ius naturale neznamenalo len prirodzený zákon či kozmickú
harmóniu, ale aj schopnosť či moc individuálneho človeka, ktorá sa spájala
s rozumom a morálnym rozlišovaním. Oboje takto definovalo priestor slobody,
pričom jednotlivec mohol konať, ako sa mu páčilo...“ (Tierney 1989: 625).
K tomu treba povedať, že ius naturale predstavuje schopnosť či moc, ktorou
stredovekí dekrétisti objasňujú myšlienku morálneho svedomia, hoci táto nie je ani
tak dôležitá v otázke subjektívnych prirodzených práv. Po druhé treba povedať, že
význam ius suum môže poukazovať na stoický princíp prirodzeného zákona (čiže ius
suum tribuendi), ktorý nemá význam či aspekt vlastníctva. Dôležité pre naše úvahy
však je, že títo stredovekí kanonisti používajú spojenie ius naturale stále v súvislosti
s krajnou núdzou a že táto perspektíva vývinu subjektívneho práva sa uchová ešte aj
vo vrcholnom stredoveku a po prvýkrát rozvinie u Ockhama.
1.6 Bonaventúrove a Akvinského riešenie otázky ius naturale
Ockham ani tak nenasleduje Tomáša Akvinského v jeho interpretácii
Aristotelovej Politiky, hoci si odprezentujeme aj jeho názor, ale skôr ho inšpiruje
jeho rádový brat a otec – Bonaventúra z Bagnoregia, ktorý sa taktiež zaoberal
prípadom krajnej núdze a všeobecným vlastníctvom všetkých. Vo svojom diele
Apologia pauperum (rok vydania1269) píše:
„Prvou formou všeobecného vlastníctva je tá, ktorá vyviera z práva
prirodzenej núdze (ex iure necessitatis naturae), ktorou niečo požadované pre
udržanie prirodzeného života sa stáva podielom zo strany toho, kto sa nachádza
v krajnej núdzi, hoci by to mohlo patriť niekomu inému. Nie je možné zrušiť túto
formu všeobecného vlastníctva, pretože to vyplýva z práva prirodzene vloženého do
(srdca) človeka, nakoľko je Božím obrazom a najdôstojnejšími zo všetkých tvorov,
pre ktorých bolo toto všetko na svete utvorené...“ 9 (c. 10, n. 13 (8, 309).

9

„Prima namque communitas est, quae manat ex iure necessitatis naturae, qua fit, ut omnis res
ad naturae sustentationem idonea, quantumcumque sit alicui personae appropriata, illius fiat,
quia ea indiget necessitate extrema. Et huic communitati renuntiari non est possibile, pro eo
quod manat ex iure naturaliter inserto homini quia Dei est imago et creatura dignissima,
propter quam sunt omnia mundata creata…“
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Bonaventúra zdôrazňoval, že každý je povinný na základe prirodzeného
práva udržiavať, zachovať svoj život. V rovnakom kontexte zdôrazňuje aj samotný
františkánsky ideál chudoby ako zrieknutie sa všeobecného vlastníctva. Bonaventúra
si žiada, aby sa františkánsky spôsob, ako sa vzdať spoločného vlastníctva (šlo
o ideál chudoby, ktorá sa líšila od vtedajších mníšskych či žobravých rádov) týkala
každého františkána len natoľko, nakoľko žil pod prirodzeným právom. Nikto sa
totiž nemôže vzdať formy spoločného vlastníctva, ktoré vyviera z prirodzeného
práva vloženého do srdca človeka. A každý – aj františkán – sa môže ocitnúť
v krajnej núdzi.
Texty komentujúce prípad chudobného nachádzajúceho sa v núdzi často
obsahovali ideál, že všetky stvorené dobrá sú v takej situácii spoločné. Iným ideálom
bolo to, že každý človek bol povinný udržiavať život toho druhého, ak bol v takejto
núdzi. Teologické dôvody spočívali na ordo caritatis a na prikázaní lásky („Miluj
svojho blížneho ako seba samého...“). Scholastici nasledujúci Aristotela učili, že
poriadok lásky (ordo caritatis) bol založený na myšlienke, že každé stvorené bytie
má prirodzenú inklináciu k dobru ako takému (Chabada 2008: 240) a partikulárne aj
inklináciu k tomu hierarchicky najvyššiemu dobru (k tejto inklinácii patrí inklinácia
k zákonu). Pre človeka to znamená, že nejde o skutky zamerané k inému alebo
zamerané pre vlastné dobro. Pre Tomáša Akvinského je láska k blížnemu – podobne
ako u Aristotela v Etike – založená na sebaláske, na jadre prikázania lásky, z ktorého
táto vyplýva (Akvinský Sth 2a 2ae, q. 71).
V Tomášovej doktríne rozum síce túži po spravodlivom a večnom (Božom)
zákone, ale túto túžbu udáva aj vôľa, ktorá je premenlivá. Niekedy sa preto podarí
v spoločnosti presadiť spravodlivé zákony v súlade s vôľou, ale primárne prináleží
rozumu, aby vyniesol také ľudské zákony (ius civile), ktoré by zodpovedali večnému
Božiemu zákonu (Sth I-IIae. 91, 3)10. Po páde do hriechu nastáva rozkol medzi
večným Božím lex naturalis a ľudským rozumom, preto pozitívny zákon by mal
obsahovať to, čo diktuje prirodzený zákon, nakoľko mu je podriadený. Problémom
však zostáva, že takéto odvodenie, napríklad zákaz kradnúť, ktorý je civilným
zákonom, vyplýva z prirodzeného zákona, ktorý nezakazuje kradnúť v krajnej núdzi.
Keď sa ale Tomáš pýta, či je dovolené kradnúť na základe núdze,
zdôrazňuje, že človek v krajnosti nekradne tým, že si berie majetok iného, pretože to,
čo si vzal je spoločné vlastníctvo z hľadiska prirodzeného zákona. Pre Akvinského
pozitívny ľudský zákon teda netrpí, ak netrpí stratu ani prirodzený zákon (Sth II-IIae,
66, art. 7)11. Nadbytok majetku pozitívny zákon ospravedlňuje, prirodzený však nie.
10

„Ale protože rozumový tvor má jeho podíl rozumově a umově, proto podíl věčného zákona
v rozumovém tvoru sluje zákon vlastně: neboť zákon jest něco rozumu, jak bylo svrchu
řečeno.“
11
„Musí se říci, že to, co je lidského práva, nemůže býti újmou práva :přirozeného nebo práva
božského. Avšak podle přirozeného řádu, stanoveného božskou prozřetelností, nižší věci jsou
zařízeny k tomu, aby se z nich pomáhalo nutnosti lidí. A proto rozdělením a přivlastněním
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Teda človek, ktorý je v núdzi môže si vziať zo spoločného to, čo potrebuje, a preto
nekradne. Tomáš sa v tomto odvoláva na Graciánovu tradíciu definície prirodzeného
zákona a ostáva myšlienkami stotožnený s jeho predstavou.
Dôležité je v tomto momente poznamenať, že ani Tomáš a ani Bonaventúra
ešte nepoznajú náuku o subjektívnom práve či subjektívne pochopenom prirodzenom
práve. Obaja obhajovali prípad krajnej núdze aplikáciou princípu všeobecného
vlastníctva všetkých ľudí, ktorý bol v ich prípade chápaný objektívne. Medzi
niektorými stredovekými teológmi sa všeobecné, čiže spoločné vlastníctvo
považovalo za vlastníctvo v stave nevinnosti pred pádom človeka (do hriechu). Keď
však hovoria o pôvode vlastníctva, všeobecne sa nazdávajú, že na základe
prirodzeného práva je všetko spoločné. Práva na súkromné vlastníctvo na druhej
strane boli založené na pozitívnom práve, ktoré sa začalo rozvíjať po páde človeka
(do hriechu), nakoľko človek v hriechu už nie je schopný ďalej zdieľať svoje
vlastníctvo. Akvinský však pod vplyvom Aristotela tvrdil, že vlastníctvo môže patriť
nikomu súkromne, aby sa tak na základe tohto princípu zachoval pokojný
a harmonický spoločenský život – bonum commune (Sth II-IIae, q. 66, art. 1 a 2)12.
1.7 Ius naturale a františkánske hnutie
Rané dejiny individuálnych práv, princíp krajnej núdze, sa stal mocným
argumentom proti františkánskemu ideálu apoštolskej chudoby, hlavne počas
diskusií, ktoré prebiehali medzi františkánskym rádom a svetskými teológmi (v
rokoch 1250 až 1270) a medzi rádom ako takým a pápežom Jánom XXII. (13201340). V prípade týchto druhých diskusií sa do celej dišputy zapojil aj V. Ockham.

věcí, vycházejícím z lidského práva, nebrání se povinné pomoci nutnosti člověka z těchto
věcí. A proto věci, kterých mají někteří nadbytek, z přirozeného práva patří k. vydržování
chudých. Proto praví Ambrož: "Lačnících chléb je, který ty zadržuješ; nahých oděv je, který ty
zavíráš; ubožáků vysvobození a vykoupení jsou peníze, které ty do země zakopáváš." Ale
poněvadž je mnoho trpících nutností a nelze pomoci všem z téže věci, ponechává se
rozdělování vlastních věcí rozhodování každého, aby z nich přispěl majícímu potřebu. Jestliže
však nutnost je tak tísnivá a zřejmá, že je jasné, že náhlé nutnosti. se musí pomoci z věcí
pohotových, třebas když hrozí osobě nebezpečí a jinak jí nelze pomoci, tu dovoleně může
každý z věcí cizích pomoci své nutnosti, buď zjevně nebo tajně odňatých…“
12
„Musí se říci, že ohledně vnější věci přísluší člověku dvojí, z nichž jedno je moc opatřiti je a
spravovati; a v tom je dovoleno, aby člověk držel vlastní. A je to také nutné k lidskému životu,
pro trojí. A to nejprve; že každý je pečlivější v opatřování něčeho, co pouze jemu náleží, než
něčeho, co je společné všem nebo mnohým, protože každý utíkaje práci, nechává druhému to;
co naleží do společného, jak se přihází při množství služebníků. Jiným způsobem, protože
spořádaněji se jedná v lidských záležitostech, jestliže jednotlivým nastává vlastní starost o
opatření nějaké věci. Byl by však zmatek, kdyby každý bez rozdílu cokoliv obstarával. Za
třetí, protože se tím více zachovává pokojný stav lidí, když každý je spokojen svou věcí. Proto
vidíme, že mezi těmi, kteří společně a nedílně něco drží, častěji vznikají sváry…“
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Debata sa týkala františkánskej požiadavky života v absolútnej chudobe bez
súkromného či spoločného vlastníctva, čím sa vzdávali všetkých práv.
Pápeži ešte pred Jánom XXII. sa snažili interpretovať tento záväzok
chudoby rôznym spôsobom. Bula Mikuláša III. Exiit qui seminat (1279) rozlišovala
ius poli a ius fori – jednoducho povedané božské čiže prirodzené právo (ius
naturale) a na druhej strane právo pozitívne. V tejto svojej známej bule pápež
Mikuláš interpretoval františkánske pravidlá (Potvrdenú Regulu) rozlíšením veci na
faktické použitie (usus facti), ktoré opisoval ako „umiernené užívanie nevyhnutných
vecí, kvôli zachovaniu života (sustentatio) a vykonávanie povinností na svojich
vlastných pozíciách, vždy však v súlade s Regulou (...) Tieto veci môžu bratia
legitímne používať s naším zvolením“ (Mikuláš III, Exiit qui seminat, art. 3, 194).
Podľa Mikuláša legitímne používanie udeľoval františkánom vlastník alebo
darca (daru). Pápež sa tak nazdáva, že bratia by mali vyžiť buď zo slobodne
darovaných ofier, z vecí, ktoré si s pokorou vyžobrú alebo z vecí, o ktoré sa pričinili
vlastnou prácou. Potom pokračuje:
„A ak im aj všetky tieto (možnosti) nestačia, čo sa teda nepredpokladá kvôli
nebeskému právu (ius poli), čo sa chápe ako spôsob zabezpečenia svojej obživy
v situácii krajnej núdze, ktorý sa týka všetkých (ľudí) v krajnej núdzi a týka sa aj
bratov, tak ako všetkých, nakoľko krajná núdza ospravedlňuje od každého zákona“
(Mikuláš III. art. 2, 193)13.
Tento text zvažuje prípad krajnej núdze s tradičným argumentom, ktorý
nachádzame u Bonaventúru. Je zaujímavý z toho hľadiska, že poukazuje na vzťah
medzi františkánskym ideálom chudoby a učením o prirodzenom práve v tej dobe,
ktoré prináležalo všetkým. Ani Bonaventúra a ani Mikuláš III. v tomto nevideli
problém, až Ockhamova odpoveď (respektíve pokus o odpoveď) bude prinášať – ako
uvidíme nižšie – istú dilemu.
Po tejto pápežskej interpretácii sa predpokladalo, že františkánske učenie
o absolútnej chudobe spočíva na usus facti (užívanie vecí), čo sa však týkalo len
vonkajšieho úzusu vecí. V skutočnosti boli bratia nezákonnými ľuďmi, čiže
dobrovoľne sa chceli vzdať zákonného statusu jednotlivca či komunity – čo práve
vtedajšia teória práva všeobecne garantovala.
Tohto pápežovho názoru sa z pohľadu nezainteresovaného človeka chytil
svetský magister (nefrantiškán) Godfrey de Fontaine, ktorý vyučoval v Paríži na
univerzite. Ohľadom františkánskej chudoby a ich zrieknutia sa všetkých práv vo
svojom diele Quodlibeta napísal:
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„Et quidem ubi, quod non est aliquatenus praesumendum, haec puncta deficerent, sicut nec
ceteris, sic nec ipsius Fratribus, iure poli in extremae necessitatis articulo, ad providendum
sustentationi naturae, via omnibus extrémy necessitate detentis concessa praecluditur, cum ab
omni lege extrémy necessitas sit excerpta…“
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„Z toho vyplýva, že nikto sa takto nemôže vzdať dočasných dobier,
nakoľko v krajnej núdzi má právo užívať dočasné dobrá v rozsahu, ktorý mu stačí na
vyžitie. Žiadna forma dokonalosti neumožňuje a nedovoľuje nikomu zriecť sa
užívania niektorých vecí (...) Podobne, v takom prípade by sa nikto nemohol alebo
nemal zriecť tohto dominium, schopnosti či práva užívať veci...“ (Quodlibeta XII, q.
19, 142)14
Godfrey sa nazdáva, že každý má nescudziteľné vlastníctvo (dominium)15 či
právo užívať dočasné dobrá (ius utendi). To je založené na prirodzenom práve
vyplývajúcom z krajnej núdze. Na inom mieste zasa Godfrey píše o takomto spojení
krajnej núdze, povinnosti a prirodzeného práva:
„Navyše, každý človek je na základe prirodzeného práva povinný udržiavať
svoj život, čo nie je možné bez užívania vonkajších dobier. Každý človek na základe
prirodzenosti má nadvládu (dominium) a isté všeobecné právo pri užívaní vonkajších
vecí tohto sveta, ktorého sa nemôže legitímne vzdať“ (Quodlibeta VIII, q. 11, 105)16.
Podobne aj iný nefrantiškánsky brat – tentokrát dominikán Ján z Paríža
(†1306), ktorý sa vo svojich myšlienkach explicitne opiera o tézy Tomáša
Akvinského a Graciána, píše v tejto veci niečo podobné:
„Ľudský život je spravovaný prirodzeným a pozitívnym právom. Prirodzené
právo sa nikdy nemení, kým pozitívne stráca svoju silu v istých prípadoch, keď nie
je v súlade s prirodzeným právom, na základoch ktorého stojí. Prirodzené právo
neurčuje, žeby táto vec bola moja alebo tvoja, pretože prirodzené práv uznáva
všeobecné vlastníctvo všetkých vecí (...) To, že každý človek musí zachovať svoj
vlastný život – je prirodzené. Preto platí, podľa prirodzeného práva jednotlivec,
ktorý by neprežil inak len tým, že vezme majetok inému, tak môže urobiť. Pozitívne
právo nemá v takom prípade žiadnu moc a vlastníctvo iných, ktoré si (dotyčný)
vezme, už nepatrí inému človeku, ale stáva sa jeho vlastným (vlastníctvom) (...)
A toto rieši práve problém, pretože ktokoľvek užíva svoje vlastné dobrá a nie iné,
nepácha v takom prípade krádež...“ (Coleman 1996: 18-30).
14

„(…) nullus potest sic renuntiare bonis temporalibus quia in extrema necessitate quilibet
habeat ius utendi bonis temporalibus quantum sufficit ad eius sustentationem. Nec
qualisquemque perfectio exigit vel permittit quod aliquis huic iuri et dominio renuntiet. Dui
enim usui alicuius rei renuntiare non potest, nec debet; similiter etiam dominio et facultati vel
iuri utendi illa re in tali casu renuntiare nec potest nec debet…“
15
Treba poznamenať, že „dominium“ má štyri základné významy v stredoveku: 1. rozumový
tvor má vládu (dominium) nad sebou samým, nad svojimi skutkami. 2. ide o význam spojený
s vládcom (kráľom). Kráľ má dominium. 3. Ide o vlastníctvo veci, môcť niečo vlastniť
(proprietas) a zničiť to. 4. Dominium označuje aj rajský stav, kedy mali Adam a Eva
dominium nad ostatným tvorstvom.
16
„Immo etiam propter hoc quod unusquisque tenetur iure naturae vitam suam sustentace,
quod non contingit nisi de bonis exterioribus, ideo etiam iure naturae quilibet habet dominium
et quoddam ius in bonis communibus exterioribus humus mundi, cui iuri etiam renuntiare non
potest licite…“
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Tieto ukážky z diel od Godfreya a Jána ukazujú, že princíp krajnej núdze
bol formulovaný na základe prirodzených individuálnych práv už na začiatku 14.
storočia. II. Ockham a jeho raná kontroverzia s Jánom XXII.
2.1 Ockhamovo rané Dielo deväťdesiatich dní
Prvým františkánom, ktorý explicitne rozvíjal princíp krajnej núdze
a aplikoval ho na individuálne právo každého človeka bol Viliam Ockham a veľmi
zaujímavo premostil otázku chudobného človeka v núdzi so životom a odhodlaním
františkánskeho brata (pričom použil práve toto porovnanie Godfreya de Fontaines,
o ktorom písal približne štyridsať rokov pred ním). Ockham však argumentuje, že
františkáni nemajú žiadne z práv, ani to využívať ostatné kontingentné (dočasné)
statky. Píše o tom vo svojom ranom diele Opus nonaginta dierum (Dielo
deväťdesiatich dní).
Dielo deväťdesiatich dní preberá v mnohom členenie ius z buly Exiit qui
seminat (1279) Mikuláša III. V tomto ranom diele je Ockham však tvrdí, že
františkáni sa tohto ius zriekajú:
„Bratia majú síce povolené (licentia) používať veci v časoch, kedy nie sú
v krajnej núdzi, ale nemajú iné právo užívať čokoľvek a v inom čase, ako práve
v čase tejto krajnej núdze. Z toho vyplýva, že toto užívanie nie je to isté ako právo na
užívanie (ius utendi)...“ (Ockham, 1995 k. 61)
V tomto diele vidíme, že Ockham súhlasil so svetským kriticizmom v tom,
že františkáni majú právo na užívanie pozemských vecí, ale len v prípade krajnej
núdze. Okrem týchto urgentných situácií užívali františkáni veci na základe licencie
(licentia), čiže nie na základe toho, že by to bolo ich právo.
Na druhej strane v spomínanej kapitole diela Opus nonaginta dierum (k. 61)
Ockham tvrdí, že žiadna bytosť nemôže žiť bez prirodzeného práva. Uvádza k tomu
dva dôvody: v prvom rade, nikto sa nemôže zrieknuť takéhoto práva a na druhej
strane, prirodzené právo užívať pozemské dobrá je „všeobecné pre všetkých ľudí,
nakoľko (ho) ustanovila príroda a nie (z) dodatočnej konvencie“ (OND 61, 559).
Zdá sa však, že františkáni sú podľa Ockhama výnimkou z tohto všeobecného
pravidla. Otázka nie: Ako je to možné.
Ešte pred ním, františkánsky prokurátor pri Svätej stolici Bonagratia
z Bergama († 1342) argumentoval princípom krajnej núdze, keď ako prvý obhajoval
františkánsku chudobu bez vlastníctva proti Jánovi XXII. Vo svojom traktáte
O Kristovej chudobe a apoštolskej chudobe (Tractatus de paupertate Christi et
apostolorum, 1322) ako obhajobu proti Jánovi XXII. uvádza:
„Jednak v kánone a civilnom práve stojí, že v čase krajnej núdze to, čo je
potrebné pre zachovanie svojho života, je k dispozícii všetkým ľuďom na svete, že
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nik nemôže povedať, že niektorá vec je jeho (vlastná), pretože je spoločná v čase
núdze všetkým ľuďom...“ (Bongartia 2010: 34)17.
Bonagratia tu poukazuje na kanonický princíp krajnej núdze a všeobecné
vlastníctvo všetkých (communis omnium possessio), čo bola dlhoročná tradícia
objektívne chápaného prirodzeného práva. U jeho rádového brata – Ockhama –
vidíme istý posun, ktorý sa od tejto tradície objektívne chápaného práva vzďaľuje
(hoci využíva predpoklady napr. Graciánovej či Godfreyovej argumentácie).
2.2 Kontroverzia pápeža Jána XXII. a V. Ockhama v otázke ius naturale
Skúsme sa ale najprv pozrieť na samotné tvrdenia pápeža Jána a jeho
kontroverziu s Ockhamom. Pápež Ján XXII. kritizoval františkánske praktizovanie
chudoby, ktorá nechcela brať do úvahy práva ako také. Pápež sa zameral prevažne
na problém usus facti, na faktické užívanie, ktoré bolo zo strany františkánov
nezvyčajným nie-zákonným úzusom.
Pápež kritizoval predovšetkým dve veci: V prvom rade sa ako právnik
zameral na sémanticko-legislatívne argumenty dotýkajúce sa vlastníctva
a používania vonkajších vecí, čím chcel ukázať, že františkánsky spôsob života
prekračuje legislatívne postavenie vymedzené zákonom – je teda nezákonné.
Pápežove argumenty stavali na rozdiele medzi dominium a usus facti. Pápež tvrdil,
že v prípade, že sa užívaním (napr. domu) vec zničí (res quae usu consummuntur),
síce nezničí sa však substancia veci), nositeľom výhod je práve ten, kto vec užíva,
nie jej vlastník (Ján XXII: Ad conditorem canonum II, 1140).
Pápež Ján tvrdil, že ak františkáni nemôžu užívať veci (simplex usus),
potom sa stavajú naroveň tým, čo veci vlastnia (dominium):
„Tvrdiť, že v týchto veciach je možné (osobitne) nastoliť právo na užívanie
alebo užívanie niečoho oddelené od vlastníctva (tejto veci – dominium), si protirečí
so zákonom i s rozumom. Nezdá sa, že by úmyslom našich (práve) spomenutých
predchodcov bolo rezervovať vlastníctvo týchto dobier Rímskej Cirkvi. Kto
s zdravým rozumom by mohol veriť, že úmyslom týchto veľkých otcov bolo
vyhradiť vlastníctvo (dominium) Rímskej Cirkvi a užívanie vajca, syra alebo kôrky
chleba či iných vecí, ktoré sa užívaním konzumujú (františkánskym) bratom, ktorým
sa často aj dávajú (ako almužna) na bezprostrednú spotrebu? (...) Niečo také
nemožno požadovať vo veciach, ktoré sa buď konzumujú užívaním alebo faktickým
užívaním, ak nie je alebo nebolo (predtým) ustanovené vlastníctvo (týchto) vecí...“
(Mäkinen 2001: 164-165)18.
17

„Moreover, it is agreed by both canonical and civil law that in a time of extreme necessity
all things related to the sustainment of human life are so common to all people of this world
that no one can say that some thing is
his own that is common to all people in a time of necessity…“
18
„Dicere siquidem, quod in talibus rebus usus iuris vel facti, separatus a proprietate rei seu
dominio, possit constitui, repugnat iuri, et obviat rationi, nec praedecessoris nostri praedicta
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Druhým dôvodom Jánovej kritiky tohto rozlíšenia medzi faktickým
užívaním a vlastníctvom (dominium) je morálny postoj vo veci ľudských skutkov.
Snažil sa ukázať, že františkánsky spôsob života bol nespravodlivý a proti morálke.
Vo svojej bule Ad conditorem canonum (1323) tento pápež argumentoval proti
takémuto bezprávnemu užívaniu vecí, pričom sa opieral predovšetkým o morálne
hľadisko tohto užívania. Akt užívania (actus utendi) považoval za základný akt,
ktorý prináleží užívateľovi. V tomto zmysle je aj užívateľ nejakej veci vlastníkom
(dominus) svojich skutkov na základe slobodnej voľby (liberum arbitrium) a vôle
(voluntas). Nik iný potom nemôže vykonať skutok vyhradený len užívateľovi.
Vo svojej neskoršej bule Ján XXII. (Quia quorundam mentes) v roku 1324
napísal:
„Nie je možné, aby nejaký skutok človeka bol spravodlivý, ak táto osoba
nemá právo ho urobiť: preto platí, že takýto skutok (užívania, usus facti) nie je určite
spravodlivý, ale naopak – nutne nespravodlivý. Preto by bolo absurdné, aby skutok
človeka, ktorý nemá právo na (takýto skutok), bol viac spravodlivý a Bohu ľúbezný
ako skutok človeka, ktorý naň má právo...“ (Quia quorundam mentes b. 1148)19
V tomto texte Ján tvrdí, že nikto nemôže spravodlivo vykonať nejakú vec,
ak na to nemá právo. Minimálne teda platí, že by mal mať právo užívať nejakú vec
(ius utendi). A pápež ďalej pokračuje v uvažovaní: príspevok, ktorý si takýto
užívateľ berie na seba neznamená nič iné len to, že užívateľ môže svoj skutok spojiť
s touto darovanou vecou. Ten, kto darúva koňa na užívanie, prepožičiava mu ho, no
pritom mu nedáva či neposkytuje jazdu, ale poskytuje mu koňa. Samotný akt
jazdenia môže vykonať ten, komu je požičaný. Majiteľ teda nedáva človeku okrem
prvého aktu nič viac, hoci podľa pápeža je už s tým to spojené isté právo nakladať
s vecou.
Celý františkánsky spôsob života sa týkal len užívania veci – usus facti. Pre
pápeža Jána XXII. to bol znak toho, že františkáni majú nejaké právo – právo veci
užívať. Pápež tvrdí, že františkáni užívajúci veci bez nejakého práva ho nutne musia
spotrebovávať (abusus), a tým aj ničiť. Preto odcudzoval takýto spôsob života ako
nespravodlivý, respektíve ako „nie spravodlivý“.
fuisse videtur intentio, Romanae ecclesiae talium bonorum dominium reservare. Quis enim
sanae mentis credere poterit, quod intentio fuerit tanti patris, unius ovi, seu casei, aut frustri
panis, et aliorum usu comsumptibilium, quae saepe fratribus ipsis ad consumendum e vestigio
conferentur, dominium Romanae ecclesiae, et usum fratribus retinere? (...) Quod nequaquam
potest in rebus usu consumptibilibus reperiri, in quibus nec ius utendi, nec usus facti, separata
a rei proprietate seu dominio, possunt constitui vel haberi“
19
„Imposssibile enim est, actum humanum extrinsecum esse iustum, si exercens actum ipsum
nullum ius habet illum exercendi: immo non iustus seu iniustus necessario convincitur talis
usus. Item, est absurdum et erroneum, quod actus alicuis, non habentis ius actum huiusmodi
faciendi, sit iustior et Deo acceptior, quam habentis, quum concludat actum iniustum
iustiorem et Deo acceptiorem existere, quam sit iustus…“
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Ockham odpovedal na túto kritiku práve v diele Opus nonaginta dierum, za
tri mesiace sa podujal na to, aby pápežovi odpísal v zastúpení svojho františkánskeho
generála Michaela z Ceseny. Ockham sa odvolával na usus facti ako na morálny
aspekt – čiastočne aj preto, že pápež takéto užívanie majetku napadol ako nemorálne.
Vo svojej odpovedi sa Ockham snaží poukázať na to, že františkánsky usus facti
predstavuje legitímne užívanie výsad a hlavne na to, že medzi morálne dovolenými
skutkami sú jednak spravodlivé a jednak morálne indiferentné skutky – skutky, ktoré
nie sú ani spravodlivé a ani nespravodlivé (OND, k. 60, 556-557).
2.3 Kontext „iustitia“ – Ockhamov argument proti pápežovi
Ockham uvažuje o morálne dobrých skutkoch v kontexte toho, čo znamená
spravodlivosť, nakoľko pápež vo svojej kritike nerozlišoval medzi tým, čo je
dovolené (licit) a tým, čo je spravodlivé (iustitia). Ockham chápe toto rozlíšenie ako
podstatné. Snaží sa vysvetliť svoj názor na celú záležitosť prostredníctvom troch
definícií termínu „spravodlivosť (OND, k. 60). Podľa Ockhama substantívum
„spravodlivosť“ môžeme chápať jednak „ako istú osobitnú čnosť odlišnú od troch
ďalších kardinálnych čnosti (...) v súlade s ktorými človek koná voči ostatným
spravodlivo...“ V druhom zmysle chápe Ockham spravodlivosť ako „istú všeobecnú
čnosť, ktorá sa nazýva zákonnou spravodlivosťou, ktorá nariaďuje všetky čnostné
skutky (konať) pre všeobecné blaho“. Tretí zmysel termínu spravodlivosť vidí v tom,
ak je nejaká činnosť podriadené rozumu alebo inému úkonu a v tomto zmysle sa
nazýva spravodlivosť len metaforicky20.
Takto sa Ockham snaží kriticky namietnuť, že pápež chápe spravodlivosť
len v prvom, ním menovanom zmysle. V súlade s touto koncepciou (podobne ako
s druhým jej významom) skutok môže byť legitímny, a pritom nemusí byť striktne
povedané spravodlivý. No v súlade s tretím významom spravodlivosti, kedy
spravodlivosť chápeme metaforicky, každý legitímny, čiže dovolený čin je
spravodlivým činom, pretože sa plne zhoduje s tým, čo nám (o tom, či je skutok
dobrý, spravodlivý alebo dovolený) hovorí rozum (OND, k. 60, 557)21. Skutky, ktoré
sú v súlade s tretím významom spravodlivosti sú morálne indiferentné (čiže
neutrálne) skutky, pritom zostávajú jednak dovolené (legitímne) a zároveň sú
spravodlivé, nakoľko nie sú v konflikte s legislatívnou normou.
20

„Ad cuius evidentiam est sciendum quod nomen 'iustitiae' tripliciter accipi potest. Uno
modo accipitur pro quadam virtute particulari distincta ab aliis tribus virtutibus cardinalibus
(…). Secundo accipitur iustitia pro quadam virtute generali, quae vocatur iustitia legalis, quae
omnes actus virtutum ordinat ad bonum commune. Tertio accipitur iustitia pro debita
ordinatione actus ad kationem vel aliam operationem, et ita secundum quosdam vocatur
iustitia metaphorice sumpta…“
21
„Aliter dicitur actus iustus a iustitia tertio modo dicta, sive illa iustitia debeat metaphorice
vocari iustitia sive etiam proprie; et isto modo omnis actus licitus est iustus, quia est bonus et
verae consonus rationi (…) tertio modo accipiendo iustum, omnis actus licitus est iustus
secundum eos, qui ponunt quod omnis actus humanus est bonus vel malus moraliter.“
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Toto všetko teda ukazuje Ockhamovo chápanie faktického užívania (usus
facti) jednotlivých vecí. Ockham definuje usus v Diele deväťdesiatich dní (kapitola
2) v trojakom zmysle. V prvom rade chápe usus ako „jasné pozitívne právo, ktoré
bolo ustanovené ľudskou dohodou, na základe ktorej má niekto dovolenú moc
(potestas licita) a autoritu užívať veci náležiace inému, pričom (ale musí) zachovať
ich substanciu“. V tomto zmysle by sme mohli k slovu užívať pridať slovíčko
„užívanie práva“ (usus iuris). Druhý význam slova usus je samotný akt užívania
(actus utendi). V tomto zmysle hovoríme, že užívame nejakú činnosť. V prípade
darovaného koňa užívame jazdu na koni, v prípade jedenia užívame jedlo (OND, k.
2: 85-88). V treťom zmysle slovo usus je užívanie faktické (usus facti), ktoré
predstavuje istý akt vo vzťahu k vonkajšej veci. Môže byť síce do istej miery
synonymný s druhým významom (actus utendi), avšak znamená predovšetkým
morálne právo užívať niečo bez toho, aby sme mali vopred súhlas alebo aspoň
legálne právo tak urobiť.
Pre Ockhama je práve tento usus facti ako číre, nie-zákonné užívanie veci
v zásade neutrálne a morálne indiferentné (vzhľadom k používaniu veci). Pre
Ockhama je legitímne užívanie (licitus usus facti) základným aktom, ktorý je
v súlade so správnym úsudkom rozumu (recta ratio). Františkáni si tak nenárokujú
na niečo, čo užívajú, ale čo im neprislúcha. Naopak, ani len netúžia po tom, lebo sa
vzdali každého druhu práva nad vecami, sú teda aj podľa Ockhamovho názoru,
mimo legálne postavenie. Navyše, nemôžu si na užívanie vecí ani nárokovať, čiže
kedykoľvek by sa vlastník rozhodol, že im svoju vec vezme, môže tak urobiť
kedykoľvek a františkáni sa proti tomu nemôžu vzoprieť. Samozrejme, trochu
opomenutá tu popri myšlienke usus facti zostáva aj otázka, čo s vecami, ktoré sa
zničili používaním. K tomu sa ale Ockham nevyjadruje.
2.4 Pozitívna a nepozitívna veda v zmysle iurisprudentia u Ockhama
Asi najhlbšie spojenie politického a etického myslenia u Ockhama
nachádzame v Quodlibetách, kde sa pýta, akým spôsobom môžeme chápať vedu,
ktorá sa zaoberá etickým poznaním. Konkrétne ide o problém zdôvodnenia etických
noriem: „Môže existovať nejaká dokazujúca veda vo veciach morálky?“ 22 Táto
otázka by mohla analogicky zaznieť aj vo veci spomínaných „vedecky
derivovaných“ súdov o právach občanov.
Je dôležité spomenúť, že Ockham rozlišuje vedu demonštratívnu
(dokazujúcu) a vedu dedukujúcu (z premís, respektíve sylogizmov). Obe pracujú
s dôkazmi, ktoré v prípade vedy, musia mať isté vlastnosti.
Morálka sa v širšom zmysle týka „všetkých ľudských skutkov, ktoré
absolútnym spôsobom podliehajú vôli“23. Táto definícia sa nachádza práve aj
u Graciána v dekrétoch a v diele Glossa od rímskeho glosátora Accursia. Táto
22

„Utrum de moralibus possit esse scientia demonstrativa“
„Morale accipitur large pro actibus humanis qui subiacent voluntati absolute.

23
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definícia by sa takto dala aplikovať aj na sféru politického záujmu. Najprv si však
stručne povedzme, akú metódu má dokazujúca veda.
Samozrejmým predpokladom deduktívneho vedeckého dôkazu je poznať,
čo je subjekt, že jestvuje a poznať vlastnosti toho, čo znamená to-ktoré meno vo
vedeckej propozícii. Jednoduchým dôvodom toho je fakt, že „aby dôkaz mohol
nastať, je nevyhnutné, aby sme poznali premisy“ – čiže tú premisu, v ktorej sa
vypovedá niečo o subjekte a navyše, aby to, čo obsahuje, nebolo len potenciálne.
Treba ale povedať, že Ockham chápe vedecký dôkaz priamo ako takýto sylogizmus
zložený z dvoch premís a jedného záveru. Každý sylogizmus obsahuje členy, ktoré
musia byť evidentné, aby bol celý dôkaz platný a mal výpovednú hodnotu: väčší
termín, menší termín a stredný termín. Toto je hlavná podmienka sylogizmu.
Definícia dôkazu, ako ju Ockham predkladá, znie nasledovne: „demonstratio (est)
syllogismus faciens scire“. Z tohto tvrdenia vyplýva jasný fakt, že ak je niečo
predmetom vedeckého dokazovania, nemôže to byť poznatok „per se notum“, ale
záver tohto argumentovania môže byť pochybný.
Veda chápaná ako dokazujúca (demonstrativa), respektíve jej východiská
majú ponajprv známku pochybnosti (dubitabilis), lebo čo nie je isté, ešte nemusí byť
nepravdivé, ale je to pochybné. Preto aj pochybovanie podľa Ockhama patrí k
základným habitom poznania. Kým nie je naše poznanie isté, nemusí byť hneď
nepravdivé, ale je skôr pochybné. A rovnako to, čo sa preukázalo ako isté, môže sa v
istom okamihu ukázať ako pochybné. Vedecký súd je nutný a z toho nevyplýva, že
je všetkými evidentne nahliadnutý ako pravdivý, teda že je aktuálne „scitur“, ale len
že je „scibilis“. Toto „scibilis“ je podľa Ockhama niečo, čo je otvorené názoru
ostatných a čo možno ešte spochybniť. Všetky nutné pravdy sú „scibilis“, z čoho
vyplýva spomínaný fakt, že nemusia byť ešte „scitur“.
Kľúčový posun z hľadiska týchto dvoch druhov „vedeckých tvrdení“ vo
vzťahu k (prirodzenému) právu nachádzame v Quodlibetách II, v kvestii 14, kde
Ockham rozlišuje dva druhy morálnej vedy: pozitívnu a niepozitívnu:
„Pozitívna morálna veda je veda, ktorá obsahuje ľudské a božské zákony,
ktoré zaväzujú človeka (k tomu), aby nasledoval alebo odporoval takým veciam,
ktoré nie sú ani dobré ani zlé a ktoré ani nezakazuje a ani neprikazuje vládca
(ktorému prislúcha prijímať) zákony. Niepozitívna morálna veda je taká, ktorá bez
akéhokoľvek príkazu vládcu usmerňuje ľudské činy – tak ako napríklad principia
per se notae alebo poznanie na základe skúsenosti usmerňuje konanie (človeka).
A toto sú princípy, o ktorých hovorí Aristoteles vo (svojej) morálnej filozofii“ 24.

24

“Scientia moralis positiva est illa quae continet leges humanas et divinas, quae obligant ad
prosequendum vel fugiendum illa quae nec sunt bona nec mala nisi quia sunt prohibita vel
imperata a superiore, cuius est leges statuere. Scientia moralis non positiva est illa quae sine
omni praecepto superioris dirigit humanos actus; sicut principia per se nota vel nota per
experientiam sic dirigunt... de quibus loquitur Aristoteles in morali philosophia.”
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Ockham tak tvrdí, že pozitívna morálna veda skúmajúca ľudské a božské
zákony – napríklad právo (iurisprudentia) v bežnom zmysle slova – nie je
dokazujúcou vedou, ale že patrí medzi druhú skupinu vied – medzi nie pozitívne
vedy. Aj tie, hoci nie sú založené na dokazovaní, môžu dedukovať niečo na „spôsob
(akým) sylogizmus dedukuje (závery) z princípov, ktoré poznáme buď per se alebo
na základe skúsenosti“ (OTh IX, 177)25.
V prípade morálnej filozofie (vedy) jestvuje „mnoho princípov, ktoré
poznáme per se, napríklad: „vôľa by sa mala prispôsobiť správnemu úsudku
rozumu“ alebo „každému hanebnému zlu sa treba vyhýbať“ a pod. Podobne aj
mnohé princípy poznáme zo skúsenosti – ako je evidentné tomu, kto dbá na
skúsenosti“. Ockham svoj kognitivizmus ešte vyostruje do väčšej podoby, keď
hovorí: „Preto hovorím, že táto veda je istejšia nad mnohými inými, nakoľko
ktokoľvek môže mať viac skúsenosti o svojich činoch ako o činoch (iných ľudí).
Z toho vyplýva, že táto veda je oveľa subtílnejšia, užitočnejšia a evidentnejšia...“
(OTh IX, 177-178)26.
Ockhamovo rozlíšenie pozitívnej a nie pozitívnej morálnej vedy
v Quodlibetách II, kv. 14 umožňuje dve základné interpretácie prirodzených práv.
Takéto práva by sme jednak mali považovať za záležitosť božskej pozitívnej
morálnej vedy alebo – a to je druhá alternatíva – za základ dokazujúcej nie pozitívnej
morálnej vedy. Môžeme vopred povedať, že Ockham akceptuje oba „zdroje“
morálnej (a právnej) vedy – jednak božský prameň a jednak pozitívny – civilný zdroj
legitimity.
Výsledkom takéhoto „vedeckého“ úsilia sú deduktívnym spôsobom získané
formulácie toho, čo je právne (ius) a čo je v moci človeka (potestas). Ockham sa
nazdáva, že takáto definícia bude dobovo podmienená, preto pravdepodobne
neuvádza zoznam práv či mocí, ktoré človek má. V prípade nie pozitívnych vied sa
ruší nami uvedené členenie vied na demonštratívne a deduktívne. Aj nie pozitívna
veda totiž pracuje s nástrojmi dedukcie (akými sú sylogizmus či evidentné premisy)
a snaží sa utvoriť pravdivý záver na základe jednak empirickom a jednak
racionálnom.
V tomto zmysle dielo Opus nonaginta dierum odkazuje k (právnej) moci,
ktorá je daná Bohom celému ľudskému pokoleniu v zastúpení Adama a Evy, či už

25

„Sed disciplina moralis non positiva est scientia demonstrativa. Probo, quia notitia deducens
conclusiones syllogistice ex principiis per se notis vel per experientiam scitis est
demonstrativa; huiusmodi est disciplina moralis.”
26
“Multa sunt principia per se nota in morali philosophia; puta quod voluntas debet se
conformare rectae rationi, omne malum vituperabile est fugiendum, et huiusmodi. Similiter
per experientiam sciuntur multa principia, sicut manifeste patet sequenti experientiam. Et
ultra dico quod ista scientia est certior multis aliis, pro quanto quilibet potest habere maiorem
experientiam de actibus suis quam de aliis. Ex quo patet quod ista scientia est multum subtilis,
utilis, et evidens.”
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pred alebo po hriechu (OND, k. 4: 333)27. Táto moc v komentári ku Genesis 1 nie je
daná len našim prarodičom, ale všetkým živým tvorom na Zemi.
Vo svojom neskoršom diele – v Breviloquiu (ináč sa spis nazýva aj Krátke
pojednanie o tyranskej vláde) – keď sa snaží interpretovať moc ako vlastníctvo či
politickú jurisdikciu vlastnú všetkým ľuďom, Ockham ponúka dôvod, prečo sa tieto
práva prvotne vzťahujú k Bohu: „Všetci veci boli a sú jeho (Božie), či už (preto, že)
ide o stvorenie (tam iure creationis) alebo preto, aby sa toto stvorenie zachovalo
(quam iure conservationis)“ (Ockham 1992, III, k. 7: 179). V týchto citátoch nazýva
moc „prirodzenou“ a dokonca ju nazýva „právom“, nakoľko patrí celému ľudstvu
(teda všetkým živým tvorom). V tomto neskoršom diele Breviloquium nástojí na
tom, že každý človek má právo na vlastníctvo a politická moc (ak ide o neveriacich,
menovite pohanskú Rímsku ríšu) musí toto právo uznať. Mohli by sme povedať že
takéto panhumánne čiže všetkým ľuďom spoločné práva sú „v ostrom kontraste
s mnohými prísľubmi krajiny, ktoré sú adresované jednotlivcom“ (McGrade 2006:
71). Ockham chce pravdepodobne povedať, že takéto prísľuby v Biblii sú základom
pre práva, ktoré sa sám snaží zdôvodniť, či už ide o vlastníctvo alebo jurisdikciu
(OND, k. 88: 657-659). Konkrétnejšie zadefinované práva zachovávajú svoju
pôvodnú štruktúru, či už ide o ich božský alebo pozitívny pôvod: stoja na vôli
nadriadeného (Boha alebo vládcu). V zmysle spomínaných Quodlibeta II, kv. 14 je
teda práve toto pozitívna morálna veda.
2.5 Ockhamovo rané chápanie ius poli ako ius naturale
Aby sme pochopili Ockhamovo chápanie faktického užívania vecí ako
legitímny akt, mali by sme sa najprv pozastaviť pri jeho definícii moci (potestas)
a jej členení. Definíciou moci sa zaoberá vo svojom diele Opus nonaginta dierum.
V ňom rozlišuje moc nasledujúcim spôsobom: Najdôležitejšia je prirodzená moc
užívať všetko, čo nám pomáha pri udržiavaní svojho života (substinentia). Mali by
sme spomenúť, že touto mocou chápe nebeské právo (ius poli), ktoré definuje aj ako
prirodzené právo – ius naturale. Čo tvorí toto ius poli (božské právo)? Ius poli
nazýva prirodzeným právom, pretože všetko prirodzené (naturale) pochádza od
Boha. Ockham vysvetľuje, že k tomuto právu patrí primárne prirodzená rovnosť
(aequalitas) všetkých ľudí vyplývajúca z recta ratio, čiže môže ísť buď o správny
úsudok rozumu alebo súd, ktorý je odvodený zo zjaveného práva (Ockham OND
1995: 76-79)28. Inak túto prvú, prirodzenú moc nazýva aj potestas licita, nakoľko
veci, ktoré v stave nevinnosti (pred pádom) patrili nejakému človeku alebo inej
bytosti, sú teraz oprávnení užívať ostatní ľudia.
27

“Sed licita potestas utendi communissima est potestas utendi, quam Deus in primis
parentibus post peccatum vel ante toti humano generi dedit.”
28
„Ius autem poli vocatur aequitas naturalis, quae absque omni ordinatione humana et etiam
divina pure positiva est consona rationi rectae, sive sit consona rationi rectae pure naturali,
sive sit consona rationi rectae acceptae ex illis, quae sunt nobis divinitus revelata...“
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Treba povedať, že Ockham v tomto diele ešte rozoznáva rôzne druhy práva
(ius). Okrem ius poli rozoznáva aj pozitívne právo (v tomto zmysle nie je Ockham
terminologicky presný, nepoužíva lex, ale ius). Toto legislatívne či pozitívne právo
nazýva ius fori (súdnym právom). Vo svojom ranom diele bol ešte presvedčený, že
prirodzené a pozitívne právo sa v mnohom prekrýva, dokonca, že každé prirodzené
právo človeka pôvodne patrí do božského práva (Ockham OND 1995: 80-81)29.
Rozdiel medzi týmito oboma je v tom, že zjavené právo môže niekedy prekračovať
len prirodzený úsudok rozumu.
Vráťme sa ešte na chvíľu k spomínanej prirodzenej moci (ius poli). Podľa
Ockhama je prirodzené právo užívať dočasné veci upravované ľudským zákonom
a slobodnou voľbou človeka a nemožno mu toto právo ubrať. Hovorí k tomu:
„(...) Niekomu je dovolené užívať dočasné veci na základe nebeského práva
(čiže prirodzeného práva), ktoré mu nie sú zakázané užívať ani prirodzeným, ani
ľudským či božským zákonom alebo jeho vlastným skutkom. To preto, že v čase
(krajnej) núdze môže niekto užívať akúkoľvek dočasnú veci na základe nebeského
práva, ak bez nej nevie zachovať svoj život, nakoľko v takom prípade nie je povinný
užívať (túto) dočasnú vec na základe zákona alebo svojho vlastného činu“ (OND, k.
65: 578)30.
V iných prípadoch je povolenie, čiže aj dovolenie potrebné. Ockham tvrdí,
že ten, kto má prirodzené právo užívať, nepotrebuje iné právo. Preto, komu sa
dostalo takého to povolanie (licencie), môže na základe nebeského práva užívať veci
niekoho iného. A to bol práve prípad františkánov: „(...) ak nemajú v (danej) veci
pozitívne právo spoločné pre všetkých, bratia užívajú akékoľvek veci na základe
nebeského práva a nie na základe pozitívneho (ius fori)“ (OND, k . 65: 578-579)31.
V tomto zmysle napríklad už od čias Graciánovho dekrétu (r. 1140) platí, že
v prípade extrémnej núdze je dovolené ukradnúť si chlieb, hoci krádež je síce proti
správnemu súdu rozumu, ale je dovolená na základe zjaveného práva. Ockham to

29

„omne ius naturale pertinet ad ius poli’“.
„(...) sic posse uti temporalibus potest per legem humanam et voluntatem propriam liberi
hominis quodam modo coartari et aliquando ne in actum utendi exeat impediri (...) posse
tamen uti temporalibus totaliter evelli non potest. Et ideo iure poli potest quilibet uti re
temporali quacunque, qua uti neque iure naturae neque iure humano neque iure divino eque
facto proprio prohibetur. Et ideo tempore necessitatis extremae potest quilibet iure poli uti
qualibet re temporali, sine qua vitam suam conservare non posset; quia ad non utendum re
temporali in hoc casu neque iure concunque neque facto proprio obligatur...“
31
„...utitur licite iure poli tali re, et non prius; quia modo est amotum prohibens ius naturale ne
exiret in actum utendi, quod ante amotum minime fuit...“
30
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zdôvodňuje vetou: „nevyhnutnosť (alebo ináč povedané núdza) nepozná zákon“
(Ockham OND 1995: 322)32.
Naproti tomu ono ius fori (pozitívne právo) (Ockham OND 1995: 579)33
tvorí síce občianske, čiže pozitívne právo, na druhej strane však toto musí pozitívne
vyplývať z božského práva (Ockham OND 1995: 40-41)34. Preto platí, že všetko, čo
je správne (vykonané) bez občianskeho práva, náleží do práva nebeského“ (Ockham
OND 1995: 181)35. Z tohto raného obdobia je veľmi dôležitá hlavne Ockhamova
prvá formulácia, že žiadne prirodzené práva vyplývajúce z prirodzeného zákona (v
tomto prípade ius poli), nemôžeme nikomu z ľudí uprieť (Ockham OND 1995: 564565)36.
Ockham používa aj iný význam slova moc (potestas), keď striktne
nerozlišuje medzi legitímnym a spravodlivým aktom, čím sa aj v prípade chápania
moci premieša stránka legitímnosti a spravodlivosti, hlavne v otázke ius naturale.
Používa pre ňu názov licita potestas utendi (legitímna moc užívať) a opisuje ňou
nárok, ktorý bratia majú aj mimo prípadu krajnej núdze. Pre užívanie majetku stačí,
aby bolo zákonné, legitímne, aby sme mohli danú vec užívať. Boh túto moc dal
celému ľudskému rodu v zastúpení prvých rodičov Adama a Evy. Ockhamov záver
potom znie, že tak ako existuje legitímna moc užívať niečo, existuje aj táto, Bohom
daná moc užívať všetko, čo je od Boha.
Ockham práve v týchto raných spisoch hovorí, že Božie prikázania
a všeobecné princípy (per se) sú morálne záväzné. Treba povedať, že podľa „raného“
Ockhama bolo možné diskutovať o morálnosti bez práv, avšak nie bez povinností
(Quaestiones variae, q. 8, OTh VIII: 424). Ockham si tak myslí, že prirodzené právo
(ius naturale) založené na podmienečnom prirodzenom zákone je možné obmedziť
ľudským zákonom. Niektoré prirodzené práva, napríklad právo užívať veci, môžeme
za istých okolností zablokovať ľudskými, teda pozitívnymi zákonmi, čo sa dá len
ťažko odvolať. To znamená, že Ockhamova prirodzenoprávna teória uvažuje
o pravidlách rôznych druhov, niektoré z nich môžeme za istých okolností potlačiť,
lebo majú nižšiu prioritu, iné zasa nie.
32

„Neque enim minus est criminis habenti tollere, quam, cum possis et habundas, indigentibus
denegare. Esurientium panis est, quem tu detines; nudorum indumentum est, quod tu recludis;
miserorum redemptio est et absolutio pecunia, quam tu terra defodis...“
33
„ ‘ius fori est potestas ex pactione aliquando conformi rationi rectae, et aliquando
discordanti’“.
34
„‘ius fori vocatur iustum, quod ex pactione seu ordinatione humana vel divina explicita
constituitur’“
35
„Omne quod recte absque iure fori fit, iure poli fit…“
36
„abdicatio iuris naturalis in usu rei non est sancta, cum illi iuri nemini liceat renuntiare...“
Ockham tak začína presadzovať myšlienku „prirodzeného práva“ a nie len „povolenia“
(licentia) konať v prípade núdze. Ako píše (ROBINSON 2010b: 92): „People have a natural
right rather than a licence to the use of a thing in times of necessity; and this right, moreover,
trumps any granting or withholding of a licence on the part of the owner...“
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Treba povedať, že tak ako neskoršia teória ius naturale (v diele Dialogus),
tak aj raná u Ockhama obsahuje príkazy ako: „Nezosmilníš“, „Nepokradneš“ či
„Nebudeš klamať“, ktoré je povinný zachovávať každý človek. Sú obsiahnuté
v rozume ako postuláty, ktoré treba zachovávať, sú to nemenné, stále
a neodmysliteľné“, čiže nik okrem Boha nemôže človeka oslobodiť od ich
zachovávania. Ockham sa v tomto štádiu ešte nazdáva, že oba druhy – tak prirodzené
ako aj pozitívne právo - sa vzájomne dopĺňajú. Ideálnosť tejto teórie ráta s ideálnym
pozitívnym zákonom spočívajúcim na predpokladoch prirodzeného práva. Až
v neskoršej teórii sa vyrovnáva s možnosťami tyranskej vlády a tyranského
zaobchádzania s právami jednotlivca.
III. Neskoršie politické myšlienky a názory V. Ockhama ohľadom ius naturale
Ockhamovo neskoršie filozofické a teologické spisy o ius naturale sa len
ťažko
interpretujú.
Ostro
vystupuje
proti
dovtedajším
politickým
a prirodzenoprávnym teóriám objektívne sa domáhajúcim prirodzeného zákona
platného aj v podobe pozitívneho práva. V súvislosti s autormi ako Tierney či Villey
nemôžeme pochybovať o tom, že Ockhamova neskoršia koncepcia prirodzeného
práva je odlišná. Hneď v poslednej knihe svojho rozsiahleho spisu Dialóg (medzi
magistrom a žiakom) obhajuje právo rímskeho ľudu zvoliť si pápeža a navrhuje
pritom trojaké rozlíšenie ius naturale. Toto rozlíšenie je žiakovi úplne cudzie
a neznáme (Ockham 2012, D II, tr. 2., III, 6).
3.1 Prirodzeného právo v Ockhamovom diele Dialogus
O Ockhamovej koncepcii troch modov prirodzeného práva treba povedať na
začiatok trochu viac. Nemáme dôvod sa nazdávať, že Ockham chápal „neomylný“
prirodzený rozum ako základnú hranicu Božieho práva nariaďovať akúkoľvek
činnosť. Ockham sa skôr stále odvoláva na to, že ius naturale je hranicou skôr pre
pápežskú moc, konkrétne ide o prvý modus prirodzeného práva, v ktorom sa
nachádzajú a poznávajú základné príkazy (a zákazy), ktoré sú neodškriepiteľné
a nemenné (na rozdiel od odlišných modov).
Ockham sa venuje prirodzenému právu v súvislosti s traktátom o Rímskom
práve ako takom a jeho výklade. Pri tejto príležitosti venuje prirodzenému právu
pomerne rozsiahlu časť svojho diela (III. časť, 2. traktát, kniha III, kap. 6). V 6.
kapitole tejto tretej časti definuje ius naturalis trojako:
„Jedným spôsobom nazývame prirodzené právo (to), ktoré sa zhoduje
s prirodzeným rozumom, ktorý sa v žiadnom prípade nemýli (...) V inom prípade sa
pod prirodzeným právom chápe to, čo treba zachovávať (zo strany) tých, čo sú si
prirodzene rovní, nie (na základe) ľudského zvyku alebo ľudského zákona... Tretím
spôsobom sa prirodzené právo nazýva (v tom zmysle), keď je zozbierané
evidentným rozumom z práva národov alebo z ľudských činov, a pritom súhlas

371

zúčastnených (ľudí) netvrdí opak. Tento posledný (druh by sme mohli nazvať
prirodzené právo na základe supozície (ius naturale ex suppositione).37
Teda v tomto zmysle chápeme pod ius naturale (ako) to, čo je v súlade
s prirodzeným rozumom, ktorý sa nemôže v žiadnom prípade mýliť (Ockham, 1995
D, k. VI)38. Prípadmi takýchto súdov, ktoré sa nemôžu mýliť sú napríklad:
„Nescudzoložíš“ alebo „Nebudeš klamať“ a podobne. Ockham myslí na pôvodný,
rajský stav človeka, kedy svojím „prirodzeným rozumom“ nielen správne poznával,
ale aj správne, morálne konal. Medzi poznaním a konaním nezívala obrovská
priepasť, dokonca ani medzi rozhodnutím človeka a samotným zamýšľaným činom.
Človek nepotreboval politickú moc, aby korigovala jeho správanie, ale Boh bol
univerzálnym vládcom nad slobodným stvorením. Ius naturalis sa v tomto
prvopočiatku zhodovala s voluntas Dei. Ius naturale teda predstavuje nemenné,
stále, z prírody a z prirodzeného rozumu vyplývajúce poznanie toho, čo je správne
(iustus) – patrí k nemu správne užívanie veci (ius utendi), nie však vlastníctvo.
Dôležité je povedať, že tento „prirodzený rozum“ čiže správne poznanie je pre
človeka aj po páde jasným kritériom toho, čo je správne/právne (ius).
Ockhamovým stálym odkazom v prípade tohto prvotného ius naturale je
predstava neobmedzeného vládcu, ktorý môže siahať na akúkoľvek slobodu človeka
a obmedzenie jeho moci na základe noriem, ktoré sú nemenné, stále
a nespochybniteľné. Preto sa snaží zdôrazniť, že sloboda a rovnosť vyplývajúca
z prirodzeného práva je neodcudziteľným právom, čo sa v zásade kryje
s predstavami ius naturale v stredoveku. Dôležitejšie, a zdá sa že aj zaujímavejšie čo
sa týka Ockhamovho politického myslenia sú zvyšné dva druhy prirodzeného práva
3.2. Druhý modus ius naturale
Druhý modus ius naturale definuje takto:
„V inom zmysle prirodzené právo je niečo, čo musia zachovávať tí, čo sú
(si) od prírody rovní, (čiže) nie na základe zvyku alebo ľudského zákona. Nazýva sa
prirodzené preto, lebo jeho protiklad je protikladom (voči) pôvodne nastolenej
prirodzenosti.“ (Ockham, 1995 D k. VI) 39.
37

„Uno modo dicitur ius naturale illud quod est conforme rationi naturali, quae in nullo casu
fallit (...) Aliter ius naturale est, quod servandum est ab illis qui sola aequitate naturali absque
omni consuetudine vel constitutione humana utuntur (...) Tertio modo dicitur ius naturale
illud, quod ex iure gentium vel aliquo facto humano evidenti ratione colligitur, nisi de
consensu illorum quorum interest, statuatur contrarium, quod potest vocari ius naturale ex
suppositione...“
38
„Primum dicitur propter tres modos iuris naturalis. Uno enim modo dicitur ius naturale illud
quod est conforme rationi naturali quae in nullo casu fallit (...)..“
39
„Aliter dicitur ius naturale quod servandum est ab illis qui sola aequitate naturali absque
omni consuetudine et constitutione humana utuntur, quod ideo dicitur naturale quia contrarium
est contra statum naturae institutae...“
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V tomto stave sme nažívali podľa Ockhama ako prirodzene si rovní,
neexistovalo medzi ľuďmi žiadne zvykové právo, ani iné pozitívne zákony,
napríklad spoločenstvo vlastníctva alebo univerzálna sloboda, ktoré sú upravované
pozitívnymi zákonmi. Pre toto štádium je však typický tzv. pád človeka (lapsus),
kedy po hriechu človek upadáva do zvláštneho nesúladu so sebou samým (svoje
schopnosti, rozum, vôľa), do nesúladu aj s inými a nie je celkom schopný sledovať
pôvodné božské prirodzené právo. Napriek tomu, sleduje svojím konaním vlastné
rozumové úvahy a tieto sú pre jeho rozhodovanie určujúce. Rovnako je schopný
poznávať z prvotného štádia normy a príkazy, ktoré sú univerzálne, takže sa nimi je
schopný riadiť.
A v tomto počiatočnom stave nastáva – keby sme si vyjadrili rousseauvsky
– vznik malej spoločnosti, čo je však neprirodzené, nakoľko je to proti pôvodnému
stavu ľudskej prirodzenosti (contra statum naturae institutae) a človek si
takpovediac v boji s ostatnými privlastňuje svoje práva niečo vlastniť (proprietas vlastníctvo vzniká podľa Ockhama, podobne ako u Dunsa Scota či T. Akvinského
ako dôsledok dedičného hriechu). Preto konštitutívnym prvkom tejto epochy je
dohoda niekoľkých ľudí, ktorou sa títo členovia malej spoločnosti zaväzujú konať
a vlastniť len to, čo by neobmedzovalo iného. Ide o tzv. ius gentium, čiže súhrnné
prirodzené právo každého jednotlivca v rámci spoločnosti, ktoré je v súlade so
súdom rozumu. Prirodzeným je toto spoločenstvo len natoľko, nakoľko sa neriadi
pozitívnymi zákonmi, inštitúciami či zvykmi, ale prevažne pôvodnými normami
prvotného práva a následne minimálnym počtom predpisov, ktoré si toto
spoločenstvo volí. Predpisy onoho spoločenstva však musia byť v každom ohľade
v súlade so správnym súdom rozumu a univerzálne pre všetkých.
Na rozdiel od nemenných noriem prvého modu, tento druhý modus
prirodzeného práva, napríklad spoločenstvo vlastníctva a univerzálna sloboda, môžu
byť ovplyvnené a modifikované pozitívnym zákonom. Ius naturale post lapsus však
nie je nemenné a stále ako v prípade prvej epochy. Môže si dokonca s tým
pôvodným ius naturale protirečiť (Ockham 2012, D k. VI)40. Najzrejmejšie je to
v otázke rovnosti či vlastníctva vlastnej slobody iného človeka.
Na počiatku si podľa prvotného ius naturale boli všetci ľudia slobodní
a vzájomne si rovní“41. Otroctvo si preto protirečí s prirodzenosťou človeka,
s pôvodným prirodzeným určením. Naproti tomu, ius gentium vychádza zo
slobodnej vôle človeka. Môže človeku prisúdiť stav slobodného i stav otroka

40

„concluditur quod ius naturale uno modo accepto vocabulo non est immutabile, immo licet
contrarium statuere, ut iure fiat contrarium...“
41
Dokazuje to napríklad aj samotná definícia „ius“ v Dialógu 6. kapitole, ktorú Ockham
používa: „ius est…communis omnium possessio et omnium una libertas“. A trochu ďalej:
„iure naturali omnes homines sunt liberi et tamen aliqui iure gentium fiunt servi...“
373

(Ockham, 1995 D, k. VI)42. Človek sám sa môže rozhodnúť pre právnu i morálnu
slobodu či otroctvo. Je preto úlohou človeka, aby sa zasadil za to, aby sa právo
a spravodlivosť zhodovali a aby ius gentium korešpondovalo s ius naturale.
Dôsledne sa to týka aj rovnosti ľudí. Kým dovtedy boli v aristotelovskom
duchu ženy a deti súčasťou vládnutia muža na základe prírody43. Ockham prisudzuje
mužovi prednosť v politických veciach nie na základe prírody či na základe
biblických zmienok, len na základe jeho schopností (na základe múdrosti a čnosti)
a odmieta Aristotelovo tvrdenie z Politiky (Aristoteles I, 12) a Ockham, 1995 D, k.
VI)44 Tým prisudzuje potenciálne rovnocennosť mužovi i žene. Vo svojom traktáte
Krátke pojednanie o tyranskej vláde (inač nazývaný Breviloquium) definuje rovnosť
vychádzajúc z perspektívy krajnej núdze ako prirodzený príkaz, ktorý síce nie je
absolútny, ale týka sa len istých okolností a kvalifikácií:
„Prirodzenú rovnosť môžeme chápať v dvoch zmysloch. V jednom zmysle
(je to to), čo je v súlade so správnym úsudkom rozumu, ktorý sa nemôže mýliť alebo
nebyť pravdivý (...) V inom zmysle prirodzená rovnosť znamená to, čo zachovávajú
tí, čo užívajú rozum, ak nie je iný špeciálny dôvod, prečo by sme ju nemali
zachovávať. Neužívať niečo, čo patrí inému proti jeho vôli patrí k prirodzenej
rovnosti v tomto zmysle. Dokonca aj v čase krajnej núdze je povolené používať veci
proti vôle jeho vlastníka. Nielen pápež, ale aj vladár či (hocikto) iný môže takto
niekedy konať proti takto chápanej prirodzenej rovnosti...“ (Ockham 1992: 69). 45
Termíny, ktoré Ockham používa: „niekedy“ a „bežne“ poukazujú na to, že
niektoré predpisy spadajú v niektorých prípadoch pod výnimky. Prvý význam
prirodzenej rovnosti v tejto citovanej pasáži zodpovedá prvému z troch modov
prirodzeného práva, ktoré spomína v diele Dialogus. Druhý zmysel prirodzenej
rovnosti – ako uvidíme nižšie – zodpovedá naopak tretiemu modu prirodzeného
práva (čiže príkazu „nepoužívať niečie vlastníctvo proti jeho vôli“), nakoľko ide
42

„Tunc enim nullus posset sibi licite aliquid appropriare, nec aliquo iure gentium vel civili
posset aliquis fieri servus...“
43
Aristoteles tvrdí, že mužovi prislúcha právo, aby riadil ženu i deti, pričom ženu riadi
politickým spôsobom, deti kráľovským. Podľa Tomáša Akvinského žena nemôže byť
vládcom z troch dôvodov: 1. žena by mala byť podľa Božej vôle podrobená mužovi“, 2.
Zvádzala by muža k zmyselnosti, 3. Ženy nie sú dokonalé v múdrosti..
44
„Sic naturaliter vir excedit uxorem secundu sapientiam et virtutem, nisi aliquid accidat
praeter naturam, secundum Arist. 1. Pol...“
45
„Natural equity can be taken in two senses. In one sense it means what is in conformity with
right reason that cannot be false or not right (…) another sense natural equity means what
should regularly be observed by those who have the use of reason unless there is some special
reason why it cannot be observed. Not to use something belonging to another against his will
belongs to natural equity in this sense, yet in a time of extreme necessity it is permissible to
use a thing against the will of its owner. Not only the pope but also the emperor, and anyone
else, can occasionally act against natural equity in this sense…“
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o predpis ochraňujúci súkromné vlastníctvo. Nevyhnutnosť takto prevyšuje závery,
ktoré prirodzený rozum diktuje na základe ustanovenia o súkromnom vlastníctve.
Nevyhnutnosť teda ospravedlňuje výnimky božieho prikázania vo veci,
ktorú nedefinuje prirodzené právo. Sám Ockham v Dialógu ústami Majstra hovorí,
že núdza nepozná zákon, čo znamená, že príkazy, ktoré nezakazujú niečo samo
osebe zlé (čo zakazuje napríklad prirodzené právo) môžu mať výnimky, nie však
príkazy prirodzeného práva (Ockham 2012, III D 1, 2, k. 20).
Asi najpodstatnejšou otázkou tohto modu prirodzeného práva je, či aj
samotní františkánski bratia poznajú takýto post lapsus stav, stav po hriechu a ako je
možné sa doň dostať v legislatívnom zmysle? Inými slovami, či sa rovnosť bratov
snaží rekonštruovať pôvodnú rovnosť len v intenciách návratu pred všeobecne
uznávanú „possessio communis“ alebo je to už spomínaná, pápežom Jánom XXII.
nazývaná „výsada“, ktorá bratom dáva „prevahu“ pred ostatnými ľuďmi, hoci nejde
o legislatívne definované právo. Ako už vieme, Ockham chce františkánom podržať
na rozdiel od ostatných ľudí status nelegitimity, čiže zrieknutie sa všetkých
pozitívnych výsad, ktoré sa týkajú pôvodnej spoločnosti, nie však pôvodného
prirodzeného práva.
3.3 Recta ratio ako kritérium prirodzeného práva
Ako sme si mohli všimnúť, pre Ockhamovu ranú aj neskoršiu teóriu
prirodzeného práva je charakteristické kritérium recta ratio (správny úsudok
rozumu), ako dôležitý prvok Ockhamovej filozofie. Hoci neexistujú jasné paralely,
že by svoje politické úvahy čerpal z čias, keď písal Komentár k Sentenciám Petra
Lombardského, toto dielo (Ordinatio) obsahuje mnohé pasáže, ktoré sú výsostne
relevantné pre naše úvahy.
Nachádzame tento výraz (recta ratio) v logike, epistemológii, dokonca aj
ako kritérium vedeckosti. Podobne ho môžeme nájsť pri morálnych úvahách
o stupňoch čnosti, kedy rozlišuje päť stupňov čnosti 46. Rozhodujúcou otázkou v tejto
veci je, či sa „správny úsudok rozumu“ nachádza už v „predmete“ čnostného skutku.
Inými slovami, ak predpokladáme, že čnostný skutok je čnostný na základe dobrej
vôle, otázkou zostáva, či sa počas tohto konania konajúci musí intencionálne žiadať
to, čo je nanajvýš rozumné alebo je kritériom čnosti a dôvodom konania konajúceho
náhodná vlastnosť predmetu, s akou konajúci nie je priamo od začiatku oboznámený.
Ockham v tomto diele obsiahlym spôsobom predstavuje, že čnosť musí
spočívať v čo najužšom spojení dobrej vôle s rozumovým dôvodom rozhodnutia.
46

Ockham rozlišuje päť stupňov čnosti nasledovne: 1. stupeň, keď chceme niečo vykonať v
súlade so správnym rozumom. 2. stupeň, keď vôľa chce vykonanie spravodlivého skutku v
súlade so správnym rozumom a nikdy sa nevzdať konania takýchto skutkov. 3. Keď konáme
ako v predošlých stupňoch a chceme konať niečo len „kvôli tomu, že to nariaďuje rozum“. 4.
stupeň: konanie z lásky k Bohu (dokonalá morálna čnosť). 5. stupeň – čisto formálny
imperatívny akt – heroický čin.
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Ockham sa snaží ukázať, že oveľa lepšie a oveľa pádnejšie pre skutočnosť, ako recta
ratio (alebo ju nazýva aj rozumnosťou) je predmetom čnostného konania, by bolo
skôr ukázať, že opak tohto tvrdenia si protirečí s veľmi dôležitými závermi, ktorými
sa zaoberá predtým. Jednoducho chce povedať, že to, čo je žiadané vôľou už len pre
samotný akt chcenia sú obsahy recta ratio. Všetko, čo rozum prikazuje, prípadne
zakazuje, je nanajvýš správne a vôľa musí na základe diktátu rozumu dané vybrané
obsahy chcieť. „Len akt vôle môže byť vnútorne čnostný alebo nečnostný a nič
iné“47. Len akt vôle, ktorý sa spojí s rozumovým súdom. Vôľa sa v tomto zmysle
pripodobňuje súdu rozumu, lebo sama si nežiada dobro stálym a trvalým spôsobom
(constante). Z čoho vyplýva, že čnostný skutok nemôže byť vnútorne čnostný bez
recta ratio, môže byť len a len kontingentný.
Ockham má na mysli jednak vôľu vytvárajúcu materiálne priaznivé
podmienky, ktoré by boli konformné s racionálnymi princípmi, pritom však neberie
do úvahy princípy, ktoré boli určené nimi. Niekto napríklad nechodí do kostola pre
(svoju) márnu slávu, ale ani z lásky k Bohu alebo kvôli tomu, že to nariaďuje rozum.
„Ísť do kostola“ sa po vonkajšej stránke zhoduje so správnym súdom rozumu, úkon
vôle sa však nezhoduje s tým, čo rozum nariaďuje. Preto takýto skutok nemôže byť
vnútorne čnostný. Čiže pre čnosť nestačí, aby sme si žiadali to, čo rozum považuje
za správne. Ockham očakáva, že konajúci bude konať isté veci, pretože to rozum
nariaďuje.
Čiže ani materiálny stav (voľba skutku, predmetu) nestačí v striktnom
zmysle pre splnenie podmienky správneho rozumového úsudku, pretože len
prítomnosť rozumu ešte negarantuje, že skutok je vykonaný kvôli, respektíve na
základe správneho úsudku rozumu. Je teda dôležité, aby skutok mal za svoj predmet
práve samotný diktát rozumu (Wood 1997: 174; Ockham 1984: 399) 48. Ak by sme
pokračovali v našom príklade potom platí, že ak človek chodí do kostola, lebo musí,
a pretože mu to nariaďuje rozum, musí aj vôľa prijať tento „obsah“ konania za svoj.
Ockham hovorí, že
„(...) konať v súlade so správnym súdom rozumu znamená chcieť, čo
správny úsudok rozumu nariaďuje, lebo to správny úsudok rozumu nariaďuje. Nie je
možné, aby niekto chcel jednu vec kvôli inej, a pritom nechcel tú inú, pretože ak
nechce alebo chce nebyť, potom prvú vec chce viac pre ňu samu, než pre tú druhú
(vec). Preto (platí, že) ak chcem niečo čnostne vykonať, čo mi nariaďuje správny
úsudok rozumu, potom je nevyhnutné, aby som vykonal len to, čo (samotný) správny

47

„Solus actus voluntatis est intrinsece virtuosus vel vitiosus et nihil alius…“
„Si dicas quod non est iste virtuosus propter defectum prudentiae: tunc pono quod coexsistat
actus prudentiae, et quaero utrum tunc ille actus volendi sit virtuosus vel non. Si non, patet
tunc, discurrendo per singulas causas huius, quod nulla erit causa huius nisi quia illa volitio
non habet rectam rationem pro obiecto, quia per hypothesim nullum aliud obiectum
requisitum deficit: et ratio recta coexsistit et omnia alia. …“
48

376

úsudok rozumu nariaďuje v rovnakom (tom istom) akte, nie v inom...“ (Wood 1997:
168; Ockham 1984: 395)49.
V tomto zmysle by sa dalo Ockhamovi pripísať istý dualizmus
„vonkajšieho“ a „vnútorného“ konania, ktorých jasných kritériom a rozlíšením
poctivého (čnostného) a povrchného (nečnostného) konania je práve úmysel (recta
ratio), Morálna hodnota týchto actus exteriores spočíva výlučne na úmysle autora
(intentio auctoris), s akým dotyčný skutok vykonal. „Chodiť do kostola“ sa takto zdá
byť (dokonca) samo osebe dobré, je to ale morálne dobrá činnosť, ak chce niekto
chváliť Boha, no nie z iných dôvodov. Ak by sme si predstavili veľmi hypotetický
prípad človeka, ktorý sa hodí do priepasti, ale počas toho pádu svoj úmysel vraždiť
oľutuje, môžeme potom povedať, že prvá časť (tohto rozhodnutia) je morálne zlá,
nerestná, druhá však nie. Ockhamova téza totiž implikuje niečo „vonkajšie“ a niečo
„vnútorné“. K vnútornej stránke ľudského konania, ktorá je komplexná, patrí nielen
voľba a habitus vôle, ale aj kognitívne faktory čo sa týka predovšetkým aktov
chápania. Boh mohol údajne podľa Ockhama stvoriť svet, v ktorom by boli akty
intelektu vnútorne čnostné alebo by boli nerestné a nemuseli to byť akty vôle (ktoré
sú takto v tomto svete nerestné alebo čnostné). Avšak človek si skôr zaslúži chválu
alebo pohanu vzhľadom k tomu, čo chce a pre čo sa rozhodne, než vzhľadom
k tomu, čo poznáva (Wood 1997: 149-152)50.
K vnútorným podmienkam konania patrí aj otázka súvisiaca s úmyslom –
otázka poznania. Konajúci môže konať zlo z neznalosti (ignorantia) alebo zo zloby
(malitia) (prípadne z vášne, Ockham 1997: 129). Ak konáme niečo z neznalosti,
môže ísť o dvojakú neznalosť, jednak takú, ktorú možno prekonať alebo sa táto
prekonať nedá (ignorantia invincibilis). Prekonať neznalosť sa podľa Ockhama dá,
ak milujeme Boha – vtedy poznávame jeho vôľu a naša nevedomosť mizne.
V prípade druhej možnosti – zloby – sa skutok vždy dá charakterizovať ako
úmyselne zlý. V takom prípade ani (náhodne) vykonané dobro nie je dobrom. Obe
tieto možnosti vypadávajú zo hry, ak sa človek nechá viesť správnym úsudkom
rozumu. Mohli by sme povedať, že racionalitu Ockham chápe ako základný prvok
morálnej čnosti. A v tomto zmysle je recta ratio obsiahnutá v každom z piatich
stupňov morálnej čnosti, ktoré Ockham rozlišuje.
Tento dôraz na individuálne vnútorné úmysly, ktoré Ockham zdôrazňuje vo
svojich etických spisoch, podporuje aj koncept potreby legitímnej korekcie vladára,
49

„(…) hoc est elicire conformiter rectae rationi: velle dictatum a ratione propter hoc quod est
dictatum. Nunc autem est impossibile quod aliquis velit aliquid propter aliud, nisi velit illud
aliud, quia si nolit vel non velit illud aliud, iam vult primum magis propter se quam propter
illud aliud. Igitur ad hoc quod virtuose velim dictatum a ratione recta, oportet necessario quod
velim rectam rationem per eundem actum, non per alium…“
50
„(…) nihil potest esse ex natura sua nisi solus actus voluntatis, licet alius actus posset dici
intrinsece bonus (et virtuosus) ex causa extrinseca acceptante, quomodo Deus nunc solum
acceptat actum voluntatis, quia si acceptaret actum intellectus sicut voluntatis, tunc ita posset
actus intellectus dici bonus intrinsece sicut voluntatis“.
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respektíve pápeža, ktorú rozvinul vo svojich politických spisoch. Ako ešte budeme
mať možnosť vidieť nižšie, Ockham tvrdí, že človek, ktorý chybí, mylne koná, by
mal jasne vysvetliť dôvody svojho konania, než to oľutuje. Individuálny úmysel pri
konaní je definitívnym, posledným určujúcim kritériom mravnosti jeho konania. Ak
niekto zmení svoje vierovyznanie, aby sa zapáčil vladárovi a nemení ho z dôvodu, že
našiel pravdu, je to podobné človeku, ktorý chodí do kostola propter vanam gloriam
a nie propter Deum. Aj vladárovo konanie by malo byť jednak objektívne korektné,
avšak vladár môže byť ortodoxný tak ako chodenie do kostola, jeho úmysly sa dajú
len ťažko rozpoznať.
Tieto etické dôsledky sú dôležité aj pre teóriu ius naturale je dôležité
povedať, že u Ockhama je súd rozumu plne v súlade s prirodzeným právom, čiže
môžeme povedať že naturale je to isté čo rationale, aj v (krajnom) prípade, že tento
rozum poznáva „obmedzeným spôsobom“. Je to ten najdôležitejší styčný bod života
viacerých ľudí, ktorí poznávajú, čo je dobré a tým aj môžu konať, čo je dobré.
3.4 Tretí modus prirodzeného práva
Nastávajúca hospodárska výmena minimálneho spoločenstva ľudí
a politická moc, ktorá vzniká jeho nárastom, si nastoľuje požiadavku vzniku nového
práva, ktorým je pozitívny zákon. Vlastníctvo (proprietas) teda tvorí stredobod aj
tejto tretej formy prirodzeného práva. Kým ius gentium prináša človeku základné
slobody (rovnosť, slobodu, právo vlastniť niečo), neexistuje dosiaľ žiadna zákonná
úprava, ako treba nakladať nie s nefyzickým, ale fyzickým vlastníctvom. To nové
prirodzené právo vzniká vlastne dedukciou z evidentných záverov rozumu a nazýva
ho ius naturale ex suppositione. „Predpokladá sa“ totiž právo na delenie svojho
vlastníctva, právo spoločenstva na voľbu svojho vládcu (právo Rimanov na voľbu
pápeža) rovnako ako právo odporovať voči násiliu. Toto právo je vlastne racionálnou
odpoveďou (recta ratio) na kontingentné a neracionálne okolnosti, v ktorých sa
človek nachádza. Napríklad násilie si protirečí so správnym súdom rozumu.
Odpovedať silou na takéto neočakávané násilie takto „suponuje“ prirodzené právo,
čím toto konanie legitimizuje. Podobne aj v prípade rozhodovania vládcu sú dôležité
rozumné príčiny pre voľbu politických nástrojov (vojny, obchodu a pod.) Znovu
vidíme, že aj v tomto prípade kladie Ockham dôraz na rozum a na rozumovú
dedukciu, ktorou daná činnosť získava na univerzálnosti. Rozum (občana, vládcu)
vychádza totiž z princípov, ktoré sú sami sebou zrejmé (principia per se notae)
a vedie – podobne ako sylogizmus vychádzajúci z premís – k záveru, ktorým sú iura
naturalia. Právo supozície sa predovšetkým opiera o podmienku „reciprocity“.
Právne smernice sa takto musia vzťahovať vzájomne na každého člena spoločnosti,
aby zachovávali rovnosť, a tak boli aj záväzné.
Takéto predpokladané prirodzené právo je „zozbierané z evidentných
dôvodov“. V tomto zmysle sa vzťahuje k absolútnemu prirodzenému právu z prvého
druhu práva, ktoré sa zakladá na prirodzenom rozume, ktorý sa „nikdy nemôže
mýliť“. Ockhamove príklady ukazujú, že činnosti, ktoré takéto právo nariaďuje, sú
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racionálnym odpoveďami na nie-racionálne a kontingentné okolnosti. Násilie ako
také je v protiklade k rozumu. Avšak „predpokladáme“, že prípad násilia môže
nastať, a preto je oprávnené odpovedať na násilie násilím. V inom prípade existujú
racionálne princípy, ktoré sú relevantné pre voľbu vládcu alebo pre deľbu vlastníctva
– a podľa Ockhama – v nej nachádzame arbitrárny rozmer: vládcov musíme zvoliť,
je to právo „de consensu hominum“. Tento tretí druh práva sa týka činností, ktoré sú
zvolené jednotlivcom, hoci jeho právo vyplýva z prirodzenosti. Voľba napríklad
vládcu je v súlade s jeho postavením, avšak nemusí byť v súlade s „vôľou všetkých“.
Tento tretí druh práva je vlastný všetkým národom, ale je všeobecný len
podmienene.
Čo teda v prípade, že si spoločnosť dohodne také zákony, ktoré niektorých
chránia a ostatných nie? Životy tých druhých by zostávali v rukách zákonodarcu.
Právo vlastniť a konať iným bezprávie (napr. kradnúť) tak leží len a len v rukách
človeka. Čiže je možné, že sa ľudia aj napriek tomu, že poznajú princípy svojich
základných práv, odvodených práv (a tým aj práv iných ľudí) spreneveria svojmu
poznaniu. Takéto možnosti prirodzeného práva v status civilis Ockham rozlišuje do
troch druhov, v nich je možné poznať princípy prirodzeného práva a či sú takéto
voľby panovníka v súlade s nimi alebo proti nim:
1) V prvom rade ide o princípy, ktoré – ako sme už uviedli – nikto nemôže
mylne interpretovať. Čiže sú univerzálne platné a sú všetkým samo sebou zrejmé
(per se notae) a nemenné (Ockham 2012, k. III)51. Napríklad: ius naturale jasne
obsahuje zákaz zabiť iného človeka a v tomto základnom a všetkým evidentnom
princípe sa nemôže človek mýliť. Obsahuje aj zákazy vzhľadom k iným: zákaz
odcudziť či zneužiť, poškodiť, čo patrí inému, respektíve zákaz prekročiť
„prirodzené práva“ ostatných ľudí ako také.
2) Druhým spôsobom poznania prirodzeného práva v rámci „status civilis“
je ius naturale, ktoré poznávame dedukciou z prvého práva - odvodením. Takéto
odvodené vety sa označujú ako závery prvotných práv. Ockham ich chápe ako nutné
vety, lebo nutne, čiže vedecky vyplývajú zo sylogizmu zloženého z pravdivých
a zrejmých premís. Nutný je teda sylogizmus, keď rozum spoznáva nemenné
princípy a z toho vyvodzuje nutné závery. A nutným je aj právo, ktoré sa rovnako
chápe ako nemenné, hoci môže byť pozitívnym právom správne (i nesprávne) o to
konkrétnejšie zadefinované.
3) Tretí spôsob tiež patrí medzi prirodzené právo, avšak to sa dosahuje
z predošlých prirodzených práv len „vyššou bdelosťou, väčšou námahou a mnohými
strednými propozíciami“ (Ockham 2012 D, k. XV)52. Aj tieto sa získavajú –
podobne ako u druhých spomínaných – vedeckou metódou, čiže postupným
51

„...sunt principia per se nota, vel ex talibus principiis immobilibus per se notis sequuntur et
sumuntur, et circa talia iura nemo potest errare vel etiam dubitare.
52
„Alia sunt iura naturalia, quae ab paucis etiam peritis, cum magna attentione et studio, et per
multa media colliguntur ex primis iuribus naturalibus...“
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odvodzovaním (dedukciou) konkrétnejších práv.
Toto bezprostredne súvisí
s Ockhamovou koncepciou vedy – ako sme mali možnosť vidieť. V prípade, že sa
však niečo takto vedecky spoločnosťou nesprávne vydedukuje právo, takýto omyl sa
ešte dá ospravedlniť, nakoľko ľudská vôľa je kontingentná a sloboda voliť si
adekvátne prostriedky tiež nie je absolútna. Avšak podľa Ockhama by sa v zásade
nemalo stať, že ak takúto činnosť posudzujeme vedeckými nástrojmi, žeby takáto
činnosť mohla byť považovaná za prekročenie prirodzených práv. Ak to vladár aj
náhodou spraví, je možné voči nemu použiť odpor. Okrem tohto k prirodzeným
príkladom tohto druhu „prirodzených politických práv“ sa uvádza povinnosť vrátiť
požičanú vec či právo vzdorovať násiliu (použitím násilia). Zastavme sa v tejto
chvíli pri týchto politických právach občanov podrobnejšie.
3.5 Politické práva u Ockhama
Môžeme skonštatovať, že Ockham sa snaží postulovať ako výsledok
„vyššej bdelosti“ aj pozitívne zákony. Vládcovia získavajú svoju moc „od
samotného Boha“ – sú teda zodpovední Bohu, hoci svoju moc získavajú od ľudí,
ktorí ich volia. Vládcovia majú svoje pozitívne právo na vládnutie, takže nemôžu
byť kedykoľvek detronizovaní, aj to len v prípade, že porušujú prirodzené právo
(Ockham 1992, IV, 13). Teda právo ustanoviť zákon a vládu môžu vykonávať len
ľudia bez vlády nad sebou (Ockham 2012, III D, 2, III, 6). Ockham – ako sme mohli
vidieť – akceptoval názor rímskych právnikov, že rímsky ľud mohol prenášať svoju
moc na prvého vládcu, teda voliť si prvého pontifexa, a tým dával svojmu vladárovi
a jeho nástupcom moc postarať sa o svoje nástupníctvo (Ockham 1992, VIII, 4: 218236). Podobne – podľa Ockhama – kresťanskí Rimania mali prirodzené právo zvoliť
si pápeža, a tým prenášali svoje právo voľby na iných, napríklad na kardinálov alebo
v niektorých prípadoch na vladára (D III, 2, III, 6-7). Otázkou zostáva, ktoré práva
sú dané vladárovi a ktoré si ľud ponecháva, aké je zloženie vlády a či sa mení od
jedného obdobia k inému. No podľa Ockhama v každej situácii a v každom období
platí princíp, že ak sa niekto nachádza v krajnej núdzi, môže porušiť niečie práva na
užívanie, dokonca aj v časoch, kedy vláda prekročí toto právo alebo keď sa z vladára
stane tyran, prirodzené právo človeka nanovo ožíva a môžu na základe neho zvrhnúť
vladára či vládny režim a nastoliť nový.
Ockham naznačuje, že prirodzené právo je najvyššie – všetky zákony sú mu
podrobené. Vladár okrem toho nemá mať takú kontrolu nad ľuďmi, aby sa mohol
vyhnúť korigovaniu svojej vlády. Totiž, nielenže nie je dobré, ak je každý v štáte po
každej stránke podrobený najvyššiemu vladárovi, ale navyše je to aj nebezpečné
(Ockham 1995, III, 3: 34-39). Korekcia vladárovej mienky a vládnutia patrí takto k
prirodzeným výsadám občanov, ktorí sa môžu zapájať inverzne do vládnutia.
Zdôvodniť by sme to mohli jeho príkladom z oblasti viery: V otázke viery je každý
veriaci povinný svedectvom viery o pravde (teológovia tieto pravdy potom
vysvetľujú) zjaviť napríklad pápežovi, že sa mýli. Je teda v moci jednotlivca, aby sa
postavil proti herézam, ktoré poškvrňujú vieru a zabrániť tak ich šíreniu. Podobne ak
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človek vidí, že jeho priateľ tvrdí niečo nesprávne alebo zišiel na nesprávnu cestu, je
aj po ľudskej stránky povinný mu to oznámiť. Každý človek sa môže mýliť (errare),
a chyba, omyl je to, čo stiera rozdiely medzi ľuďmi, vladárom či poddaným (1 D 4,
21)53. Ak však napriek tomuto zvestovaniu vlastnej chyby odoláva a nechce sa tejto
zlej doktríny vzdať, stáva sa z neho pertinax, či dokonca haereticus.
Ockham v tomto zmysle nikde nespomína, že by to bol Ján XXII., kto sa
jednoznačne mýli, nikde nehovorí, že bol heretikom – skôr sa prikláňa k tomu, že
v prípade vladára či pápeža treba od jednotlivca vždy požadovať oddanosť, kým sa
skutočne (súdom alebo koncilom) nezistí, či naozaj pochybili a v čom. Až potom
možno nastoliť tzv. legitímnu korekciu. Aj všetci ľudia by mohli tvrdiť, že pápež je
heretikom, v takom prípade ale ich svedectvo nie je viac ako svedectvo jedného
človeka. Tento ich názor nemusí nič meniť na potrebe oddanosti voči nemu, kým sa
náležite nedokáže jeho vina:
„Ak máme svoju oddanosť adresovať (skôr) jednému človeku viac než
viacerým, nie je to preto, že má vyššiu pozíciu (maiorem dignitatem), pretože niekto
na vysokej pozícii môže byť usvedčený (svedectvom) viacerých... Preto ak máme
dôverovať tomuto jednému viac než mnohým ľuďom, je tomu tak preto, že je lepšie
poučený o (celom) prípade alebo pre podobný dôvod. Ak (preto) pápež nie je
lepšieho života než (títo) viacerí, ktorí o ňom tvrdia, že je heretik alebo nie je viac
učený v božských písmach (ako oni) alebo nie je výnimočný v niečom inom okrem
pápežskej hodnosti a vo veciach, ktoré s tým súvisia, potom by sme mu nemali veriť
viac než (tým) viacerým (ľuďom)...“ (Ockham 2012, I D 7, XV: 20-30).54
Takto je veriaci v niektorých okamihoch ospravedlnený z toho, že
neohlasuje omyl cirkevného vladára, lebo povinnosť hlásať a dokazovať vinu
prináleží v prvom rade tým, čo majú poznanie. Takto je politickým právom každého
teológa deklarovať vladárov omyl (ak o ňom s istotou vie) ako je povinnosťou
kazateľa a teológa hlásať (až pod hrozbou smrteľného hriechu, pretože gravius
peccant litterati quam ilitterati) nesprávnu doktrínu svojho nadriadeného. Nezáleží
pritom o akú inštitucionálnu rovinu sa jedná. Podobne aj o vladárovom omyle musia
svedčiť tí, čo majú poznanie – Ockham ich nazýva expertes. Sú to odborníci
(vedátori) v oblasti politických i filozofických vied a v ich prípade nehrozí, že budú
sankcionovaní cirkevným trestom.
53

„quantum ad hoc quod error dimittatur, non est differentia...“
„Nam si plus creditur uni quam pluribus hoc non est precise propter maiorem dignitatem,
quia quilibet in dignitate constitutus plurium testimonio potest convinci, quod non esset verum
si, ex hoc ipso quod aliquis est in maiori dignitate constitutus, plus esset sibi soli credendum
quam aliis multis. Ergo si est plus credendum uni quam multis hoc est quia meliorem rationem
habet pro se, vel quia melioris vitae, vel quia de causa est magis instructus, vel propter
aliquam rationem consimilem. Si ergo papa non est melioris vite quam multi qui dicunt eum
esse hereticum, nec magis literatus in scripturis divinis, nec in aliquo alio alios excellit nisi in
sola dignitate papali et annexis dignitati, non est magis sibi credendum quam multis. Ergo si
multi asserunt quod papa est hereticus est eis credendum.
54
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Úsudok týchto odborníkov môže dostatočne dokázať, či je názor vladára
tyranský alebo v prípade pápeža heretický. Čo však v prípade, že sa mýlia všetci
experti v teológii i sám pápež? Majster v Dialógu nepopiera, že sa to môže stať. Títo
„doktori“ však nemajú len úlohu pri odsúhlasení legitímneho postupu pri
doktrinálnych otázkach, ale aj v iných situáciách. V tomto zmysle je zaujímavá
referencia, ktorou náš autor cituje Graciána (De, dist. 20, c. 1) 55. Keď majster hovorí,
že títo „doktori“ by sa nemávali vzdať svojich názorov zoči-voči (cirkevnej) autorite,
študent namieta, že Gracián hovoril len o doktoroch, ktorí boli schválení Cirkvou,
nie o dnešných, súčasných doktoroch (Ockham 2012, I D 4, XIV). Majster na túto
námietku odpovedá, že Gracián porovnával „status“ týchto doctores a status
všetkých pontifices. Ockham sa v tomto porovnaní na rozdiel od Graciána nazdáva,
že by doktori mali mať prednosť pred pápežom (pontifex) nie však preto, lebo žijú
chvályhodne a majú výnimočné vzdelanie (scientiam excellentem), ale na základe
svojej odbornosti. To znamená, že Ockham má na mysli rozsah pôsobnosti pápeža,
ktorá sa týka len vieroučných otázok (dokonca ani morálnych nie) a len v týchto
môže byť pápež heretikom. Majster ďalej vysvetľuje, že Gracián nehovoril len
o doktoroch podľa mena ani o tých, čo komentujú Písmo, ale o tých, ktorých
poznanie sa týka viery.
Ockhamov názor na týchto odborníkov sa často porovnáva s názorom
Marsília z Padovy, hoci sa vzájomne líšia. Kým obaja striktne rozlišujú medzi súdmi
odborníkov či učiteľov na jednej strane a odbornými úsudkami z pozície autority na
druhej strane, Marsílius má väčší sklon prisúdiť druhej skupine právomoc rozsúdiť,
kto je (z nich) dobrým sudcom (McGrade 1997: 62). Kým Marsílius dáva moc
vymedziť týchto expertes ľudu a tomuto ľudu sa aj svojimi názormi zodpovedajú,
Ockham neprisudzuje túto právomoc inštitucionálnym autoritám či ľudu, ale autoritu
chápe a posúva smerom od disciplinárneho ku kognitívnemu aspektu. Aj aspekt
legitímneho napomenutia prestáva byť tak čírou hierarchickou súhrou, ale otázkou
oprávneného poznania, ktoré stačí k napomenutiu a náprave človeka. Ockham totiž
rozlišuje prípad veriaceho laika, ktorý napomína svojho predstaveného a prípad
teológa – experta. Teológ, ako už bolo povedané, musí aj napriek hrozbe smrti či pod
smrteľným hriechom oponovať nesprávnemu názoru. Takýto teológovia predkladajú
dôvody pravdy, ich úlohou je bojovať ako bojovníci (bellatores) a prostredníctvom
jasných argumentov poraziť nepravdu. Čo však laici?

55

Gracián sa nazdáva, že tak ako treba akceptovať dávnych cirkevných otcov, ktorých učenie
a komentáre sú dôležité (a treba ich zachovávať) a majú preto prednosť pred pápežovými
názormi, ktorý sa koniec koncov môže opierať len o výroky týchto učencov, treba uznávať
názory odborníkov, ktorí sa vyznajú vo svojej oblasti. Títo potom môžu kompetentne vysloviť
názor, či sa pápežovo učenie vymyká z hraníc ortodoxie alebo nie.
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3.6 Prirodzené (politické) právo občana na kritiku vladára
Laici – podobne ako občania - by mali pápežov/vladárov prístup a postup
sami zhodnocovať, posudzovať a oznámiť svoj názor. Jednotlivec-kresťan je svojím
bytím absolútne zaviazaný žiť a svedčiť podľa pravdy. To, čo pochádza od Boha,
neprislúcha meniť žiadnemu človeku, ale zároveň platí, že kresťan musí pohotovo
napomenúť každého, kto by sa vo svojom názore mýlil, či je to priateľ, dieťa alebo
nadradený. Nesmie však ísť o názor ovplyvnený politickým pragmatizmom či
kompromisom, lež o ortodoxiu kresťanskej pravdy.
Éra pred Ockhamom bola charakteristická tendenciou politických
mysliteľov predpokladať, že medzi osobou a autoritou neexistuje rozdiel, dokonca sa
s úradom (officium) spájal božský ustanovujúci charakter, ktorého vnútorná hodnota
zakazovala protest či už vo veciach administratívy, viery alebo v otázkach
budúcnosti. Aj pápež Lev I. striktne apeloval na to, aby sa rozlišoval úrad a osoba,
pričom aj napriek tomuto jeho úsiliu sa postupne začal úrad chápať ako jeden aspekt
autority, a preto sa „slabosť“ takejto autority zamieňala za samotnú ustanovizeň.
Ockham sa naopak nazdáva, že každý človek je potenciálnym aktérom vo
veciach – napr. cirkevnej administratívy – minimálne v otázke pápežskej herézy.
V takom (i inom) prípade sa verejná aktivita začína odvíjať od toho, že si jednotlivec
uvedomí hodnotu alebo skutočnosť, ktorá sa dotýka každého a začne konať v zmysle
svojho svedomia. „Officium“ zaťažené slabosťou jednotlivca a jeho omylmi
znamená pre neho rovnako vysokú hodnotu a úroveň ako „simplex laicus“. Ako keby
chcel povedať, že tieto úrady sú zaťažené sociálnou konštrukciou a že my z nich
vytvárame nejaké skutočné kategórie osôb. V Dialógu napríklad hovorí, že žiadna
časť Cirkvi sa nedá stotožniť s celou Cirkvou, čiže ani konkrétna vlastnosť
náležiaca jednej časti Cirkvi sa nedá preniesť a zovšeobecniť na Cirkev samotnú.
Podobne aj naopak: neplatí, že by si časť mala nárokovať na vlastnosť, ktorá
prináleží celku – napr. neomylnosť, ktorá bola prisľúbená celej Cirkvi, neprislúcha
takto (aj) pápežovi (Ockham 2012, I D 5, VII)56.
Keďže žiadnu časť Cirkvi nemožno stotožniť s celou Cirkvou, žiadna časť
sa nemôže dožadovať neomylnosti, ktorá bola prisľúbená celej Cirkvi. V rámci
Cirkvi takto nemôže existovať inštitúcia „bez poškvrny“ a ani čisté konštitučné
riešenie pre prípad pápežskej herézy. Tým, že si žiadna časť nemôže nárokovať na
svoju neomylnosť, nemôže hierarchia hlásať svoju pravdu ako jedinú a večnú, čím
nastáva radikálne prepojenie či prekríženie zodpovednosti laika (simplex laicus)
a hierarchie, moment, ktorým sa zdôrazňuje výsada a právo kresťana odmietať
nepravdivé tvrdenia vydávajúce sa za niečo výlučné a zároveň povinnosť poukázať
na skutočnú pravdu.
Ockham nemá v tomto okamihu na mysli anarchickú spoločnosť kresťanov
založenú na demokratických princípoch (ako v prípade Marsília z Padovy). Má na
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„Confirmatur haec ratio quia quod competit toti ecclesie non est attribuendum parti ecclesie,
etiam principali, nisi hoc possit per rationem necessariam vel auctoritatem apertam ostendi…“
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mysli výsadu a právo laikov, ktoré sú politické – čiže starosť jednotlivca o spoločné
dobro – dotýkajúce sa svetského poriadku a právo veriacich, nakoľko náležia do
spoločenstva Cirkvi, aby hájili pravdu, ktorej sú zaviazaní. Ide takpovediac
o záležitosť prirodzeného práva, ktoré nemôže zničiť a zrušiť žiaden politický zákon.
Každý kresťan môže takto právoplatne vzoprieť proti heretickému
pápežovi, aby bol v prípade jasného dôkazu o svojom nesprávnom vieroučnom učení
zbavený svojej ekleziálnej hodnosti a cti: „Proti chybným výrokom pápeža (ak sú)
proti viere sa musí každý katolík (ak pozná, že jeho výroky sú chybné) postaviť...“57
(Ockham 2012, I D 7, I). Nejde však o možnosť vzoprieť sa proti jeho úradu, lež
proti prípadnému nesprávnemu učeniu. Ide o preukázanie viny a omylu v otázkach
viery a podľa Ockhama môže takéhoto heretického pápeža zvrhnúť koncil. Ako sme
si povedali vyššie, Ockham nestotožňuje úrad (officium) či autoritu (auctoritas)
s osobou (persona) človeka, preto je takýto postup možný (proti prvým dvom
spomenutým nie). V tomto zmysle sa nespochybňuje úrad a nespochybňuje sa
autorita, ale poukazuje sa na to, že v porovnaní s Cirkvou je pastier stáda len
pastierom a môže mať vlastné chyby a mylné názory.
V diele OQ (Ockham 1995: 318) píše:
„Žiadne (...) ľudské vládnutie neexistuje od prírody, hoci (takáto) vláda sa
v mnohých veciach podobá vládnutiu prírody: no každá vláda je založená na
pozitívnom ustanovení, na ustanovení Bohom a človekom. O Božom ustanovení sme
si na jasnom z knihy Kráľov, kde čítame, že Boh ustanovil za kráľa Samuela (...)
Kráľovská vláda ustanovená človekom (a) každá vláda je takáto, aj tá dnešná, závisí
od usmernenia človeka a od neho vychádza, čo sa v prípade opodstatnenej príčiny
môže zmeniť...“58
Vláda kráľa je teda chápaná ako pozitívne ustanovenie, ľudia môžu preto
vladárovi zobrať svoj hlas a odňať vládu. Vladár nie je absolutistickým vládcom.
Dokonca aj v bežných situáciách sú práva a právomoci vladára alebo civilného
či cirkevného hierarchu (pápeža) limitované právami jednotlivcov, medziiným
právom nahradiť tyranského vládcu, ale aj inými „právami či slobodami“. Teda moc
vladára je bežne obmedzená prirodzenými právami samotného právneho subjektu.
Ockham toto považuje za normálnu prax, nakoľko nikto sa nedožaduje, aby mali
vladári väčšiu moc ako prirodzené právo. Ich právo (vládnuť) je navyše limitované
57

„Sententiae erroneae papae contra fidem debet quilibet catholicus (qui scit sententiam eius
esse erroneam) obviare...“
58
„Nulllus principatus regalis est a natura, quamvis principatus regalis assimiletur in multis
principatui naturali: sed omnis principatus regalis est ex institutione positiva, divina et
humana. De divina patet in libro Regum in quo habemus quod Deus per Samuelem instituit
principatum regalem (...) Principatus regalis humanitus institutus, cuiusmodi est omnis
principatus qui etiam in praesentia habetur, pendeat et procedat ex ordinatione humana quae
ex causa rationabili variari potest...“
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aj pozitívnymi zákonmi – čiže tretím modom prirodzeného práva, pozitívnymi
slobodami jednotlivca (na vlastníctvo, na vyjadrenie názoru, na svoje dobro).
Pápežova moc je obmedzená vzhľadom k slobode, ktorú kresťania získavajú
z evanjelia, na túto slobodu majú kresťania právo a Ockham ju nazýva nazýva
„zákonom slobody“ (Ockham B 1992: 16-18), zatiaľ čo svetský vladár a jeho moc je
obmedzovaná slobodou, ktorú má (väčšina) občanov, nakoľko títo nie sú otrokmi,
ale sú slobodní. Sloboda občanov sa totiž (už aj u Aristotela) považuje za nutnú
podmienku najlepšej formy vlády (Ockham 1995: 316).
Neurčitosť celkovej sumy práv a slobôd sa dá podľa Ockhama
v ktoromkoľvek čase doplniť a spresniť. Sám nepovažuje za potrebné, aby zostavil
kompletný zoznam (týchto prirodzených i pozitívnych práv a slobôd). Na záver tejto
politickej oblasti pozitívneho práva treba skonštatovať nasledovné: Koncepcia
subjektívneho (politického) práva a slobody je pre Ockhama daná dvoma vecami:
V prvom rade predovšetkým tradíciou – od Rímskych čias sa podržali niektoré práva
a rešpektujú sa dodnes, hoci sa časy i doba konkrétneho vladára zmenila. V druhom
rade, že takéto práva či slobody musia mať za cieľ nielen dobro vládcov, ale aj
spoločné dobro všetkých členov komunity, ktoré by neporušilo, ale zachovávalo
práva jednotlivcov (Ockham 1995: 103).
Ockhamova koncepcia politického práva, či už práva na užívania, práva na
majetok alebo chápaná ako právo vládcu či poddaného neposkytuje žiaden dôvod na
rozlíšenie medzi veriacim a neveriacim človekom. Politické práva prináležia
všetkým ľudským bytostiam. Rímska ríša nastolila ako prvá právo, ktoré síce
z hľadiska kresťanov nemuselo byť hneď spravodlivé, ale ktoré kresťanstvo prijalo,
a tým sa z Rímskeho práva stalo niečo legitímne: „Kristus sám prijal legitímnosť
(tohto práva)“ (Ockham 1992: 9-11). Kresťanskí rímski vládcovia a iní kresťanskí
vládcovia prijali koncepcie politického práva, ktoré vychádzali z ich nekresťanských
predchodcov. Proti tým, čo tvrdia, že všetka vláda náleží Cirkvi, Ockham vyslovene
tvrdí, že práva neveriacich vychádzajú jednak z prirodzeného i pozitívneho zákona
(Kilcullen 2011: 867n).
Záver
Čo nám prezrádza tento Ockhamov koncept ius naturale a jeho tri
konkrétne podoby spolu s pozitívnymi zákonmi a čo implikuje?
Ako sme mohli vidieť, Ockham sa v prípade prirodzeného práva dovoláva
dávnej tradície: Izidora, Graciána či rímskych glosátorov, ktorí obhajovali potrebu
akéhosi „zabezpečenia“ v prípade chudoby a krajnej núdzi. Výsledkom tejto
polemiky o spoločnom vlastníctve všetkého (communis omnium possessio) vzniká
potreba hlbšej špecifikácie, čo je vlastníctvo a čo znamená krajná núdza. Okrem toho
sa problém ius chápal aj v kontexte františkánskeho boja o chudobu, ktorú
františkáni chápali ako užívanie vlastníctva (usus facti) a bránili ako ius utendi
a ktorú pápež Ján XXII. zamietol ako nie legitímnu a etickú.
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Hoci mnohé teórie pred Ockhamom postulovali prirodzený zákon a jeho
konkrétne formulácie, hoci sa mnohí zhodli na tom, že v prípade núdze neexistuje
žiadny zákon a právo kradnúť chlieb nie je v skutočnosti prekročením Desatora, až
samotný Ockham prináša formuláciu, ktorá sa viaže na osobu a na jeho
nescudziteľné „výsady“, ktoré nazýva najprv (potestas licita). Formulácia božsky
založeného práva tak je preformulovaná „zdola“ na základe subjektívne uchopenej
a neodňateľnej výsady, ktorú paradoxne Ockham samotným františkánom upiera.
Tým, že sa vzdávajú chudoby, vzdávajú sa aj „práva“ čo sa týka čohokoľvek –
s výnimkou krajnej núdze.
Videli sme, že Ockham chápe prirodzené právo jednak ako právo, ktoré
bolo „na počiatku“, ale v čom sa od tradície odchýli je to, že prirodzené právo
zostáva stále prítomné v človeku prostredníctvom úsudku správneho rozumu. Aj
v stave pozitívneho zákona je síce ťažšie poznať, čo si vyžaduje prirodzené právo
a rozum sa musí veľmi usilovať a bdieť, aby formulácie pozitívneho zákona (v
prípade zákonodarcov) neboli v rozpore s pozitívnymi. Tie sa dajú až „vedeckým“
spôsobom derivovať z toho, čo nám správny súd rozumu nariaďuje konať. Ockham
zostáva v porovnaní s tradíciou pozitivistom a tvrdí, že aj v status civilis je možné
poznať, čo treba konať a čomu sa naopak vyhýbať.
V prvom rade Ockham jasne argumentuje, že princípy prirodzeného práva
sú v súlade s recta ratio. Sú nemenné, stále a platné po všetky časy. Ide napríklad
o všeobecne odsúhlasené normy správania sa človeka (Nezabiješ, nepokradneš,
nebudeš klamať). Z čoho vyplýva, že ani zmena spoločnosti a ani zmena vladára
(druhý modus ius naturale) nemôžu jeho platnosť a univerzálnosť obmedziť,
respektíve protirečiť si s ním. Čiže ani prípad plnej moci (plenitudo potestatis)
pápeža či nástupnícke právo kráľa nemôže byť tým legitímnym, právo človeka
obmedzujúcim a zužujúcim prípadom, hoci Ockham chápe monarchiu aj napriek
tomu ako najlepšiu formu vládnutia. Nejde však o prípad zvrchovaného
a absolútneho vládcu - tyrana (Ockham, 1995 D, k. 1). Keď sa nezachováva pôvodné
prirodzené právo na rovnosť a slobodu, môžeme teoreticky použiť prostriedky na ich
nastolenie.
Ako sme si mohli všimnúť, pre Ockhamovu ranú aj neskoršiu teóriu
prirodzeného práva je charakteristické kritérium recta ratio (správny úsudok
rozumu). Je to pre Ockhamovu filozofiu veľmi dôležitý prvok. Nachádzame ho
v logike, epistemológii, dokonca aj ako kritérium vedeckosti. Podobne ho môžeme
nájsť pri morálnych úvahách o stupňoch čnosti, kedy rozlišuje päť stupňov čnosti, vo
všetkých piatich čnosť predpokladá recta ratio, inak čnosť nebude čnosťou (Wood
1997: 82). To, čo je žiadané vôľou už ako samotný akt chcenia sú obsahy recta ratio.
Všetko, čo rozum prikazuje, prípadne zakazuje, je teda nanajvýš správne. Aj pre
teóriu ius naturale je dôležité povedať, že u Ockhama je súd rozumu plne v súlade
s prirodzeným právom, čiže môžeme povedať že naturale je to isté čo rationale, aj
v prípade, že tento rozum poznáva „obmedzeným spôsobom“. Je to ten najdôležitejší
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styčný bod života viacerých ľudí, ktorí poznávajú, čo je dobré a tým aj môžu konať,
čo je dobré.
Prirodzené právo už nie je len objektívne založené, ale má aj svoj
subjektívny či intersubjektívny rozmer. Máme na mysli Ockhamovu požiadavku, aby
takýmito prirodzenými právami boli iura gentium – čiže všetkými národmi
postulované, základné formy práv, ktoré síce sú odvodené od tých primárnych, ale sú
platné a musia byť spoločnosťou akceptované. Nositeľom i ustanovujúcim faktorom
týchto práv je koniec koncov človek a jeho správny úsudok rozumu. Jednotlivec, či
už jednotlivo alebo kolektívne, rozhoduje o tom, čo je spravodlivé a čo nie.
Avšak aj v tom, čoho sa jednotlivec dožaduje a po čom túži, vzniká otázka
legitimity takéhoto nároku. Ockham uznáva, že pri uznávaní nárokov ľahko môžeme
upadnúť do omylu a priznať niekomu niečo, čo mu neprináleží. Nástrojom
„objektivity“ v týchto prípadoch by podľa Ockhama mala byť súdna alebo iná moc
(kráľ), ktorá by odlíšila legitímne uznaný nárok od subjektívnej túžby či zámeru.
Táto stránka veci má zaiste veľa otázok a veľa slabých miest, pozitívom, ktoré
v tomto vidím, je autorova snaha zakomponovať prirodzené právo aj do oblastí
pozitívneho zákona, ktoré ale rovnako umožňuje viaceré interpretácie, hlavne
v oblasti spoločenského diskurzu. Ale v istom, veľmi konkrétnom zmysle je táto
koncepcia predchodcom osvietenskej predstavy o individuálnych právach
založených na individuálnom rozume.
Ockhamova teória sa dosť podobá Gersonovej a v mnohých oblastiach ju
cítime aj v neskôr v novovekom Druhom traktáte o vláde od Johna Locka. Podobne
sa táto teória podpísala pod tézy konciliaristov od 14. až po 17. storočie. Neskorší
autori ako Vittoria, de Soto alebo Suaréz pridali k týmto predpokladom prirodzeného
práva ako slobody svoj príspevok.
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BLUDISKO ROZPAKOV
(J. - J. ROUSSEAU – REBEL ALEBO REVOLUCIONÁR...)
Peter Nezník
Abstract: In philosophy there is one question above all the other questions – What is a man?
The man as a topic in the history of philosophy has passed by many sieves but in spite of that
he stayed vague and unclear. J.- J. Rousseau again insistently raised the question about man,
his possibilities and limits. The thinking of a dreaming loner pulls us into these deepest
labyrinths of human inside but also into the labyrinth of world. The effort to understand
myself, the man desire for the freedom are these things which grab us in our sailing against
the current as a whirlpool and immerse us into the deepest and most serious questions. Let's
try through Rousseau to think of who we are, how we live – how we think, what we say and
above all how we act. The man for himself and especially the freedom become a problem – the
theme of philosophical reflections when we are surprised by another bubble instead of real
freedom, by the illusion of infinity of illusions – deformed mirroring of freedom. At that time
J.- J. Rousseau's searchings might be a suitable opportunity for thinking except for the festive
time as well...
Key words: man, freedom, labyrinth of world, labyrinth of human inside, thinking mind,
thinking of a dreaming loner

„Nech si je malé to, čo je malé,
ale byť verným v maličkostiach je vec veľká “
Augustín
Človek – večná záhada, otázka všetkých otázok, neriešiteľný problém - labyrint? Ak
sa stretávame vo chvíli sviatočnej, aby sme oslávili výročie významného mysliteľa
akým bol
J.- J. Rousseau, potom okrem toho, čo všetci očakávame – veľa slávnostného a
príjemného, tak sa vystavujeme zároveň aj opaku – hrozbe možných sklamaní a
rozčarovaní. J.- J. Rousseau – človek, filozof, spisovateľ oslavovaný a zatracovaný,
mnohými milovaný, ale rovnako aj nenávidený... – či jednoducho Rousseau večne
živý? Je zvláštne, že tento bývalý tulák, (poloblázon, či génius), človek chudobný
ako kostolná myš, ale predovšetkým človek – literát (A. Z. Manfred) sa pre nás stáva
dobrodružstvom... Jean – Jacques nám ponúka ďalšie dobrodružstvo myslenia.
Cestovateľ a dobrodruh J.- J. Rousseau – tento Globtour myslenia nás pozýva na
zdanlivo jednoduchú a nenáročnú prechádzku ..., na pokojné a príjemné putovanie
krajinou svojho myslenia. Ale zdanie nie raz sklame aj bádateľa, či odborníka výskumníka, práve tak, ako starého morského vlka – skúseného majstra moreplavcu
– aj more, ktoré tak dôverne pozná občas sklame. Rousseau nikdy nezostával na
povrchu, ale mieril k podstate, k tým najvážnejším a najťažším problémom. A tak
zdanlivo pohodlný surf na vlne (G. Deleuze) sa pre nás v okamihu mení na
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katastrofu. Strácame sa v labyrinte Rousseauových úvah a všetky zaručené príručky
z pera zvučných mien filozofického neba sa stávajú razom úplne niečím zbytočným.
Ocitáme sa v stave zúfalej neistoty. Pokoj vystrieda panika, každým kúskom tela
cítime doliehajúci tlak situácie... V spevákovom hlase z diaľky sa ozýva to
spásonosné – No panique...
Mladý slovenský filozof Milan Toman v zaujímavej štúdii Fiktívne roly
alebo nové čítanie filozofie L. A. Senecu (2009) nám pripomenul, že »byť človekom
znamená byť figúrkou«. Človek sa niekedy (možno častejšie, ako si chceme
pripustiť) stáva v živote vecou, či v divadle sveta iba akousi marionetou. Chcel by
som uvažovať o tom, čím bol J.-J. Rousseau? Či bol Jean - Jacques skôr rebelom,
alebo revolucionárom, alebo ani jedným ani druhým? Aké fiktívne roly by sme mu
mohli vlastne pripísať? Veď „fiktívne roly predstavujú akési typy pohľadov (optiky),
skrze ktoré sa dá nazerať na konkrétne, ale aj fiktívne indivíduum. Prostredníctvom
tejto optiky možno vrhať svetlo na také prvky, ktoré sú marginalizované a ktorých
objavovanie prináša nové perspektívy a dosiaľ nevšímané dimenzie“ (Toman 2009:
452). Divadlo ľudského života malo a stále má veľké postavy – nielen svojich
autorov, režisérov, ale predovšetkým hercov, tragédov, ale aj komikov a klaunov.
Medzi veľké postavy tejto scény patril aj J.-J. Rousseau, ale aj teatrálny F. M.
Voltaire, ako jeho neodmysliteľný životný súputník.
E. Cassirer v neveľkých textoch venovaných Rousseaovi a Kantovi, ale tiež
aj Goethemu, venoval pozornosť myšlienkam a väzbám na J.-J. Rousseaua, ktorý v
ničom neustupoval zdanlivo zvučnejším menám filozofického neba. Osud „chcel“,
aby sa tieto texty stali snáď akousi výpoveďou filozofa blížiaceho sa ku sklonku
života,- možno aj z tohto dôvodu majú pre nás osobitú vážnosť. Cassirer si všímal
kardinálnu odlišnosť J.-J. Rousseaua a I. Kanta. Zdôraznil, že ak by malo platiť
vyjadrenie J. G. Fichteho o voľbe filozofie v závislosti od toho, aký je kto človek –
potom bude problém, čím by mohla byť filozofia Rousseaua príťažlivá pre Kanta, v
čom by si mohli byť blízke ich charaktery. Bodom ich vzájomného dotyku, či
prieniku je rozum – avšak, a to je podstatné, praktický rozum. Na záver svojich úvah
Cassirer napísal, že práve domyslenie niektorých myšlienok Rousseaua priviedlo k
revolúcii v myslení.
Premýšľajme spolu s majstrami mysliaceho myslenia. Nepokojný duch, akým
nepochybne bol J.-J. Rousseau a na strane druhej I. Kant, človek chladného rozumu,
ktorý bol až príliš dôsledný a puntičkársky, ktorý sa nepohol z Kráľovca, si boli
jeden pre druhého veľmi dôležití (pozri: Cassirer 2008b: 61 a n.). Ruský filozof G.
Volkov označil Kanta za königsbergského pustovníka,- nakoniec Rousseau, večný
nomád, napriek svojim potulkám svetom, sa tiež uchyľoval do samoty,- do pustovne
svojho myslenia. Cassirer rovnako zdôraznil to, že Kant mal iný, možno menej úplný
obraz o Rousseauovi, aký máme my dnes, avšak tiež dodal, že ten obraz, podľa jeho
názoru, nebol o nič menej pravdivý. Kant napríklad nepoznal Rousseaua Vyznaní,
s tými sa zoznámil až vtedy, keď už mal sformovaný názor na samotného filozofa.
„Rousseau sa nikdy nenaučil hovoriť jazykom »jasných a zreteľných« pojmov.
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Myslenie Kanta bolo práve s týmto jazykom zviazané. Usiloval sa o vymedzenie a
»punktuálnosť« pojmov, zároveň jasnosť a priehľadnosť ich architektonickej
budovy“ (Cassirer 2008b: 64). Všimnime si jeden detail - podľa Cassirera „problém
Jeana–Jacquesa Rousseaua je jedným z najťažších v novovekých intelektuálnych
dejinách“ (Cassirer 2008c: 108). Možno najlepšie tento problém vysvetlila česká
filozofka J. Popelová, keď zdôraznila nielen bezprostredný život myšlienok J.-J.
Rousseaua v akciách ulice, ale aj to, ako pôsobil na filozofickej scéne v budúcnosti.
„Z tohto hľadiska je príznačné Kantove svedectvo, ktorý očarený čítaním Emila
napísal: »Boli časy, keď som sa pyšne nazdával, že vedenie je cťou ľudstva
a pohŕdal som nevzdelaným ľudom. A práve Rousseau mi otvoril oči. Tá falošná
povýšenosť sa rozplynula; naučil som sa ctiť si ľudí«. Na prvý pohľad je ťažko
pochopiteľný tento vzájomný súlad vášnivého obhajcu citov a teoretika
racionalistickej etiky, no predsa má Kantova etika od Rousseaua viacej podnetov,
ako sa v dejinách filozofie spravidla priznáva. Požiadavka, aby sa človek vždy
chápal ako cieľ a nikdy nie ako prostriedok, je Rousseauova požiadavka“ (Popelová
1981: 195 - 196).
Reflexie o modernej Európe – vzniku a jej konci – viedli v 20. storočí
českého filozofa J. Patočku (a prostredníctvom premýšľania ich diela môžu viesť aj
nás) pokračujúc v úvahách J.-J. Rousseaua, či I. Kanta, k týmto vážnym
problémom: „Na prvý pohľad sa zdá, že »situácia«, to sú veci, skutočnosti
vonkajšieho charakteru... V prípade potápajúcej sa lode vnímame situáciu ako
morskú nekonečnosť, zlý stav lode atď., ale to situáciu netvorí – tvorí ju naopak to,
že sa určití ľudia vydali na cestu. Človek je bytosť situačná. Prasituáciou človeka je
byť vždy v nejakej situácii. Nič také nie je možné konštatovať u žiadnej inej bytosti“
(Patočka 1974: 424). Vedecký spôsob pýtania sa a všeobecnosť odpovedí nestačí.
Industriálna spoločnosť sa začala vyvíjať v 16. storočí spolu s modernou vedou
a prírodovedou. Viac ako tri storočia ničenia života, ignorovanie všetkých varovaní
(už v čase jej počiatočných premien) podľa Patočku vyžaduje situačnú analýzu.
Akoby sme sa nechceli poučiť, že Európa vznikla v katastrofách, a práve v nich
a prostredníctvom nich ľudia sa dokázali poučiť (naozaj?), konať oveľa
zodpovednejšie... Najdôležitejším je pokúsiť zmúdrieť, pokúsiť sa vyvarovať
omylov a opätovných konštrukčných chýb vo výpočtoch a plánoch. Grécka tragédia
polis sa odohrávala na pomerne malej scéne – bol to zrod, vzostup a pád slobody na
pomerne malom javisku. Patočka zdôraznil, že práve až helenizmus dosahuje prvé
rozšírenie na scéne sveta,- rímske impérium bolo usadlosťou konštituovanou bez
pevných hraníc, a rovnako nasleduje neodvratná katastrofa. Avšak ak Európa
vznikla v katastrofách, potom „... katastrofa gréckej polis, rímskeho impéria – vždy
prechádzalo cez katastrofy podstatné dedičstvo. Nádejná katastrofa“ (tamže: 427).
Čo to znamená? Snáď iba to, že rovnako ako v prírode, tak aj v živote človeka, či
v spoločnosti vidíme vzostupy a pády, ale vždy za pádom musí prísť pokus o
vzchopenie sa, a opäť nový pokus vzdorovať – podmienkou vzostupov a pádov je
neupadnúť do rezignácie. Veda nám tu – a to je práve zvláštne a viac ako iba
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zarážajúce - so svojimi počtami a prístupmi nepomôže. Prečo si nevystačíme
s vedením a rozumom vedy? Pretože „veda, to nie je nič iné, ako tvrdenie, že
dvakrát dva sú štyri, zložitým spôsobom. Je to praktická záležitosť, patrí na stranu
každodennosti“ (tamže: 429). Každodennosť nesie so sebou odosobnenosť,
neúprimnosť a pretvárku v záujme získania životných potrieb – teda úpadok
skutočného za cenu ilúzie šťastia a naplnenosti v modernej racionalite. Bohatstvo
ešte nemusí vždy znamenať aj vnútornú naplnenosť života. Celé tieto Patočkove
konštrukcie úvah, úprimne mienené úsilie pomenovať problémy, ale hlavne
snaha pokúsiť sa hľadať a sformulovať možné východiská z krízy znamenajú
uvedomenie si vážnosti a naliehavosti dlhodobo prítomnej krízy európskeho ľudstva,
ale aj európskej vedy, avšak predovšetkým nástojčivú potrebu pýtať sa a pre
filozofiu a filozofov povinnosť a vnútorne zosobnený záväzok – nerezignovať
v labyrinte modernej spoločnosti (pozri aj Sťahel 2008: 147 – 154). „Všedný deň a oproti tomu sviatok. Každodennosť – a oproti tomu to, čo každodenné nie je. Zdá
sa to byť trivialitou, ale triviality si vyžadujú pozornosť filozofov. Život ľudský sa
pohybuje v týchto dimenziách. Práca a techniky, ktoré s ním súvisia, sú naproti tomu
na celom svete niečím ne-posvätným, je to zadováženie si živobytia... Život v
»posvätnom« je potom život vyvýšený z každodennosti, do spôsobu v krajnom
prípade orgiastického... Ľudský život sa pravdepodobne vo svojej podstatnosti
prejavuje na týchto dvoch úrovniach, všedný deň - sviatok“ (tamže: 428).
Situácia je niečo ako problém, pretože má v sebe čosi neznáme, niekedy
tušené, ale hlavne nevyriešené, je niečo ako výzvou k nám, aby sme sa nejakým
spôsobom pre-javili, aby sa voči tomu neznámemu tu a teraz zachovali, vyžaduje
čin. Podľa pražského filozofa pred „situáciou nestojíme ako diváci, sme jej súčasťou,
stojíme v nej, vôbec nie nad ňou či pred ňou“ (tamže: 425). Patočka v prednáške
opäť nastolil tragickú otázku – otázku o tom, že civilizácia, ktorá sa vytvorila
a chváli sa pojmom pokrok - či vôbec niekedy mala a či ešte aj dnes má dôvod
k hrdosti a oslave? Malo by nás to viesť k zamysleniu a tiež k otázke, „... či nie je
situácia modernej spoločnosti úpadkom“, pretože „... už v počiatkoch premeny na
priemyslovú spoločnosť sa ozvali otázky, či je to pokrok, či vôbec nie, či je to pre
ľudstvo požehnanie (Rousseau). Veďme zvláštnu reč o priemyslovej revolúcii,
o rozvoji vedy a techniky... Naša doba je charakterizovaná ako revolučná – moderné
myslenie je revolučné -, revolúcia neuznáva kontinuitu, ale proklamujúce zlom
a zvrat“ (tamže: 426). Aj to je dôvod, prečo je potrebné sa pýtať znovu a opäť, prečo
je potrebné analyzovať nielen otázky Európy, ale aj jej vzniku, vzostupov a pádov. A
preto je páve dnes stále aktuálna otázka tragického konca Európy...
Možno nám aj tieto riadky pripomenuli samotného J.-J. Rousseaua, pretože
určite nebol prvým z tých, kto pochyboval a varovným gestom kritika zdvíhal prst
pred začarovaním
snovej hudby samozrejmostí a ilúzií o budúcnosti. W.
Windelband v Novovekej filozofii napísal, že jednostranný dôraz osvietenstva na
rozum viedol k odcudzeniu a intelektuálnej presile, a tým k vážnej citovej podvýžive
človeka. J.-J. Rousseau najpresvedčivejšie dokázal postaviť cit proti jednostrannej
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kultúre rozumu práve tým, keď otočil optiku proti osvietenstvu samotnému, keď
osvietil lúčom kritiky tie miesta, ktoré samotné osvietenstvo a osvietenci si vôbec
nepriali, aby boli videné. „Meral hodnotu osvietenstva jeho vlastnými
kritériami životných úloh: pýtal sa, čo priniesla táto stupňovaná a zjemnená
civilizácia, všetky tie vedy a umenia šťastiu a vnútornému uspokojeniu indivídua.
A zistil, že táto civilizácia,
ktorá sa chváli, je výsledkom dejinného procesu, je na hony vzdialená od toho, aby
vedela spraviť človeka naozaj dokonalým a šťastným, odcudzovala ho skôr stále
viac od jeho vlastnej prirodzenosti a jeho pravého určenia. Postavil oproti
rozumovému názoru encyklopedistov, chladnému a frivolnému, zbavenému
všetkého hodnotenia, horúcu vášeň prirodzeného citu, vrúcnu a planúcu, strhávajúcu
a znehodnocujúcu všetko, čo z foriem a životných inštitúcií vyrástlo z prevahy
rozumovej kultúry“ (Windelband 1921: 139 - 140).
Hlasy vyzývajúce k návratom, prelomeniu odcudzenosti sa od čias J.- J.
Rousseaua ozývali po Európe čoraz častejšie, s čoraz väčšou nástojčivosťou. Európa
a idea pokroku, Európa a jej alchýmia šťastia – to nielen boli, ale stále aj sú večne
aktuálne témy úvah filozofov. H. Arendtová v úvahách o 20. storočí – storočí vojen
a revolúcií - v práci O násilí (1970) napísala, že „presvedčenie o existencii nejakého
pokroku celého ľudstva, sa vyvinulo do podoby všeobecne zdieľaného názoru medzi
hommes de letters a stalo sa všeobecne prijímanou dogmou v storočí devätnástom.
Avšak rozdiel medzi skoršími názormi a ich konečnou podobou je podstatný.
Sedemnáste storočie v tomto ohľade najlepšie
reprezentované osobnosťami Pascala a Fontenella, chápalo pokrok z hľadiska
akumulácie vedenia počas storočí, zatiaľ čo pre osemnáste storočie toto slovo
znamenalo »vzdelanie ľudstva« (Lessingove Erziehung des Menschengeschlechts),
ktorého zavŕšenie by sa zhodovalo s dospelosťou človeka. Pokrok nebol
neobmedzený a Marxova beztriedna spoločnosť, chápaná ako ríša slobody... –
v skutočnosti stále niesla punc osvietenstva“ (Arendtová 2004: 23). Môžeme
súhlasiť s názorom, že tyran, proti ktorému vystupuje J.-J. Rousseau je stelesnený
v podobe moci – nadvlády obchodu a zlata, - lákavej a všetko si podmaňujúcej
skazonosnej vôni peňazí? Veď či je možné nevidieť, že hŕstka tých vyvolených –
povedané o čosi neskôr spolu s Rousseauom,- si hovie v nadbytku... a čoraz viac
ľudí nemá snáď ani to najnutnejšie?
Proti všetkým...
Rousseau mal svojich predchodcov práve tak, ako mal aj nasledovníkov,
avšak reflexia je tým, čo pomáha odhaľovať a pomenovať vážne problémy. Analýza
problémov môže viesť ku kacírskym úvahám. A práve takou bola aj jeho Rozprava
o vedách a umeniach
alebo odpoveď na otázku Dijonskej akadémie, či obroda vied a umení prispela
k očiste morálky (1750). Práve tu sa odhodlal Jean Jacques na jeden zo svojich
zdanlivo šialených pokusov kráčať tvrdohlavo naprieč všetkým všeobecne
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uznávaným názorom. Rozhodol sa odsúdiť pokrok, odmietnuť ho ako zdanlivý
a zaručený všeliek... Ako k niečomu takému vôbec mohol prísť? Ako uviedla V.
Komorovská, súťažnú tému – či obroda vied a umení prispela k očiste morálky mu
poradil jeho priateľ Denis Diderot, „aby ju uchopil z opačného konca, a nezabudol
dodať, že nepochybne »rozpúta pekelný rozruch«. Rousseau teda stavil na orátorský
paradox a vyhol sa ošúchaným frázam, čo mu v auguste 1750 vynieslo prvenstvo“
(Komorovská 2011: 7). Práve tento nápad, ale tiež schopnosť hazardného hráča
vsadiť vo vhodnú chvíľu – okamih - všetko na zdanlivo nemožné... – hrať vabank –
to všetko znamenalo pre Rousseaua prvý veľký životný úspech, a konečne aj
víťazstvo. Šialený nápad hodný génia – odvaha vsadiť na úplne inú kartu, ako všetci
hráči sediaci pri hracom stole zvyčajne robia – a vyšlo to! Nikto pre svet „veľkých
mien“ sa vďaka tomu stal slávnym... Nezáleží na tom, že myšlienky filozofov,
plávajúcich proti všeobecne uznávanej mienke „väčšiny“ neboli nikdy v presile,
dokonca pôsobili smiešne, naivne, či dokonca prihlúplo a prapodivne v očiach
svojich súčasníkov. Uvedomovali si, že veda a technika bez skutočného poznania,
a tiež bez morálky sa pre človeka stáva barbarsky neľudská a zverská.
Potvrdili to mnohí z filozofov 20. storočia a snáď najpresnejšie E. Fromm,
ktorý v prednáške z roku 1961 pod názvom Moderný človek a jeho budúcnosť
(Humanizmus ako šanca prežiť) povedal: „Moderný človek je sám a stiesnený. Je
slobodný, ale zároveň sa tejto slobody bojí. Ako to formuloval francúzsky sociológ
Émile Durkheim, žije v anomálii. Je poznačený rozštiepenosťou alebo zvrhlosťou,
ktorá z neho nerobí indivíduum, ale atóm, neindividualizuje ho, ale ho atomizuje.
»Atóm« a »indivíduum« znamenajú vlastne to isté; prvé slovo pochádza z gréčtiny,
druhé z latinčiny. Avšak význam, ktorý nadobudli v našom jazyku, je protikladný.
Moderný človek dúfal, že sa stane indivíduom, v skutočnosti sa z neho stal sem
a tam pohadzovaný atóm“ (Fromm 2001: 112). Človek sa cíti byť všetkým, povedal
Fromm a v skutočnosti je iba vecou, je ničím. Je predovšetkým zberateľom
a konzumentom. „Centrálnym zážitkom jeho života sa stalo viac a viac: Mám,
používam, a stále menej Som. Pritom sa prostriedky, totiž hmotný blahobyt,
produkcia a vytváranie statkov, stali účelom, i keď neboli ničím iným, len
prostriedkami na lepší život, ktorý bol viac hodný človeka. Prirodzené putá solidarity
a spoločenstva zanikli a nové sa nenašli“ (tamže: 112).
Skúsme sa zamyslieť. Fromm povedal prorocké slová: „My, žijúci ľudia,
stávame sa bezmocnými, aj keď zdanlivo všemohúcimi. Myslíme si, že vládneme,
a predsa sme ovládaní – nie tyranom, ale vecami, okolnosťami. Stali sa z nás ľudia
bez vôle a bez cieľa. Hovoríme o pokroku a budúcnosti, aj keď v skutočnosti nikto
nevie, kam ide, nikto nevie povedať kam to všetko smeruje, a nikto nemá cieľ“
(tamže: 114).
J.- J. Rousseau má v sebe akúsi dvojakosť. Robí to, čo pre vedeckú filozofiu
je zakázané a nemysliteľné – k chladnému vedeckému rozumu pripája cit srdca. A
tak na jednej strane sa snaží uvažovať o pôvode vzniku a vývoja štátu, náboženstva,
jazyka či
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spoločenského pokroku atď. a súčasne nechce ako neodmysliteľnú daň vedeckého
skúmania stratiť zo zreteľa záujmy a potreby konkrétneho, živého – jednoduchého
človeka svojej doby – človeka z mäsa a krvi, ktorý je živá a trpiaca bytosť. V hlase
Rousseaua v úvode k Rozprave o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľuďmi
(1754) je vyjadrené odhodlanie k premýšľaniu o podstatných témach, na ktoré stále
akoby nebol čas, ba ani odvaha – o človeku. „Bez seriózneho štúdia človeka, jeho
prirodzených schopností a jeho postupného vývoja sa nám nikdy nepodarí správne
rozlišovať a oddeľovať v terajšom stave veci, čo vznikli z božej vôle, od
pomyselných výsledkov ľudskej tvorivosti“ (Rousseau 2010a: 38).
Učiteľ a žiak...
Skúsme o niečo bližšie podísť k nášmu oslávencovi, pokúsme sa ho
pochopiť v jeho nejednoznačnosti a rozporuplnosti. C. Lévi-Strauss povedal, že J.-J.
Rousseau bol nielen akoby zakladateľom etnológie, ale že on ju aj skutočne založil.
V slávnostnom prejave prednesenom v Ženeve 28. júna 1962 – Jean-Jacques
Rousseau, zakladateľ humanitných vied, pri príležitosti osláv 250. výročia narodenia
filozofa - uviedol: „Najskôr praktickým spôsobom, napísaním knihy Rozprava
o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľuďmi, ktorá nastoľuje problém vzťahov
medzi prírodou a kultúrou a v ktorej môžeme vidieť prvé dielo všeobecnej etnológie
- a potom na teoretickej úrovni, keď s obdivuhodnou jasnosťou a precíznosťou
rozlíšil vlastný predmet etnológa od predmetu moralistu a historika:...“ (Lévi-Strauss
2000: 44).
Lévi-Strauss sa k myšlienkam Rousseaua neustále vracal a boli mu akousi
červenou niťou v ďalších skúmaniach našej civilizácie. V prednáškovom cykle –
Antropológia a problémy moderného sveta, ktorý by sa v istom zmysle, ak si
pripomenieme Lévi-Straussovu previazanosť na jeho učiteľa, mohol volať Rousseau
a problémy moderného sveta, pripomenul význam perspektívy. Hovoril nielen
o odlišnostiach humanizmu, ale tiež o západnom svete a o podstatných odlišnostiach
Európy a východného sveta – zvlášť Japonska. Zaujímavým je príklad so stolárom –
tým západným a japonským stolárom. Východný remeselník pracuje tak, že stolár
používa pílu a hoblík obrátene ako jeho európsky kolega, pretože „... reže a hobľuje
smerom k sebe, a nie tak, že pohybuje nástrojom od seba
von“ (Lévi-Strauss 2012: 23). Možno práve tu je vyjadrená základná odlišnosť
nielen videnia, prežívania, ale aj chápania sveta, ale možno niečo oveľa viac.
Rousseau poskytol etnológii metodické pravidlo, ktoré aj sám stelesňuje: „»Keď
chceme skúmať ľudí, je potrebné pozerať
sa okolo seba – no keď chceme skúmať človeka, mali by sme svoj pohľad uprieť do
diaľky: najskôr je potrebné pozorovať rozdiely, aby sme objavili vlastnosti«“,
umožňuje súčasne „prekonať na prvý pohľad dvojnásobný paradox:. že Rousseau
mohol zároveň nabádať k výskumom najvzdialenejších ľudí, no venovať sa najmä
výskumu toho jednotlivého človeka, ktorý je najbližší, teda seba samého – a že
v celom jeho diele je systematická vôľa k stotožneniu sa s iným človekom
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sprevádzaná tvrdošijným odmietaním stotožnenia sa so sebou samým“ (Lévi-Strauss
2000: 44 - 45). O čo tu ide? O základný prístup a metódu skúmania Rousseaua,
pretože „sa neuspokojil iba s výnimočne presným umiestnením rodiacej sa vedy do
tabuľky ľudských poznatkov, ale svojím dielom, temperamentom a charakterom,
ktorý uplatnil v každom svojom zdôraznení, svojou osobnosťou a svojou bytosťou
poskytol etnológovi dôverne známu podobu obrazu, v akom sa etnológ spoznáva
a pomáha mu lepšie pochopiť seba – nie ako čistú inteligenciu, ale ako
nedobrovoľného účastníka premeny, ktorá sa s ním deje a ktorú Jean-Jacques
Rousseau naučil pociťovať celé ľudstvo“ (tamže: 45).
Vieme, že Rousseau nielen mal vzťah k divadlu, on tiež uvažoval kriticky
o divadle. Táto téma sa v rukách jeho žiaka stáva prostriedkom na vyjadrenie
niečoho zvlášť dôležitého a podstatného pre pochopenie nás a našej súčasnosti.
Lévi-Strauss to vyjadril cez divadlo a scénu, kde ide o presunutie uhlu pohľadu.
„Aby sme poznali a pochopili vlastnú kultúru, je treba sa naučiť pozerať na ňu
z hľadiska inej kultúry: tak trochu na spôsob herca divadla Nó, o ktorom hovorí váš
veľký Zeami a ktorý – ak má posúdiť svoje herectvo – sa musí naučiť vidieť sám
seba tak, ako keby bol divákom“ (Lévi-Strauss 2012: 27). Ide tu o schopnosť
pohľadu z odstupu – cez výraz riken no ken – je to výraz, „ktorý Zeami používa
k označeniu pohľadu herca, ktorý sa sám na seba pozerá (díva), ako keby bol
obecenstvom. A rovnakým spôsobom nás renesanční myslitelia naučili stavať našu
kultúru do určitej perspektívy, konfrontovať naše zvyky a domnienky so zvykmi
z iných dôb a iných miest“ (tamže: 27).
Rovnako vážnou pasážou v prednáške Lévi-Straussa pre pochopenie vzťahu
Rousseaua a jeho objav sú myšlienky, kde vraví o odhalení „som“ – ktoré je
doplnkom Rousseaua k Descartovmu pokusu odpovedať na otázku M. Montaigna
„čo viem?“ (z ktorého pochádza všetko) – „... Descartes odpovedal, že viem, že som
preto, lebo myslím – na to však Rousseau odpovedá svojím »kto som?« bez istého
východiska, pretože táto otázka predpokladá, že bude vyriešená iná otázka,
podstatnejšia: »som?«. Lenže vnútorná skúsenosť poskytuje iba toto »ono«, ktoré
Rousseau objavil a jasne preskúmal“ (Lévi-Strauss 2000: 46 - 47). Rousseau
niekedy hovorí o sebe v tretej osobe – „Rousseau, ktorý tak výrečne hovorí o sebe
v tretej osobe (niekedy, napríklad v Dialógoch, zachádzajúc až po zdvojovanie),
predvídajúc tým slávnu formuláciu: »Ja je niekto iný« (tú musí etnografická
skúsenosť dokázať predtým, ako pristúpi k dokazovaniu, ktoré jej odhalí, že iný je
ja), je veľkým objaviteľom tejto radikálnej objektivácie, keď definuje svoj cieľ,
a tým je, ako naznačuje v prvej prechádzke Sna, »uvedomiť si zmeny mojej duše
a ich následky«. A pokračuje: »Uskutočňujem na sebe v niektorých ohľadoch
operácie, ktoré koná fyzik so vzduchom, aby spoznal jeho každodenný stav«.
Rousseau vlastne v dôsledku toho vyjadruje – prekvapujúca pravda, hoci
psychológia a etnológia nás s ňou už oboznámili – že existuje »ono«, ktoré myslí
v Ja a ktoré spôsobuje, že pochybujem, že som to Ja, kto myslí“ (tamže: 46). LéviStrauss chcel poukázať na to, že nie je možné robiť prechod od interiority človeka
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k exteriorite sveta bez toho medzikroku, ktorý spravil práve Rousseau. Ako most
medzi týmito dvomi krajnosťami, povedané slovami Lévi-Straussa sa nachádza
akoby pre Descarta čosi nepodstatné – „... spoločnosti, civilizácie, t. j. svety ľudí“
(tamže).
Možno nám Rousseau zanechal ten zvláštny odkaz – hľadať, či pripravovať
sa na vyviazanie sa zo sveta, z túžob a zlého nekonečna prianí mať – zbaviť sa
individuality a dosiahnuť súzvuk, harmóniu „s celou prírodou“ a „so všetkými
ľuďmi“, aby sme si uvedomili zmeny seba samých, seba - svojej duše. Ako to
uzatváral Lévi-Strauss, ktorý bol tiež neúprosným kritikom egoizmu, mýtu
o výlučnej dôstojnosti ľudskej prirodzenosti? Veď o Rousseauovi povedal, že práve
on svojim príkladom učí, ako sa vyhnúť neriešiteľným protirečeniam civilizovaného
života. Slová Lévi-Straussa môžu znamenať prístup do samotného srdca
Rousseauovho diela: „Ak mu priznávame miesto medzi veľkými výtvormi ľudského
génia, tak iba preto, lebo jej autor nielen objavil v stotožnení sa skutočný princíp
humanitných vied a jediný možný základ morálky: rekonštruoval nám aj nadšenie
preň – už uplynuli dve storočia a ešte stále jestvuje kvasenie v tomto tégliku, kde sa
spájajú veci, ktoré sebaláska politikov a filozofov takmer všade oddeľuje a robí
nezlučiteľnými: ja a iný, moja spoločnosť a iné spoločnosti, príroda a kultúra,
zmyslovosť a racionalita, ľudstvo a život“ (tamže: 52).
Rousseau a Gréci
Zvláštna citlivosť a netypické prístupy skúmania charakterizujú dielo tohto
mysliteľa, ktorý „stál na strane »chudobných«, bol autorom etických, politických,
ekonomických, pedagogických, náboženských prác, ako aj prác hudobných či prác
z botaniky. Svojimi názormi predznamenal a ovplyvnil mnohé z myšlienok budúcich
revolucionárov. /.../ Túžil po návrate k prírode a k ľudskej prirodzenosti, späť »k
prostote, nevinnosti a chudobe, jediným statkom, prinášajúcim šťastie...«, ako to
neraz zdôraznil“ (Lalíková 2008: 221).
Príťažlivá sila obratov a návratov. Chcem položiť otázku: Je možné
priradiť J.- J. Rousseaua k myšlienkam Grékov a ich magnetizujúcej sile - myšlienke
o slobode? Je možné, že pod vplyvom Plutarcha bol aj Rousseau v názoroch na štát
rovnako ako Platón na strane Sparty? Keď uvažuje o odlišnosti medzi Aténami
a Spartou a cez Montaigna, ktorý sa tiež inšpiroval Plutarchom napísal, že v Aténach
by sme sa učili dobre hovoriť a v Sparte dobre robiť (pozri: Rousseau 2011: 47). Je
možné vidieť v ňom ďalšieho z tzv. „neskorších“ Grékov, akými boli po ňom
v mladosti Hegel, Hölderlin, Schelling, či v nedávnej minulosti Heidegger,
Arendtová, ale aj pražský filozof Patočka,- aj títo vo svojich úvahách takmer vždy
mierili do domovského prístavu na brehu Stredozemného mora... Úvahy Rousseaua
nás vedú smerom do minulosti, ale cez prítomnosť aj do budúcnosti, pretože
nespokojnosť s existujúcim stavom vecí nebola iba jeho problémom – z dôvodu
akejsi pomätenej bláznivosti, trucovitosti či podivínstva.
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B. Loewenstein v knihe Viera v pokrok. Dejiny jednej európskej idey
uviedol, že rovnako „ako Sokrates odhaľuje periklovské Atény so svojimi sofistami,
tak občan Jean-Jeacques, ktorého vlasťou nie je Ženeva, ale Sparta, denuncuje
parížsky svet kulís a jeho obyvateľov. Pod rúškom rozkvetu vied a umení je
inscenovaná praobyčajná maškaráda bez akejkoľvek dimenzie vnútornej pravdy,
s atrapami a umelými vášňami, ktoré zakrývajú odcudzenie od pravého, morálneho
a prirodzeného. Človek sa odcudzil sám sebe“ (Loewenstein 2009: 195). Rousseau
študoval autorov zvučných mien ako boli Platón,
Aristoteles, Plutarchos, Machiavelli, Spinoza, ale aj Hobbes, či povedzme
Montaigne. Ako zdôraznil B. Russell, vplyv Plutarcha na Rousseau bol veľký od
chvíle ich prvého stretnutia – počarila mu v jeho diele práve čistota, poriadok
a dôstojnosť človeka. Zvlášť ho fascinoval život Lykurga – veľkého zákonodarcu
a vychovávateľa Grécka. Zákony – tie nedokážu obsiahnuť všetku bohatosť života,
tvrdá morálka však áno, napísal Rousseau, pretože „zákony sú totiž vo všeobecnosti
slabšie ako žiadza, čo neprestajne zmieta ľuďmi; jedinú výnimku tvorila Sparta, kde
právo bdelo predovšetkým nad výchovou detí a kde Lykurgos zaviedol tak tvrdú
morálku, že k nej prakticky nepotreboval prijímať zákony“ (Rousseau 2010a: 94).
Lykurgos podľa Plutarcha nebažil po moci, on sa jej vzdal. Bol to on, kto napínal
strunu
Sparty, „ktorá bola uvoľnená a ochabnutá, Numa popúšťal to, čo bolo v Ríme
prehnané a prepiate. Z hľadiska náročnosti patrí prvenstvo Lykurgovmu dielu.
Nepresviedčal predsa občanov, aby si vyzliekli panciere a odložili meče, ale aby sa
vzdali zlata a striebra a aby zavrhli skvostné lôžka a stoly. Nešlo o to skoncovať
s vojnami, aby sa venovali slávnostiam a obetám, ale aby opustili hodovania a pitky
a do úmoru sa namáhali a cvičili v zbraniach a v palestrách. Preto Lykurgos síce
všetko dosiahol presviedčaním vďaka svojej láskavosti a autorite, no zvládol to iba
horko-ťažko za cenu rizík a znášania úderov“ (Plutarchos 2008: 155). Nie náhodou
našiel skazenosť a rozvrat mravov svojej doby zhmotnenú v moderných Aténach – v
Paríži. Snáď bude stačiť, ak si pripomenieme jeho záverečné slová z Emila: „Teda
zbohom, Paríž, slávne mesto, mesto hluku, dymu a blata, kde už ženy neveria
v počestnosť ani muži v cnosť. Zbohom Paríž: ideme hľadať lásku, šťastie
a nevinnosť; nikdy nebudeme od Teba dosť ďaleko“ (Rousseau 2002: 464).
Loewenstein sa vyjadril, že úloha Rousseaua bola rovnako nebezpečná ako
aj vážna. „To, čo voltairovské osvietenstvo vychvaľuje ako prebudenie rozumu
a obrodenie umení, to aj Rousseau označuje ako revolúciu, lenže problematickú.
Vedy a literatúra vijú vence okolo okov, do ktorých sú ľudia uvrhnutí tým, že milujú
svoje otroctvo. Zdvorilosť, slušnosť, vkus a zjemnenosť sú iba »zdaním cnosti«, ale
nevlastnia ani jedinú (Rozprava o vedách a
umeniach). Ľudia vedia mnoho zbytočného, nie však svoju mravnú podstatu, nežijú
zo seba, ale v očiach ostatných, v závislosti od ich mienky. Umenia a vedy
podporujú ľudskú samoľúbosť a sebectvo, zatiaľ čo cnosť a zmysel pre obec
krpatejú. /.../ Rousseau podniká ďalší krok a spoločne s učenou záhaľkou
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a prepychom odsudzuje tiež prvotný hriech nerovnosti, rozdiel medzi bohatými
a chudobnými, ktorý sa vzájomne podmieňuje, rovnako ako sa navzájom kazia
bohatí a učení. Luxus je možno vlastný veľkým a bohatým štátom; Rousseaua to
nezaujíma: nehovorí o bohatstve a veľkosti, ale o mravnosti a cnosti“ (Loewenstein
2009: 195 - 196).
Či neboli na slová kritiky a nespokojnosti vždy naporúdzi odpovede typu –
Žijeme v ťažkej dobe..., alebo otrepané konštatovanie Viete, nič sa nedá robiť...,
žijeme v mizerných a biednych časoch..., každý sa musí uskromniť. Tieto slová
uviedol aj Noam Chomsky, jeden z najvýznamnejších lingvistov 20. storočia
a nebojácny kritik expanzívnej politiky USA. Rady o tom, ako chudobní sa musia
uskromniť a sami sú príčinou svojej biedy vystihuje jeho termín tvrdá láska.
„Termín »tvrdá láska« je vhodne zvolený: znamená lásku k bohatým
a privilegovaným, tvrdosť ku všetkým ostatným“ (Chomsky 1998: 134). Početná
a rozšírená chudoba a koncentrované bohatstvo, podľa Chomského, nemôžu
existovať vedľa seba – nakoniec, to vedel aj Platón, a všetci, ktorých inšpiroval
v úvahách o spravodlivosti a pokusoch o nápravu vecí verejných,- bol by tým
ohrozený štát vo svojich základoch.
J. Pechar v štúdii Súčasné pohľady na Rousseaua uviedol, že „Rousseauove
úvahy o potrebe individuálneho zákonodarcu a o tom, že túto úlohu zákonodarcu by
najlepšie mohol splniť niekto, kto danú spoločnosť vidí ako cudzinec zvonku, patria
k tým partiám jeho diela, ktoré najzreteľnejšie prezrádzajú svoju literárnu inšpiráciu,
čerpanú z čítania antickej
literatúry“ (Pechar 1994: 232 - 233). Posúďme jeho slová z diela – spisu
O spoločenskej zmluve alebo O princípoch politického práva (1762): „Na odhalenie
najlepších spoločenských pravidiel pre národy by bol potrebný vyšší intelekt, ktorý
by videl všetky ľudské vášne a sám by nijakú nezakúšal, ktorý by nemal nič
spoločné s našou prirodzenosťou a dôkladne by ju poznal, ktorého šťastie by
nezáviselo od nás a pritom by bol ochotný zaoberať sa naším šťastím a ktorý by sa
napokon uspokojil s tým, že sláva za prácu, ktorú vykonal v jednom storočí, ho čaká
až v nasledujúcom. Bolo by žiaduce, aby ľuďom dávali zákony bohovia. Tú istú
úvahu, akú Caligula uplatnil fakticky, rozvinul Platón podľa práva, keď vo svojej
knihe o vládnutí hľadal a definoval občianskeho alebo kráľovského človeka. Je však
pravda, že veľký vladár je takýmto zvláštnym človekom, akým je veľký
zákonodarca? Vladár má iba nasledovať vzor, ktorý zákonodarca predložil.
Zákonodarca je mechanikom, ktorý vynašiel stroj, vladár je iba robotníkom, ktorý ho
zložil a uviedol do chodu“ (Rousseau 2010b: 63 - 64). Rousseau napísal, že „ten,
kto sa odváži dať ľudu zriadenie, musí sa cítiť schopný zmeniť, takpovediac, ľudskú
prirodzenosť, zmeniť každého jednotlivca, ktorý je sám osebe celkom dokonalý
a samostatný, na súčasť väčšieho celku, čo mu v istom zmysle poskytne život
a existenciu. Musí byť schopný zmeniť ľudskú konštitúciu, aby ju posilnil, nahradiť
fyzickú a nezávislú existenciu, ktorú nám všetkým dala príroda, čiastočnou
a mravnou existenciou. Slovom, je potrebné, aby človeku odňal jeho vlastné sily
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a nahradil ich silami, ktoré sú mu cudzie a nemôže ich používať bez prispenia iného.
Čím viac sú prirodzené sily umŕtvené a vyhladené a čím väčšie a trvalejšie sú tie
získané, tým je zriadenie pevnejšie a dokonalejšie. Možno teda povedať, že
zákonodarstvo je vtedy na najvyššom dosiahnuteľnom bode, keď každý občan nie je
ničím, nič nemôže bez všetkých ostatných a keď je získaná sila rovná sume
prirodzených síl všetkých jednotlivcov alebo ju prevyšuje. Zákonodarca je v štáte
v každom ohľade mimoriadnym človekom“ (tamže: 64). Rousseau keď uvažoval
o politike uvedomoval si, že práve preto, že nie je ani vládcom, ale ani
zákonodarcom môže o týchto otázkach uvažovať a písať. „Keby som bol vládcom
alebo zákonodarcom, nestrácal by som čas hovorením o tom, čo treba robiť. Robil by
som to alebo by som mlčal“ (tamže: 25). Rousseau ako občan uvažuje o pravidlách
správy a vytvára akýsi model na usporiadanie verejných záležitostí, ktorý bolo
potrebné ešte v mnohom korigovať a dotvárať.
Rousseau už v Rozprave o vedách a umeniach napísal, že jeho skúmania sa
nebudú opierať o fakty, ale pokúsi sa cestou myšlienkového experimentu, či sa
neposunieme ďalej, ako sa to podarilo jeho predchodcom. „Nechajme teda bokom
všetky fakty, lebo sa netýkajú tejto otázky. Výskumy, ku ktorým sa mienime
dopracovať, nemožno pokladať za historické skutočnosti, len za hypotetické
a podmienečné úvahy, ktorými sa dá skôr ujasniť podstata vecí, než poukázať na
skutočný pôvod, lebo pripomínajú úsudky, ku ktorým dennodenne dospievajú naši
fyzici v otázke vzniku sveta. /.../ Môj predmet zaujíma ľudí vo všeobecnosti,
pousilujem sa teda používať jazyk, ktorý vyhovuje všetkým národom, alebo skôr
zabudnem na čas a miesto, aby som nespúšťal zo zreteľa ľudí, ktorým sa
prihováram, budem si predstavovať, že opakujem v aténskom Lykeione učenie
svojich majstrov, že ma posudzujú Platón a Xenokrates a počúva celé ľudstvo.
Človeče, nech si odkiaľkoľvek, nech akokoľvek zmýšľaš, počúvaj! Toto sú tvoje
dejiny, ako som ich prečítal, nie v knihách tebe podobných, ktoré zavádzajú, lež
v prírode, ktorá nikdy neklame. Všetko, čo z nej vzíde, bude pravda pravdúca,
nevyskytnú sa žiadne omyly, iba ak by som ich do nej nechtiac vniesol“ (Rousseau
2010a: 40 - 41).
O čo tu teda ide? – je to iba čosi na spôsob rétorických čvičení, ktoré s
obľubou robia autori, alebo je to niečo iné? Podľa vyjadrenia Cassirera sa práve
Rousseau „snaží zaviesť tú hypotetickú metódu, ktorú Galilei aplikoval pri výskume
prírodných fenoménov do oblasti spoločenských vied. Je presvedčený, že iba
pomocou takýchto »hypotetických a podmienených úvah« (des raisonnements
hypothétiques et conditionelles) dokáže dospieť k pravdivému pochopeniu podstaty
človeka. Rousseau nenachádza prirodzený stav ako historický opis minulosti. Podľa
neho to bol symbolický pojem vytvorený na to, aby sa ním mohla zobraziť a
uskutočniť nová budúcnosť. Utópia plnila v dejinách civilizácie vždy takúto úlohu«
(Cassirer 1977: 129). Išlo teda o metódu, ktorá nie je opisom toho, čo je – ale
uvažovaním o tom, ako by to malo ale aj mohlo byť....
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E. Cassirer sa na viacerých miestach vracal k Rousseaovi. Tiež v knihe Esej
o človeku (1944) si všímal impulzy, ktoré vniesol práve J.- J. Rousseau do myslenia
a kultúry Európy. Cassirer uviedol, že tým novoobjaveným pre človeka bol pokrok –
a práve pred ním, ako čímsi samozrejmým vystríhal človeka ženevský filozof.
„L´homme qiu médité, hovorí Rousseau, est un animal dépravé – (Meditujúci človek
je degenerovaný živočích). Prekročenie hraníc organického života neprináša so
sebou zdokonalenie ľudskej povahy, ale
jej úpadok. Niet však pomoci proti tomuto zvratu prirodzeného poriadku. Človek
nemôže ujsť svojim vlastným výdobytkom. Neostáva mu nič iné, len aby sa
prispôsobil podmienkam svojho vlastného života. Človek už nežije iba vo fyzickom
svete, ale aj vo svete symbolickom. Časťami tohto sveta sú: jazyk, mýtus, umenie
a náboženstvo“ (tamže: 77 –
78). Tak dôjde k tomu, že z týchto pestrých vlákien je utkaná symbolická sieť,
tkanivo ľudskej skúsenosti. S vývojom ľudského myslenia a skúsenosti sa sieť stáva
čoraz jemnejšou a pevnejšou. Ako zdôraznil Cassirer, človek sa už nemôže dostať
do bezprostredného kontaktu so skutočnosťou, nemôže sa k nej postaviť takpovediac
tvárou v tvár. „Čím väčšmi sa rozvíja ľudská symbolická činnosť, tým väčšmi, zdá
sa, ustupuje do pozadia fyzická skutočnosť. Namiesto toho, aby sa človek zaoberal
vecami ako takými, vedie rozhovor sám so sebou. Človek sa do takej miery zaplietol
do jazykových foriem, do umeleckých obrazov, mýtických symbolov alebo
náboženských rituálov, že nič nedokáže vidieť alebo poznať, ak to nie je
sprostredkované týmto umeleckým médiom. Táto situácia je teda rovnaká
v teoretickej, ako aj praktickej oblasti. Ani v tejto druhej oblasti nemôže človek žiť
iba vo svete holých faktov alebo v súlade so svojimi bezprostrednými potrebami
a túžbami. Žije skôr uprostred svojich vízií, nádejí a obáv, uprostred svojich ilúzií
a dezilúzií, vo svojej fantázii a snoch. »To, čo človeka znepokojuje a desí«, povedal
Epiktétos, »nie sú veci, ale jeho názory na veci
a predstavy o nich« Zo stanoviska, ku ktorému sme práve dospeli, by sme mohli
azda poopraviť a rozšíriť klasickú definíciu človeka. Napriek všemožným snahám
novodobého iracionalizmu definícia človeka ako animal rationale nestratila svoju
silu. Schopnosť myslieť je bezpochyby vnútornou črtou všetkých ľudských činností“
(tamže: 78). Historik filozofie F. Novosád pripomenul Cassirerovu nezvyčajnú
šírku duchovného obzoru a uviedol: „Jeho analýzu jednotlivých dejinných útvarov
usmerňuje osobitá koncepcia, ktorú sám nazýva filozofiou symbolických foriem.
Kľúčom k podstate človeka je podľa neho pojem symbolu. Človek je animal
symbolicum“ (Novosád 1985: 106). Tieto otázky v rovnakom čase zamestnávali aj
ruského filozofa A. F. Loseva, ktorý ich o niečo skôr riešil rovnako originálnym
spôsobom.
Ideálny jazyk - svet a ľudské šťastie...
Jazyk bol vážnou témou úvah a skúmaní J.- J. Rousseaua (Esej o pôvode
jazykov) a v rovnakej miere aj Cassirera (Filozofia symbolických foriem) kde skúma
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aj problém jazyka v dejinách filozofie. A práve to nás vedie k nemenej dôležitej
Cassirerovej úvahe: „Okrem pojmového jazyka existuje aj emocionálny jazyk;
zároveň s logickým alebo vedeckým
jazykom jestvuje aj jazyk básnickej obrazotvornosti. Jazyk pôvodne nevyjadroval
myšlienky alebo idey, ale city a afekty“ (tamže: 79). Ako napísal Rousseau
v rozprave O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi1: „Prvou rečou,
najuniverzálnejšou, najenergickejšou a jedinou postačujúcou bol krik človeka, kým
nepotreboval vystúpiť s presvedčivým prejavom pred zhromaždeným davom“
(Rousseau 2010a: 55 - 56). Bol to J. Derrida, kto v Gramatológii
uvažoval
o Rousseauovej Rozprave – Esej o pôvode jazykov a spravil ju predmetom svojich
analýz. Derrida napísal, že podľa Rousseaua je písmo pre hovorenie zlom, ide totiž
o niečo na spôsob pasce – a tá vôbec nie je prirodzená, ale je umelá, myslí sa tým –
je to niečo nepôvodné, falošné, úskočné a neprirodzené. Treba si uvedomiť, že la
nature, the nature, die Natur vyjadruje zároveň význam príroda, prirodzenosť, ako
upozorňujú špecialisti. „Už Rousseau adresoval tú istú výčitku Gramatikom: »Podľa
Gramatikov je umenie hovorenia takmer vždy iba umením písania«. »Pasca«, tak
ako vždy je niečo umelé, skryté v prírode“ (Derrida 1998: 45). Jurij M. Lotman sa
vyjadril tiež k tejto téme ako naslovovzatý odborník. „Jean-Jacques Rousseau raz
povedal, že vynašiel ideálny jazyk. Mal to byť jazyk, ktorým by sa nedalo klamať.
Ideálnym jazykom je však, ako mienil Rousseau, jazyk smiechu, v ktorom sa baví
matka so svojím dojčencom. Chcem pripomenúť, že u Tolstého sa zrejme pod týmto
vplyvom všetky dôležité informácie sprostredkujú bez slov. Spomeňme si: Kitty sa
pýta kňažnej Ščerbackej, ako sa vyznala otcovi, a dostane odpoveď, že nepadlo ani
slovo. Všetko vyslovili pohľady a úsmevy“ (Lotman 1994: 54 - 55).
Cassirer zdôraznil, že pôvodné a umelé je od seba oddelené niekedy
jemnejšie ako si myslíme, vždy však ide už o opracovaný a sprostredkovaný
materiál, a teda aj vnútorne vyprázdnený. „Ba dokonca náboženstvo »v medziach
čistého rozumu«, ako ho chápal a vypracoval Kant, nie je ničím iným ako
abstrakciou. Podáva iba ideálnu podobu, iba tieň toho, čím pravý a konkrétny
náboženský život v skutočnosti je. Veľkí myslitelia, ktorí definovali človeka ako
animal rationale, neboli empirikmi, a ani nemienili empiricky interpretovať podstatu
človeka. Touto definíciou vyjadrovali skôr základný morálny imperatív. Rozum je
veľmi neadekvátnym pojmom; formy kultúrneho života človeka nemožno pomocou
neho pochopiť v celej ich bohatosti a pestrosti. Všetky tieto formy sú však
symbolickými formami. /.../ Tým sa nám azda podarí postihnúť jeho špecifikum
a pochopiť novú cestu, ktorá sa človeku otvorila – cestu civilizácie“ (Cassirer 1977:
78 - 79).
1

Správne by však názov práce J.- J. Rousseaua mal znieť Rozprava o pôvode a základoch
nerovnosti medzi ľuďmi, avšak rešpektujem názov v preklade z francúzštiny V. Komorovskej
z roku 2011. Ďakujem týmto za upozornenie na túto nepresnosť v názve práce pánovi Dr. J.
Sivákovi.
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Podľa Cassirera „pravý charakter a sila symbolického myslenia sa nám ešte
jasnejšie prejaví pri sledovaní vývinu etických ideí a ideálov. Kantova poznámka, že
ľudský rozum musí rozlišovať medzi skutočnosťou a možnosťou, vyjadruje nielen
všeobecnú charakteristiku teoretického, ale aj praktického rozumu. Charakteristickou
črtou všetkých veľkých etikov je, že nemyslia len v kategóriách skutočnosti. Ich idey
nevyhnutne rozširujú či dokonca prekračujú hranice daného. Okrem mimoriadnej
intelektuálnej a etickej sily boli
veľkí učitelia mravnosti, s ktorými sa stretávame v dejinách, obdarení aj hlbokou
obrazotvornosťou. Všetky ich tvrdenia sú ňou preniknuté a oživené“ (tamže: 127).
Sila myslenia sa prejavila v schopnosti vychádzať nie zo skutočnosti, ale
z možnosti, je tým, čo robí Galilei, ale neskôr aj Rousseau, a čo ich tiež spája s
Platónom. „To isté platí aj pre väčšinu ostatných veľkých vedeckých teórií. Zo
začiatku boli teórie paradoxné a ich nastolenie a obhajoba si vyžadovali neobyčajnú
intelektuálnu odvahu“ (tamže: 125 - 126).
Všetko, čo bolo napísané po Platónovej Ústave, vychádzalo z tohto spôsobu
myslenia. „Keď Thomas More napísal svoju Utópiu, vyjadril tento spôsob myslenia
už v samom názve diela. Utópia nie je zobrazením skutočného sveta alebo
skutočného politického či spoločenského poriadku. Nejestvuje v čase ani v priestore;
je »nikde«. No práve takáto koncepcia toho, čo je nikde, obstála a potvrdila svoju
silu vo vývine novovekého sveta. Vyplýva už zo samej podstaty a povahy tohto
myslenia, že sa nikdy nedokáže znížiť natoľko, aby prijalo »to, čo je dané«. Etický
svet nie je nikdy daný; neustále sa nachádza v stave stávania sa. »Žiť v ideálnom
svete«, povedal Goethe, »znamená, že treba nemožné ponímať tak, ako keby bolo
možné«. Veľkí politickí a spoločenskí reformátori musia skutočne ponímať to, čo je
nemožné, ako možné“ (Cassirer 1977: 128). Cassirer nás zámerne upozornil, aby
sme prirodzený stav, o ktorom písal Rousseau, nechápali ako historický opis
minulosti, ale iba ako symbolický pojem vytvorený na to, aby sa ním mohla zobraziť
a uskutočniť nová budúcnosť ľudstva. Utópia teda plnila v dejinách civilizácie vždy
takúto funkciu.
Ak by sme domýšľali tieto myšlienky Cassirera, tak Rousseau sa správal
ako cudzinec (ktorý má dar a schopnosť odstupu pre kritické skúmanie...), či skôr
ako mimozemšťan, ktorý s údivom zisťuje, že svet, pre iných tak samozrejmý je
v kríze a musí byť podrobený kritickým skúmaniam, ak sám sa nechce vzdať , ak sa
nechce rezignovane oddať do otroctva a podvoliť sa svojvôli iných. Bolo by možné
povedať, že zaujme pozíciu Platóna – akejsi vnútornej duchovnej emigrácie, z
Patočkovej úvahy Duchovný človek a intelektuál (1975) ak nechce žiť ako akási
marioneta, či nemohúca karikatúra v zotrvačnosti každodennosti. No napriek
všetkému je Rousseau vďaka svojej schopnosti vidieť, premýšľať a problematizovať
veci zdanlivo jasné a samozrejmé – ako moderný Sokrates (podľa jeho vlastných
slov) - terčom výsmechu, sarkastických narážok, ústrkov a znevažovania. Deje sa to
nielen pričinením ľudí zo šľachtických salónov, vplyvných a skazených – zdanlivo
ešte stále všemocných starého sveta, ale aj zo strany intelektuálnej elity – jeho
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bývalých druhov – spolu pútnikov, - ľudí nových myšlienok, ktorí tiež ako JeanJacques kráčali šachovnicou verejných záležitostí - naprieč existujúcim pravidlám
vtedajšieho sveta.
Významný poľský filozof W. Tatarkiewicz (1886 - 1980) vo svojej knihe
O šťastí (1948), ktorá býva tiež označovaná ako Encyklopédia šťastia, uviedol
prehľad utopických učení o šťastí. Zdôraznil, že mnohé utópie 17. a 18. storočia toto
takmer vo všetkom opakovali. „Projekty radikálnej spoločenskej reformy, ktoré majú
svoj začiatok u Rousseaua, pokračovali v utopických učeniach. Avšak líšili sa tým,
že nevystupovali v rozprávkovom ráme a nielen boli možné k realizácii, ale ju aj
vyžadovali. Zároveň ich myšlienkový základ sa málo odlišoval od ideológie
utopistov. Aj oni chceli presvedčiť ľudí žiť podľa jediného princípu, a aby týmto
princípom bolo nie dosiahnutie šťastia, ale dosiahnutie vysokej morálnej úrovne a
poriadku“ (Tatarkevič 1981: 261). Tatarkiewicz zdôraznil, že uvažujúc v duchu
zákonov prírody, rozumu a morálky „»Spoločenská zmluva« J. J. Rousseaua (»Du
Contrat social ou Principes du droit politique«, 1762) chcela odstrániť nerovnosť
a závislosť ľudí, avšak viac kvôli tomu, že to protirečí zákonu prírody, a menej kvôli
tomu, aby obšťastnil ľudí“ (tamže). Tatarkiewicz uviedol, že zákonu prírody
protirečí, ak dieťa rozkazuje starcovi, ak hlupák usmerňuje mudrca, tiež to, aby malá
hŕstka ľudí sa umárala (P. N. – nečinne a bez zmyslu) v nudnom živote od bohatstva
a rozkoše v čase, keď hladujúce masy žijú v nedostatku najnevyhnutnejších
životných potrieb. V závere filozofického diela J.-J. Rousseaua Rozprava o pôvode
a základoch nerovnosti medzi ľuďmi (Discours sur l´origine et les fondements de
l´inégalité parmi les hommes, 1754), kde autor píše o svojom zámere zvlášť výstižne
a veľmi britko, je Rousseauova pasáž, na ktorú upozorňoval Tatarkiewicz: „Usiloval
som sa objasniť pôvod a vývoj nerovnosti, spoločenské zriadenie a zneužívanie
politiky, pokiaľ sa dali odvodiť z ľudskej prirodzenosti na základe rozumových
vedomostí, nezávisle od posvätných dogiem, ktoré schvaľujú zvrchovanej autorite
božské právo. Z toho vyplýva, že nerovnosť, ktorá vlastne v prirodzenom stave
neexistuje, čerpá silu a možnosti rozvoja z našich schopností a z pokrokového
ľudského ducha, napokon získava stabilitu a legitimitu vďaka ustanovenému
vlastníckemu právu a platným zákonom. Ďalej z neho vyplýva, že morálna
nerovnosť, ktorú stanovuje jediný pozitívny zákon, je opakom prirodzeného práva
zakaždým, keď nezodpovedá rovnakému pomeru telesnej nerovnosti; tento rozdiel
dostatočne určuje, čo si myslieť o druhu nerovnosti, ktorá vládne medzi
civilizovanými národmi, lebo je zjavne v rozpore s prírodnými zákonmi, nech ju
akokoľvek definujeme; dieťa rozkazuje starcovi, hlupák usmerňuje mudrca, hŕstka
vyvolených si hovie v nadbytku, kým zástup vyhladovaných bedárov nemá ani to
najnutnejšie“ (Rousseau 2010a: 100). Ešte jeden vážny postreh z pera Tatarkiewicza
k problému utópie - nejde o šťastie ľudí, ale o harmóniu s prírodou a snahu
napomôcť veci morálky a poriadku v mene rozumu.
Rousseau je nepokojný duch, je vzbúrenec, rebel – je výbušný a rovnako
nevyspytateľný ako sud plný dynamitu a kresadlo v detských rukách - tak nečudo, že
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mnohí mu nevedia prísť na meno. Akoby mu bolo úplne jedno, čo si kto bude
myslieť o ňom a jeho dielach. Možno a to je podstatné - je pre neho dôležitou
poctivosť premýšľajúceho myslenia a možno to najdôležitejšie rovnako ako Platón
tiež neustále skrýval a dokonca aj používal celkom náročky zatemňovanie, či
zahmlievanie (fogging), aby zmiatol svojich neprajníkov, sliedičov a donášačov. Aj
tu je jedna z podôb filozofie tragédie. Stačilo by sa pozrieť, ako často sa prichytíme
pri čítaní jeho prác, keď si povieme – kto to píše – Rousseau?, veď to je Platón,
alebo Plutarchos... Máme však pred sebou stále originál – mysliace myslenie avšak
opäť v originálne novej perspektíve. Asi ťažko bude prijateľné tvrdenie jeho
neprajníkov, že Jean-Jacques bol filozofickým diletantom... Podľa Cassirera celý
život Rousseaua sa niesol v akejsi paradoxnej situácii, v akejsi dvojznačnosti – a to
dokázal pochopiť Kant oveľa lepšie vďaka pozornému čítaniu a hĺbavému
premýšľaniu nad Emilom, ako jeho súčasníci, s ktorými tento „podivín“ žil.
Rousseau musel utekať pred spoločnosťou do samoty, aby jej mohol odovzdať to
najcennejšie – najpravdivejšie zo seba, čo pre ňu mal...
Lévi-Strauss sa vyjadril o ňom, ako o človeku, ktorý množstvom svojich
talentov prekročil svoju dobu, pretože „... nebol iba prenikavým pozorovateľom
ľudského života, vášnivým čitateľom cestopisov, zanieteným analytikom exotických
zvykov a vier...“ (Lévi-Strauss 2000: 43). Možno jeho schopnosť filozofického
majstrovstva bola niečím neobvyklým práve z dôvodu originálnosti jeho
prístupov, navrhovaných zmien a riešení. Možno mal dar, ktorý jeho protivníci
s klasickým vzdelaním cítili ako svoj nedostatok, a nemohli mu to odpustiť...,
rovnako ako staroveké Atény a vtedajší boháči neodpustili Sokratovi jeho dar
a povesť najmúdrejšieho z Grékov, aj keď o chudobu by sa s ním nechceli deliť a ani
takýto život v nedostatku spolu s ním zdieľať.
Ruský filozof Merab Mamardašvilli, veľký ctiteľ francúzskej filozofie
a kultúry, v jednej zo svojich prednášok venovanej antickej filozofii uviedol, že
dejiny filozofie sú aj akýmsi úvodom do filozofie, pretože musia byť vzácne
tvorivým spojením pôvodných textov a toho, čo iný filozof (ale aj bežný človek)
s týmto textom dokáže spraviť vo svojej dobe (a na inom mieste) práve preto, aby
porozumel sebe a svojej dobe. Veď filozofia má bezprostredný vzťah k nášmu
životu. Tieto slová sú blízke aj duchu Loseva, keď premýšľal o úlohe a možnostiach
filozofie. Veď v opačnom prípade sa budeme iba akosi náhodne vyskytovať a náš
život nebude mať ten podstatný rozmer – zmysel, nebudeme žiť uvedomujúc si
samých seba a tú úlohu, ktorá je tým najdôležitejším v živote každého z nás, budeme
neustále odkladať na neskôr. Teda nie žiť život anonymne, akoby v maske – to sa
priečilo aj Rousseauovi, ale tak akými sme pravdivo a v skutočnosti... a k tomu
potrebujeme rozum a cit, odvahu k zápasu o seba a to najdôležitejšie - premýšľajúce
myslenie a rovnako aj to čisto ľudské - cítiace srdce.
Arendtová sa vyjadrila, že J.-J. Rousseau je čímsi zvláštnym
a výnimočným. Je možné, že to prehliadneme, či dokonca si to ani nebudeme
schopní všimnúť – veď ide zdanlivo iba o detail, možno banalitu - avšak možno
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dôležitú maličkosť. „Mimochodom stojí za povšimnutie, že Rousseau je jediný
medzi veľkými autormi, kto býva v literatúre ešte stále
uvádzaný iba krstným menom“ (kurzíva – P. N.; Arendtová 2007: 52 - 53). Možno
platí, že málo informácií o osobe filozofa je menej zlé, ako prílišná informovanosť –
o živote Jeana-Jacquesa to platí doslovne. Arendtová ponecháva v plnej miere právo
rozhodnúť sa nám samotným, aký bude obraz Rousseau pre nás najprijateľnejší.
Avšak nič to nemení na tom, že „prvým vedomím objaviteľom a do určitej miery tiež
teoretikom intímnej sféry bol Jean-Jacques Rousseau. /.../ Rebélia, ktorá Rousseaua
priviedla k jeho objavu, nebola zameraná proti utláčaniu zo strany štátneho aparátu,
ale predovšetkým proti perverznosti srdca pre neho tak neznesiteľnej, ku ktorej
podľa neho dochádza v dôsledku pôsobenia spoločnosti...“ (tamže: 52 - 53).
Rousseau odhalil vážnu konfliktnú situáciu – dvojakú neschopnosť – žiť
v spoločnosti, ale tiež žiť mimo spoločnosť. Rousseau hľadá akýsi medzipriestor –
medzi spoločnosťou a ústraním. Tým medzipriestorom je snenie... a snivé myslenie,
- či skôr dumy a premýšľavo
dumajúce myslenie, ktoré sa snaží prekonať a zároveň doplniť jednostranný akcent
na rozum, ktorý však dostihuje mnohé úspechy, avšak za cenu straty toho
podstatného – života a individuálneho. Snáď Cassirer to vo svojej Filozofii
symbolických foriem (1924) pri úvahách o mýte a mytológii veľmi dobre vystihol,
keď napísal, že práve prechod k teoretickému mysleniu znamená mať ako „eso v
rukáve“ kauzalitu - dôvod ako všetko objasňujúci mechanizmus - stroj. Súčasne to
znamená vyhlásenie vojny zo strany nevyhnutného, ako podstatného neželanému
náhodnému, individuálnemu, - teda iba akejsi výnimke. „Nejaký jav, ako trebárs
smrť človeka, je zrozumiteľný vtedy, keď sa podarí určiť mu miesto vo vnútri tohto
komplexu (P. N. - univerzálneho komplexu podmienok ) – keď je rozpoznaný ako
»nevyhnutný« vzhľadom k fyziologickým podmienkam života. Avšak práve táto
nevyhnutnosť všeobecného »chodu prírody« zostala pre mýtus, aj keď sa dokázal
pozdvihnúť k jej myšlienke, púhou náhodnosťou, pretože je to práve ona, ktorá
upútava jeho záujem a na čo sa jedine zameriava jeho pohľad; pretože ono Tu
a Teraz jednotlivého prípadu, smrť práve tohto človeka v tejto chvíli ponecháva bez
vysvetlenia. Táto jedinečnosť nejakého diania sa ako »zrozumiteľná« javí až vtedy,
keď sa nám podarí ho odvodiť z nejakého jedinečného, osobného vôľového aktu,
ktorý ako slobodný akt žiadne ďalšie vysvetlenie nepotrebuje alebo ho nie je
schopný. Ak tendencia všeobecného pojmu smeruje k tomu, aby akúkoľvek slobodu
konania uvažoval ako determinovanú, pretože určenú kauzálnym poriadkom, potom
mýtus naopak rozpúšťa akúkoľvek určenosť diania v slobode konania: - obidva
spôsoby »vysvetlili« nejaký dej, ibaže ho objasnili z toho svojho špecifického
hľadiska“ (Cassirer 1996: 70 - 71). Odlišné pýtanie sa dáva aj odlišné odpovede.
Otázka prečo? Zostáva orientovaná na všeobecné, v druhom prípade naopak – na
zvláštne a individuálne. Potom je jasné, že sa snívajúci samotár Rousseau pri svojich
hlbokých ponoroch a ďalekých návratoch do minulosti (?) musí pýtať aj na iné a
pýtať sa inak na pôvod – spôsobom spochybňujúcim dostatočnosť dôvodu, pretože
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ten odhliada od mravného a ten je pre Rousseaua dôležitý. Rousseaua zaujímal
skutočný, nie abstraktný človek – človek ako taký. Chce – a súčasne nechce vidieť a
zdieľať drobné starosti, pozorujúc drobné činnosti - drobných ľudí... Ide o obrovské
a drobné zároveň, čo ho magnetizuje, povznáša a zdrvujúco gniavi zároveň, táto
dvojakosť a neuchopiteľnosť je tým, čo musí na J.-J. Rousseauovi fascinovať. Ak
Arendtová upozorňovala v knihe Duch a myslenie na Sokrata ponáhľajúceho sa
domov, aby nezmeškal rozhovor sám so sebou v tichu privátna, kde nedolieha zhon
verejného, domovská sféra znamená zákaz vstupu kalkulatívneho myslenia - aby
nastala opojná chvíľa premýšľajúceho myslenia. Tak aj Rousseau v Prechádzkach
snívajúceho samotára uviedol tieto myšlienky: „Stačí gesto či pohľad neznámeho,
aby mi skalil radosť alebo zahnal obavy; som sám sebou, len vtedy keď som sám,
inak som hračkou všetkých tých, čo ma obklopujú“ (Rousseau 2001: 158). V živote
Jeana-Jacquesa sa akoby v celom jeho duchovnom zápase mieša pozícia Sokrata a
Platóna, kde pozícia prvého vedie nevyhnutne do konfliktu a konfrontácie s mocou a
pozícia druhého znamená vnútorný azyl, snahu vyhnúť sa priamej konfrontácii s
mocou a nedať sa vtiahnuť do politických intríg a konšpiračných hier. Patočka v
texte Duchovný človek a intelektuál (1975) napísal, že „... filozofi ako Sokrates
a Platón nie sú sofisti, ale sú to skutoční duchovní ľudia hľadajúci a bojujúci
s najväčšou úprimnosťou za to, aby nás neklamali ilúzie a aby sme si nepredstierali
nejaký iluzórny svet, v ktorom by sme zdanlivo pevne stáli; sú to tí, ktorí chcú
hľadať čo najradikálnejšie – o tom myslím niet pochybností. Výzva týchto filozofov,
veľkých boriteľov a veľkých buričov, ktorí sa nechcú dať opiť žiadnou ilúziou, ktorí
nechcú vyjsť von z tej problematickosti – a v tom sú duchovní a filozofickí -, táto
veľká výzva je skutočne na najvyššej miere aktuálna“ (Patočka 1975 : 362 - 363). I.
Tretera v Náčrte dejín európskeho myslenia (1996) uviedol, že vo filozofii ide tiež o
snahu „Žiť v sebe a byť svoj“ – čo je myšlienka, ktorú vyjadril Michel de
Montaigne (1533 - 1592) „v jednej zo svojich nesmierne duchaplných Esejach
(1580 - 1588) dáva najsugestívnejší výraz renesančnému princípu individuality –
žiť v súlade so sebou. »VIVRE EN SOI, ÊTRE À SOI« (»Žiť v sebe a byť svoj«).
U Rousseaua uvidíme, ako práve tieto renesančné požiadavky bude v civilizovanej
spoločnosti svojej doby tento Montaignov nasledovník pociťovať ako to chýbajúce
(=postrádať?)“ (Tretera 1993: 231).
Nebol to nikto iný ako J.-J. Rousseau, ktorý napísal v Rozprave o vedách
a umeniach: „U nás by Sokrates, pravdaže, nemusel vypiť bolehlav, vypil by však
ešte trpkejší kalich urážlivého posmechu a opovržlivosti, sto ráz horší ako smrť“
(Rousseau 2011a: 31). Lev Šestov sa vo svojej filozofii tragédie vyjadril sarkasticky
k odvekej snahe utiekať sa k nesmrteľnému Sokratovi. „Za Perikla Atény prekvitali
aj bez múdrosti, alebo nezávisle od múdrosti Sokrata. /.../ Teda, múdrosť Sokrata
nezachránila Atény a v tom bola práve hlavná úloha jeho misie, potom si
nezasluhuje tradičnú úctu...“ (Šestov 2004: 56 - 57). Napriek všetkému – práve tu je
kameň úrazu – človek a jeho doba – mienka mnohých a pozícia človeka, ktorý si
dovolil to, čo je zakázané – myslieť a mať svoj vlastný názor, svoju vlastnú –
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v prípade Rousseaua, či Dostojevského, Nietzscheho, Patočku – heretickú - kacírsku
pozíciu. Neochota podriadiť sa moci, podriadiť sa zdanlivo nespochybniteľnému
Veľkému
Inkvizítorovi, neochota stať sa vecou, s ktorou si iba tak ľubovoľne a svojvoľne
pohadzujú je príčinou tragédie týchto osamelcov, ktorí sa povedané slovami E.
Jüngera museli vždy
preplaziť nepriateľským územím, kde boli štvancami, tými, ktorí stratili domov
a boli vyobcovaní. Tento rebel a vzbúrenec stojí zoči-voči zničeniu a smrti. „Lesný
chodec je teda ten, kto má pôvodný vzťah k slobode, ktorý sa – z hľadiska časového
prejavuje v tom, že má v úmysle vzoprieť sa automatizmu a odmietnuť jeho
dôsledok, fatalizmus“ (Jünger 1994: 21).
Jeden z veľkých znalcov ľudskej duše F. M. Dostojevský už predtým
napísal, že „každý slušný človek našich čias je a musí byť zbabelec a otrok. To je
jeho normálny stav. O tom som hlboko presvedčený. Tak ho vykreslili a na to je
uspôsobený. A nie v prítomnom čase pre nejaké náhodné okolnosti, ale vôbec po
všetky časy musel byť slušný človek zbabelec a otrok. Je to zákon prírody všetkých
slušných ľudí na zemi“ (Dostojevskij1989: 42 - 43).
Zvláštny typ – človek z podzemia - podzemný človek. Hrdina z podzemia sa
trápi tým, že človek sa môže „premeniť“ na muchu, pretože tak s ním zaobchádzali.
„Bolo to peklo, ustavičné ponižovanie pri myšlienke, ktorá sa menila v ustavičný
a bezprostredný pocit, že pre celý svet som mucha, ohyzdná, nepotrebná mucha –
múdrejšia, vzdelanejšia, šľachetnejšia
ako všetci dokopy, to sa vie – ale mucha, čo všetkým ustavične ustupuje, všetci ju
ponižujú a všetci urážajú. Prečo som sa podroboval tým mukám...“ (tamže: 51).
Dostojevskij tu maľuje podobu človeka, ktorý ustupoval generálom
a vysokopostaveným osobám, avšak k obyčajným ľuďom sa správal ako k veciam, nivočil ich, správal sa k nim tyransky a úplne ponižujúco.
To, čo by tu bolo potrebné spomenúť vo vzťahu k podzemnému človeku je
Patočkove hľadanie životnej perspektívy, osobnej pozície v živote filozofa –
intelektuála. R. Dahrendorf v knihe Pokúšanie neslobody. Intelektuáli v časoch
skúšok (2006) ukazuje Patočku práve na základe jeho úvahy Duchovný človek
a intelektuál ako toho, kto neprijíma pozíciu Sokrata, hoci je mu blízky, pretože
takáto pozícia vedie k bezprostrednej konfrontácii s mocou, ba čo viac, práve pozícia
Sokrata viedla, vedie a bude viesť na súd, do väzenia a v konečnom dôsledku priamo
na popravisko. Dahrendorf veľmi správne odhalil nerv Patočkovej pozície.
„»Druhá možnosť je tá, ktorú volí Platón – vnútorná emigrácia, stiahnutie sa
z verejnosti, z kontaktu a konfliktu so svetom a hlavne s obcou, v nádeji, že
filozofickým hľadaním nájdeme
to, čo vo svojich dôsledkoch, ako obec duchovných ľudí, umožní duchovným ľuďom,
aby žili a neumierali«. Patočka to nehovorí vyslovene, ale jeho sympatia pre tento
postoj je neprehliadnuteľná“ (Dahrendorf 2008: 111). Patočka totiž podľa
Dahrendorfa programovo rozvíjal teóriu vnútornej emigrácie v súvislosti s pojmom
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„podzemného človeka“. „Je to zvláštny, nie celkom zrozumiteľný pojem, ale pre
Patočku dôverne známe bytie, ktoré konštituuje pomocou Kanta, Nietzscheho,
predovšetkým ale Dostojevského postavy Ivana Karamazova. »Podzemný človek si
vybojoval slobodu, napriek tomu iba negatívnu slobodu a obsah jeho existencie je
ničota«. (Či je to lepšie použitie slova »negatívna« v súvislosti so
slobodou, ako je tomu u I. Berlina?). Skutočný svet stráca akýkoľvek význam. »Tak
sa v nás šíri ... hlboká nuda, hlboký nezáujem, necitlivosť voči všetkému a
všetkým«. Patočka sa takmer beznádejne zaplieta do múk »podzemného človeka«,
a predsa iba hľadá východisko. Nachádza ho vo filozofii zmyslu. »Človek stojí pred
obrovskou úlohou: ... pochopiť sám seba ako bytosť, ktorá existuje zo zmyslu pre
zmysel«. To nie je ani prispôsobenie, ani opozícia“ (tamže: 111 - 112). Inakosť
zmýšľania sa počíta v demokracii za zločin – mysliteľ sa stáva heretikom, zločincom, ak sa vzdiali z vyšliapaných chodníčkov, po ktorých chodia tí mnohí –
mocní a ich prisluhovači, a samozrejme nevrlý k veci premýšľania dav.
Možno akosi podobne to bolo aj s utrpením a premenami v živote
Rousseaua, ktorý bol pre niektorých aj štvancom. Život v klietke? – alebo J.-J.
Rousseau a stávanie sa zvieraťom? J. Hyvnar napísal, že „pre Voltaira bolo theatrum
mundi niečím prirodzeným a autentickým, sám sa cítil dobre v úlohe herca života.
Rousseau sa ale stavia voči tomuto chápaniu života kriticky a snaží sa odkryť jeho
pramene, aby mohol odhaliť primárnu kreativitu prirodzenosti i primárne
manipulácie, onen moment, kedy niečo začalo byť deformované a stáva sa umelým.
Chcel objaviť autentického človeka a dostal sa až do situácie, keď ho ostatní mali za
nevypočítateľného komedianta alebo nepredvídateľného šialenca. Ako povedal
Voltaire: za divoké zviera, ktoré pozorujeme ako v klietke“ (Hyvnar 2008: 18).
Skvelá ruská filozofka a estetička E. P. Jurovskaja v kapitole Estetika
francúzskeho osvietenstva v cykle Prednášky z dejín estetiky sa venovala rozboru
Rousseauovej kritiky divadla, ktorá vznikla ako odpoveď Diderotovi, autorovi hesla
Ženeva. Rousseau nebol presvedčený o tom, že práve divadlo je tým zázračným
liekom, ku ktorému by sa malo utiekať ľudstvo v sna poľudštiť svet. Scéna je
miestom vášní, tu sa deje pretvárka, faloš na otvorenej scéne a týmto všetkým je až
po okraj preplnené každé ľudské srdce. „Javisko je, zhruba povedané, obrazom
ľudských vášní, ktorých prameň je vo všetkých srdciach... “ (Rousseau 2008: 39).
Čo nie je vôbec potrebné na scéne? – pýta sa Rousseau. Rozum – „samotný rozum je
na scéne úplne k ničomu“ (tamže). „Rousseau je hlboko presvedčený o tom, že
jediný prostriedok, ktorý môže slúžiť na očistenie vášní je rozum, a »rozum nemá
žiadny vplyv v divadle«. Táto námietka - je nepochybne historickou zásluhou
Rousseaua. Práve on ako prvý si všimol hlboké protirečenie sociálno-estetickej
koncepcie osvietenstva“ (Jurovskaja 1973: 167). Rousseau chcel, aby sa diváci stali
hercami, aby hrali predstavenie diváci a neboli iba pasívnymi konzumentmi
nechutností, veď tragédie staroveku mali v sebe čosi vznešené a preto aj na hercov sa
pôvodne pozeralo ako na duchovné osoby. Divadlo nebolo pôvodne niečím iba na
spôsob kratochvíle. „Človek bez vášní, alebo taký, ktorý ich
410

vždy dokáže ovládať, na javisku nikoho nezaujíma; už ktosi poznamenal, že stoik
v tragédii by bol neznesiteľnou postavou a v komédii tým viac by budil smiech.
Nepridávajme teda divadlu moc meniť postoje či mravy... Autor, ktorý by chcel
zasadiť úder všeobecnému vkusu, veľmi skoro by písal iba sám pre seba“ (Rousseau
2008: 39). Rousseau bol presvedčený o tom, že už nie sme schopní porozumieť
starovekým dielam, pretože sme sa stali príliš ľuďmi povrchu. A tak nečudo, že sa
obracia k svojim súčasníkom so slovami: človeče, upevni sa zvnútra...
Text významného ruského (sovietskeho) historika prof. A. Z. Manfreda,
špecialistu na francúzske dejiny (nielen moderné dejiny), ktorý sa tiež venoval
skúmaniu dejín Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie. Témou jeho úvah bol aj J.J. Rousseau, ktorému venoval mu pár svojich prác. Manfred nám v úvahe Posledná
hodina Jeana Jacquesa Rousseaua
ponúkol portrét J.-J. Rousseau. Ide o špecialitu Manfreda, pretože bol mu vlastným
dar historického rozprávania, a dosiahol v tom vysoké majstrovstvo. Práve cez dva
body - mladosť a smrť filozofa sa pokúšal o hlboké sondy. Manfred o J.-J.
Rousseaovi, tulákovi, ktorý celý život takpovediac „smrdel grošom“, ale aj človeku
– literátovi, ktorý zažil vzostupy a pády, úspechy a tragické prehry napísal: „Celý
svoj život plával proti prúdu, kráčal svojou cestou, navzdory všetkým a ani pred
smrťou, pred čiernou smrťou neskloní hlavu“ (Manfred 1986: 452). Rousseau
odďaľoval svoj koniec, avšak nie zo strachu pred neodvratným koncom, ale „... chcel
porozmýšľať o tom, čo je to prostota. Na konci života, dlhej spisovateľskej cesty
pochopil, že sa pred ním otvorila, ukázala sa mu v celom svojom obrovskom
význame dôležitosť prostoty, schopnosti jednoducho a stručne vyjadrovať svoje
myšlienky. Hľa, toto nevedel skôr postihnúť, toto mu unikalo. Ako zmeniť tento svet
k lepšiemu? Ako pozdvihnúť túto skazenú, nespravodlivú spoločnosť na úroveň
nehynúcej prírody? Nedali sa tie myšlienky o rovnosti a slobode vyjadriť
jednoduchšie, stručnejšie, jasnými a nezvratnými slovami ako ten večný šum lístia?“
(tamže: 452).
M. Marcelli vo svojej knihe Filozofi v meste venoval práve J.-J.
Rousseauovi veľkú pozornosť. Cítime tu akúsi spriaznenosť s myšlienkami C. LéviStraussa. Možno by nebolo úplne nesprávne povedať, že práve Rousseau je v tejto
pozoruhodnej a majstrovsky napísanej knihe tým podstatným článkom reťaze, ktorý
vzájomne spája a preskupuje minulosť s prítomnosťou. Potešila ma tá maličkosť, že
Marcelli si tiež všimol vklad prof. A. Z. Manfreda v oblasti skúmaní života filozofa.
Možno Marcelli vo svojej knihe Filozofi v meste (2008) sa snaží ďalej
rozvíjať túto myšlienku, možné a skutočné - keď píše: „Utópie sú predvojom a stále
prítomnou stránkou moderných projektov politického usporiadania spoločnosti“
(kurzíva – P. N.; Marcelli 2008: 65).

411

Komplikácie liečby a recidíva...
Myšlienka utópií je zaujímavá a ako sa zdá má svoju tradíciu aj
v slovenských dejinách filozofie. Bratislavský marxistický filozof Milan Šimečka jej
venoval svoju
knihu Kríza utopizmu (O kontinuite a vyústení utopických názorov), ktorá uzrela
svetlo sveta v roku 1967. Možno je dôležité spomenúť, že Úvodom - úvod ku knihe
bol Šimečkom napísaný v roku 1964, v decembri. Ak si položíme otázku Prečo
vlastne vznikali utópie?, alebo Aká je príčina vzniku utópií? – potom možno
odpoveď filozofa Šimečku bude celkom na mieste: „Utópie nevznikali len v hlavách
filozofov, literátov a profesionálnych politikov, ale sú produktom ľudového
myslenia. V tomto druhom prípade ich nikto nezapisoval, prechádzali ústnym
podaním z pokolenia na pokolenie a udržali sa po celé veky v názoroch
jednoduchého ľudu na lepšie usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi“ (Šimečka 1967:
15). Podľa Šimečku práve legendy, piesne, rozprávky a povesti, ktoré sa „... dedili
z generácie na generáciu a ktoré neskoršie inšpirovali básnictvo a filozofiu, obsahujú
už hlavné prvky utopických predstáv. Základné motívy, na ktorých je vybudovaná
utopická literatúra, sú staré ako celá historická epocha ľudských dejín“ (tamže: 15 16). Ľudia akosi prirodzene túžia po šťastí - Tatarkiewicz rovnako zaujímavo písal
o šťastí v knihe O šťastí ako pred ním Rousseau v Emilovi alebo O výchove: „Každý
človek chce byť šťastný; ale aby taký mohol byť, najprv musí vedieť, čo je šťastie“
(Rousseau 2002: 207). Prirodzenú túžbu ľudí po šťastí pripúšťa aj Šimečka, napriek
tomu, že sa nechce pohybovať vo vyjazdených dráhach utopizmu. „Preto utópie
vyjadrovali vo svojej základnej vrstve sny hladného o plných stoloch, sny otrokov
o slobode, sny páriov o rovnosti, sny človeka potácajúceho sa vo svete zla, násilia
a chaosu, o dobre, bratstve, harmónii, dokonalosti a kráse. Práve vo svojom
predfilozofickom štádiu, vo forme naivných ľudových predstáv je prvotný zdroj
utopického myslenia najzjavnejší. Koľko takýchto utopických motívov nájdeme
v ľudových rozprávkach!“ (tamže: 16).
Snáď by bolo vhodné pripomenúť knihu významného slovenského filozofa
Teodora Münza – historika filozofie, skvelého prekladateľa a hĺbavého mysliteľa,
ktorá sa venovala týmto otázkam Od fantázie ku skutočnosti (1963). K tejto práci sa
po dlhých rokoch vážnej a neoceniteľne záslužnej prekladateľskej práci Münz vrátil
v ďalšej svojej monografii Hľadanie skutočnosti (2008). „Náboženské a rozprávkové
túžby vyjadrujú teda ľudskú slabosť, no »splnenie« týchto túžob v nich je zároveň
akousi ideou – keďže inej nebolo – ochranou proti nej, ventilom depresie,
pseudozárukou šťastia, pocit zabezpečenia, ktorého musí človek vždy mať. Keď si
ho nemohol zabezpečiť reálnym spôsobom, robil to aspoň vo fantázii, iluzórne“
(Münz 1963: 127).
Kto uvažuje na rozdiel od reálneho o možnom, kto sa venuje úvahám
o týchto veciach?- a to nielen dnes, ale takmer už od nepamäti? Šimečka odpovedá,je pochopiteľné, že tvrdohlavá odhodlanosť a snaha pýtať sa, reflektovať tieto
problémy vzniká práve vo vedomí tých, ktorí životom, alebo „... novými pomermi
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zatlačení do bezprávia, vyvolával tento proces dojem, že sa všetko mení k horšiemu;
že opustenie starého spôsobu života, zvykov a mravov má za následok biedu,
otroctvo a nešťastie“ (Šimečka 1967: 20).
K čomu bolo potrebné uvažovať o týchto veciach práve vo vzťahu k J.-J.
Rousseaovi? Práve kvôli tomu, že aj on svoju nespokojnosť so skutočnosťou - aj on
chcel podobne ako lekár diagnostikovať a liečiť a písal zdanlivo „idealizovane“
o minulých „zlatých a nevinných časoch“. Šimečka zdôraznil: „Utopizmus – ako
citlivá ideová anténa – zachytával príznaky otrasov, prejavy sociálnych chorôb,
signály nespokojnosti a zúfalstva zo všetkých sociálnych vrstiev. Napokon je
dostatočne známe, že každá hlboká spoločenská kríza nedolieha len na
najchudobnejšie a vykorisťované vrstvy, ale zachvacuje celú spoločnosť, teda aj
triedy vládnuce a prosperujúce. Vykorisťované triedy platili zvyčajne biedou
a hladom, vykorisťovatelia rozkladom“ (tamže: 28). Určite môžeme cítiť, že filozofa
Šimečku by bolo treba akosi poopraviť, aby bol trochu súčasnejší – pretože dnes aj
vykorisťovaní (tí bezmenní, ktorí sú natisnutí v podpalubí potápajúcej sa lode), či
postmoderne moderní otroci (zamestnanci) globálnej civilizácie trpia už ani nie tak
hladom a biedou v štátoch západnej demokracie, ale vnútorným hlbokým
rozvratom... rovnako ako aj boháči zo salónov, ktorí sa dnes usmievajú v blikote jasu
globálnej siete TV obrazoviek. Komu by sme mohli priradiť prvenstvo v utopických
konštrukciách? Podľa slov Šimečku v akejsi zhode s Tatarkiewiczom otcom
utopického komunizmu bol geniálny Platón. Chcel by som iba dodať, že pre J.-J.
Rousseaua bol Platón – s jeho liečiteľsko-terapeutickými pokusmi a konštrukciami jedným z najdôležitejších filozofov. Potom nečudo, že filozofická erudícia, hĺbka
dôkazov a básnická krása vyvážili, ako napísal Šimečka, „... dobovú sociálnu
podmienenosť. Ústava lákala k sebe sociálnych reformátorov všetkých dôb a stala
sa neodmysliteľným počiatkom filozofickej línie utopizmu vôbec“ (tamže: 31).
Aký potom vlastne bol J.-J. Rousseau – to je otázka, ktorá sa nám neustále
natláča a stáva sa čoraz viac nástojčivou ako otázka Sfingy. E. Friedell nám v knihe
Kultúrne dejiny novoveku poskytol pár nelichotivých hodnotení tohto človeka, ktorý
je možno viac hádankou a neriešiteľným rébusom, ako samozrejmosťou školských
dejín filozofie. „Rousseau mal povahu tak odpornú, že už kvôli nej ho nemôžeme
počítať medzi géniov. Nechceme hovoriť o tom, že dvakrát zmenil vyznanie
a v obidvoch prípadoch zo zištných dôvodov, ani o tom, že v mladosti kradol a ešte
to zvádzal na nevinných. Za jeho nepochopiteľnú podlosť voči Voltairovi zrejme
môže stihomam. Hoci ho Voltaire vždy zahŕňal láskavosťami, Rousseau napísal
d´Alambertovi otvorený list „o divadlách“, v ktorom s dokonalou tartuffovskou
zlomyseľnosťou denuncuje Voltaira u ženevskej vlády ako kazateľa mravov iba
preto, že má vo Ferney divadlo. A táto žaloba autorovi obľúbených spevohier
a klzkých románov dosť uškodila. Avšak keď bol Rousseau vyhostený z Francúzska
a zo Švajčiarska a nikde nenachádzal azyl, Voltaire ho vľúdnym listom pozýval na
trvalý pobyt na jeden zo svojich majetkov. Rousseau ho však po celý život
nenávistne očierňoval so závisťou človeka, ktorému nikdy nič nevychádza“ (Friedell
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2006: 455). Mohli by sme pokračovať ďalej, avšak čo by sme tým získali? Snáď
skutočný obraz J.-J. Rousseaua,- či iba ďalšiu z možných masiek a hodnotení, ktoré
sú iba povrchné, približné a možno úplne nehodnoverné? Možno všetci zo znalcov
a odborníkov na život a dielo filozofa sa zhodnú na jednom – bol a zostal neľahkým
problémom pre všetkých, ktorí sa podujali preskúmať jeho dielo a myšlienky.
Rousseau je takmer neuchopiteľný a stále uniká..., je ako múdry Silén,- Dionýzov
sprievodca (F. Nietzsche Zrodenie tragédie z ducha hudby) - ktorý podľa starej
povesti vykĺzne z každej pasce pripravenej kráľom Midasom, aby zvedel tajomstvo
ľudského života... Aj my by sme chceli odhaliť tajomstvo života nenávideného, či
inokedy oslavovaného Rousseaua.
Celkom iste je možné povedať, že Rousseau bol často rozporuplný, bojoval
akoby sám so sebou, ale aj s jazykom, pokúšajúc sa akoby vysloviť nevysloviteľné,
vypovedať nevypovedateľné a písmom zachytiť pre písmo nezachytiteľné - a práve
v tom je stálou inšpiráciou. G. Deleuze cez dvojznačnosť premýšľal nielen
o Leibnizovi, ale aj filozofii F. Nietzsche (pozri aj zaujímavé úvahy Š. Juska – Jusko
2007 a tiež Jusko 2010). Možno niečo
z týchto prístupov by bolo možné použiť aj pri premýšľaní o filozofii a diele J.- J.
Rousseaua. Aj u neho ide o akýsi vnútorný obrat, zlom, či prerod. Bez toho, že by
som chcel vnášať akési psychologizujúce pohľady, je možné nájsť v jeho pokusoch
snahu prebojovať sa na špicu pyramídy a po stroskotaniach a rezignácii hľadanie
akéhosi azylového priestoru. Šestov aj vo vzťahu k životu Nietzscheho ukázal na
tragický význam nalomenia jeho vzťahu s učiteľmi a vzormi. Ako to vplývalo na
jeho zdravie, či chorobu, na jeho slobodu, či osamotenosť v hľadaní? Či to nebol
práve F. Nietzsche, ktorý v knihe Radostná veda (1882) napísal, že je to práve
zdravie, jeho premenlivosť, ktoré spôsobuje aj zmeny filozofie. „Filozof, ktorý
prešiel a stále znovu prechádza mnohými podobami zdravia, prešiel aj práve toľkými
filozofiami: nemôže jednoducho inak ako svoj stav stále znovu prekladať do
najduchovnejšej formy a diaľky, - práve toto umenie transfigurácie jest filozofia.
Nám filozofom nie je dovolené oddeľovať dušu a telo, ako ich oddeľuje ľud, ešte
menej je nám dovolené oddeľovať dušu a ducha. Nie sme žiadne mysliace žaby,
žiadne objektivizujúce a registrujúce aparáty so zmrazenými vnútornosťami –
musíme svoje myšlienky neustále rodiť zo svojej bolesti a matersky im dávať časť
všetkého, čo máme v sebe: krvi, srdca, žiaru, slasti, vášne, bolesti, svedomia, údelu,
osudu. Žiť – to pre nás znamená ustavične premieňať všetko, čím sme, vo svetlo
a plameň, vrátane všetkého, čo nás postretne, my vôbec nemôžeme inak. A čo sa týka
nemoci: nie sme snáď takmer v pokušení sa pýtať, či by sme ju vôbec mohli
nepotrebovať? Až veľká bolesť je poslednou osloboditeľkou ducha, ako učiteľka
veľkého podozrenia, ktorá z každého U robí X, rýdze, pravé X, t. j. predposledné
písmeno pred tým posledným...“ (Nietzsche 2001: 12). Tento dlhší text je tiež akousi
spomienkou na hlboké sondy L. Šestova na začiatku 20. storočia do filozofie
tragédie.
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Snáď nie sú stále platné slová liečiteľa ľudskej duše, veľkého psychológa,
ako sa vyjadril Šestov na adresu „príbuzného“ Dostojevského - Friedricha Nietzsche:
„Až veľká bolesť, ona dlhá, pomalá bolesť, ktorá si dáva načas, v ktorej ako keby
sme boli spaľovaní ešte zeleným drevom, núti nás filozofov, aby sme zostúpili do
svojej poslednej hĺbky a zbavili sa všetkej dôverčivosti, všetkej dobromyseľnosti,
hmlistosti, miernosti, priemernosti, do ktorých sme možno predtým vkladali svoju
ľudskosť. Pochybujem, či taká bolesť »zlepšuje«-; ale viem, že nás prehlbuje. Nech
už sa učíme jej čeliť hrdosťou, výsmechom, silou vôle a počíname si ako Indián,
ktorý sa aj pri najkrutejšom mučení odškodňuje na svojom trýzniteľovi ostrím
jazyka; nech už sa pred bolesťou stiahneme do onej orientálnej ničoty nazývanej
nirvánou, do nemého, strnulého, hluchého sebavzdania, sebazabudnutia
a vyhasnutia: z takých dlhých nebezpečných cvičení v ovládaní seba samého vyjde
každý ako iný človek, s niekoľkými otáznikmi na viac, a predovšetkým s vôľou
pýtať sa naďalej viac, hlbšie, prísnejšie, tvrdšie, nemilosrdnejšie, tichšie, ako sa pýtal
doposiaľ“ (tamže: 12 - 13).
A o toto ide - o zdravie – jeho nedostatok – trápenie, klesanie a opätovnú
silu pozdvihnúť sa (Patočka často operuje slovom vzmach – teda, vzchopenie sa,
ktoré nás odkazuje k úvahám Nietzscheho) v odkázanosti iba na seba nám ponúka
Nietzsche inú, úplne odlišnú perspektívu – to jeho nové šťastie, keď samotný život
sa stáva problémom. „Dôvera k životu je kdesi v nenávratne: život sám sa stal
problémom. – Netreba sa však domnievať, že by človek musel prepadnúť smútku!
Dokonca aj láska k životu je možná, - ibaže milujeme inak. Je to milovanie ženy,
ktorá v nás vzbudzuje pochybnosti... Okúzlenie všetkým problematickým, radosť
z X je však u takýchto duchovnejších, zduchovnených ľudí príliš veľká, než aby sa
ako jasná žiara neprelievala stále znovu cez všetku núdzu tejto problematickosti, cez
všetky nebezpečenstvá neistoty, ba aj cez žiarlivosť milujúceho. Poznáme nové
šťastie... A nakoniec aby nezostala nevypovedaná vec najpodstatnejšia: z takých
priepastí, z tak ťažkej choroby – a tiež z choroby ťažkého podozrenia - sa človek
vracia znovuzrodený, s novou kožou, chúlostivejší, zlomyseľnejší, s vkusom
vnímavejším pre radosť, jazykom citlivejším na všetky dobré veci, s veselšími
zmyslami, s druhou, nebezpečnejšou nevinnosťou v radosti, zároveň detinskejší
a stokrát rafinovanejší, ako bol kedykoľvek predtým. A ako je mu potom protivný
pôžitok, hrubý, tupý, hnedý pôžitok, ktorému rozumejú pôžitkári, naši »vzdelanci«,
naši boháči a vladári! Ako zlostne teraz načúvame veľkému jarmočnému huriavku,
pri ktorom sa dnes „vzdelaný“ a veľkomestský človek necháva umením, knihou
a hudbou násilím prinútiť k „spirituálnym pôžitkom“ za prispenia spirituóznych
nápojov. Akú bolesť teraz pôsobí nášmu sluchu divadelný krik vášne, ako sa nášmu
vkusu odcudzilo celé to romantické povznesenie a zmätenie zmyslov, ktoré miluje
vzdelaná zberba, aj jej ašpirácie na vznešenosť, povznesenosť, premrštenosť! Vôbec,
ak my, ktorí sa uzdravujeme, ak ešte potrebujeme umenie, potom je to iné umenie –
posmešné, ľahké, prchavé, božsky bezstarostné, božsky umelecké umenie, ktoré ako
jasný plameň vyšľahuje k nebu bez mrakov!“ (tamže: 13 - 14).
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A to je práve to, čo sa musí udiať s filozofom, ak hovoríme o filozofii
tragédie. Pohľad je obrátený, ide o inú perspektívu - ako vraví Šestov ide o perspektívu pohľadu zhora dolu. Práve to si všimol aj taký znalec filozofie Nietzscheho
akým bol R. Steiner. Toho sú schopní iba odvážlivci ducha – „A nevraciame sa snáď
práve k tomu, my odvážlivci ducha, ktorí sme zliezli najvyšší a najnebezpečnejší
vrchol súčasnej myšlienky a odtiaľ sa rozhliadli, odtiaľ sme sa pozreli dolu? Nie sme
práve v tom – Grékmi?“ (Nietzsche 2001: 14).
Rousseau nám ponúkol iné odvážne perspektívy, iné výšky a rovnako aj iné
hĺbky človeka... Ak hovorí Nietzsche v tomto predslove (a práve tie sú vážne na
pochopenie jeho diela a myšlienok, ako tvrdil L. Šestov) - Úvode k druhému vydaniu
(jeseň 1886) o pohľade, tak hovorí aj o hĺbke a smere – ide o per-spektívu pohľadu
zhora dolu. Toho sú schopní iba odvážlivci ducha, ktorí zliezli najvyšší
a najnebezpečnejší vrchol súčasnej myšlienky a práve odtiaľ sa rozhliadli, odtiaľ sa
pozreli dolu? Či nie sú práve aj oni zbožňovateľmi foriem, tónov, slov? Či nie sú
práve preto – umelci? A tu sa Nietzsche vyjadruje k pravde – „Možno je pravda
ženou, ktorá má dôvod neukazovať svoje dôvody? Možno znie jej meno v gréčtine
Baubó? Ach tí Gréci! Tí vedeli žiť: k tomu je treba zostať statočne stáť pri povrchu,
záhybe, pleti, zbožňovať zdanie, veriť vo formy, tóny, slová, v celý Olymp zdania!
Títo Gréci boli povrchní - z hĺbky!“ (tamže: 14).
Aj Rousseau cez iné túžil spojiť rozum a srdce,– možno to je dôvod (ale
potrebujeme stále dôvody?) prečo stroskotal... Či práve omyl a stroskotania nie sú
tým, čo priťahuje k sebe viac ako pravda a víťazstvá? Večné neprináleží nám
ľuďom, naša je časnosť a omyly... – a filozofia tragédie (L. Šestov). Nakoniec
samotný Nietzsche sa vyjadril uznanlivo na adresu Dostojevského, ktorého označil
za jediného psychológa – „mimochodom povedané, od neho mal som sa čomu
naučiť: patrí k najkrajším šťastným príhodám môjho života... tento hlboký človek...“
(Nietzsche 1995: 160).
A práve oni nám ukazujú, že títo ľudia z podzemia, kde nie je až tak veľa
svetla, nachádzajú sa však bližšie k tomu, čo vyjadruje a završuje zločinec, ktorého
tak majstrovsky opísal Dostojevskij. Inakosť spoločnosť, obec, spoločenstvo takmer
vždy vyobcuje... Nietzsche si to všimol a možno aj my si musíme všimnúť, že aj na
Rousseaua platia slová, ktoré vyriekol Nietzsche: „Všetci novátori ducha majú na
čele po istý čas bledé a osudné znamenie Čandalove: nie preto, že sú tak cítení, ale
že sami cítia hroznú priepasť, ktorá ich delí od všetkého navyknutého a uctievaného.
Takmer každý génius pozná ako jeden zo svojich vývojov »catilínsku existenciu«,
pocit nenávisti, pomsty a vzbury proti všetkému, čo už jest, čo už nebude... Catilina
– praexistenčná forma každého Caesara. -“ (tamže: 161 - 162).
Keď som premýšľal nad portrétom Rousseaua (z dielne Cassirera,
Tatarkiewicza, Manfreda, či Marcelliho, či tými zjavne nejasnými mojimi skicami),
zišiel mi na um nami často zatracovaný, inokedy vychvaľovaný Martin Rázus.
Prečo? Aj on bol osamelec, pomerne neľahký a komplikovaný charakter. Nemal rád
pretvárku a faloš, zderstvo a útlak chudoby zo strany bohatých. A čo je ešte
416

dôležitejšie a snáď aj podstatnejšie – aj on uvažoval o veľkom umení prostoty, aj on
uvažoval o tom, ako spraviť svet pre človeka – toho skutočného, živého a trpiaceho,
ale aj milujúceho a nenávidiaceho - z mäsa a krvi, prostého človeka so všetkými jeho
dobrými a zlými stránkami spravodlivejším a lepším. Syn Martina Rázusa sa na
adresu svojho otca v úvahe z roku 1945 vyjadril: „Prišiel som však k tomu, že je to
osobnosť veľmi komplikovaná“ (Rázus 2003: 9). Ako by sa asi o svojom otcovi
vyjadrili deti J.-J. Rousseaua?
Zdá sa, ako by aj samotný J.-J. Rousseau bol neľahkou a výsostne
komplikovanou postavou v dejinách filozofie. Ale takou je každý filozof, či aj
obyčajný človek, ak sa odchýli od vyšliapaných ciest väčšiny a začne premýšľať
a tobôž pokúsi sa zmýšľať ale aj žiť inak.
Žijeme svoj život v neľahkej a nejasnej dobe... Napriek tomu je možné si položiť
otázku: ktorá doba bola ľahká a život v nej bezproblémový? Asi žiadna. Naše
problémy budú pre našich nasledovníkov možno smiešne a banálne. Áno, možno...
Avšak vždy bude musieť človek stáť pred voľbou slobody alebo neslobody, života
v dobre alebo v zle, rozhodnúť sa pre život v maske alebo život v pravde... A možno
aj o tom nás chcel prinútiť premýšľať J.-J. Rousseau, ak sebe a svojej dobe
neľútostne nadstavoval zrkadlo. Teodor Münz v spomínanej knihe uviedol, že človek
si dnes už pomáha sám, „vlastnou prácou a zázraky nepotrebuje. Spoločenský,
vedecký a technický pokrok dnes tak rýchle napreduje a obklopuje nás denne
toľkými novinkami, že sa nad tým všetkým ani nepozastavujeme, všetko prijímame
priam s drzou samozrejmosťou...“ (Münz 1963: 185). Prešlo od vtedy takmer 40
rokov – zmenilo sa vôbec niečo? Človeka stále čosi ženie vpred, kdesi do
netušených diaľav neznáma... „Staré ideály zanikajú, rodia sa však nové, smelé, dnes
ešte len fantastické. Tie treba tiež realizovať, zbanalizovať a vytýčiť nové. Je ešte čo
poznávať a snažiť sa ovládať, je ešte veľa neznámeho. A nepísaný zákon ženie
človeka zmocniť sa toho, podrobiť si to a znížiť to na povoľný nástroj svojich
potrieb. Kým tie nevyhasnú, nevyhasne ani ľudská chamtivosť po vedení a moci“
(tamže: 186).
Niečo je v našom svete už pridlho v neporiadku. Nepomôžu nám
konštatácie typu „niečo je prehnité v našom Dánsku“, ale ani nádej, vyjadrená
slovami shakespearovských hrdinov – „nebo to napraví“. Tragický hrdina Hamlet,
tento zúfalý osamelec, rozporuplný dánsky princ, hrdina neľútostne bojujúci na
strane dobra proti zlu, intrigám, chtivej túžbe po moci, falošnosti a pretvárke tvrdil,
že čas, doba, vychýlená zo svojich kĺbov šalie... Avšak stáročia sa pre nevšímavo
prežijúcich v každodennosti svoje všedne všedné životy akoby nič podstatné
nedeje... Ako keby tu bola stále prítomnou nechuť zmeniť perspektívu pohľadu na
všetky tieto vážne problémy a témy, ktoré doliehali, doliehajú a stále budú doliehať
na premýšľavého človeka... Akoby aj dnes, keď sme už toľký krát v hodine
dvanástej pred záhubou ľudstva – akoby sme si ich stále mohli opäť a zas ponechať
na neskôr – na neurčité potom a stále by sme sa chceli iba bezstarostne zabávať,
rojčiť a hrať sa... Možno aj to je dôvod, prečo Rousseau si uvedomoval, že až tí
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nešťastníci, čo prídu po ňom budú neúprosne konfrontovaní s tým, čo on možno ešte
iba tušil, no a Nietzsche sa obracal nie k svojim súčasníkom, ale s láskou a nádejou
namiesto k blížnemu, práve iba k tým ešte nenarodeným – k vzdialenému... Ak
považujú Hamleta za tragédiu tragédií práve pre jej hĺbku, tak idea pokroku a
problémy, o ktorých uvažoval J.-J. Rousseau, nás vťahujú do tých
najproblematickejších problémov – tragédie modernej spoločnosti a európskeho
ľudstva... V labyrinte modernej Európy sú to práve peniaze a vidina bohatstva, kde
sa lámu charaktery a stále sa snujú tie najprefíkanejšie úskoky. Stále stojíme
bezradne pred hamletovskou otázkou – byť, či nebyť, to je otázka, alebo
frommovskou formuláciou otázky mať alebo byť?, ktorá čoraz častejšie je už iba
v podobe Mať čo najviac..., pretože už iba mať znamená aj byť. Možno všetko sú to
(ako sa vyjadril V. V. Ivanov) iba slová, slová, slová – a to skutočné je – mlčanie.
Možno práve mlčanie, rezignácia a tupá poslušnosť sú tým, čo od nás všetci
tzv. „ľudia moci“ – teda aj tí, čo sa zmocnili moci (nech už je akokoľvek ničotne
malá, či priam až mizivá) očakávajú. Vzbúrenec Rousseau a strašidlo revolúcie,vieme predsa, že „myšlienky nerobia revolúcie“... No predsa, aj napriek tomu, že
Rousseau odmietal divadlo – aj, či práve jeho myšlienky boli tou silou, ktorá si
získala myseľ a srdce tisícok ľudí, dokonca jedného národa a samotný Kant – ako
jeden z mála priaznivcov Francúzskej revolúcie spomedzi nemeckých intelektuálov
tých čias užasol nad tým čo sa dialo na veľkej scéne sveta... Hlavným aktérom tohto
divadla, či karnevalu bol ľud volajúci po spravodlivosti,- po rovnosti a bratstve... –
nielen bojujúci ale aj umierajúci za ne! Skoro štvrť storočie nám prešibaní chytráci
hovoria, že čas mýtov a veľkých príbehov sa skončil. No napriek tomu počúvame
akési „zlé“ rozprávky o časoch nedávno minulých,- ako keby sme nemali pamäť
a nežili sme tiež v tom čase... Možno práve preto, že sme vtedy boli mladí a na
mnohé sme mali odlišní názor ako zrelí a dospelí ľudia, ktorí museli byť zodpovední,
sme sa s mnohými myšlienkami iba tak voľne a slobodne zahrávali a neradi sme
počúvali reči skúsenejších a poučených životom v škole utrpenia. Možno naozaj
platí: mladosť – pochabosť. Možno aj dnes je čas popremýšľať spolu s Kantom
o otázke odvahy myslieť vlastným rozumom. Či neplatí opäť, že zlovestný hosť
v našich dušiach a domovoch - „lenivosť a zbabelosť sú príčinou, prečo tak značná
časť ľudí, aj keď ich príroda už dávno oslobodila spod cudzieho vedenia (naturaliter
majorennes), napriek tomu radšej zostáva po celý život nesvojprávnou, a prečo je pre
iných tak ľahké vyhlásiť sa za ich poručníkov. Byť nesvojprávnym je tak pohodlné!
Ak mám knihu, ktorá je za mňa múdra, duchovného, ktorý rieši otázky môjho
svedomia, lekára, ktorý určuje moju diétu atď., nemusím sa aspoň sám namáhať. Ak
môžem zaplatiť, nemusím myslieť; iní už tú nepríjemnú prácu urobia za mňa. O to,
aby najväčšia časť ľudí (vrátane celého krásneho pohlavia) považovala krok
k svojprávnosti - okrem toho, že je ťažký – tiež za veľmi nebezpečný, postarajú sa
už oní poručníci, ktorí vzali dobrotivo na seba vrchný dohľad nad nimi. Keď
predtým svoje stádočko ohlúpli a starostlivo zaistili, aby sa tieto pokojné stvorenia
neodvážili spraviť krok bez vodidla, na ktoré ho uviazali, ukazujú im
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nebezpečenstvo, ktoré by im hrozilo, keby sa pokúsili ísť sami... Pre každého
jednotlivého človeka je teda ťažké vymaniť sa z nesvojprávnosti, ktorá sa mu stala
takmer druhou prirodzenosťou. Dokonca sa mu v nej zapáčilo a je sprvoti naozaj
neschopný používať svoj vlastný rozum, pretože mu doposiaľ nebolo dovolené, aby
to skúsil. Predpisy a pravidlá, tieto mechanické nástroje rozumného používania, či
skôr zneužívania jeho prirodzených vlôh, predstavujú okovy jeho pretrvávajúcej
nesvojprávnosti“ (Kant 1993: 381 - 382). Som presvedčený, že aj tento citát, ktorý
patrí k tým dlhším, splní svoju úlohu, a môže byť pozvánkou k premýšľajúcemu
mysleniu. Rozporuplný filozof, mysliteľ S. Žižek otvorene priznáva, že ponúka
angažovaný, a nie neutrálny rozbor problému súčasného sveta, „pretože pravda je
zaujatá“ (Žižek 2011: 11). Sú to zvláštne znejúce slová, keď sme si „opäť“ už
zvykli na sucho akademický jazyk neangažovaných a sterilných pohľadov, kde sa
„akosi“ nebadane stratil autor – mysliteľ (a prvoradou úlohou filozofa je predsa
premýšľať a myslieť) a víťazia fakty a ich nezáživná deklamácia. Práve Žižek je
dnes tým, kto tvrdí, že Marx sa nemýlil, keď volal k radikálnej zmene (buržoázneho)
sveta – čo malo byť úlohou filozofie. To ho vedie k záverom, ktoré poburujú
bohatých a aj tých, čo sa počítajú medzi tých pár desiatok vyvolených (?)...
V hodnotení „úspechov“ reálneho globálneho kapitalizmu a formulácii naliehavých
úloh je pre nich Žižek viac ako iba nepríjemný filozof. Majú k nemu až intímny
vzťah – nenávidia ho – a to je úspech, ak myšlienky lezú pod kožu a zadierajú srdcia
obrastené sadlom hojnosti, blahobytu a bohorovnosti až priamo do živého... J. Feber
uviedol, že „dnešná ľavicová kritika sa podľa Žižeka nachádza v podobnej situácii
(P. N.; ide o starý vtip z čias „reálneho socializmu“, ktorý bol populárny medzi
disidentmi a uvádza ho Žižek, pretože ten vyjadroval márnosť ich protestov), pretože
sa uspokojuje s tým, že na tých pri moci iba víri prach. Tu Žižek parafrázuje slávnu
Marxovu 11. tézu o Feuerbachovi a formuluje ľavicovú úlohu radikálnejšie: »v
našich spoločnostiach sa kritike zatiaľ darilo na tých pri moci iba víriť prach, malo
by však ísť o to, vykastrovať ich«. Bez toho, že by sme sa museli stotožňovať
s radikálnym cieľom S. Žižeka a aj keď budeme odmietať jeho teóriu politickej
zmeny, nedá sa mu uprieť, že je vynikajúcim diagnostikom rozporov súčasného
sveta. Jeho diagnóza potvrdzuje našu obavu, že hodnoty slobody, rovnosti,
spravodlivosti a solidarity nie sú v hraniciach globálneho kapitalizmu
uskutočniteľné“ (Feber 2012: 21). Podľa Žižeka aj dnes by sme sa mali usilovať
o to, aby sme sa opäť pokúsili premýšľať... a prestali veriť vo fikcie a strašidlá
a nenechali sa len tak bezmyšlienkovo a pasívne unášať do neistej budúcnosti. Vari
nie sú aj dnes pravdivé slová, ktoré radil už kedysi Gándhí, že je treba aby sme sa
sami stali zmenou, ktorú očakávame a chceme vidieť vo svete...
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