
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA 

KATEDRA FILOZOFIE 
 

PHILOSOPHICA 10 
 
 

POHĽADY DO SÚČASNEJ 
FILOZOFIE 

 
Andrea Javorská – Richard Sťahel 

(eds.) 
 
 
 
 
 
 
 

NITRA 2012 



Editori:  Mgr. Andrea Javorská, PhD. 
    Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
 
Recenzenti: Doc.  Erika Lalíková, PhD. 

Mgr.  Martin Vašek, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
 
ISBN 978-80-558-0222-0 
EAN 9788055802220



OBSAH 
 
 
Jozef Sivák: 
Husserlova fenomenológia: redukcia, konštitúcia, „vec“ sama  ..............  9 
 
Róbert Maco: 
Čo je to číslo? – Gottlob Frege a filozofia aritmetiky  ............................  33 
 
Andrea Javorská: 
Sloboda a fenomén moci v myslení Hannah Arendtovej                                         
a Jana Patočku  ..........................................................................................  49 
 
Anna Mravcová: 
Scanlonov kontraktualizmus ako alternatíva                                  
k „nespravodlivému“ utilitarizmu  ...........................................................  65 
 
Shahnoza Madaeva Amanuljaeva: 
Úloha islamu pri formovaní genderových vzťahov                                     
v súčasnom Uzbekistane  ...........................................................................  79 
 
Viera Jakubovská: 
Niekoľko poznámok k ambivalencii ženského tela  ................................  93 
 
Lenka Čupková: 
Aristoteles a existencia . ...........................................................................  109 
 
Zoznam literatúry   ..................................................................................  123 
 
Menný register  ........................................................................................  133 
 
Údaje o autoroch  .....................................................................................  137 





Vážení čitatelia, 
 
 
držíte v rukách jubilejné 10. číslo recenzovaného zborníka vedeckých sta-

tí, štúdií a textov Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre. Aktuálne číslo zborníka Philosophica vychádza ako ko-
lektívna monografia pod názvom Pohľady do súčasnej filozofie, a to tak 
v printovej ako i v elektronickej forme, ktorá je dostupná na webstránke ka-
tedry.  

Pri zostavovaní zborníka sme sa snažili o tematickú a obsahovú vyváže-
nosť vedeckých štúdií a textov. Autorsky sa na jeho príprave podieľali nielen 
pracovníci KF FF UKF v Nitre, ale aj členovia iných vedeckých pracovísk, 
konkrétne Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, Katedry filozofie 
a dejín filozofie Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry dejín filozofie 
a logiky z Národnej univerzity Uzbekistanu a Katedry spoločenských vied 
Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre.  

Toto číslo bolo od začiatku tematicky orientované na súčasnú reflexiu vy-
braných filozofických problémov myslenia 20. storočia. Jednotlivé texty sa 
zameriavajú na niektoré otázky fenomenológie, filozofie matematiky, rodo-
vých štúdií, analytickej filozofie, morálnej a sociálnej filozofie. Všetky však 
majú aj historicko-filozofický aspekt, takže zborník ako celok možno vnímať 
aj ako príspevok k skúmaniu dejín filozofie 20. storočia ako predpokladu sú-
časných filozofických iniciatív a reflexií.  

Zborník Philosophica bol od svojho prvého čísla, ktoré vyšlo v roku 1997, 
koncipovaný ako platforma umožňujúca prezentovať výsledky vedecko-
výskumných aktivít členov Katedry filozofie FF UKF v Nitre, a to tak so zá-
merom inšpirovať k odbornej diskusii kolegov a priateľov filozofie, ako aj 
poskytnúť študentom katedry, fakulty i univerzity podklady k ich vlastnému 
štúdiu. Toto číslo má ambíciu pokračovať v tomto snažení, zároveň však dáva 
omnoho väčší priestor aj autorom z iných pracovísk. Veríme, že obsah tohto 
čísla bude nielen zaujímavým, ale aj podnetným čítaním.  

 
 

Editori 
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HUSSERLOVA FENOMENOLÓGIA:  
REDUKCIA, KONŠTITÚCIA, „VEC“ SAMA 

 
 

Jozef Sivák 
 
 

The paper is devoted to three key concepts Husserlian phenomenology: the phe-
nomenological reduction, the phenomenological constitution and the "thing it-
self”. A. is particularly focused on their origins, definitions and relationships. 
Starting from the lst Log. Investigation he shows the birth of phenomenological 
method in the “elucidation” (Aufklärung) of ideal signification contents as oppo-
sed to "explanation" (Erklärung). With the "field of transcendental experience" 
(field of the future “universal science”) released by reductions it is starting a pro-
blematic of the (statical) constitution, which also has its own method i.e. the in-
tentional analysis, based on the principle of intentionality, whose task is to eluci-
date the "objective meaning" significated by the consciousness and especially by 
the inner temporal consciousness. As the egological solipsism is unsustainable 
and the subjectivity is already intersubjectivity, Husserl proceeds to the second 
reduction, intersubjective one and its "residue", own (organic) body opens up the 
problematic of the (genetic) constitution of the sense of things and of human life. 
A. stops more in detail at the constitution of the others according to the 5th Cart. 
Meditation, one of Husserl's most difficult texts. The final part of the paper con-
cerns the controversy with M. Merleau-Ponty, in particular regarding his inter-
pretation of the thing itself and of the bodiness. 

Keywords: Husserl's phenomenology – reduction-constitution – thing – French 
phenomenology-XXth century 

 
 

Úvod 
Aj keď je Edmund Husserl (1859-1938) zakladateľom súčasnej fenomeno-

lógie, treba ho vidieť v kontexte nemeckého idealizmu. Istú príbuznosť mož-
no ukázať aj na príklade jedného z jeho hlavných predstaviteľov, tiež feno-
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menológa G. W. F. Hegela (1770-1831)1, ktorý fenomenológiu definuje ako 
dejiny po sebe nasledujúcich etáp, aproximácií a opozícií, ktorými Duch vy-
stupuje od individuálneho pocitu až k univerzálnemu Rozumu.2 

Povaha bytia je podľa neho ideálna (Bytie = > Idea), nezávislá od vedo-
mia, ale sa vyvíja, „je to duch, ktorý sa hľadá“. Vyvíja sa podľa triádickej dia-
lektiky, z východiskovej protirečivej situácie.3 V druhej fáze táto Idea nachá-
dza seba. A v tretej fáze sa prekračuje a prekonáva sa (Aufhebung), stávajúc 
sa univerzálnym a božím vedomím. Idea sa zároveň (nedokonale) realizuje 
v prírode, v subjektívnom duchu (osobné vedomie), v objektívnom duchu 
(právo, morálka, štát ) a napokon v absolútnom duchu (umenie, náboženstvo, 
filozofia). Táto dialektická metóda je založená na dvoch známych postulá-
toch: 1) „všetko rozumné je skutočné a všetko skutočné je rozumné“; 2) po-
hyb, stávanie, dejiny sveta smerujú k nejakému k zmyslu, majú zmysel. 

Husserlova fenomenológia má taktiež do činenia s vedomím, ktoré je aj 
bytím4. Je to veda o tom, čo sa ukazuje vedomiu prostredníctvom zmyslov, 
imaginácie a myslenia. Východiskom je štatút ideality v rámci projektu čistej 
logiky, ktorej predmetom sú ideálne významové obsahy alebo významy                     
osebe. 

 
Redukcia 

K týmto významom možno pristupovať dvomi spôsobmi: vysvetľovaním 
(Erklärung) a osvetľovaním alebo objasňovaním (Aufklärung)5. Kým ten pr-
vý, podľa Husserla, praktizujú psychológia a prírodné vedy ([8], 1. skúmanie, 
Úvod) ten druhý bude charakteristický pre fenomenológiu, ktorá sa má tiež 
riadiť „princípom bezpredpodkladovosti“ (Voraussetzungslosigkeit Prinzip) 
a heslom „k veciam samým“ (zu den Sachen selbst). Lebo fenomenológia 

                                                 
1 V minulom roku sme si pripomenuli 180. výročie jeho úmrtia. Bližšie k Husserlovi boli 

Schelling a najmä Fichte, dokazujú to aj jeho početnejšie odkazy na týchto autorov. 
2 Cf. ([7]). 
3 Podľa tejto metódy sa stávanie ustavične zdokonaľuje. Keďže aj bytie je stávaním, abso-

lútno sa situuje na strane Idey. 
4 Bewußtsein, vedomé bytie. 
5 S latinským koreňom (od explicite): explicitovať, adj. explicitný (zrejmý, jasný, výslov-

ný, ale aj oslobodený, zachránený). 
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chce byť prototypom radikálne nového začiatku filozofe. V čom však spočíva 
rozdiel medzi onými spôsobmi? 

 
a) „Osvetľovanie“ a „vysvetľovanie“ 

Ambíciou Husserla bolo reštituovať filozofii úlohu jej vlastnú: pochopiť 
sa a konštituovať sa ako veda. A fenomenológia mala byť metódou tejto ve-
dy, metódou spočívajúcou v konkrétnom myslení a založenou na spomína-
nom hesle. Táto metóda neprichádza zvonka ako nejaký vopred definovaný 
postup, ale je to uvedenie do činnosti samotného myslenia, myslenia istej 
orientácie s cieľom pochopiť, porozumieť. Pochopiť zmysel vecí, ľudského 
života a sveta pre nás. Toto pochopenie spadá pod osvetľovanie, a nie pod 
vysvetľovanie. Pritom jeden význam majú spoločný: rozbaliť, odhaliť. Avšak 
pri vyvetľovaní siahame po preklade, v ktorom dochádza, metaforicky pove-
dané, k premiestneniu z jedného miesta na druhé. V tomto zmysle princíp vy-
svetlenia je mimo toho, čo mám vysvetliť. Napr. vysvetlenie náboženského 
fenoménu strachom, alebo vysvetlenie myšlienky nejakou funkciou, zákoni-
tosťou psychiky. V tomto zmysle každý preklad znamená istý odklon, zradu 
originálu. Lebo vysvetľovanie sa pohybuje v antropologickej oblasti, jeho 
základom je naturalistická, empirická psychológia a jeho médiom je ľudská 
psychika. Takto možno dospieť k myšlienkam, nie však, podľa Husserla, 
k idealitám. Tieto vyžadujú iný prístup, iné sprostredkovanie, a to cez inten-
cionálne akty, ktoré ponúkajú iné videnie sveta, inú než empirickú intuíciu, 
duchovné videnie. Husserl je presvedčený, že sú také intencionálne akty, kto-
ré majú dosah na ideality, a to bez toho, aby ich deformovali a ešte menej 
vytvorili.6 Husserlom projektovaná čistá logika tak mala byť skúmaním in-
tencionálnych aktivít, ktoré sa týkajú ideality. Kvôli prehľadnosti by sme 
mohli tento rozdielny prístup k idealitám ilustrovať nasledovnou schémou: 
 

                                                 
6 Tento význam je už obsiahnutý v slovese „aufklären“, ktoré sa skladá z predpony auf, na, 

po, ktorá naznačuje otvorenosť, smerovanie, zameranie, dotyk. 
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Obr. 1 
 

Také je smerovanie k veci samej cez fenomén, presnejšie, cez javenie ako 
také, nie cez vonkajškové javenie, ale je to javenie v intencionálnom vzťahu, 
ako vzťahu k vedomiu.7 Intencionálne akty majú totiž jednu podstatnú vlast-
nosť, a to, že vedomie – sú to vedomé akty – je vždy „vedomím čoho“, či už 
je to na spôsob vnímania, vôle alebo znamenania, vlastnosť, ktorú Husserl 
prevzal od F. Brentana (1838-1917) a ten zase zo scholastiky.8 Oba príncípy, 
princíp bezpredpokladovosti a princíp intencionality budú základom samotnej 
fenomenologickej metódy v duchu osvetľovania. 

                                                 
7 V tomto zmysle je prvý vzťah subjektivity k svetu, vzťah prirodzeného postoja k svetu je, 

hoci sa javí ako prvý, v skutočnosti druhý. Nejde ani o nejaké jednotlivé, izolované ve-
domie či ducha, ale samo vedomie je vzťah k svetu na základe princípu intencionality. 

8 Okrem toho bude ovplyvnený objektívnym fenomenizmom alebo empiriokriticizmom, 
reprezentovaným R. Avenariom (1843-1896) a E. Machom (1838-1916), od ktorých pre-
vezme „prirodzený pojem sveta“ (natürliche Weltbegriff) a aj samotné heslo k „veciam 
samým“. Teda prirodzený pojem sveta, a nie pojem prirodzeného sveta, ako by sa zdalo 
na prvý pohľad a ako by vyžadovala klasická logická a lingvistická definícia pojmu. Tak 
či onak, tento pojem dá zrod neskoršej koncepcii životného sveta. 

Osvetľovanie (Aufklärung) 
Logično 

Vysvetľovanie (Erklärung) 
Idey 

Intencionalita Ľudská psychika 

(transcendentálny psychologizmus) 

Univerzálna platnosť? 

(empirická psychológia) 

2 

3 1 
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b) Osvetľovanie ako redukcia 

Starosť o vec samu vylučuje spomínanú zradu originálu: treba sa riadiť 
tým, čo chceme pochopiť. Preto sa treba zbaviť všetkého toho, čo už o veci 
vieme. Aj debutujúci sa pohybuje v rovine, v ktorej ešte nepozná ani formu, 
ani štruktúru svojho predmetu, pričom tento predmet sa nemôže zjaviť sebe 
samému. Podľa prirodzeného postoja veci sú vo svete a bez nášho pričinenia 
ako samozrejmosti. Preto je potrebné východiskovú situáciu, tento svet opus-
tiť, transcendovať.9 Na druhej strane uvoľnené akty vedomia operujú úplne 
slobodne, bez akejkoľvek motivácie, transcendovania vrátane. Pritom je ve-
domie vďaka princípu intencionality naďalej, aj keď už nie bytím vo svete, 
bytím pre svet a ako také svojimi operáciami hľadá vec, stretnutie s ňou. 

Najskôr však treba v súvislosti s projektom čistej logiky nadviazať na 
„karteziánsku revolúciu“ s jej ideou univerzálneho a neotrasiteľného základu 
poznania, základu objaveného vďaka „metodickému pochybovaniu“. Lenže 
Descartes ním objavený subjektívny základ – cogito10 opustí v prospech jedi-
nej geometrie, ktorá bude preňho ideálom vedy. Husserl sa neuspokojí 
s takýmto postulátom, jeho vedúcou myšlienkou nebude tá ktorá veda, ale 
„zmysel“ vedy, ktorý si treba „u-vedomiť“ (besinnen), „prežívať“ vo vedec-
kých aktivitách. Tento zmysel môže konštituovať len cogito-subjekt, ktorého 
funkciu mala vyniesť na svetlo táto karteziánska „britva“. 11 

Toto uvedomenie (si), osvetlenie zmyslu alebo transpozícia vedy do sub-
jektivity12 je proces založený na operáciách subjektu, ktorý je zároveň aj lo-
gickým subjektom. Tento proces ani nemožno uskutočniť naraz. V nadväz-

                                                 
9 Emancipácia voči vonkajšej prírode už charakterizovala grécku filozofiu, vykryštalizujúc 

sa do podoby skepticizmu, založeného Pyrrhonom (365-275 pred n.l.). 
10 Cogito ergo sum, „myslím, teda som“ znie celá známa formulácia. 
11 Descartes sa pokladá za odporcu a úspešného kritika scholastiky. V sktutočnosoti, podľa 

A. Koyrého, zostal v scholastike ponorený až po pás, a to najmä v occamizme. 
12 Podľa francúzskeho fenomenológa, espistemológa a matematika J. T. Desantiho (1914-

2002), s podobnou transpozíciou či interiorizáciou do subjektu sa možno stretnúť už 
u Kanta, a to kritickou reflexiou o hotovej vede, najmä o newtonovskej matematickej fy-
zike, ďalej prevedením vedeckého diskurzu do filozofického diskurzu so zameraním na 
jeho základy a jednotu a napokon spytovaním, na strane subjektu, apriórnych podmienok 
konštitúcie a možnosti nejakého vedenia. Týmto posledným, „transcendentálnym“ štý-
lom sa Kant najviac približuje k Husserlovi. V súvislosti s Hegelom ten istý autor hovorí 
o „interiorizácii do pojmu.“ 
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nosti na Obr. 1, a najmä na tú časť, ktorá sa týka osvetľovania, tieto operácie 
by sme mohli usporiadať do akejsi vektorovej kompozície v podobe pravo-
uhlého trojuholníka13: 

 
Obr. 2 

Kolmá odvesna (1) predstavuje výkon poznania, ktoré len hľadá svoj cieľ 
– univerzálnosť – a bez uvažovania o tomto výkone, poznania spočívajúceho 
v postupnom zabúdaní na hotové, skonštitutované partikulárne vedy. Výsled-
kom je ustavenie, konštitúcia (2) „univerzálnej vedy“ U, ktorá je zároveň aj 
subjektívnou. Keďže z tejto pozície už nie je možný návrat späť tou istou ces-
tou, dochádza k vnútornému odklonu, ktorý vytvára preponu (3) predstavujú-
cu najdôležitejšiu operáciu, t. j. samotnú transpozíciu zabudnutia (1) do sub-
jektivity a zároveň vektor nasmerovaný na rovinu reflexie. Vodorovná odves-
na (4) predstavuje návrat na túto rovinu, na ktorej sa konštituuje teória. Táto 
vektorová kompozícia je predobrazom nielen povestnej fenomenologickej 
redukcie, ale i systému. Pritom východiskom nemusí byť len veda, ale neskôr 
to budú aj také konkrétne reality alebo „tézy“ ako empirické ja, prirodzený 
svet, vec, živočích atď. 

                                                 
13 Aj keď sa Husserl zahráva s myšlienkami „geometrie zážitku“ a axiomatizácie fenome-

nológie, najmä, keď bol pod určitým Hilbertovým vplyvom, žiadnu novú metódu „more 
geometrico“ neponúkne. 

rovina 
reflexie 

základná rovina 

Osvetľovanie  Vysvetľovanie  

2 

3 1 

4 

U rovina významov 
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Naznačené operácie sa tak neriadia ani dedukciou, odvodením, ani induk-
ciou, navodením, ale redukciou, t. j. prevedením nejakej prírodnej alebo pri-
rodzenej danosti na to, čo je v nej podstatné a nepodlieha zmenám. Fenome-
nologická redukcia je tak úzko spätá s generalizáciou.14 Podobne možno 
prejsť z nejakého skúsenostného poľa na iné pole skúsenosti. Lebo nie je skú-
senosť ako skúsenosť, napr. empirickú skúsenosť neslobodno zamieňať s tou-
to skúsenosťou predstavovania a ešte menej so skúsenosťou myslenia. 

Samotná redukcia nemá inú motiváciu než slobodu, ktorú si ani neuvedo-
mujem tak, ako si neuvedomujem, napr. prechod od vnímania k predstavova-
niu. „Predstavovanie je“, napíše Husserl, „živlom fenomenológie“ a práve 
ono umožňuje spretŕhať putá, ktoré nás viažu k tomuto svetu. Redukcia tak 
znamená zmenu postoja, ktorý spočíva v suspendovaní viery v bytie a v zdr-
žaní sa existenciálnych súdov.15 Treba „zabudnúť“, lebo vo fenomenológii ide 
o pôvod vedy, vecí, sveta atď. V tomto zmysle je zabudnutie reakciou na fe-
nomém zabudnutia, ktorý sprevádza každé vedenie, celá tradícia znamená 
zabudnutie na pôvod.16 

 
Okrem horeuvedených princípov sa fenomenologická metóda i celá feno-

menológia, ak má byť vedou, opiera ešte o jeden princíp, ktorým je „bezpros-
tredné videnie vôbec“, ktoré Husserl dokonca povýši na „princíp všetkých 
princípov“ ([9], § 24)17. Ide o intuíciu, v ktorej je predmetnosť daná originár-
ne, pôvodne (originär gebende Anschauung).18 
                                                 
14 Naproti tomu v prípade matematických a logických idealít treba siahnuť po formalizácii, 

ktorú poznajú všetci dnešní matematici a logici. 
15 Toto je negujúca, popierajúca fáza redukcie, „uzátvorkovanie čoho“ známe ako „epo-

ché“. 
16 V tejto súvislosti možno uviesť slová, akými Husserl privítal mladého J. Patočku, ktorý 

prišiel na študijný pobyt do nemeckého Freiburgu. Povedal mu, že ak sa chce venovať 
fenomenológii, musí zabudnúť všetko to, čo sa dovtedy naučil. Keďže už bol na dôchod-
ku, zveril ho svojmu asistentovi E. Finkovi. Patočka ako štipendista aj tak musel chodiť 
na Heideggerove prednášky. 

17 V striktnom zmysle „princíp princípov“, princíp takpovediac na druhú, nemôže byť 
princípom, poukazuje na ešte hlbší základ, ktorý prekračuje rámec fenomenológie. 

18 Táto intuícia, nachádzajúc sa v rovine de jure, je zdrojom všetkých racionálnych tvrdení. 
Husserlovými slovami: „Túto oprávňujúcu (rechtgebende) funkciu má potiaľ, pokiaľ je 
dávajúca originárne (originär gebende). Ak vidíme nejaký predmet v plnej jasnosti a ak 
pristúpime k explicitácii a pojmovému uchopeniu na základe tohto videnia a v rámci 
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Tento druh intuície neslobodno zúžiť na zmyslové videnie, vnímanie, ale 
ide o nazeranie, doslova „videnie podstaty“ (Wesenschau), ktoré si možno 
osvojiť technikou využívajúcou spomínaný živel fenomenológie: predstavo-
vanie, predstavivosť v podobe voľnej „imaginárnej variácie“. Táto spočíva 
v imaginatívnej obmene, modifikácii rôznych parametrov danej predmetnosti 
(nech ide o jednotlivinu alebo zážitok) ako sú vzdialenosť, veľkosť, fareb-
nosť, intenzita atď. s cieľom dostať sa k jej (skrytej ) invariantnej podstate, 
invariantu, pre pomenovanie ktorého Husserl „opráši“ antický termín         
„eidos“.19 

Na druhej strane niet dôvodu, aby sa redukcia ako epoché zastavila na ne-
jakej etape a neaplikovala sa aj na seba samu. V tomto poslednom prípade sa 
ako „redukcia redukcie“ zmení na klad, otvorenie, stáva sa, inak v súlade 
s významom tohto slova redukcia, „prevedením na“ (psychično, transcenden-
tálnu subjektivitu atď.) a v tomto zmysle je zovšeobecnením osvetlenia. Takto 
pozitívne vymedzenú redukciu potom ostáva použiť nielen na spomínané 
„predteoretické“, ale aj na teoretické tézy (psychologická, fyzikálna, logic-
ká...)20. Výsledkom týchto čiastkových redukcií budú „rezidua“ ako transcen-
dentálne „ja“ (nezúčastnený divák), transcendentálna subjektivita, svet vcelku 
atď. Redukcii unikne, ako inak, intencionálny vzťah k „redukovaným“ tézam, 
a to vďaka princípu intencionality, čo umožní Husserlovi brániť sa tak proti 

                                                                                                               
uchopenia skutočným videním, potom uvidíme (prechádzajúc tak na nový spôsob ´vide-
nia´) akej povahy (beschaffen) je predmet a výrok, ktorý verne vyjadruje tento pohľad, 
bude platný“. ([9], 36, 49; prel. J.S.; číslica v kurzíve odkazuje na český preklad, ktorý si 
dovolíme upraviť – pozn. prekl.). Vzápätí Husserl dodá, že pýtať sa, prečo je tento výrok 
platný a nepripisovať nijakú hodnotu tomu „vidím to“, by bolo dokonca absurdné. Tu je 
tiež príležitosť pojať adj. originárny nielen do právnickej, ale aj filozofickej termino-
lógie. Ak originálny a originárny sú synonymá v širšom zmysle, v užšom zmysle to prvé 
znamená svojrázny, vlastný, zatiaľ čo to druhé znamená samotný, nefalšovaný, pravý. 

19 Kompletný proces tejto abstrakcie známej aj ako ideácia, pozostáva ex post, z troch etáp: 
1. uchopenie nejakého individuálneho predmetu (zmyslový vnem, napr. červeného pred-
metu); 2. uchopenie nejakého rozlišovacieho znamienka (červený) a voľná imaginárna 
variácia jeho charakteristík spojená s nepretržitým prekrývaním; 3. uchopenie univerzálie 
(červeň) aktívnou identifikáciou vyzdvihujúcou druh alebo invariant (eidos) v opozícii 
voči rozdielom. 

20 Husserl však prizná, že uzátvorkovanie logiky a ďalších „eidetických“ vied bude „ťaž-
ké“. 
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námietke subjektívneho idealizmu ako aj skepticizmu.21 Tak či onak, redukcia 
musí postupovať univerzálne, aj keď v závislosti od jestvujúcich tém 
a oblastí, až kým nebude prítomná vo všetkých zákutiach systému. Redukciou 
si tak vytvárame univerzálny habitus konštitutívnych skúmaní. 
 
Konštitúcia 

Výsledkom redukcií bude založenie „poľa transcendentálnej skúsenosti“, 
oblasti zamýšľanej „univerzálnej vedy“ (mathesis universalis), ktorá by teda 
bola tak subjektívnou ako aj objektívnou, čím za začína problematika ustavo-
vania, konštitúcie, ktorá bude prebiehať na strane subjektu a pravda, cestou 
subjektivizácie, ktorá ale nie je, ako vidíme, subjektivistická. 

Subsistujúci intencionálny vzťah predpíše tomuto konštitutívnemu skú-
maniu dvojité smerovanie: intencionálny, „noematický“ predmet (intentum) 
a „noetické“ akty (intentio), ktoré mu odpovedajú. Napríklad, vedomému 
modu „vnímanie“ tak odpovedá existenciálny modus „vnímané“. A z feno-
menológie sa tak stane korelatívne skúmanie subjektívnych zážitkov a s nimi 
korešpondujúcich predmetností, idúcich od jednoduchého vnímania po Ro-
zum na jednej strane a od individuálneho predmetu po Bytie na druhej strane. 

Aj keď tento postup pripomína analýzu, „intencionálna analýza“ je skôr 
„syntézou“ a „hermeneutikou“ majúcou za úlohu osvetliť „objektívny zmy-
sel“ „označený“ (signifikovaný) vedomím ([4], § 20). Podľa všeobecného 
pravidla konštitúcia nejakej subjektívnej alebo objektívnej „predmetnosti“ 
(vnímanie, súd, pravda, vec atď.), ktorá zároveň poslúži ako „vodiaca niť“ 
(Leitfaden), si vyžiada viacero noeticko-noematických štruktúr („rozhodova-
nie a rozhodnutie“, „hodnotenie a hodnota“, „znamenanie a význam“ apod.). 
Aj konštitúciu s jej dvomi etapami, ktoré sú reverzibilné navzájom, možno 
ilustrovať nasledovnou schémou: 

                                                 
21 Ak je inexistencia negáciou existencie, „intencionálna in-existencia“ (Brentano) je spô-

sobom bytia ako „bytie-v“. 
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Obr. 3 

 
Počnúc aktuálnou danosťou sa tak pomocou techniky variácie, dospeje 

k potenciálnym podstatám. Táto fáza konštitúcie spočívajúca v hľadaní vo-
diacich nití a tým vo vytvorení ontologickej štruktúry sveta sa nazýva static-
ká. Takto sa konštituujú, napr. vec, súd, číslo, pravda atď. 

Táto statická konštitúcia je základom konštitúcie zvanej genetická týkajú-
ca sa „života“ transcendentálneho ega ako systému „habitov“ (presvedčenia, 
rozhodnutia, chcenia atď.), systému zjednoteného vnútorným vedomím času, 
„formou univerzálnej syntézy“. Systematické skúmanie rôznych typov a „vrs-
tiev“ intencionality je predmetom čistej psychológie alebo čistej fenomenoló-
gie. Jej úloha je dvojitá: byť propedeutikou „fenomenologickej filozofie“ na 
jednej strane a kritickou inštanciou vo vzťahu k experimentálnej psychológii, 
na strane druhej. Aplikácia intencionálnej analýzy na vnútorné vedomie času 
a objav „časového horizontu“ umožnia Husserlovi ísť ešte ďalej vo vybudo-
vaní ontológie, potvrdzujúc otvorenie operované redukciou. Konštitúciou 
jástva zahŕňajúcou tak explicitáciu zmyslu každého egom predstaviteľného 
a mysliteľného bytia vôbec sa jeho koncepcia stáva fenomenologickým či 
transcendentálnym idealizmom ([10], § 41). 

Tok vedomia a jeho modov uvoľnený redukciou ako „transcendentálne 
vedomie“22 a potom ako (vnútorné) vedomie času však nepredstavuje vytúže-
né pole, v ktorom by vládla jednota, stabilita, konštantnosť a ktoré by mohlo 

                                                 
22 Ak je vedomie bytím, tak transcendentálne vedomie je podľa Husserla transcenden-

tálnym bytím. 

Eg
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slúžiť ako „neotrasiteľný základ“, aj keď je zdrojom zmyslu a tzv. „regionál-
nych ontológií“. Aj časový zážitok, napr. pri počúvaní nejakého tónu, sa skla-
dá z dojmu, noézy a noémy. Na subjektívnej strane sme svedkami kontinuity 
tzv. aktuálneho „priebehového fenoménu“ pozostávajúceho zo spomienok na 
vnímaný tón v časovom mode „teraz“, presnejšie, podržaných, retenčných 
teraz. Symetricky, smerom do budúcnosti je očakávanie, protencia. Retencia 
ako „intencia minulosti“ hrá základnú úlohu pri vytváraní časového poľa 
identifikácie predmetov.23 Protencia, naproti tomu, znamená otvorenie sa ve-
ciam, svetu. Na objektívnej strane sme svedkami diskontinuity, keď po sebe 
nasledujú rôzne fázy podľa časových modov minula, prítomna, budúcna. 

Retencia, protencia, sprítomňovanie24 sú tak súčasťou toku, v ktorom je 
mienený ten istý predmet. Aj sám objektívny čas25 sa rozširuje s rozširovaním 
subjektívneho žitia za individuálne vedomie. Pôvodný, fenomenologický čas 
je kontinuum, ktoré objíma všetko objektívne stávanie a ustavovanie času ako 
formy je v základe ustavovania skutočností, z ktorých každá má svoj spôsob 
bytia v čase. Spomedzi časových modov má u Husserla prítomnosť privilego-
vané postavenie26: vychádza z nej minulosť i budúcnosť. Tento fakt, protire-
čivosť vedomého toku a jeho pripútanie k ustavovaným predmetnostiam ako 
aj nekonečný regres, ktorý napriek tomu hrozí, povedú Husserla k aplikácii 
redukcie na celý vedomý tok, t. j. k vyradeniu minulosti i budúcnosti.27 Vý-

                                                 
23 Je to tiež retencia, ktorá tým, že je pohľadom späť, umožňuje reflexiu. 
24 Sprítomnenie (Vergenwärtigung) neslobodno zamieňať s prítomnením (Gegenwär-
tigung), t. j. s pôvodnou prezentáciou v percepčnom mode. Naproti tomu, sprítomnenie, 
„prezentifikácia“ sa deje pomocou obrazu či portrétu, spomienky alebo znaku. Prítomnenie 
a sprítomnenie sú druhy predstavovania (Vorstellung), „reprezentácie“ či reprodukcie. 
V tejto súvislosti je pozoruhodné, že lat. repraesentare, sloveso bohaté na významy, prešlo 
do slovenčiny prakticky len v jednom význame, a to „byť predstaviteľom koho“. 
25 Objektívny čas sa nevyčerpáva časom hodín, a má rôzne podoby. Iná je napr. „termody-

namická šipka“ času, iná je zas „kozmická šipka“ času. Nehovoriac o štvorrozmernom 
kontinuu v teórii relativity. 

26 U Heideggera je to budúcnosť, ktorá má takéto privilegované postavenie. 
27 Iný motív tejto radikalizácie redukcie spočíva v tom, že spomienky, či už primárne alebo 

sekundárne, zakrývajú konkrétny tok prežívaných skúseností vzťahujúcich sa na primor-
diálny svet, ktorý neslobodno zamieňať s odcudzujúcim svetom predmetov. Husserl tak-
to, počnúc uvažovaním o základoch logiky, dospieva k založeniu (čistej) logiky a racio-
nality na bezprostrednej skúsenosti, ku ktorej patrí aj „totálna percepcia“ sveta, čím je 
umožnený pôvodný súlad medzi človekom a svetom. 
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sledkom, rezíduom tejto radikalizácie redukcie je „stojace teraz“, nunc stans, 
za ktoré už nemožno ísť, lebo predstavuje prechod od ja k sebe, k ipseite.28 
Tento nunc stans samotný je bezčasový (zeitlos), je konečným bytím trans-
cendentálnej subjektivity, presnejšie anonymne „fungujúcim ja“ (fungierendes 
Ich)29. 

Avšak fenomenológia by v tomto štádiu bola len „egológiou“ ohrozova-
nou námietkou solipsizmu a subjektivizmu30, čo Husserla privedie k proble-
matike inter-subjektivity. Husserl tak pristúpi v rámci „egologickej sféry“ 
k ďalšej, „druhej epoché“ zameranej na „cudziu subjektivitu“ druhých, čiže 
„inter-subjektivitu“ a preto sa táto redukcia nazýva aj intersubjektívna. Totiž, 
druhých, druhé subjekty treba „vyradiť z hry“ preto, lebo nemáme o nich 
priamu, ale len nepriamu, sprostredkovanú skúsenosť.31 Čo je teda rezíduom 
tejto redukcie? Je ním vlastné (organické) telo ako „bytie pre mňa“. Na sub-
jektovej strane ide o prechod od „myslím“ k „môžem“. Na objektovej strane 
bude vlastné telo slúžiť ako východisko konštitúcie neživých a živých vecí 
(animálií), druhých ľudí a ľudského života.32 
                                                 
28 Husserl sa tak, hoci metodickou okľukou, dostáva do postoja, ktorý je zmieriteľný 

s tradíciou, ktorej predstaviteľmi v otázke času sú menovite Aristoteles a sv. Augustín. 
U Aristotela, podľa ktorého je čas mierou pohybu, nejaké súcno je, pokiaľ je v „teraz“, 
ktoré je jeho horizontom. Augustinus k tomu pridáva účasť duše, jej prítomnosť sprítom-
ňuje čas ako horizont všetkého, duše a jej afekcií vrátane. Aj podľa Husserla je vedomie 
bytím, či skôr konštituuje sa ako bytie, pokým je v „teraz“. Ako bytie sa tak ustavujú aj 
ostatné predmety, ktoré sa dostávajú do kontaktu s vedomím. Keďže sa tak deje ustavič-
ne, toto teraz je akoby nemenné, stále, stojace a odlišné od času, nie však od bytia súcna. 

29 Podľa Merleau-Pontyho toto „fungujem“ akoby nahrádzalo „myslím“. Podľa Huserla je 
však „funkcia“ synonymom konštitúcie. Fungujúce „ja“, v poradí tretie (po empirickom 
ja a transcendentálnom „ja“) neušlo pozornosti interpretátorov, ktorí v ňom videli už nie 
fenomenologický, ale teologický problém. Patri medzi nich aj G. Eigler ([4], 115), podľa 
ktorého nunc stans v stredoveku označovalo bytie Boha a Husserl túto stredovekú myš-
lienku „sekularizuje“. 

30 Subjektivizmus je druh intelektualizmu, ktorý vyvoláva potrebu adekvátneho naplnenia, 
objektivity poznania. 

31 Do subjektivity druhého sa môžem nanajvýš „vcítiť“ (einfühlen), čo nie je „akt dávajúci 
originárne“. 

32 Konštitúcia druhého je predmetom 5. karteziánskej meditácie ([10], §§ 42-54) a je zalo-
žená na analogickom uvažovaní a tzv. párovaní (Paarung). „Párovanie, toto konfi-
gurované vystupovanie ako pár, v ďalšom ako mnohosť, je univerzálny fenomén trans-
cendentálnej sféry (...) pokiaľ je párovanie aktuálne, potiaľ siaha onen podivuhodný druh 
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Na druhej strane intersubjektívna redukcia ako otvorenie pre celok zname-
ná prechod od transcendentálnej subjektivity k „transcendentálnej intersub-
jektivite“, prechod, v ktorom Husserl videl ešte možné prehĺbenie toho, čo sa 
nadobudlo v predchádzajúcich etapách. Konkrétnejšie, zmyslom intersubjek-
tivnej redukcie je ustanoviť dialóg medzi ľuďmi na základe spoločnej skúse-
nosti a rovnakých (univerzálnych) významov ešte pred používaním slov 
a jazyka. Slová majú zmysel, pokiaľ sa tento zmysel naplní, a to nejakým 
spoločným „referentom“. Takýmto referentom je predovšetkým „sféra prí-
slušnosti“, t. j. naše telo ako miesto prvotnej, primordiálnej skúsenosti. Druhý 
nie je jednoducho predmetom, aj keď je to „prvý predmet osebe“, ale tak ako 
ja, analogicky, je vnímajúcim subjektom, jeho gestá a fyziologické prejavy, 
ktoré nie sú niečím daným, vyvolávajú u mňa, počnúc mojím telom, asociá-
cie, ktoré chápem a ktoré chápe aj druhý a prispieva tak recipročne k odhale-
niu nášho vlastného psychického života. 
 

                                                                                                               
prazákladu analogizujúceho ponímania, ktoré trvá v živej aktuálnosti... ([10], 142, 108). 
Párovanie je intencionálny vzťah, ktorý čaká na svoje vyplnenie (alebo sklamanie), keď-
že to, čo je aprezentované, nemôže byť pôvodné dané. Toto vyplnenie je možné zase len 
prostredníctvom aprezentácií založených na originárnych prezentáciách cudzieho tela, 
t. j. na súhlasne (či nesúhlasne) prebiehajúcej skúsenosti, ktoré aprezentujú psychično 
druhého. Ďalším stupňom ustavovania druhého ja je spytovanie potencialít, primordiál-
nej sféry, tento raz počnúc polohou vlastného tela ako vnemu seba samého. Organické 
telo nie je niekde, ale „tu“ ako základ objektívneho „niekde“, a každého „tam“ ako modu 
druhého. Organické telo samo ako východisko a základ ustavovania úplnému ustavova-
niu uniká, nemôže obmieňať svoj profil, nemôže vystúpiť zo seba, aby sa videlo. Aj keď 
sa štruktúra „tu-tam“ nemení, intencionality a miesta sa menia, a to vďaka mojim kines-
tézam, ktoré mi umožňujú zaujať hociakú polohu v priestore a teda sa premiestniť aj tam, 
kde sa nachádza druhý a toto „tam“ sa tak stane mojím „tu“ – mohol by som tam byť, 
keby som sa tam premiestnil. Toto obmieňanie kinestéz nemusí prebiehať na rovine sku-
točnej skúsenosti, ale aj v predstavivosti, ktorú tak vlastne navodzuje. V imaginácii sa 
teda moje tam – „ako keby som tam bol“ – stávajú variantami môjho potenciálneho „tu“. 
Ak sa obsahy „tu“ a „tam“ vylučujú navzájom, v primordiálnej sfére, či sférach, voľné 
variácie v rámci štruktúry „tu-tam“ umožňujú transcendovať tak moju primordiálnu per-
spektívu ako aj asociatívne spojenie a dospieť tak k druhému ako inému. 
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„Vec“ sama 
Aj keď heslo „k veciam samým“ znie pozitivisticky, je namierené proti 

pozitivizmu: Husserlov pozivitizmus (známy je jeho výrok, že skutočnými 
pozitivistami sú fenomenológovia) sa neriadi experimentálnymi faktami ako 
hotovými vecami, ale mu ide o pôvod, genézu veci „pre nás“ a napokon 
o genézu objektívneho sveta. Faktami fenomenológa sú tak bezprostredné 
zážitky zbavené „šatu“ ideí a symbolizmu. Vedy, ale aj zdravý rozum na túto 
prvotnú skúsenosť zabudli. Pritom aj tie najformálnejšie vedy ako logika 
a matematika sú založené na tejto prvotnej skúsenosti, založené, aj keď nie od 
nej odvodené.33 Treba ukázať, čo je za výrokmi pozitivistickej vedy, t. j. to, 
čo je skutočne prítomné. Treba spytovať spôsob danosti (či už úplný alebo 
neúplný) každej veci v očakávaní, že sa overí, potvrdí. 

Veci dávajúce sa pre vnímajúce telo, sa dávajú ešte bezprostrednejšie, bez 
účasti subjektivity34. Je to subjektové teleso, teda telo, ktoré takpovediac sia-
ha až k veciam samým ako k ich pôvodu. Aj poznávanie sveta predpokladá 
genézu, konštituovanie, pravda, zo strany subjektu. Treba opísať zážitok, 
v ktorom je fenomén daný. Všeobecne povedané, v tejto poslednej etape už 
nepôjde o osvetlenie noeticko-noematických štruktúr predmetu, ale o jeho 
pôvod. Napr. v prípade pojmu priestoru už nepôjde o analýzu predstavy prie-
storu, ale o priestor samotný a tak ďalej až po konštitúciu „životného sveta“, 
spoločného všetkým, korelátu celého ľudstva. Okrem námietky solipsizmu 

                                                 
33 V tomto zmysle akt vnímania je pre Husserla prototypom dávania, danosti, avšak nie 

dokonalosti: vnímanie nie je nikdy úplné, je vždy aspektové, deje sa skrz „odtiene“ (Abs-
chattungen), ako možno ukázať na slávnom príklade vnemu kocky, z ktorej vidím vždy 
len tri steny, hoci ich má šesť. 

34 Tu začína tzv. asubjektívna fenomenológia, ktorá však nevyčerpáva celú fenomenológiu 
a ani ju nenahrádza, ale zostáva jej (tretím) sektorom. Rozvíjať túto asubjektívnu fe-
nomenológiu je celkom legitímne a môže to aj vyniesť slávu a vyvolať pocit originality, 
ako v prípade M. Merleau-Pontyho, J. Patočku či M. Henryho, avšak zo systematického 
hľadiska je to asystémový krok. V tejto súvislosti prichádza vhod toto zásadné konšta-
tovanie francúzskej odborníčky na fenomenológiu: „Odmietať eidetiku z dôvodu, že 
prelieta nad faktovou skúsenosťou, ktorú indukuje alebo z dôvodu formálnej dezinkar-
nácie, ktorú implikuje, znamená mýliť sa v konštitutívnej úlohe kategoriálnej podstaty 
pri popise skúsenosti. Ako keby bolo možné sa toho zbaviť (...) Nejde o márny pokus 
o vypracovanie ´kohézií bez pojmu´ alebo o ´eidetiku bez pojmu´, ale o regulovanie po-
užívania pojmov a eidé.“ ([3], 151; prel. J. S.)  
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ostáva tiež „osvetliť“ (noematický) vzťah „zmysel-predmet“ („noematická 
intencionalita“) a vyhovieť požiadavke naplnenia a objektivity poznania. 

Osvetlenie v tejto etape nadobúda intersubjektívny rozmer, stáva sa spolu-
osvetľovaním rovnako ako prítomnenie spolu-prítomnením (Mit-gegenwärti-
gung). To, čo je spoluprítomné, je aprezentácia, napr. v prípade vnímania ne-
vnímaných strán predmetu. Podobne cudzie telo, ktoré je „tam“, aprezentuje 
druhé ja, ktoré svojím telom pôsobí na tú istú „prírodu“ ako moje telo, len 
táto je spôsobom „ako keby som ja bol na mieste toho druhého telesného or-
ganizmu“. Pritom nejde, ako by sa mohlo zdať, o dve oddelené sféry či dva 
svety: spája ich „ko-prezentácia“, spoluvnímanie, ktoré prezentuje a aprezen-
tuje zároveň. Už jednoduché vnímanie sa takto „transcenduje“, čo platí aj pre 
vnímanie „druhého“ s tým, že nejde o analógiu, ale ide o telo ako (organické) 
telo druhého. 

Ako však dospejem k druhému, abstrahujúc od neho a konštitujúc túto 
„sféru vlastného“ sveta? Totiž na to, aby sme mohli dať zmysel druhému a je-
ho svetu, musíme najskôr dať zmysel sebe, svojmu svetu.35 Druhý je alter 
ego vďaka tomu, že je tu „ja“, ego, ktoré je vlastné tak ako sú vlastné len dru-
hové podstaty. Redukcia na moju vlastnú sféru neznamená takrečeno rozpus-
tenie druhého vo mne, ale jeho zrkadlový obraz vďaka intencionalite zvlášt-
neho druhu.36 Touto operáciou sa tak z anonymného davu empirických ľudí, 
medzi ktorými nikto nie je ja, a všetci sú druhí, vydeľuje „subjekt“ ako sub-
jekt skúsenosti a zo sveta sa stáva „bytie-pre-mňa“. 

Spomínaná teória analógie, na základe ktorej dospieva druhý k svojmu 
uznaniu, je východiskom pre ešte dôležitejšiu koncepciu, ktorou je konštitúcia 
spoločnej prírody. To bude predpokladať prekonanie asymetrického vzťahu 
ja-druhý, ktorý zanechalo analogizujúce uchopenie druhého, prekonanie 
v smere „zospoločestvenia“ (Vergemeinschaftung)37. Ako preklenúť priepasť 
medzi mojou vlastnou sférou skúsenosti a sférou druhého? Lebo, prísne vzaté 

                                                 
35 Nejde teda o to, že by vlastný svet predchádzal intersubjektivite, ale o pôvod zmyslu. 

Konštitúcia, aj tá genetická, je najskôr formálna, presnejšie formálnointencionálna. 
36 „V tejto celkom zvláštnej intencionalite sa konštituuje nový zmysel bytia, ktorý prekra-

čuje bytie môjho monádického ega, konštituuje sa ego, avšak nie ako ja sám, ale ako ego 
´zrkadliace sa´ v mojom vlasnom ja, v mojej monáde.“ ([10], 125, 91) Paralelu 
s Hegelom možno nájsť aj tu: neriešil Hegel podobný problém zdvojenia vedomia? 

37 Gemeinschaft = spoločenstvo – > zospoločenstviť. 
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je toľko svetov, koľko je subjektov, ktoré sú však aprezentované.38 Kladie sa 
tak problém identity a to medzi dvomi významami: na jednej strane významu 
tela druhého pre mňa a na druhej strane významu tela druhého pre neho samé-
ho. Telo druhého v mode „tam“ je prezentované, avšak on sám (ako druhý) je 
aprezentovaný, pričom dochádza k istej polarizácii, avšak prv než k nej dôjde, 
sú „tam“ videné telo a druhý, ktorého toto telo naznačuje, ako už bolo pove-
dané, neoddelené. Pritom nejde iba o dve analogické telá, ale stále o jedno 
a to isté telo: „Toto telo (Körper) je to isté, dané ako centrálne teleso mne ako 
„tam“, jemu ako „tu“; a celok „mojej“ prírody je ten istý ako celok prírody 
druhého.“ Je tak možná spoločná príroda, keďže vnem tela druhého je súčas-
ťou vlastnej sféry skúsenosti. Lenže identita tela ešte nie je identitou prírody. 

Identita prírody sa konštituuje prostredníctvom perspektívy, ktorá vychá-
dza z môjho tela ako „nultého bodu“, absolútneho „tu“ ako orientačného bodu 
sveta mojich skúseností.39 Platí to aj pre druhého, pričom dvojitá príslušnosť 
tela druhého, a to do mojej sféry a do jeho sféry je dôkazom toho, že ten istý 
predmet môže byť videný z rôznych hľadísk, čo pripomína akt vnímania ako 
sled odtieňov či profilov s tým rozdielom, že v tomto prípade nejde o vnútro-
svetský predmet, ale o tú istú prírodu či svet, ktorý každý uchopuje, objavuje, 
užíva laterálne, zo svojej strany. Husserl dodáva, že všetko toto, všetky tieto 
štruktúry „tu-tam“, „vlastné-cudzie“ sú prístupné cestou „originálnej explici-
tácie“, teda osvetľovania seba samého, a to aj vtedy, keď toto osvetľovanie 
neprebieha na spôsob vnímania.40 Husserl chce takto ukázať, že objektivita 

                                                 
38 Keďže existencia druhého nie je « apodiktická », prezentované je len (moje) ja: druhé ja 

sú « aprezentované ». 
39 „Príroda sa konštituuje v mojej primordiálnej sfére ako identická jednota početných 

spôsobov prezentácie, identická vo svojich premenlivých orientáciách vo vzťahu k môj-
mu telu, ktoré je ´nultým bodom´, absolútnym ´tu´; príroda sa konštituuje ako identita 
ešte bohatších rozmanitostí, ktoré náležia každej zvláštnej orientácii tu a tam v podobe 
premenlivých javov rôznych ´zmyslov´ a rozmanitých ´perspektív´, pričom môjmu telu 
viazanému na absolútne tu náležia zvláštnym spôsobom. Všetko toto mi je dané v ori-
gináli ako to, čo mi je vlastné ako to, čo mi je priamo prístupné v pôvodnom výklade se-
ba samého“ ([10], 152, 118). Tento Husserlov pojem (horizontálnej) perspektívy pripo-
mína (vertikálnu) perspektívu tradície, kde sa všetky perspektívy zbiehajú do jedného, 
najvyššieho hľadiska, ktorým je Boh. 

40 „Nemám najskôr aprezentovanú druhú originálnu sféru s nejakou druhou prírodou 
a nejakým druhým telesným organizmom (organizmom druhého) v tejto prírode, aby 
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spočíva v intersubjektivite. A fenomenologicko-transcendentálny idealizmus 
vyúsťuje do „monadológie“ ([11], Text 1, § 12). Podľa P. Ricoeura, interpretá-
tora Karteziánskych meditácií, je tak „monádický idealizmus“ uchovaný, he-
gelovsky povedané, prekonaný v „monadologickom realizme“.41 

Ambíciou fenomenológie je vyjaviť pre všetky oblasti vedenia oné prvot-
né skúsenosti, na základe ktorých by bolo možné zmieriť naivný a vedecký 
obraz sveta, ak nemá človek žiť v akomsi rozpoltení. To sme už ďaleko od 
počiatočného Husserlovho projektu ako kombinácie psychologickej a logickej 
metódy, keďže jeho systém bude pokrývať sektory a rozvíjať disciplíny eu-
rópskej filozofickj tradície, pravda s iným usporiadaním a obsadením. Inak 
konečným cieľom fenomenológie nie je nič iné ako príspevok k manifestácii 
v človeku skrytého rozumu, nasledujúc tak príklad staroveku ([12], § 6). 

Husserl tak vychádzajúc z vlastnej klasifikácie vied vyloženej najmä 
v „Ideen“, načrtne systém fenomenologickofilozofických disciplín: čistá logi-
ka, čistá logická gramatika, čistá chronológia, filozofia štátu a práva, filozofia 
dejín, filozofia náboženstva, etický kozmos.42 Tieto disciplíny ďalej rozpracu-
jú a niekedy aj dopracujú Husserlovi žiaci a ďalšie generácie fenomenológov 

                                                                                                               
som sa mohol potom pýtať, ako som dospel k chápaniu oboch sfér ako spôsobov javenia 
tejže objektívnej prírody“ ([10], 152, 119). 

41 5. karteziánska meditácia potom pokračuje syntézou asociácie, „od tela k telu“, časovou 
formou identifikácie – monády koexistujú v rámci jedného (objektívneho) času – konšti-
túciou intermonádického spoločenstva ako prvého stupňa ostatných intersubjektívnych 
spoločenstiev, až po spoločenstvá a osoby vyššieho stupňa s ich kultúrnymi okoliami. To 
predpokladá ďalšiu, „psychickú“ konštitúciu objektívneho sveta“ cestou „objektivujúce-
ho zrovnoprávnenia“ (objektivierende Gleichsetzung), ktorou sa ja stáva druhým medzi 
druhými. Všetky tieto konštitúcie ako súčasti „transcendentálnej konštitutívnej fenome-
nológie“ sa dejú v duchu „osvetľovania“, konkrétne „osvetľovania vnútorného psychic-
kého života“, „egologického a transcendentálneho osvetľovania“, „ontologického osvet-
ľovania“, ktorých spoločným menovateľom je „osvetľovanie skúsenosti druhého“. Lebo 
skutočný fenomenológ nekonštruuje ako Hegel, nedekonštruuje ako Heidegger, ale „na-
chádza“ ([10], 168, 134), v tomto prípade druhého ako bytie „pre mňa“ a svet ako bytie 
„pre nás“. Nech nás tiež nemýli, že v tejto poslednej meditácii sa osvetľovanie skrýva za 
(synonymnými) výrazmi ako Explikation a Auslegung (výklad), ako aj to, že český pre-
klad uvádza kalkové slovo „explikace“. 

42 Je to práve „monádický systém“, ktorý poskytuje rámec, napr. pre „etické“ 
a „náboženské“ problémy a zároveň je to pôda, na ktorej „musí byť postavené všetko, čo 
pre nás môže mať vôbec zmysel.“ ([10], 182, 149.) 
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a mnohí ďalší sa nimi budú inšpirovať.43 Takto sa podľa Husserla môže usku-
točniť „idea univerzálnej filozofie“ – novoveký projekt mathesis universalis, 
ktorý sa Descartovi a jeho súčasníkom nemohol podariť, lebo bol poplatný 
ideálu novovekej vedy – „ako systém fenomenologických disciplín, ktorého 
posledným základom nie je axióma ego cogito, ale úplné univerzálne uvedo-
menie si seba samého; a tým sa podstatný a základný zmysel vedy radikálne 
zmenil“ ([10], 182, 149).44 Prívlastok „univerzálny“ znamená, že fenomeno-
lógia má byť vedou. Ale na druhej strane možný zmysel je naplniteľný refle-
xívnym „uvedomením si seba“ (Selbstbesinnung), apelom adresovaným kaž-
dému k návratu k sebe.45 

V tomto zmysle aj fenomenologická filozofia vedy má za cieľ objasnenie 
pôvodu jestvujúcich i vznikajúcich vied (pôvod logiky, geometrie atď.) a 5. 
karteziánska meditácia objavujúca „primordiálnu sféru príslušnosti“ už obsa-
huje predzvesť analýz „Krízy“. Lebo práve k tomuto primordiálnu smeruje, 
pripomínajúc intersubjektívnu redukciu, „spätné spytovanie“ (Rückfrage), 
jeden z postupov uplatnených v tejto poslednej veľkej Husserlovej práci z r. 
1935-36.46 Toto spytovanie spočíva v návrate, prechádzajúc cez vrstvy konšti-
tuúcie, až k (originárnemu) „prazákladu“ (Urstiftung), na ktorý tieto vrstvy 
intencionálne poukazujú. Husserl tak preskúmal pôvod viacerých vied, 

                                                 
43 Z novších prác uveďme aspoň Husserlovu filozofiu štátu od K. Schuhmanna [20], Gene-

alógiu logiky od B. Bégouta [2], Náčrt čistej gramatiky od J.-L- Gardiesa, [5], Fenome-
nológiu matematiky od D. Lohmara [16], Fenomenológiu práva od S. Goyardovej-
Fabrovej [6]. 

44 Prekladať Selbstbesinnung ako „zamyšlení nad sebou“ tak, ako navrhla prekladateľka 
KM, je významový posun. 

45 Karteziánske meditácie končia pasážou, ktorá je kvintesenciou všetkých 5-ich meditácií: 
„Delfské slovo gnóti seautón získalo nový význam. Najskôr musíme svet stratiť skrz 
époché, aby sme ho znova získali v univerzálnom uvedomení si seba samých. Noli foras 
ire, hovorí svätý Augustín, in te redi, in interior homine habitat veritas.“ (Nechoď von, 
vstúp do seba: práve vo vnútri človeka spočíva pravda.) 

46 V kontexte 5. karteziánskej meditácie sa vyskytuje ešte jeden pojem, ktorý bude kľúčo-
vým pojmom „Krízy“, a tým je pojem Lebenswelt-u: „ ... v systematickom napredovaní 
transcendentálne fenomenologického výkladu apodiktického ega [sa] musí konečne od-
haliť transdentálny zmysel sveta tiež v plnej konkrétnosti, v ktorej je ustavičným život-
ným svetom nás všetkých“ ([10], 163, 130). Tento životný svet sa tak stáva horizontom 
tejto etapy osvetľovania orientovaného na konkrétno a jeho popis – fenomenológia – pat-
rí medzi deskriptívne vedy. 
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u iných ho naznačil. Pôvodu, napr. zmyslu logiky, je venovaná Formálna 
a transcendentálna logika ([13]), pôvodu geometrie rukopis K III 23 ([12], 
365 – 386).47 
 
                                                 
47 Priblížme teda, spolu s Husserlom, metódu „spätného spytovania“ na príklade geomet-

rie. Geometria ako každá veda má svoju tradíciu, na začiatku ktorej je neznámy „prvý“ 
geometer. Jestvovanie nejakého ideálneho či kultúrneho výtvoru je umožnené ústnym 
a písomným podaním. Písomný záznam je komunikovateľný, pričom dochádza k „prebu-
deniu“ tam usadeného zmyslu. Toto „prebudenie“ je najskôr pasívnym vynorením sa, 
napr. v spomienke; aktívnym sa stáva až vyjadrením nejakej geometrickej ideality reci-
pientom. Tento proces sa nazýva reaktivácia, ktorá nie je jednoducho reprodukciou pred-
chádzajúcej dokumentovanej produkcie bez akumulácie a množenia poznatkov. Každá 
dosiahnutá etapa sa tak stáva pracovným materiálom pre ďalší postup. Keďže geometria 
má do činenia s časopriestorom a merateľnými veličinami, veľkú rolu v jej rozvoji hrá 
meranie, počítanie a ďalšie praktické činnosti, ktoré sa pridružujú k operáciám odvodzo-
vania, formulovania, komunikovania a myslenia, a to bez toho, aby ich nahrádzali. Vnút-
rosvetské veci, ich „primárne“ a „sekundárne“ kvality, veľkosť, tvar, farba atď. sú tiež 
materiálom pre geometrické idealizácie, ktoré sú výlučne vecou idealizujúcej duchovnej 
činnosti. Nerovná plocha nie je ešte rovinou v zmysle geometrického útvaru, ale iba pod-
kladom pre jeho definíciu. Na druhej strane má napr. jej vyhladenie a vyleštenie veľký 
praktický význam. A práve táto možnosť aplikácie odvodených zákonov a teoretických 
poznatkov v praxi vedie k metodickému návyku, robí z geometrie utilitárnu vedu, a tým 
aj plodí ilúziu o jej vybudovaní prostredníctvom čisto deduktívnych postupov, čo má 
v konečnom dôsledku za následok vyprázdnenie jej pôvodného zmyslu. Tento pôvodný 
zmysel treba obnoviť návratom k prvým „axiómam“, k „pra-evidentnostiam“, pričom 
Husserl sa neuspokojuje s tým, že jestvuje nejaké ideálne a priori, z ktorého geometer 
vydeľuje svoje ideality. Navyše treba predpokladať konkrétne historické a priori, totiž 
ľudstvo a ľudské prostredie. Toto historické a priori však nemôže byť obmedzené, viaza-
né na nejaký konkrétny národ, konkrétne prostredie či dobu, ale s prítomným je dané aj 
neprítomné, so súčasným minulé, so známym neznáme – až po horizont neznámych sku-
točností. Definovanie ako priraďovanie nejakého predmetu k množine známych predme-
tov predpokladá tento nedefinovateľný horizont, ktorý sa však vnucuje s nemenšou isto-
tou ako matematické ideality, s ktorými je koniec koncov v súlade. Geometer sa vždy 
môže o tom presvedčiť siahnutím po technike ideácie, ktorej východiskom by bolo jeho 
„životné prostredie“, ktoré sa tak stane jednou z pomyselných možností, jedným z mno-
hých „geometrických obrazcov“. Toto odpútanie sa od daného prostredia predpokladá 
slobodu, ktorú geometer ako historický subjekt má a ktorá je základom aj jeho slobody 
ako vedca: môcť zopakovať gestá „prvého“ geometra, ako aj ostatných známych a ne-
známych, minulých a súčasných geometrov a vracať sa k tým istým všeobecne platným 
pravidlám ako aj overovať nové koncepcie. Nech však geometer robí čokoľvek, vždy 
bude v nejakom vzťahu k „životnému svetu“. 
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Miesto záveru: vec sama podľa Merleau-Pontyho 
Na veci samej je postavená aj fenomenológia vnímania Mauricea Merle-

au-Pontyho (1908-1961), komentátora „Ideen“ II ([14]). V tomto komentári 
([17], 241 – 287) sa snaží „odhaliť“, vyjadriť to, čo je u Husserla „nemysle-
né“, ktoré smeruje inde než myslel, „mienil“ nemecký filozof.48 Ak sa takto 
dokázal pohybovať vnútri Husserlovho myslenia, iste si potom mohol aj do-
voliť ho kritizovať.  

Merleau-Ponty ešte zvýrazní, ba zovšeobecní účasť tela, telovosti pri na-
pĺňaní významových intencií na jednej strane a zúži, „zredukuje“ fenomeno-
lógiu na fenomenológiu vnímania, v ktorej niet vyhraneného subjektu ani 
objektu na druhej strane. Lebo podľa neho Husserlov návrat do východisko-
vého bodu treba hodnotiť ako neúspech. Vracia sa však Husserl jednoducho 
do východiského bodu? Životný svet, videli sme, nie je to isté ako prirodzený 
svet, presnejšie svet v prirodzenom postoji. 

Možno tiež položiť znamienko rovnosti medzi empirické ja a organické te-
lo, ako to urobí Merleau-Ponty? U Husserla však telo nie je vyčerpávajúco 
inkarnovaný subjekt, jeho telo (a telovosť) neprestáva byť závislé od duchov-
nosti a aj samo ja je na istom stupni duchovné, prepletené, prelínajúce sa 
s dušou, ako o tom svedčí výraz „telesné telo“ (Körperleib). Merleau-Ponty 
stotožní aj bytie sveta s telovosťou schopnou výrazu, ako ukazuje umenie, 
literatúra. A to aj za takú cenu, že nereflektované telo dávajúce v čírej prítom-
nosti „vec samu“ sa stane niečím nevysvetliteľným. Pravda, Merleau-Ponty 
by odpovedal, že toto telo je zároveň vnímajúce (corps precevant) a prežíva-
júce udalosti, ktoré ho zasahujú, bližšie k zmyslovým údajom než vedomie49. 
Totiž „zmyselno“ (le sensible) je podľa neho podmienkou výrazu, predpokla-
dá sa istý „izomorfizmus“, zhoda medzi cítením a hovorením. Tieto sú úzko 
späté už u takého Cl. Simona, románopisca a laureáta Nobelovej ceny za lite-

                                                 
48 „Ideen“ nie sú jediným Husserlovým dielom, ktoré Merleau-Ponty komentoval 

a prekladal. Keď prednášal na Collège de France v r. 1959-1960 niesla jeho prednáška 
názov: Husserl aux limites de la phénoménologie (Husserl na pomedzí fenomenológie). 
V tejto prednáške vychádzal práve z komentárov a z vlastných prekladov Pôvodu geo-
metrie a diela Cestou k reči (Unterwegs zur Sprache) M. Heideggera. Poznámky k tejto 
prednáške a jej résumé boli uverejnené ako [18] a [19]. 

49 Ale ani Husserl nepokladá vedomie za médium, médiami sú jeho stavy (vnímanie, pred-
stavovanie, myslenie atď.). Z týchto stavov alebo štruktúr vedomia však Merleau-Ponty 
uprednostní jediné vnímanie. 
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ratúru za r. 1985. Merleau-Ponty bol tiež jeho vášnivým čitateľom a koreš-
pondentom.50 Ako filozof sa však zrodil v stretnutí s fenomenológiou. 

Ani dejiny nerobia hrdinovia, ale ľudstvo skrz telovosť (-historičnosť). Aj 
na tomto poli sa Simon a Merleau-Ponty stretávajú51. Vnímanie, telovosť, 
výraz sú navzájom sa prelínajúce spôsoby bytia, ktoré je originárnom Merle-
au-Pontyho. Telo a reč sú zároveň rovnako reverzibilné navzájom ako je re-
verzibilné telo vo vzťahu k sebe: napr. ruky sú dotýkajúce a dotknuté zároveň. 
V tomto bytí niet subjektu ani objektu, keďže je to bytie, ktoré je zdrojom 
zážitkov a každého určenia.52 R. Barbaras toto merleau-pontyovské bytie na-
zval výstižne „živel“ (élément).53 V tomto štádiu však nemožno celkom sú-
hlasiť so záverečným Lahbibovým konštatovaním, podľa ktorého Husserl 
„oddeľoval danosť, látku pocitu, od zmyslu vyprodukovaného činnosťou du-
cha (konštituujúcou schopnosťou transcendentálneho subjektu), zatiaľ čo 
Merleau-Ponty konštruuje prototyp ontologickej danosti, ktorá je primárna vo 
vzťahu k prvkom fenomenologickej konštrukcie.“ Lebo treba porovnávať 
porovnateľné: už nie sme v Husserlovej noetike, založenej na noeticko-noe-
matických štruktúrach, ale v noematike založenej na (nekonštruujúcom) 
osvetľovaní zmyslu vecí a ľudského života. Ak vo filozofii nemožno oddeliť 
                                                 
50 Na tento vplyv Cl. Simona na Merleau-Pontyho upriamil najnovšie pozornosť Olivier 

Lahbib, profesor na Lýceu Merleau-Pontyho v Rocheforte [15]. Podľa neho možno kon-
štatovať pozoruhodnú blízkosť medzi románovou skladbou ako aj štýlom Cl. Simona 
a ontologickou koncepciou Merleau-Pontyho. Aj u Simona je vnímanie už výrazom, 
nech ide o slová alebo hudbu a keď opisuje telo, toto sa takrečeno mení na vety, jedným 
slovom na diskurz. 

51 Možno to ilustrovať na Simonovom románe Cesta Flámska [21], ktorý vyšiel aj 
v slovenskom preklade a ktorý je založený na vzťahoch medzi telom, výrazom a deji-
nami – ide o francúzsku porážku v r. 1940 za 2. sv. vojny – čo sú zároveň aj merleau-
pontyovské témy. 

52 Kant hovorí v podstate to isté: „bytie nie je nijaký reálny predikát“. 
53 Nechajme hovoriť tohto naslovovzatého odborníka na fenomenológiu Merleau-Pontyho: 

„Ontológiu Merleau-Pontyho možno charakterizovať ako ontológiu živlu: natoľko je fra-
pantná jej blízkosť s iónskou kozmológiou. (...) Živel sa situuje mimo subjektívno 
a objektívno. Označuje textúru spoločnú subjektu a objektu, identitu Bytia a jeho javo-
vosti a následkom toho, predchodnosť (précession) cítenia v zmyselne. Je podmienkou 
možnosti skúsenosti, nie je to ani subjektívny zážitok ani objektívna substancia, ale mies-
to ich skĺbenia, bytie otvorenia a otvorenie ako bytie. (...) Skrátka [telo] je identita obsa-
hu a operácie, lebo pokiaľ má vlastné držanie a vlastný obsah, tak len tým, že sa stáva 
mnohosťou javiacich sa súcien…” ([15] a [1], 221); prel J. S.). 
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metódu od systému, tak nemožno ani zbaviť filozofiu akejkoľvek metódy, 
k čomu mal sklon Merleau-Ponty, pripisujúc operácie telu a napokon svetu, 
ktorý sa nám ako inkarnovaným bytostiam prihovára. Tak či onak, rozdiel 
medzi oboma nebude až taký veľký: kým Husserl vyzýval k návratu k „ve-
ciam samým“ v rámci sveta nášho života, Merleau-Ponty bude hlásať návrat 
k (zabúdanému) familiárnemu svetu, ktorý je nám najbližšie. 
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ČO JE TO ČÍSLO? – GOTTLOB FREGE 
A FILOZOFIA ARITMETIKY 

 
 

Róbert Maco 
 
 

The paper is essentially a short interpretative commentary on a passage which 
forms the introductory part of Frege´s 1899 polemical article On Mr. Schubert´s 
Numbers. Herein Frege exposes what he believes to be a scandal in mathematics, 
namely, that this science is still in the dark about the nature of number. We first 
provide some backgroung information on Frege´s life and work and then we focus 
on the main philosophical accounts of numbers mentioned by Frege in the rele-
vant passage. 

Key words: number, mathematics, formalism, psychologism, logicism. 
 
 
V roku 1899, na samom sklonku 19. storočia, ktoré bolo také bohaté na 

nové matematické myšlienky a na nové matematické metódy, publikoval ma-
tematik Gottlob Frege článok, ktorý začínal týmito vetami: „Je to naozaj 
škandál, že veda stále nemá jasno o podstate čísla. To, že stále nemáme vše-
obecne uznávanú definíciu čísla, by ešte nebolo také zlé, pokiaľ by aspoň pa-
novala vecná zhoda. No veda ešte nijako nerozhodla dokonca ani o tom, či je 
číslo nejakou skupinou vecí alebo nejakou figúrou nakreslenou ľudskou ru-
kou na čiernej tabuli, či je to niečo duševné, o vzniku čoho nás musí poučiť 
psychológia alebo či je to logický útvar, či je číslo vytvorené a môže zaniknúť 
alebo či je večné. Nie je to škandál? Aritmetika nevie, či jej teorémy hovoria 
o útvaroch pozostávajúcich z uhličitanu vápenatého alebo o nezmyslových 
predmetoch. Rovnaká nezhoda v nej vládne aj ohľadne významu slova ‚rov-
nosť‘ a významu znaku rovnosti. Veda teda nevie, aký myšlienkový obsah 
spája so svojimi teorémami; nevie, čím sa zaoberá; jej vlastná podstata je pre 
ňu úplne zahalená nejasnosťami. Nie je to škandál?“ ([4], 240). 

Táto pasáž je pozoruhodná z viacerých dôvodov. Spomeniem dva, ktoré sú 
podstatné z hľadiska témy tohto článku. Po prvé, ide o samotný obsah Frege-
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ho slov, o to, čo sa pokúša vyjadriť. A to je hlboké znepokojenie nad stavom 
vedy, v rámci ktorej pracuje. Vedy, ktorá podľa mienky matematikov 
i mnohých nematematikov oddávna predstavovala vrchol nášho poznania, 
minimálne pokiaľ ide o exaktnosť a istotu dosiahnutých výsledkov a o mieru 
systematickej previazanosti jednotlivých poznatkov. Pokiaľ je to ale tak, ako 
to naznačuje Frege, vo vnútri tejto vedy sa ukrýva „škandál“ nevídaných 
rozmerov. Jeden zo základných pojmov tejto vedy, pojem, ktorý sa azda naj-
prirodzenejšie asociuje s touto disciplínou, je zahalený nejasnosťami úplne 
fundamentálneho charakteru. (Frege v uvedenom citáte, samozrejme, spomína 
aj nejasnosti spojené s pojmom rovnosti, ktorý neodmysliteľne patrí k pojmu 
čísla, my sa však v ďalšom sústredíme predovšetkým na pojem čísla.) 

Ak je to teda naozaj tak, že (mnohí) matematici nemajú, resp. – v čase 
vzniku Fregeho článku – nemali uspokojivo vyriešené vyššie uvedené otázky, 
je to naozaj zaujímavá správa o situácii v danej vedeckej disciplíne, najmä ak 
túto správu podáva matematik, a nie človek zvonka. To by teda bola prvá po-
zoruhodná stránka Fregeho pasáže. Samozrejme, platí to za už spomenutého 
predpokladu, že totiž naozaj v matematike na konci 19. storočia takáto si-
tuácia panovala, t. j. za predpokladu, že Fregeho diagnóza doby je vecne 
správna. 

Ale aj v prípade, že by Fregeho hodnotenie súdobej situácie v matematike 
nebolo celkom korektné, daná pasáž by zostala tak či tak pozoruhodnou. A to 
nielen kvôli mu, že by sme na nej mohli za to pozoruhodné pokladať to, že 
vôbec nejaký matematik (o ktorého matematických kompetenciách žiadny 
historik matematiky nemôže zmysluplne pochybovať) bol schopný vysloviť 
takéto príkre slová o škandalóznom stave svojej disciplíny, ale skôr kvôli to-
mu, že citovaná pasáž nám – viac formou nadhodených otázok než predlože-
ných téz – podáva výnimočne výstižné a zároveň koncízne charakterizovanie 
Fregeho prístupu k filozofickým problémom matematiky. Ak by sme k nej 
dodali adekvátny historický kontext a niekoľko dodatočných vysvetlení, uká-
zalo by sa, že sú v nej (implicitne) obsiahnuté takmer všetky hlavné kritické 
myšlienky, ktoré Frege v otázke základov matematiky (špeciálne aritmetiky) 
formuloval a snažil sa obhájiť v predchádzajúcich 20 rokoch (do publikovania 
daného článku). Stačilo by sa držať jednotlivých bodov, ktoré Frege v tejto 
pasáži sám spomína, trochu ich rozvinúť a pred našimi očami by sa začali 
pomerne jasne črtať hlavné obrysy Fregeho filozofie matematiky. A práve to 
bude naším cieľom v nasledujúcich riadkoch. Pôjde nám v prvom rade o to, 
aby sme na pomerne malom priestore a bez prílišných technických detailov 
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zrozumiteľným spôsobom predstavili východisko a hlavné smery Fregeho 
filozofického uvažovania o matematike, osobitne o aritmetike (a v rámci nej 
špeciálne o pojme čísla) – a to na pozadí koncepcií, ktoré zanietene kritizoval. 

Pozrime sa teda najskôr na historický kontext Fregeho článku z roku 1899. 
Keďže predpokladáme, že čitateľ nemusí byť oboznámený s bližšími detailmi 
Fregeho biografie, dovolíme si na tomto mieste poskytnúť niekoľko podrob-
ností, ktoré by nám mali umožniť vytvoriť si plastickejší obraz o tejto výz-
namnej postave nielen dejín matematiky, ale aj dejín logiky a (teoretickej) 
filozofie. (Podrobnejšiu intelektuálnu biografiu možno nájsť napr. v článku 
M. Pottera, ktorý je úvodnou štúdiou v [10].) 

 
Kto bol Gottlob Frege? 

Friedrich Ludwig Gottlob Frege sa narodil v roku 1848 v severone-
meckom pobaltskom mestečku Wismar, kde tiež absolvoval svoje gymnaziál-
ne štúdiá, ktoré ukončil v roku 1869 maturitou z predmetov: latinčina, gréčti-
na, francúzština, matematika. V tom istom roku nastúpil ako študent na 
univerzitu v Jene, kde študoval matematiku – popri matematických kurzoch 
absolvoval tiež viaceré kurzy z fyziky a kurz vtedy významného filozofa 
a historika filozofie Kuna Fischera (1824 – 1907) z dejín kantovskej filozo-
fie1. V štúdiu pokračoval piatimi semestrami na univerzite v Göttingene, jeho 
hlavné predmety boli matematika, fyzika a filozofia2. Po promócii na doktora 
filozofie v Göttingene (s prácou O geometrickom zobrazovaní imaginárnych 
útvarov v rovine) sa vrátil na jenskú univerzitu, na ktorej v rokoch 1874 – 
1879 pôsobil ako Privatdozent („súkromný docent“ – t. j. vysokoškolský uči-
teľ bez platu od štátu, platený iba študentmi navštevujúcimi jeho kurzy), 
prednášal analytickú geometriu, algebrickú analýzu, teóriu funkcií komplex-
nej premennej, teóriu určitých integrálov a fourierovských radov a neskôr aj 
mechaniku. 

                                                 
1 K. Fischer je pre historikov filozofie známy zavedením pojmovej dvojice empirizmus – 

racionalizmus pri kategorizácii filozofov 17. a 18. storočia. 
2 Absolvuje kurz Hermanna Lotzeho (1817 – 1881) o filozofii náboženstva. Lotze bol v 2. 

polovici 19. storočia jedným z najvplyvnejších filozofov v Nemecku, v retrospektíve 
a s ohľadom na neskoršiu Fregeho prácu sú zaujímavé Lotzeho poznámky o matematike 
ako „odvetví logiky“ a jeho nábeh k funkcionálnemu chápaniu pojmov, na rozdiel od tra-
dičného chápania pojmov ako konjunktívneho spojenia atribútov. 
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V roku 1879 vychádza Fregeho prvé veľké dielo Pojmové písmo, formulo-
vý jazyk čistého myslenia podľa vzoru aritmetického jazyka (Begriffsschrift, 
eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens), 
ktoré predstavuje zásadný prelom v dejinách logiky a ktoré robí z Fregeho 
zakladateľa modernej logiky. Dielo však na dlhý čas zostalo mimo väčšieho 
záujmu väčšiny logikov, matematikov a filozofov, vyšlo naň šesť neveľmi 
ústretových recenzií, medzi nimi aj recenzie dvoch spomedzi najvplyvnejších 
logikov v tej dobe, Nemca Ernsta Schrödera (1841 – 1902) a Angličana Johna 
Venna (1834 – 1923). 

V roku 1884 Frege publikuje ďalšie kľúčové dielo Základy aritmetiky. Lo-
gicko-matematické skúmanie o pojme čísla (Die Grundlagen der Arithmetik. 
Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl), 
v ktorom začal realizovať svoj takmer celoživotný program redukcie aritmeti-
ky na logiku, ktorý neskôr dostane v rámci filozofie matematiky označenie 
„logicizmus“. Práca nevyužíva novú logickú symboliku, ktorú Frege zaviedol 
v predchádzajúcej práci, ale je napísaná v neformálnom (prirodzenom) jazy-
ku, pravdepodobne na radu filozofa Carla Stumpfa, aby bolo prístupné širšej 
vedeckej obci (alebo, presnejšie povedané, celej vedeckej obci, keďže Frege-
ho „pojmové písmo“ si dovtedy nenašlo žiadneho prívrženca). Napriek tomu-
to ústretovému kroku si dielo vyslúžilo iba tri dosť kritické recenzie, medzi 
nimi je aj krátka a neveľmi oceňujúca recenzia zakladateľa teórie množín 
Georga Cantora, ktorého myšlienky v skutočnosti úzko súvisia s Fregeho 
myšlienkami o základoch matematiky (aritmetiky)3. Pravdepodobne niekedy 
v roku 1889 až 1890 dospieva Frege ku kľúčovým sémantickým rozlíšeniam, 
ktoré sa stanú rozhodujúcimi pre vznik logickej a filozofickej sémantiky – 
predovšetkým ide o rozlíšenie medzi zmyslom (Sinn) a denotátom (Bedeu-
tung) a chápanie pravdivostných hodnôt ako logických predmetov. Tieto sé-
                                                 
3 Druhou dôležitou postavou súvisiacou s Fregeho snahami vo filozofii aritmetiky je Ri-

chard Dedekind (druhý najvýznamnejší mysliteľ podieľajúci sa na vzniku teórie množín 
– viaceré kľúčové prvky tejto teórie vznikli, resp. vykryštalizovali sa v korešpondencii 
medzi Cantorom a Dedekindom). V nadväznosti na publikovanie jeho v podstate „logi-
cistického“ diela o základoch aritmetiky Was sind u. was sollen die Zahlen si Frege vypi-
suje kurz, ktorého predmetom je práve spomenuté dielo (čo je dôležitá informácia pre 
rozhodnutie otázky, či bol Frege vo svojej nasledujúcej práci inšpirovaný Dedekindový-
mi dôkazmi, napr. pri dôkaze kategorickosti druhorádovej aritmetiky a pri dôkaze legi-
tímnosti rekurzívnych definícií. 
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mantické myšlienky publikuje v článkoch Funkcia a pojem (Funktion und 
Begriff) (1891), O zmysle a denotáte (Über Sinn und Bedeutung) (1892) a 
O pojme a predmete (Über Begriff und Gegenstand) (1892). 

V roku 1894 Frege publikuje polemickú recenziu na rané dielo zakladate-
ľa fenomenológie Edmunda Husserla Philosophie der Arithmetik (1891), 
v ktorej kritizuje Husserla zo psychologizovania aritmetických pojmov 
a objektov (a tým podľa všetkého dáva Husserlovi jeden podnet k jeho ne-
skoršiemu radikálnemu a systematickému odmietnutiu psychologizmu). 

Hlavné Fregeho dielo, v ktorom systematicky rozvíja svoj logicistický 
projekt, sa objavuje v roku 1893 pod názvom Základné zákony aritmetiky 
(Grundgesetze der Arithmetik). Druhý diel tejto práce vychádza (kvôli prob-
lémom s financovaním) až o 10 rokov. Medzitým však mladý anglický logik 
a filozof Bertrand Russell objavil paradox, ktorý je pomenovaný po ňom, a po 
mesiacoch márneho zápasenia s jeho riešením posiela Fregemu listom zo 16. 
júna 1902 informáciu o existencii protirečenia vo Fregeho formálnom systé-
me predloženom v prvom zväzku Grundgesetze. V liste z 22. júna Frege Rus-
sellovi uznáva relevantnosť jeho námietky, ale keďže 2. zväzok Grundgesetze 
je tesne pred tlačou, Frege k nemu stihol dodať už len krátky doplnok, v kto-
rom vyložil podstatu russellovského problému a navrhol isté úpravy, ktoré 
mali viesť k odstráneniu nekonzistentnosti celého systému. Po ďalšom pre-
mýšľaní nakoniec Frege dospieva niekedy okolo roku 1906 k presvedčeniu, 
že Russellov paradox je v jeho systéme neodstrániteľný (presnejšie povedané, 
modifikácie, ktorými by sa mu vyhol, by viedli k zásadným deficitom celého 
systému z hľadiska vytýčeného cieľa), čím vlastne priznáva krach logicizmu 
v tej podobe, v akej ho chcel pôvodne realizovať.4 

K novým úvahám o základoch matematiky sa Frege vrátil až ku koncu 
svojho života, rok pred smrťou, keď v roku 1924 zvažoval vo svojich (po-
sthumne publikovaných) poznámkach pokus fundovať aritmetiku už nie na 

                                                 
4 V období medzi 1908 až 1917 mal síce Frege „hluché obdobie“ (nič nepublikoval), no 

z hľadiska neskorších dejín filozofie (matematiky) zohral významnú úlohu pri vývoji 
myslenia dvoch neskôr slávnych filozofov Ludwiga Wittgensteina (1889 – 1951) 
a Rudolfa Carnapa (1891 – 1970). Wittgenstein, podnietený Fregeho prácami, navštívil 
Fregeho prvýkrát v roku 1911 a niekoľkokrát aj neskôr. Carnap zase v rokoch 1910 – 
1914 navštevoval Fregeho logické kurzy (venované jeho „pojmovému písmu“) ako jeden 
z mála študentov na jenskej univerzite. 
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logike, ale na geometrii, čo naznačuje zásadnú zmenu názoru na povahu ma-
tematiky (predtým Frege trval na zásadnom rozdiele medzi aritmetikou a geo-
metriou, tú prvú pokladal za analytickú a apriórnu vedu – keďže mala byť 
vlastne súčasťou logiky ako analytickej a apriórnej disciplíny – zatiaľ čo tú 
druhú spolu s Kantom považoval za síce apriórnu, ale syntetickú vedu). 

 
Čo je to (vlastne) číslo? 

Teraz sa však už vráťme k citátu, ktorý sme uviedli na začiatku a rozo-
berme si presnejšie, aké výhrady vlastne Frege vznáša voči stavu matematic-
kého vedenia na konci 19. storočia. Na základe predchádzajúcej životopisnej 
vsuvky už vieme, že v roku 1899 mal Frege veľa dôvodov domnievať sa, že 
stojí na vrchole svojej vedeckej kariéry a pokojne si môže dovoliť použiť aj 
ostrejšie slová na charakterizovanie filozoficko-matematických nedostatkov, 
ktoré videl u svojich matematických kolegov. Mal za sebou 20 rokov inten-
zívnej práce a skvelých výsledkov zhmotnených v takých dielach ako Pojmo-
vé písmo, Základy aritmetiky a prvý diel Základných zákonov aritmetiky. Sa-
mozrejme, jeho sebavedomie mohlo tlmiť to, že zaslúžený ohlas v matema-
tickej (ani vo filozofickej) komunite neprichádzal. Frege si však nepochybne 
dobre uvedomoval hodnotu svojej práce. A filozofickým jadrom tejto práce 
bolo práve odhalenie „podstaty čísla“ a epistemologickej povahy aritmetic-
kých viet. Preto prvú vetu úvodného citátu, ktorá hovorí o „škandále“, treba 
chápať tak, že Frege zo svojho pohľadu urobil maximum pre odstránenie toh-
to škandálu, no napriek tomu situácia v matematike zostáva nelichotivá. Vo 
Fregeho úvodných slovách tak môžeme cítiť aj silné rozčarovanie nad tým, že 
koncepcia, ktorú s vypätím všetkých svojich intelektuálnych síl vypracovával 
v prostredí, ktoré bolo viac menej neprajné takémuto projektu, stále nenachá-
dza primeranú odozvu a namiesto toho matematici a filozofi stále tápajú 
v otázke matematického vymedzenia základných pojmov a ich filozofického 
uchopenia. 

V ďalšej vete dokonca Frege robí istý „ústupok“ svojej dobe, resp. súdo-
bým matematikom a filozofom matematiky. Absencia všeobecne uznávanej 
definície čísla nie je podľa jeho slov tým, čo by nás malo trápiť v prvom rade 
(napriek tomu, že Frege si je istý, že minimálne od roku 1893 predložil verej-
nosti definíciu, ktorá by mala byť akceptovaná, pretože spĺňa všetky prísne 
kritériá, ktoré si Frege pre takúto definíciu stanovil – a tie boli oveľa prísnej-
šie a podrobnejšie než kritériá ktoréhokoľvek jeho matematického či filozo-
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fického súčasníka). Oveľa povážlivejšie je podľa Fregeho to, že – povedané 
nefregeovským jazykom – matematikom a filozofom chýba kategoriálne po-
chopenie čísla, nevedia sa zhodnúť na tom, aký typ entity vlastne číslo je. 
A tak môže potom ľahko dochádzať k tomu, že sa (aby sme pokračovali 
v zvolenom slovníku) páchajú najrôznejšie „kategoriálne omyly“, čísla hľa-
dáme v sférach, kde sa prosto „zo svojej podstaty“ nemôžu „vyskytovať“ 
(napr. ich hľadáme ako súčasti či produkty mentálnych procesov, klasifikuje-
me ich bok po boku s takými „mentálnymi entitami“, ako sú obrazné predsta-
vy či pocity). 

Na tomto mieste je treba dodať dve poznámky. Prvá je technickejšia, dru-
há bude predstavovať pokus zareagovať na fregeovské výhrady z pozície kri-
tizovaných matematikov. Najskôr teda tá technická poznámka. O akom čísle 
vlastne hovorí Frege, keď napríklad hovorí o „podstate čísla“? V prvom rade 
treba vedieť, že aritmetika vo Fregeho chápaní je širšie označenie než „teória 
(prirodzených) čísel“ – sú pod ním zahrnuté aj čísla záporné, racionálne, reál-
ne či komplexné. Všetky tieto číselné množiny sa podľa neho dajú matema-
ticky i filozoficky presne uchopiť, ak ponajprv porozumieme tomu, čo je to 
prirodzené číslo. Keď teda aj ďalej budeme hovoriť o „číslach“, budeme mať 
na mysli (ak nebude explicitne uvedené inak) práve tieto čísla. 

Ale aj tak ešte zostáva jedna vec na vyjasnenie. Ide totiž o to, či Frege 
primárne hovorí o kardinálnych alebo o ordinálnych číslach. Presné vymedze-
nie tohto rozlíšenia (z pohľadu dnešnej matematiky) by si vyžadovalo značné 
technické inštrumentárium, takže sa uspokojíme s jednoduchšou verziou. 
V zásade ide o rozdiel, ktorého lingvistickú ozvenu môžeme nájsť už v gra-
matike, keď sa hovorí o „základných číslovkách“ a „radových číslovkách“. 
Pomôžme si konkrétnym príkladom: V súvislosti so súčasným pápežom by 
sme mohli uvažovať o čísle jeden v dvoch odlišných významoch (teda, ma-
tematických významoch – pokiaľ ide o prípadné nematematické významy, tie 
nechávame na fantázii čitateľa). V prvom prípade by sme povedali, že pápež 
je jeden, t. j. nie je ich (momentálne) viac než jeden a nejaký pápež existuje. 
No v druhom prípade by sme mohli zvrat „číslo jeden“ použiť tak, že by sme 
napr. vyhlásili, že pápež je v rámci rímsko-katolíckej cirkvi číslo jeden, t. j. je 
svojím významom, vplyvom atď. tým prvým spomedzi všetkých ostatných 
biskupov a kňazov. Samozrejme, tento príklad by bol primeranejší, keby 
ostatní duchovní v danej cirkvi boli lineárne zoradení podľa svojho významu, 
a to tak, že by sa dalo vždy jednoznačne povedať, kto je na druhom, treťom 
atď. mieste. Ale hlavná myšlienka je zrejme jasná – pri ordinálnych číslach sa 
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berie do úvahy isté usporiadanie, zatiaľ čo kardinálne čísla sú v podstate is-
tými počtami (súvisia s odpoveďou na otázku „koľko toho je“, presnejšie 
„koľko jednotiek to obsahuje“). Túto odbočku ukončíme konštatovaním, že 
Fregemu ide primárne o „kardinálne čísla“, tie pokladá za fundamentálnejšie 
matematické objekty než ordinálne (mimochodom, v tom sa odlišoval od nie-
ktorých iných jeho matematických súčasníkov – takže preferencie v tomto 
ohľade nie sú triviálnou záležitosťou). 

Pokiaľ ide o druhú poznámku, ktorú sme avizovali, mohli by sme ju vy-
jadriť vo forme takejto otázky: Prečo by sa vlastne mal matematik (qua ma-
tematik) zaoberať nejakou „podstatou čísla“? Nestačí, že vie s číslami počí-
tať, že ich vie porovnávať, dokazovať všeobecné i singulárne vety o číslach, 
aplikovať ich aj na nematematické domény atď.? Nie je to celé od samého 
začiatku tak trochu absurdné, pátrať po odpovedi na otázky takého typu, či je 
číslo skôr „skupinou vecí“ alebo kriedovým znakom na tabuli alebo predsta-
vou v našej mysli alebo „logickým útvarom“? A naozaj, mnohí matematici – 
vo Fregeho dobe rovnako i dnes – by sa jednoducho takémuto filozofickému 
špekulovaniu zďaleka vyhli. Nie je to to najrozumnejšie, čo môže matematik 
urobiť? Nevyrobil si Frege problémy takpovediac sám, tým, že hľadal odpo-
vede na irelevantné (či dokonca zavádzajúce) otázky? A aby sme túto líniu 
uvažovania ešte posilnili, mohli by sme – vďaka možnosti historickej retro-
spektívy, ktorú Frege v roku 1899 nemal – pripomenúť, že nakoniec aj tak 
celé jeho snaženie o odkrytie „podstaty čísla“ skončilo neúspechom (nebolo 
to nevyhnutné?). 

Na takto vznesenú námietku, spochybňujúcu vlastne celý jeho projekt, by 
Frege určite mal veľa čo povedať. A hoci zrejme nie všetky jeho opodstatne-
nia by pre nás boli prijateľné, museli by sme mu uznať minimálne toto: Je 
síce pravda, že matematika by išla nejakou svojou cestou (ktorá by nemusela 
byť práve zlá) aj bez kladenia a zodpovedania si fregeovských otázok. A je 
pravda, že mnohí matematici sa týmito vecami nezaoberali a pritom dokázali 
významne prispieť do „matematickej pokladnice“. Je ale na druhej strane ta-
kisto pravdou, že viacerí matematici si podobné otázky kládli a snažili sa ich 
aj zodpovedať (nech to už bolo v niektorých prípadoch obmedzené len na 
zopár úvodných strán ich niekoľkostostranových matematických diel). 
A práve to, čo matematici (a občas aj matematicky angažovaní filozofi) robili 
a písali v takýchto prípadoch, vyvolávalo Fregeho nespokojnosť, mrzutosť 
a občas zrejme aj zdesenie. Podľa Fregeho totiž existovala spojitosť medzi 
takýmito povrchnými (alebo minimálne veľmi problematickými) filozofic-
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kými reflexiami o povahe čísla a tým, ako sa robila matematika ako taká. Ak 
nemáme presné definície, nemôžeme viesť prísne dôkazy, ktoré je možné 
viesť. A všetko, čo sa dá vo vede dokázať, treba dokázať a neprijímať to bez 
dôkazu – v tom sa Frege úplne zhodoval s jeho súčasníkom, matematikom R. 
Dedekindom (cf [1], 335). Takže, aby sme to zhrnuli: Frege nerieši filozofic-
ké problémy matematiky kvôli nejakej svojej záľube v špekulatívnom uvažo-
vaní, ani kvôli tomu, že by mu chýbali rýdzo matematické inšpirácie 
(a schopnosti ). Frege pokladá otázku presnejšieho uchopenia základných ma-
tematických pojmov za dôležitú tak pre filozofiu, ako aj pre samotnú matema-
tickú prax. 

Sústreďme sa teraz na jednotlivé alternatívy v chápaní čísel, ako ich Frege 
načrtáva v rozoberanom článku, a povedzme si podrobnejšie, v čom tieto kon-
cepcie spočívajú, na čom sa zakladá ich plauzibilnosť (napriek tomu, že väč-
šina z nich možno na prvý pohľad vyzerá skôr ako výsledok nejakého argu-
mentu ad absurdum). Ako východisko pre prvý klasifikačný krok si môžeme 
zvoliť nasledujúcu Fregeho vetu: „Aritmetika nevie, či jej teorémy hovoria 
o útvaroch pozostávajúcich z uhličitanu vápenatého alebo o nezmyslových 
predmetoch.“ Hoci tu Frege kladie do kontrastu iba kriedové stopy na tabuli 
a „nezmyslové predmety“, my z toho môžeme získať trochu všeobecnejší 
rozdiel medzi tými, ktorí čísla pokladajú za niečo „zmyslové“, t. j. vnímateľ-
né zmyslami (zrakom, hmatom atď.), a tými, ktorí ich chápu ako „nezmyslo-
vé predmety“. 

V zovšeobecnení môžeme ísť dokonca ešte o kúsok ďalej. Všimnime si, že 
Frege použil výraz „nezmyslové predmety“. Vychádzajúc z jeho fundamen-
tálneho ontologického rozlíšenia medzi predmetmi a funkciami (pričom pod 
„funkciami“ chápme vlastnosti aj vzťahy/relácie) a zohľadňujúc to, že ne-
zmyslovými entitami sú aj funkcie, môžeme nakoniec sformulovať prvé zá-
kladné rozlíšenie medzi zástancami tézy, že čísla sú niečo zmyslové, a repre-
zentantmi názoru, že čísla sú skôr čímsi nezmyslovým. Vlastná Fregeho 
pozícia je známa: čísla sú podľa neho skutočne nezmyslovými predmetmi, 
konkrétne, sú to určité logické predmety, a ešte konkrétnejšie (a s istým, 
v tomto kontexte, neškodným zjednodušením) by sme mohli povedať, že sú 
to rozsahy istých presne vymedzených druhorádových pojmov. Napríklad 
číslo nula je (v rámci Fregeho Základov aritmetiky) definované ako rozsah 
druhorádového pojmu byť rovnopočetný s pojmom nebyť identický so sebou 
samým. Ako sme už povedali vyššie, na tomto mieste nemáme priestor púšťať 
sa do vysvetľovania týchto fregeovských definícií. Naším cieľom skôr bude 
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vrátiť sa k tým ostatným alternatívam, ktoré Frege rezolútne kritizuje z pozí-
cie svojej logicistickej koncepcie. 

Pozrime sa teda na tých, ktorí chcú čísla interpretovať ako niečo zmyslo-
vé. V uvedenom citáte nám sám Frege ponúka dva varianty takéhoto chápa-
nia. Najskôr hovorí o chápaní čísla ako „nejakej skupiny vecí“ a hneď nato 
o chápaní čísla ako „figúry na tabuli“. V obidvoch prípadoch ide zjavne o sto-
tožňovanie čísel s nejakými (vybranými) individuálnymi časopriestorovými 
entitami. Alebo, presnejšie povedané, išlo by. Je totiž otázne, či niekto nieke-
dy reálne zastával stanovisko, aké tu vo vyhrotenej podobe prezentuje Frege. 
Zdalo by sa, že kladnú odpoveď môžeme dať minimálne v prípade toho dru-
hého variantu, ktorý sa vo filozofii matematiky zvykne označovať ako „for-
malizmus“: čísla sú znaky a matematické formuly sú reťazcami znakov, s kto-
rými matematik manipuluje podľa určitých ním stanovených pravidiel (cf [3], 
252). Najčastejšie uvádzanými zástancami takejto tézy (spomedzi matemati-
kov 19. storočia) sú nemeckí matematici Heinrich Eduard Heine a Carl Jo-
hannes Thomae (mimochodom, Thomae bol Fregeho kolegom na univerzite 
v Jene, čo zjavne dodávalo grády ich polemickým a často až uštipačným vý-
menám názorov na stránkach časopisov). Thomae i Heine sa na viacerých 
miestach svojich matematických spisov vyjadrovali tak, že čísla sú v podstate 
znaky a že zavádzanie nových čísel (napr. imaginárnych) je vlastne zavádza-
ním nových znakov, ktoré z čisto matematického hľadiska treba chápať ako 
úplne „bezobsažné schémy“ (pozri [11], 2). Charakteristický je výrok Heine-
ho, ktorý cituje vo svojej práci aj Frege: „Isté hmatateľné znaky nazývam 
číslami: existencia týchto čísel je teda mimo pochybnosti.“ (výrok citovaný 
v 2. zväzku Fregeho Základných zákonoch aritmetiky, §87). Ak by sme týchto 
autorov zobrali za slovo, naozaj by bolo pre nich ťažké vyhnúť sa dopadu 
Fregeho zdrvujúcej kritiky. Kriedové stopy na tabuli či atramentové stopy na 
papieri predsa nemôžu mať vlastnosti, ktoré v matematike pripisujeme čís-
lam. Zoberme si napríklad takú vlastnosť, akou je deliteľnosť. Samozrejme, 
jednotka ako znak na tabuli je „deliteľná“, a číslo 1 je tiež „deliteľné“ – ale 
zjavne v dosť odlišnom zmysle. Ak chce teda niekto tvrdiť, že číslo 1 je pros-
to daný znak, musí preukázať, čo to znamená povedať o tomto znaku, že je 
deliteľný v tom zmysle, aký máme na mysli, keď sa pohybujeme v matema-
tike – rozdelenie znaku „1“ na jeho hornú a dolnú časť evidentne nič nerieši. 
Okrem tejto elementárnej výhrady má, samozrejme, Frege množstvo ďalších, 
ktoré podľa neho svedčia o tom, že formalizmus (alebo „formálna aritmetika“ 
– ako sa tejto pozícii hovorilo na konci 19. storočia) je neudržateľný. Už len 
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narýchlo spomenieme, že ďalšou kľúčovou Fregeho kritikou bolo upozorne-
nie na neschopnosť formalistov vysvetliť prepojenie medzi formalisticky chá-
panou matematikou a jej očividnou aplikovateľnosťou na skutočnosť (špeciál-
ne rôzne aplikácie v prírodných vedách). 

Ak je formalizmus (v naznačenej podobe) neudržateľný, ako je to s tým 
druhým alternatívnym chápaním čísel ako niečoho zmyslového? Ako si mô-
žeme spomenúť, Frege hovorí aj o takom teoretickom variante, podľa ktorého 
by čísla boli „skupinami vecí“ (Gruppen von Dingen). V tomto prípade je 
oveľa viac na stole otázka, či Frege zachytáva nejaký skutočne zastávaný ná-
zor na povahu čísel, alebo zámerne zjednodušuje a vyhrocuje obsah vyjadrení 
niektorých matematikov a/alebo filozofov, s ktorými zásadne nesúhlasí. Aby 
sme lepšie porozumeli tomu, čo chce Frege povedať, bude výhodné, ak vez-
meme do úvahy opäť jedno z jeho predchádzajúcich diel, konkrétne Základy 
aritmetiky, kde môžeme v rámci paragrafu 28 nájsť trochu bližšie vymedze-
nie. Názov tohto krátkeho paragrafu je „Die Anzahl als Menge“, čiže „Číslo 
ako množina“ a Frege v ňom prezentuje názory „niektorých autorov“5 na po-
vahu čísla (pozri [7], 36). Tu je potrebné v prvom rade povedať, že nemecký 
výraz Menge na tomto mieste nemá význam, ktorý poznáme z dnešnej teórie 
množín (teória množín v tom čase ešte len vznikala), ale znamená skôr niečo 
ako „množstvo“, „mnohosť“, „súbor“. Nakoniec, potvrdzujú to aj Fregeho 
formulácie v danej pasáži – sám poznamenáva, že tento výraz sa používa dosť 
neurčitým spôsobom, pričom niekedy sa približuje k významu takých slov 
ako sú „agregát“ či „skupina“ (Gruppe), ktoré poukazujú na priestorové „spo-
lubytie“ (räumliches Zusammensein). Frege však ďalej nehovorí, ako si pres-
nejšie máme predstavovať názor takých matematikov, ktorí by chápali čísla 
ako takéto fyzické skupiny vecí. Je možné, že takýto názor pokladal za natoľ-
ko absurdný, že sa uspokojil iba s naznačením takejto pozície. Veľmi rýchlo 
totiž (na konci § 28) prechádza k inému, sofistikovanejšiemu chápaniu čísel, 
a to k chápaniu, ktoré už nehovorí o „množine (skupine) vecí“, ale o „mno-
žine jednotiek“. Na druhej strane, Fregemu treba dať jednoznačne za pravdu 
v tom, že aj sofistikovanosť tohto druhého „množinového“ chápania čísel sa 
môže veľmi ľahko ukázať ako zdanlivá, pokiaľ nie je dostatočne jasné, čo sa 

                                                 
5 Okrem Thomaeho Frege v tejto časti neuvádza žiadne konkrétne meno ani citát, ktorým 

by doložil existenciu takéhoto chápania čísel. Ako sme však hovorili vyššie, Thomae pat-
rí skôr k formalistom, takže by sa celkom prirodzene žiadalo doplniť výklad o nejakú 
ukážku kritizovaného názoru. 
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tu myslí pod „jednotkou“. Ak totiž pod „jednotkou“ budeme rozumieť, tak 
ako niektorí matematici (Frege v tejto súvislosti cituje E. Schrödera)6, každý 
počítateľný predmet, každú z vecí, ktoré môžeme spočítať, potom sa – v prí-
pade, že počítame fyzické objekty – vlastne opäť dostávame k predchádzajú-
cemu problematickému chápaniu, ktoré robí z čísel „skupiny predmetov“. 
A presne v tomto duchu Frege podáva veľmi precíznu kritiku rôznych spôso-
bov, ako interpretovať slovo „jednotka“ v jednotlivých súdobých koncep-
ciách, ktoré sa všetky v konečnom dôsledku odvodzujú od dávneho euklidov-
ského „definovania“ čísla ako „mnohosti (pléthos) zloženej z jednotiek (ek 
monadon)“. Fregeho kritické úvahy v Základoch aritmetiky týkajúce sa po-
jmu jednotky ďalej sledovať nebudeme, namiesto toho zakončíme túto časť 
jedným veľmi jednoduchým Fregeho postrehom na adresu všetkých tých, 
ktorí by chceli číslo definovať prostredníctvom takých termínov ako „skupi-
na“, „mnohosť“ a pod. Nedostatočnosť takéhoto chápania sa podľa neho pre-
javuje už v tom, že čísla ako 0 a 1 pritom zostávajú bokom, resp. musí sa pre 
ne hľadať nejaké osobitné vysvetlenie. Aká by to bola skupina, ktorá by po-
zostávala z 0 vecí? 

V našom úvodnom citáte nám zostalo ešte jedno chápanie čísla, ktoré sa 
dá v rôznych podobách identifikovať u mnohých autorov 19. storočia a ktoré 
predstavovalo jeden z hlavných terčov Fregeho najsústredenejšej kritiky. Ide 
o názor, že číslo je (povedané Fregeho slovami) „niečo duševné, o čoho vzni-
ku nás musí poučiť psychológia“. Tento názor na podstatu čísla sa neskôr (v 
sekundárnej literatúre) začal označovať ako „psychologizmus“, aj keď zrejme 
neexistuje žiadny konkrétny autor, ktorý by sa dobrovoľne k tejto nálepke 
prihlásil a osvojil by si ju ako označenie svojho filozofického stanoviska. 
V tomto prípade však určite netreba pochybovať o tom, že vo Fregeho dobe 
skutočne existovali tendencie k psychologizujúcemu chápaniu matematických 
objektov a tiež matematických operácií. My sa tu spolu s Fregem sústredíme 
výlučne na psychologické chápanie čísel, ktoré malo ambíciu postihnúť „pod-
statu čísla“. (Nejde totiž o to – a ani samotnému Fregemu nešlo o to – aby 
sme a priori vylučovali možnosť psychologických skúmaní matematiky /a 
matematikov/, problematickým sa psychologický prístup môže stať skôr tým, 
že si nárokuje odhalenie ontologického statusu matematických objektov.) 

                                                 
6 Pozri ([7], 37). 
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Čo to vlastne znamená chápať čísla ako niečo „duševné“? Ako sa takéto 
chápanie vzťahuje k predchádzajúcim dvom? Pokladá psychologista číslo za 
niečo zmyslové alebo nezmyslové? Opäť si pomôžeme príslušnou pasážou zo 
Základov aritmetiky, kde Frege rozoberá psychologistické chápanie čísel 
v paragrafov 26 a 27.7 Aby lepšie vymedzil pozíciu psychologistov a tým 
efektívnejšie mohol prejsť k zásadnej kritike, Frege v tejto časti zavádza nie-
koľko kľúčových rozlíšení, ktoré budú charakteristické pre celú jeho ďalšiu 
filozofiu matematiky. Predovšetkým je to rozlíšenie medzi objektívnym 
a skutočným (wirklich). Pre Fregeho to v žiadnom prípade nie sú synonymné 
termíny – skutočné (t. j. časopriestorové) je vždy aj objektívne, no objektívne 
môže byť aj to, čo nie je skutočné. Ako nematematické príklady niečoho ob-
jektívneho a zároveň neskutočného Frege uvádza zemskú os a hmotný stred 
Slnečnej sústavy. Pod „objektívnym“ myslí Frege to, čo má svoje zákonitosti, 
to, čo je pojmovo uchopiteľné a vyjadriteľné v jazyku. K tomu však treba ešte 
dodať, že je to zároveň niečo, čo nevzniká ako produkt nášho pociťovania, 
vnímania či myslenia. V tomto ohľade sa odlišuje od subjektívneho, ktoré je 
závislé od mysle jednotlivého subjektu. Frege síce ďalej poznamenáva, že 
pod objektivitou nemyslí nezávislosť od rozumu, čo by mohlo naznačovať, že 
napr. aj také objekty, ako sú čísla (ktoré sú podľa neho síce neskutočné, ale 
objektívne) by mohli byť v nejakom „vyššom“ zmysle subjektívne (povedz-
me v kantovskom transcendentalistickom zmysle). Fregeho poznámky na 
uvedenom mieste sú však príliš strohé na to, aby sme mohli vyvodzovať taký-
to záver. Skôr sa zdá, že touto formuláciou chcel iba pripomenúť, že rozum je 
nevyhnutnou podmienkou akéhokoľvek hovorenia o veciach, ktoré si chce 
robiť nárok na zmysluplnosť a pravdivosť. 

Z hľadiska uvedených rozlíšení (objektívne vs skutočné, objektívne vs 
subjektívne) môžeme povedať, že čísla chápané ako niečo „duševné“ by (vo 
fregeovskom zmysle) nebolo ani niečím zmyslovým, ani niečím nezmyslo-
vým. Zmyslové predmety sú totiž skutočné (a tým aj objektívne), zatiaľ čo 
nezmyslové („abstraktné“) objekty sú síce ne-skutočné, ale objektívne. Du-
ševné „entity“ sú teda skôr „subjektívne entity“ – a na označenie tohto druhu 
entít Frege systematicky používa výraz „predstavy“. A je to práve tento výraz, 
ktorý sa hojne objavoval pri pokusoch rôznych matematikov a filozofov cha-
rakterizovať, čo je to číslo. Čísla boli označované za predstavy sui generis. 

                                                 
7 Pozri ([7], 33 – 36). 
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To, čo sa presne myslelo pod „predstavou“ však nebolo ani zďaleka jasné. 
Preto hlavná Fregeho zásluha na tomto poli spočíva v tom, že, po prvé, trval 
na tom, aby sa jasne povedalo, čo je to číslo ako „predstava“, a aby sa z tohto 
explicitného chápania následne vyvodili všetky konzekvencie, – a, po druhé, 
jeho zásluhou je, že ponúkol vlastné vymedzenie (aj keď nie definície!) výra-
zov ako „predstava“, „pojem“, „predmet“, ktoré mu umožnili zrozumiteľnej-
šie štrukturovať filozofickú diskusiu o objektivite a subjektivite v matema-
tike. Na základe svojich vymedzení mohol napr. Frege usudzovať takto: ak by 
číslo bolo predstavou, muselo by byť mojou predstavou, alebo predstavou 
nejakého iného konkrétneho človeka. No predstava niekoho iného je už inou 
predstavou – takže by sme mali napr. toľko čísel 2, koľko je subjektov, ktorí 
práve majú vo svojej mysli číslo dva (ako predstavu). A samozrejme, počet 
čísel dva by sa neustále menil, v závislosti od mentálneho rozpoloženia jed-
notlivých mysliacich bytostí. Toto sú pre Fregeho (a zrejme nielen pre neho) 
„podivnosti“, ktoré by vyplynuli z psychologistického poňatia čísel. Pravda-
že, mohli by sme povedať, že takáto kritika je prepiata a že nikto z Fregeho 
súčasníkov to takto nemyslel (alebo by sme prípadne mohli bite the bullet 
a pokúsiť sa ukázať, že dôsledok existencie obrovského a neustále sa menia-
ceho počtu jednotlivých čísel je z hľadiska matematiky neškodný, i keď pri-
ma facie pôsobí kontraintuitívne, ba možno až absurdne). V každom prípade 
by sa však dalo spolu s Fregem povedať: ak ste to nemysleli takto, povedzte 
presnejšie, ako ste to mysleli, resp. predložte ucelenú, koherentnú a pojmovo 
prepracovanú koncepciu psychologisticky chápaných čísel. A je nespornou 
pravdou, že taká koncepcia v čase Fregeho kritiky neexistovala. Nech už by 
teda Fregeho námietky boli akokoľvek nedostatočné z pohľadu nejakého hy-
potetického psychologizmu neskoršieho dáta, v dobe, v ktorej Frege pôsobil, 
boli úplne opodstatnené a (retrospektívne hodnotené) zaúčinkovali v prospech 
istého očistného procesu v rámci psychologistického spôsobu vyjadrovania sa 
nielen vo filozofii matematiky, ale aj v iných filozofických disciplínach (filo-
zofická logika, filozofická sémantika). 
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This article is analysis of Arendt´s and Patočka´s concepts of freedom, the power 
and the origin of totalitarianism. Arendt´s and Patočka´s interpretations show an 
interaction between totalitarianism in its political form on the one hand, and on 
the other totalitarianism as a phenomenon which is part of our modern world, as 
a tendency which has penetrated every aspect of the existence of the modern per-
son. 
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Keď všetci uvažujú rovnako, 

                                                nikto nemyslí.  
Walter Lippmann 

 
Úvodné poznámky 

Jedným z kľúčových motívov myslenia dvoch významných filozofov 20. 
storočia, Jana Patočku a Hannah Arendtovej, je snaha pochopiť modernú 
technickú civilizáciu, motívy ľudského konania a zmysel našej ľudskej situá-
cie. Otázku, čo vlastne situácia človeka je, usúvsťažňujú s otázkou situácie 
Európy v 20. storočí. V konkrétnej rovine sa to ukazuje ako snaha orientovať 
sa v situácii, v ktorej sme, čo si vyžaduje odpovedať na otázku, aké je naše 
miesto vo svete, ako aj na otázku spôsobu myslenia moderného človeka. 
Arendtová a Patočka sa zaoberajú európskou kultúrou, usilujú sa mysliteľsky 
porozumieť európskej duchovnej tradícii a „problémom európskeho ľudstva“ 
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([17], 161).1 Zároveň sa usilujú objasniť korene európskeho umenia politiky 
v kontexte gréckej myšlienkovej tradície vychádzajúc z analýzy európskeho 
filozofického myslenia a kultúry, ako aj vlastnej skúsenosti s totalitnými re-
žimami. V prípade Arendtovej išlo o jej židovský pôvod, ktorý bol na jednej 
strane príčinou úteku z rodného Nemecka pred hitlerovským režimom najprv 
do Francúzska a neskôr do Spojených štátov a na strane druhej bol východi-
skom pre stretnutie sa s fenoménom totalitarizmu, ktorý sa neskôr stáva 
ústrednou témou jej diela.2 V prípade Patočku išlo najprv o stretnutie sa 
s totalitnou mocou nacistického Nemecka v roku 1936, kedy sa ako mladý 
asistent emeritovaného profesora Edmunda Husserla vo Freiburgu spolu 
s ďalšími Husserlovými žiakmi L. Landgrebom a františkánom Hermanom 
Leo Van Bredom usilovali o záchranu Husserlových spisov založením Hus-
serlovho archívu v Lovani. Druhým stretnutím bol totalitný politický režim 
v bývalom Československu, kedy paradoxne o štyridsať rokov neskôr po Pa-
točkovej iniciatíve založiť Husserlov archív, zachraňujú žiaci Jana Patočku 
jeho dielo a v roku 1990 vytvoria Patočkov archív v Prahe. Aj Arendtová aj 
Patočka boli osobnosti činné vo verejných veciach. Patočka bol signatárom 
Charty 77 a jeden z jej troch hovorcov. V Charte a niektorých jej textoch, kto-
ré napísal, sa naplno prejavila Patočkova filozofická aj občianska angažova-
nosť za veci obce.3 Arendtová bola politická teoretička, kritička totalitarizmu, 
rozpravy o rasizme, o hnutí za ľudské práva v Spojených štátoch, o vzniku 

                                                 
1 Obidvaja sa prikláňajú k tej filozofickej línii, ktorá poukazuje na úpadkovosť Európy 

a ukazuje stratu duchovného základu Európy – E. Husserl, M. Heidegger, K. Jaspers, F. 
Nietzsche. 

2 Arendtová v konfrontácii s aktuálnou situáciou a stretnutím sa s nacistickým totalitariz-
mom v Nemecku kladie naliehavú otázku, či je ešte vôbec možné znovu politicky mys-
lieť po Osvienčime. Viac In: ([3], 328 – 360). 

3 Martin Palouš vo svojej prednáške Nad Patočkovými textmi k Chartě 77 po třiceti letech 
spomína, že Patočka tieto texty „nepísal v situácii, ktorá by bola priaznivá pre filozofo-
vanie – v momente, kedy je človeku daná možnosť premýšľať v pokojnom ústraní ... na-
písal ich uprostred najintenzívnejšieho boja vo svojom živote, deň čo deň vypočúvaný 
orgánmi Štátnej bezpečnosti... Ak ich čítame po tridsiatich rokoch, je ihneď zrejmé, že sa 
tu nehovorí rečou politikov, právnikov či publicistov. Svoje postoje a názory tu totiž vy-
jadruje niekto, kto je zvyknutý vyjadrovať sa filozoficky; mysliteľ, ktorý opustil svoje 
domáce akademické prostredie, kde sa venoval ideám, ktoré sídlia podľa Platónovho dia-
lógu Faidros kdesi v nadnebesí, a vydal sa cestou Sokrata...“ ([15], 405 – 406). 
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štátu Izrael, o smerovaní sionizmu, o vojne vo Vietname a v otázkach pocho-
penia židovskej otázky v modernom veku. 

V dialógu so západnou myšlienkovou tradíciou sa tak Patočka aj Arendto-
vá pokúšajú odpovedať na otázku v čom vlastne spočíva povaha totalitariz-
mu, a či ľudstvo dokáže uplatňovať svoju schopnosť zdravého rozumu 
a správneho, vyváženého úsudku. Obidvaja hľadajú možnosti ako a či vôbec 
sme schopní porozumieť totalitarizmu – „vysporiadať sa a zmieriť sa so sve-
tom, v ktorom sú také veci vôbec možné“ ([3], 308). 

Význačným podnetom k zamysleniu sa nad koreňmi a tradíciou európske-
ho poňatia a aj realizácie politického života ľudí sú pre nich najmä morálne 
a politické otázky, ktoré vždy v dejinách kladie súčasná situácia sveta. Eticko-
morálna problematika nie je pre nich abstraktná akademická záležitosť, ale 
aktuálne prežívaná téma. Skúsenosť s fašizmom a tragédiou židovskej komu-
nity, totalitný režim socialistických krajín, tlak politického režimu na intelek-
tuálny život sú situácie, ktoré prežívajú a filozoficky reflektujú. Dôležitým sa 
ukazuje problém zodpovednosti a reflexia občianskych postojov v podmien-
kach totalitných systémov, a javov s nimi spojených – zámena politickej služ-
by verejnému prospechu za prospech výhodných funkcií, vulgarizácia a pro-
fanácia poslania politiky, kultúry a vedy a nepochopiteľná schopnosť a od-
vaha ľudstva k svojmu sebazničeniu. Napokon aj to, čo Gréci chápali pod 
pojmom politika a brali to ako umenie, sa podľa nich v dejinách často zvrhlo 
na činnosť, ktorá s umením nemá nič spoločné. 

Arendtová poukazuje na jeden zo základných pilierov európskeho mysle-
nia, ktorý objavuje v Platónovej predstave „ideálneho štátu“ a jeho opore vo 
večných ideách. Ide o predstavu západnej filozofie o „objektívnej povahe“ 
nášho poznania, ktorého skutočným nositeľom nie sú konkrétni a jedineční 
ľudia, ale kantovský transcendentálny subjekt. V tomto kontexte Arendtová aj 
Patočka objavujú napätie medzi konaním a myslením, medzi politikou a filo-
zofiou, pričom základom tohto napätia je pluralita ľudských bytostí: „ľudia 
a nie Človek žijú na tejto zemi a obývajú tento svet“ ([5], 305). Patočka k to-
muto problému pristupuje z fenomenologického hľadiska a najmä z položenia 
otázky zmyslu a porozumenia bytiu-na-svete. 

 
Téza, ktorú predkladáme v tomto článku sa týka zdôvodnenia dôležitosti 

ambivalentnosti nášho pobytu vo svete. Konanie sa vždy odohráva v súvis-
losti so svetom a súvislosť sveta je slobodným priestorom nášho konania. 
Ambivalentnosť nie je možné zrušiť, zredukovať na jediný význam, na to čo 
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Nemci označujú ako Eindeutigkeit – jednoznačnosť, jediný pohľad, ktorý je 
vybavený rutinnými postupmi a vedie k ideológii asimilácie.4 Totalitný režim 
neumožňuje ľuďom žiť v ambivalencii dobra a zla, pravdy a nepravdy, 
a predkladá k povinnému uznaniu hotovú a naplánovanú budúcnosť. Patočka 
zo svojej fenomenologickej pozície vyzýva spolu s Husserlom k návratu k ve-
ciam, najmä k ich problematickosti, nehotovosti. Hľadá možnosti ako ukázať, 
že veci majú aj iné rozmery než nám to predkladá priamočiary výklad totalit-
nej ideológie. 

 
Vec myslenia, konanie a moc 

Výsostne filozofickou témou je podľa Arendtovej téma „myslenia“, ktorá 
určitým spôsobom súvisí s konkrétnym aktuálnym podnetom, s politickou 
závažnosťou a má fundamentálny spoločenský dosah. 

Otázku myslenia Arendtová smeruje do oblasti morality ľudského správa-
nia v súvislosti s procesom s vojnovým zločincom R. Eichmannom, ktorého 
sa zúčastnila. Arendtová bola pri procese prekvapená tým, čo v správe o pro-
cese nazvala „banalitou zla“. ([4]) Zlo a jeho spoločenské dôsledky popisuje 
nie ako prejav „morálneho defektu“, zlomyseľnosti, ideologického presved-

                                                 
4 Zygmunt Baumann v jednom rozhovore z roku 2010 s názvom Dnešná atmosféra je pre 

vystrašenú väčšinu poukazuje na tzv. Hobbesovu otázku: Ako je možné, že ľudské bytos-
ti, ktoré zo svojej podstaty majú vôľu a predtým ako konajú sa musia sami rozhodovať, 
aj tak sa môžu začať správať predvídateľne, t. j. podľa toho istého vzoru, rutinne? Ako 
vlastne minimalizovať vplyv náhody a nevypočítateľnosti v správaní ľudských bytostí, 
ktoré boli obdarené slobodnou vôľou? Pre modernú dobu je charakteristické, že inštitúcie 
a firmy sa pokúsili, a môžeme konštatovať, že veľmi úspešne, hľadať možnosti ako pre-
svedčiť a usmerniť ľudí tak, aby sa správali istým spôsobom, pričom zároveň mali hľa-
dať nástroje na ovplyvňovanie tohto správania. Výsledkom je správanie ľudí vopred ur-
čeným, pravidelným a monotónnym spôsobom. Ide de facto o prejav poslušnosti. Kto tu 
však nesie zodpovednosť? Táto sa akoby preniesla z riadiacich pracovníkov na jednotliv-
cov – zodpovednosť za následky riadených aktivít na tých, ktorí ich vykonávajú. Bau-
mann túto myšlienku ešte radikalizuje, keď modernú organizáciu pracovného procesu 
spája s potencialitou holokaustu. V špecializovanom pracovnom procese modernej doby 
sa zodpovednosť jednotlivého pracovníka redukuje na dodržanie technológie a maximál-
nej efektívnosti vyčleneného úseku činnosti. Viac In: ([9]). Baumann podobne ako B. La-
tour a W. Liessmann hovorí o inštrumentálnej racionalite, ktorá prevládla v súčasnom 
svete, v ktorom je hlavným ukazovateľom kalkulácia, efektívnosť, pričom však máme 
len malé možnosti kontrolovať aplikáciu tejto racionality a málo dôvodov spoliehať sa na 
civilizované záruky proti neľudskosti. 
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čenia, nie ako niečo extrémne, démonické, ale len akési „dodržiavanie in-
štrukcií“, bez vlastného mravného postoja a bez záťaže svedomia. Arendtová 
hovorí o „banalite“ konania zlého, ktoré nemá žiadnu vnútornú príčinu, či už 
v podobe nenávisti alebo nízkeho charakteru, a ktoré spoločnosťou ani nie je 
brané ako zlo. Je skôr niečím ako pracovnou náplňou. Podľa Arendtovej v ta-
komto postoji chýba myslenie, ide o bezmyšlienkovitosť, ktorá nie je hlúpos-
ťou, resp. nevzdelanosťou. Eichman sa prejavuje úplnou neschopnosťou mys-
lieť. Arendtová tak vo svojom diele Eichmann v Jeruzaleme hľadá súvislosť 
medzi schopnosťou myslieť a zlom. Pýta sa, či nám výkon aktivity myslenia 
môže zabrániť páchať zlo a či nám nejakým spôsobom môže zabrániť zúčas-
tňovať sa na takých typoch zločinov, ktoré sú príznačné pre totalitné režimy 
([4], 160 – 161). Podľa Arendtovej v tejto rezistencii voči zlu totalitarizmu 
zlyhala morálka v zmysle pozitívne vymedzených pravidiel správania a ko-
nania. Môžeme vidieť ako sa Arendtová vo svojom diele vracia k popisu situ-
ácie, v ktorej akoby cez noc došlo k výmene celého súboru mravných noriem. 
Ešte nepochopiteľnejšie sa jej javí jednoduchosť s akou sa pridali masy ľudí 
zo všetkých spoločenských vrstiev a prispôsobili sa vzniknutým udalostiam. 

Arendtová však poukazuje aj na tých, ktorí masovému pritakaniu povedali 
nie a rozhodli sa pre utvorenie si vlastného náhľadu, čo chápe ako súdnosť, 
ako schopnosť súdiť. Jednou z príčin nástupu totalitných režimov k moci bola 
neschopnosť či neochota vyslovovať k prebiehajúcemu politickému dianiu 
samostatný, slobodný súd ([2], 24). Morálna súdnosť tým, že umožňuje odlí-
šiť dobré od zlého vystupuje ako podmienka možnosti posúdiť práve prebie-
hajúce konanie, na ktorom môžem participovať. Morálna súdnosť sa neodvo-
láva na všeobecné pravidlo, pod ktoré subsumuje jednotlivé prípady, ani na 
tradíciou zdieľané štandardy a pravidlá pre rozlišovanie medzi dobrým 
a zlým. Arendtová odhaľuje zásadnú neúčinnosť týchto pravidiel. Morálna 
súdnosť súdi konanie v určitej konkrétnej situácii a zároveň rozhoduje o bu-
dúcej možnosti podieľať sa na tomto konaní. Morálna súdnosť spája v sub-
jekte podľa Arendtovej pozíciu aktéra a „diváka“, ktorý je schopný kritickej 
sebareflexie vlastného konania, ktorý nielen čin vykonal, ale sa k nemu spät-
ne myšlienkovo vzťahuje. V tejto súvislosti s morálnou súdnosťou ako súd-
nosťou reflektujúcou hovorí o svedomí, ktoré poskytuje kritérium súladu, 
bezrozpornosti – mám konať tak, aby som sa sám so sebou nedostával do 
rozporu, „aby som mohol žiť sám so sebou, keď nadišiel čas premýšľať 
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o svojich skutkoch a slovách. Svedomie je anticipácia druha, ktorý na vás 
čaká, pokiaľ sa vraciate domov“5 ([6], 210). S problémom morálnej súdnosti 
a konania ďalej tematizuje otázku zodpovednosti. Nakoľko sa konanie nevy-
čerpáva v jednom izolovanom čine a ku konaniu vždy patria aj nezamýšľané 
dôsledky, je „problematická predstava plnej zodpovednosti za to, čo som nie-
ktorým svojim pôvodným činom uviedol do pohybu“ ([5], 223 – 224). 

Arendtová sa zaoberá otázkou nakoľko zodpovednosť za zločiny totalita-
rizmu je možné rozšíriť aj o tých, ktorí síce priamo neboli strojcami týchto 
zločinov, ale ktorí sa na nich podieľali poslušným výkonom pridelenej funk-
cie či poslúchaním rozkazov nadriadených. Podľa Arendtovej je ľudské kona-
nie intersubjektívne, a preto je nevyhnutné pozerať sa aj na zdanlivo pasívnu 
poslušnosť ako na schvaľovanie či podporu tých činov, ktoré iniciujú vodco-
via. Odmieta predstavu, že by sa na poslušnosť či konformitu malo pozerať 
ako na ne-konanie, za ktoré nikto nemôže niesť zodpovednosť. „Žiadny člo-
vek, a to ani vo vysoko byrokratizovaných systémoch, nie je „kolieskom 
v stroji“, ale nesie svoj podiel spoluzodpovednosti a viny za spoločný „pod-
nik“.“ ([2], 47) Arendtová pripúšťa kolektívnu zodpovednosť, ktorá sa preja-
vuje vo verejnom priestore, kde ľudia tvoria nejaké spoločenstvo „ktoré ne-
môže rozpustiť žiadny akt mojej vôle“ ([2], 149), takže primárne ide o poli-
tické spoločenstvo, ktoré preberá na seba zodpovednosť za činy svojich čle-
nov na jednej strane a za to, čo bolo vykonané v jeho mene, a to aj v minulos-
ti na strane druhej. Avšak za to nenesie vinu, či už z hľadiska morality alebo 
legality. Arendtová nepripúšťa pojem kolektívnej viny tak, ako to napríklad 
tematizuje Karl Jaspers, pretože tento pojem je pre ňu vnútorne rozporným 
pojmom ([2], 147). 

Patočka v tomto kontexte hovorí o solidarite otrasených, ktorí na základe 
spoločnej skúsenosti vyjadrujú dištanciu voči totalitným nárokom moci ([17], 
129 – 130). 

V súvislosti s otázkou myslenia sa Arendtová tiež vracia k tým výpove-
diam o dobe, ktoré ohlasujú koniec – teológie, filozofie, dejín. Ide o kritiku 
tradície, ktorá na jednej strane nie je odsúdením minulosti, či tradície, ale je 

                                                 
5 V tomto kontexte Arendtová spomína Platónov dialóg Gorgias, kde Sokrates hovorí: 

„A predsa sa domnievam, môj milý, že by bolo lepšie, aby moja lýra bola rozladená 
a hrala falošne a aby falošne spieval zbor, ktorý by som riadil ja, a aby celý svet so mnou 
nesúhlasil a hovoril opačné veci, než by som mal byť ja sám so sebou v nesúlade a sebe 
odporoval“ ([6], 199). 
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kritickým prehodnotením. Čo sa vlastne myslí, keď hovoríme o konci, alebo 
že filozofia, teológia, dejiny dospeli k svojmu koncu? Podľa Arendtovej to, čo 
už dnes nie je presvedčivé, je len spôsob ako sme si Boha, filozofiu, či meta-
fyziku predstavovali – „nie že by otázky, ktoré sú tak staré ako ľudia sami 
stratili zmysel, ale že prestal byť prijateľný spôsob, ako sa chápali a zodpo-
vedali“ ([6], 22). Aj keď môžu naše spôsoby myslenia byť takýmito otázkami 
silne zasiahnuté, naša schopnosť myslenia nie je diskutabilná. Sme mysliace 
bytosti, ktoré schopnosťou myslieť presahujú hranice poznania, dosiahnutia 
znalostí ako predpokladov konania. Požadovať od každého človeka aby uplat-
ňoval schopnosť myslieť v konečnom dôsledku znamená dovolávať sa jeho 
zodpovednosti za jeho vlastné činy. 

V dielach Život ducha a Vita Activa Arendtová pristupuje k mysleniu ako 
k špecifickej činnosti ducha, a zároveň zdôrazňuje nutnosť rozlišovať tak ako 
Kant medzi rozumom (Vernunft), ktorý disponuje myslením tých vecí a otá-
zok, ktorých sa síce nie je možné vzdať, ale je potrebné rezignovať na istotu 
a exaktnú dokázateľnosť odpovedí, a intelektom (Verstand), v zmysle pozna-
nia, zrozumiteľnej znalosti. V diele Život ducha uvádza, že „Rozlíšenie medzi 
schopnosťou rozumu a intelektu korešponduje s rozlišovaním dvoch úplne 
rozdielných duchovných činností, myslením a poznávaním, a práve tak rozli-
šovaním dvoch úplne rozdielnych cieľov, zmyslu v prvom prípade a poznat-
kom v prípade druhom“ ([6], 27). 

V tejto súvislosti treba ešte povedať, že Arendtová, ale aj Patočka v nad-
väznosti na Heideggera rozlišujú medzi poznaním a myslením v kontexte od-
krývania pravdy: „Rozum nepátra po pravde, ale po zmysle. A pravda a zmy-
sel nie sú jedno a to isté. Základný omyl, ktorému podliehajú všetky špeciálne 
metafyzické klamlivé súdy, spočíva v tom, že sa zmysel chápe na spôsob 
pravdy“ ([6], 28). 

Filozofické odpovede na otázku čo je myslenie súvisia podľa Arendtovej 
a Patočku s morálnymi otázkami, ktoré usúvsťažňujú s kritikou technickej 
civilizácie, ktorá sa vyznačuje technickým spôsobom myslenia. Obidvaja tu 
poukazujú na Heideggerovu analýzu myslenia technického veku.6 Ide o tech-

                                                 
6 Martin Heidegger tejto téme venoval viaceré práce napr. Die Zeit des Weltbilde, Die Fra-

ge nach der Technik, v ktorých hľadá pôvod technického, predmetného myslenia. Ukazu-
je inštrumentálny prístup k technike, v ktorom je technika prostriedkom na dosahovanie 
určitých cieľov. Podstata techniky sa však Heideggerovi ukazuje v niečom inom. Techni-
ka je špecifický spôsob odkrývania sveta, ktorý nazýva zostavou – das Ge-stell. Vo svete 
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nický spôsob myslenia, kalkulujúci, prejavujúci sa automatizáciou činnosti, 
vzorovým prístupom pre spracovávanie informácií a rutinou. Je to myslenie 
závislé, zbavené možnosti slobodne sa rozhodovať, preto sa človek stáva ná-
strojom technologickej moci, disponovania a kontroly. 

Patočka vo svojom texte Nadcivilizácia a jej vnútorný konflikt, ktorý je 
časťou nedokončeného filozofického projektu Negatívny platonizmus považu-
je za nositeľov technickej civilizácie obe verzie západnej modernity – tzv. 
radikálnu, t. j. komunistickú – totalitnú i modernú, t. j. kapitalistickú. V tomto 
kontexte môžeme jeho kritiku technickej civilizácie chápať z pozície kritiky 
tzv. redukcionistického prístupu k súcnu. Takýto prístup sa vyznačuje reduk-
ciou súcna len na také súcno, ktoré je dané ako hotové alebo je k dispozícii. 
Ide o prístup, kedy človek získava potrebu zmocniť sa takéhoto súcna, popí-
sať ho, vtesnať ho do presne vymedzeného rámca (teoretického, politického, 
ale aj morálneho a spoločenského.) Pri svojej analýze technickej civilizácie 
Patočka poukazuje na niektoré charakteristické črty európskeho myslenia, 
ktoré je založené na vede. Akcentuje pritom jej nihilistický, zmyslu zbavujúci 
charakter ([16], 77 – 78). Veda totiž umožňuje človeku stále viac ovládať 
súcna a získavať ich pre seba, ale zároveň človeku predkladá súcno ako by-
tostne nezmyselné, a preto mu berie ten rozmer, prostredníctvom ktorého sa 
človek môže vzťahovať k bytiu. Preto moderná civilizácia, ktorá je síce zalo-
žená na vedeckých základoch, vlastne znemožňuje človeku plniť jeho úlohu, 
t. j. prepájať súcno s bytím. Špecifická úloha človeka vo svete spočíva podľa 
Patočku v našej možnosti nechať veci byť tým, čím sú, t. j. priviesť veci k ich 
vlastnému počiatku, bytiu. Moderná veda sa toto bytie neusiluje tematizovať. 

Aj Arendtová poukazuje na zásadnú úlohu modernej vedy pri novom po-
ňatí sveta, v ktorom sa rozširujú totalitné tendencie. Moderné prírodné 
a spoločenské vedy pracujú na báze formálnej schémy objektivity, nepripúš-
ťajú slobodu ľudského sveta a človeka považujú za súčasť prírody. Arendtová 
                                                                                                               

ako zostave sú veci podľa plánu zostavené, zaistené, zhromaždené tak, aby poskytli to, 
čo sa od nich požaduje a očakáva. Takýmto prístupom si skutočnosť môžeme kedykoľ-
vek naplánovať a objednať, svet je nám vlastne k dispozícii. Technický spôsob odkrýva-
nia sveta vyzýva človeka, aby si objednal, zabezpečil skutočnosť ako pohotovú sústavu. 
V takejto štruktúre sveta je činnosť jednotlivca podriadená aparátu anonymnej moci, 
v ktorej je každý zastupiteľný. Ide o výkonnostný aparát, v ktorom je všetko zamerané na 
obrovskú produkciu, vysoký pracovný výkon, v ktorom sa produkujúci pracovník stáva 
súčasťou „mašinérie“, ktorá pracuje ako dobre naolejovaná skupina. Viac In: ([12], 117 – 
122). 
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aj Patočka hovoria o objektivizácii prírody ako fundamentálnom prvku mo-
dernej ľudskej skúsenosti, ktorej cieľom je predvídanie. Napokon aj moderná 
technológia sa ukazuje ako spôsob ovládania sveta, založeného na možnosti 
predpovedať spôsob ako budú deje a chod vecí prebiehať. Obidvaja poukazu-
jú na to, že táto formálna schéma objektivity je aplikovaná nielen na prírodu, 
ale aj človeka, spoločnosť a ďalšie časti našej skúsenosti. Spoločenské vedy 
tiež pracujú na báze predvídateľnosti ľudského správania človeka ako spolo-
čenskej bytosti. Problém vidia v tom, že predmetom poznania v tomto prípade 
je ľudská existencia, ktorá nie je niečím nemenným, stálym, nie je nejaký typ, 
ktorý by bolo možné použiť k predpovedaniu vývoja spoločnosti ako celku. 
Ľudská existencia sa vymyká vo svojej povahe kalkulácii, nemôžeme ju pre-
mieňať na formálny, na každého aplikovateľný systém, a to minimálne z rovi-
ny uznania ľudskej dôstojnosti. Aj dnes vidíme, že spoločnosť smeruje k stále 
väčšiemu zvyšovaniu produktivity a zisku, a že vychádza z tohto modelu člo-
veka. V tomto zmysle sa človek stáva súčasťou „mašinérie“, ktorá je síce 
schopná stupňovať svoj výkon ako aj jeho dôsledky, avšak nie je schopná 
pochopiť ich a rozumieť im. Bez toho, aby si to ľudia vôbec uvedomovali, 
stávajú sa súčasťou prepočítateľného potenciálu, v ktorom sú vecou medzi 
vecami. ([13]) 

 
Arendtová aj Patočka skúmajú načrtnuté problémy v kontexte otázky ľud-

ského konania, ktorá je podľa nich najstaršou otázkou teórie politiky. Práve 
v tejto otázke môžeme odhaliť výrazný vplyv Arendtovej na Patočkovo dielo, 
a to najmä v súvislosti s jeho pokusom objasniť problém prirodzeného sveta. 
Patočka nadväzuje na Arendtovej fundamentálne rozlíšenie troch oblastí tzv. 
činného života – vita activa: práce, tvorby a konania. Ide o aktivity „z ktorých 
každá zodpovedá jednej zo základných podmienok, za ktorých bol človeku 
daný život na tejto Zemi“ ([5], 15). Popisom činného života Arendtová ukazu-
je ako sa človek oslobodzuje, či uvoľňuje od súkromného života viazaného 
k obstarávaniu, jednoduchému zabezpečovaniu životných potrieb, starosti 
o prežitie smerom k životu slobodnému, neviazanému, t. j. politickému, ktorý 
je prejavom starosti o obec, o verejný priestor. Podmienkami ľudskej existen-
cie sú pre Arendovú – 1. život sám a zem, 2. natalita a mortalita, 3. svetskosť 
a pluralita ([5], 20). Tieto podmienky sú interpretované vo vzťahu k jednotli-
vým oblastiam ľudskej aktivity: 1. Život na zemi, charakterizovaný nutnosťou 
sebazáchovy a obživy udržuje práca, svetu ako ľudskému priestoru, v ktorom 
sa človek emancipoval od prírody zodpovedá tvorba, produkcia, fabrikácia, 
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naproti tomu konanie ako ľudská aktivita, viazaná na pluralitu, spolužitie 
a spoluprácu predstavuje sféru politického života človeka, sféru jeho slobody, 
a to znamená aj sféru spoločenskej konfrontácie, ktorá je zárukou harmónie. 
2. K téme mortality a natality, konca a začiatkov sa viaže kontinuita ľudských 
životov, dejinnej pamäte a historickej postupnosti generácií. 3. Sféra ľudské-
ho konania, komunikácia sa dotýka politiky a filozofie. 

Arendová postupne analyzuje život starogréckej domácnosti, život obsta-
rávajúci a podriadený nutnosti, a život gréckej polis, ktorý sa deje v inom 
poriadku bytia, v znamení slobody a slova, pohybuje sa v priestore stredove-
ku, novoveku a modernej doby, historických epoch, tak ako tieto epochy špe-
cifikovali život verejný a súkromný, ako prezentovali socialitu v kontexte 
politiky, ako chápali vzťah politických teórií a politických aktivít a ako boli 
schopné sebareflexie. ([5]) 

Podobne Patočka pri analýze troch životných pohybov: akceptácie, obrany 
a pravdy ukazuje rozdiel medzi pred-dejinným a dejinným svetom človeka. 
Vo fáze pred-dejinnej ľudské dianie prebieha v anonymite prírodného rytmu, 
vzniká kolektívna pamäť upevnená predovšetkým písomnou tradíciou. Pred-
dejinný svet sa vyznačoval tým, že človeka pohlcovala neustála starosť o pre-
žitie, a to, čo vytváralo upokojujúcu bázu istoty a bezpečia bol mýtus. Ale 
pred-dejinná situácia môže pretrvávať, čo je spôsobené dynamickou povahou 
realizácie troch pohybov a následne vystupovať ako typ problematickosti 
ohrozujúci dejinného človeka. 

Človek v situácii vkročenia do dejinného sveta je vystavený dejinnej voľ-
be, ktorá predstavuje opustenie sveta istôt – rituálov, a odhodlane vykročí do 
sveta dejín ako bytosť nechránená – slobodná, kde svet už nie je daný človeku 
bezprostredne a harmonicky, ako v pred-dejinnom období. Týmto výkonom 
človeka svet stratil jednoznačnú danosť v nespochybniteľnej istote zmyslu. 
Patočka identifikoval rozhodujúci dejinný zlom u veľkých starovekých civili-
zácií, keď došlo k vytvoreniu hospodárskych a spoločenských predpokladov 
na prekročenie kolobehu starostlivosti o každodenné prežitie. 

Arendtová tiež skúma základné pojmy filozofie ľudského konania, špeci-
fikuje pojem vita activa, hľadá podmienky ľudskej aktivity v kontexte prob-
lematiky dejín. Dejiny sú podmienkou možnosti pochopenia aktívneho života 
človeka a založenia politickej filozofie. Sokratov proces, konflikt filozofa 
a gréckej polis, výslovne považuje za konflikt politiky a filozofie. V tomto 
konfliktnom vzťahu sa historicky definuje ako politika, tak i filozofia. Aren-
dtová oproti Patočkovi však zreteľne odlišuje vznik filozofie a politiky: filo-
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zofii predchádza založenie polis. Filozofia by podľa nej mala pojmovo analy-
zovať „vec“ politiky, mala by sa pýtať na kritériá politického konania, slobo-
dy, moci a násilia. Vecou filozofie by malo byť porozumenie konkrétnych 
historických a politických podmienok ľudskej existencie. 

Arendtová ukazuje, že pohyb a konanie uvoľnili v dejinách miesto tým 
procesom, ktoré podliehajú nutnosti nezávislej na udalostiach. Preto totalita-
rizmus spočíva na totalitnom poňatí dejín, ktoré vylučujú zlom a nový začia-
tok. Avšak podľa Arendtovej zrod jednotlivca je vždy „novým počiatkom sve-
ta“ ([5], 227), je možným zlomom vo svete a dejinách. „Nový počiatok je 
vždy v rozpore so štatisticky uchopiteľnými pravdepodobnosťami, je vždy 
nekonečne nepravdepodobný“ ([5], 228). Človek sa vymyká predvídaniu 
a vypočítateľnosti.7 V totalitných režimoch sa stráca vzťah k pravde a ku sku-
točnosti a ideológia sa stáva spôsobom myslenia. Arendtová doslovne hovorí, 
že ideológia nahradzuje myslenie, zamedzuje konaniu, ktoré je svojou pova-
hou nepredvídateľné. Spôsob existencie prestáva byť politický, dejinný, vy-
stavený riziku v tom zmysle ako o ňom hovoria Arendtová a Patočka. Slobo-
da je nahradená poslušnosťou. Odkrývajúca moc pravdy je nahradzovaná 
mocou presvedčovania. Hľadanie zmyslu, pýtanie sa je nahradené dogmatiz-
mom zmyslu. Slobodné konanie a prejav je nahradený násilím a strachom. 
Patočka v Kacírskych esejách hovorí o takomto živote ako živote spútanom 
sebou samým. Násilie je podľa Patočku pred-politický akt, je smrťou polis 
([20], 125) a prikazovanie a donucovanie sú pred-politické metódy. Aj Aren-
dtová v tejto súvislosti ukazuje to, ako je totalitná moc založená na sile 
a násilí. 

                                                 
7 Nacizmus ako aj komunizmus boli podľa Arendtovej totalitné systémy, ktoré sa snažili 

urýchliť to, čo sa považuje za prirodzený proces. V prípade nacizmu ide podľa nej 
o vymazanie nižšej rasy, ktorá je slabá, nespôsobilá k životu, pretože je prirodzené, že 
prežijú len najsilnejší. V prípade komunizmu ide o zánik spoločenskej triedy buržoázie, 
ktorá bráni víťazstvu proletariátu, ktorý je nositeľom budúcnosti a zmyslu dejín. 
V obidvoch prípadoch význačnú úlohu nezohráva štát ako politická entita, ale víťazstvo 
spoločnosti, nepravá verejnosť, spoločenstvo masy, ktorá izoluje jedincov. Spoločenské 
vedy sú odrazom aj hýbateľom tejto totalitnej tendencie. Odvolávajúc sa na grécku skú-
senosť Arendtová ukazuje ako je zjavujúca a odkrývajúca moc pravdy v modernej tota-
litnej spoločnosti nahradená mocou presvedčovania. Predsa sa tu objavuje zásadná otáz-
ka: prečo mali totalitné režimy podporu tak veľkého množstva ľudí, v čom spočívala 
viera v ideológiu týchto režimov, keď sa skutočnosť režimu javila inak. 
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Víťazstvo totalitných systémov v modernej dobe znamená podľa Patočku 
návrat do pred-dejinnej doby, ktorá sa podľa neho nevyznačuje hľadaním 
zmyslu a jeho problematizovaním. Vo svete nadvlády techniky sa o dejinách 
premýšľa neosobne, bez ľudskej slobody. Podľa Patočku solidarita otrasených 
a schopnosť povedať nie totalitným nárokom je zásadne netechnická, nespo-
číva na výmene niečoho za niečo. Solidarita je akt slobody, je odpoveď na 
úplnú izoláciu, do ktorej totalitarizmus vrhá jednotlivca. 

Verejný priestor, miesto dejín uchováva ľudskú konečnosť a zároveň za-
braňuje premene človeka na objektívne sily, ktorým by sa musel podriadiť 
a slúžiť ako poslušný. Patočka vyzýva k aktivite, k prevzatiu zodpovednosti 
za svoje myslenie a konanie a k povinnosti zastávať samého seba a pouka-
zovať na nespravodlivosť, nech sa objaví kdekoľvek.8 Len takto môže byť 
konanie starosťou o dušu celej spoločnosti, t. j. starosťou o polis ([21], 429). 

 
Vec politiky, verejný priestor a sloboda 

Patočka najmä v súvislosti so svojim konceptom filozofie dejín, ako sme 
už uviedli vyššie, hovorí o spoločnom dejinnom zrode filozofie a politiky. 
Dejiny podľa neho vznikajú otrasom daného a absolútneho zmyslu, sproble-
matizovaním istoty a bezpečia, ktoré človeku pred-dejinnej epochy poskyto-
val mýtus. „Dejiny vznikajú otrasom naivného a absolútneho zmyslu v tak-
mer súčasnom a vzájomne sa podmieňujúcom vzniku politiky a filozofie“ 
([17], 83). Najmä v diele Kacířské eseje o filosofii dejín zdôrazňuje zásadný 
zvrat v živote človeka, ktorý vedie k životu v pravde, slobode a zodpoved-
nosti. Tento zvrat sa odohráva jednak v rovine individuálnej, kedy sa človek 
sťahuje do seba samého a jednak v rovine spoločenskej ako transformácia 
spoločného sveta do sféry verejnosti. O prvej rovine hovorí Patočka v súvis-
losti s filozofickým životom, o druhej v súvislosti so životom politickým. 
Obidve roviny je však možné myslieť len vo vzťahu k ich spoločnému po-
čiatku, spoločnej skúsenosti. V tomto prípade ide o negatívnu skúsenosť, kto-
rá je viazaná na otras daného zmyslu, a preto v diele Patočku nemôžme oča-
kávať metodologický postup pozitívneho odkrývania zmyslu v dejinách. 
Dejiny sú síce najvlastnejším, t. j. autentickým výkonom človeka, ale ten je 
založený na „epoché, na odstupe voči všetkému súcnu, ktorý umožňuje slo-

                                                 
8 „Žiadna poddajnosť zatiaľ neviedla k zlepšeniu, ale k zhoršeniu situácie. Čím väčší 

strach a servilnosť, tým viac si mocní trúfali, trúfajú a budú trúfať“ ([21], 441). 
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bodný vzťah k tomu, čo nie je súcnom, ale čo je z hľadiska súcna „ničím“, 
t. j. k bytiu. Tento vzťah presahu za súcno však nutne získava podobu nego-
vania už daného zmyslu, a túto formu si musí podržať, pretože zakrytosť 
v súcne nutne znamená upadnutie. V dejinách však podľa Patočku ide práve 
o to, že človek sa „vždy znovu nejakým spôsobom stavia proti ustavične hro-
ziacemu úpadku v živote jednotlivca a spoločenstva“ ([17], 293). Dejiny sa 
prejavujú úpadkom preto, lebo človek neustále svojim existovaním, či bytím-
na-svete, upadá do situácie pred-dejinného človeka, a to nakoniec preto, „že 
prestal byť vzťahom k Bytiu a stal sa silou, zabudol totiž, že dejiny nie sú nič 
iné než otrasená istota daného zmyslu“ ([16], 115). Nemáme tu dostatok 
miesta aby sme mohli rozvíjať tento Patočkov výklad vzťahu pred-dejinného 
k dejinám najmä na pozadí štruktúry onticko-ontologickej diferencie. Je však 
potrebné zdôrazniť, že Patočka usúvsťažňuje štruktúru dejín, ktoré predstavu-
jú problematickosť zmyslu, ktorá sa odráža vo vzniku filozofie a politiky 
s odkrytím dynamickej štruktúry javenia sa súcna vo svojom bytí. Pokiaľ de-
jiny predstavujú zlom a obrat vo vedomí človeka, a sú predpokladom vkroče-
nia človeka do sféry verejnosti, ktorá umožňuje politický život, potom mô-
žeme povedať, že súkromná sféra aj verejná sféra sú pôdou prejavenia sa 
človeka vo svojej ľudskosti, slobode a zodpovednosti. Preto Patočka kladie 
taký dôraz na aktivitu, výkon, na odvahu človeka odhaliť svet ako svet zjavu-
júci sa, na odvahu pozrieť sa do tváre rozdielu medzi bytím a súcnom. Odha-
lením síce človek stráca istotu zmyslu ale táto strata sa javí ako konštitutívna, 
pretože človek získava priestor, miesto, ktoré mu umožňuje ukázať sa samým 
sebou, a tiež mu umožňuje uvedomiť si, že veci tak, ako sa nám javia vo svo-
jej samozrejmosti, môžu byť i inak. Tento výkon umožňuje človeku vidieť to, 
čo mu bolo dovtedy skryté: „Odhaliť to, čo sa tak v ukazovaní skrýva zname-
ná objaviť problematickosť, nie toho alebo onoho, ale celku vôbec a prísne do 
neho zaradeného života v ňom. Ak sa však takáto otázka raz položí, potom sa 
človek vybral na ďalekú cestu, na ktorej je možné hocičo získať, ale na ktorej 
sa je možné stratiť. Je to cesta dejín“ ([16], 59). 

Patočka ďalej ukazuje súvislosť dejín s pohybmi ľudskej existencie a naj-
mä tretím pohybom pravdy a slobody, ktorá spočíva v uchopení možnosti 
nechať veci byť tým čím sú, nechať ich objaviť sa, ukázať tak ako sú, a nie 
ako my chceme aby boli. Ríšou slobody je sféra polis ako verejno-politický 
priestor, ktorá vzniká z iniciatívy človeka, ktorý sa o ňu musí neustále starať. 
Sféra polis je nezakotvený a nehotový útvar, dynamizuje ju neustála nutnosť 
nového slobodného výkonu. Táto sféra sa odkrýva len vtedy, keď do nej nie-
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kto vstupuje a potvrdzuje ju novým slobodným aktom. Bez možnosti proble-
matizovania by sa veľmi ľahko mohla stať neslobodou, totalitou, keď sa vy-
tratí z tradície otvorenosť. Slobodné politické zriadenie tak ako aj slobodná 
ľudská individuálna existencia má sklony k úpadku, pokiaľ prestane umožňo-
vať kladenie otázok, týkajúcich sa jeho vlastnej povahy. 

 
Patočka aj Arendtová zásadným spôsobom rozlišujú medzi spoločnosťou, 

spoločenskými záležitosťami a polis, záležitosťami politickými ([5], 34). Pa-
točka toto rozlíšenie preberá práve od Arendtovej. Len táto oblasť môže byť 
sférou slobody, lebo len tu je miesto pre autentické konanie a verejnú reč. 
Skutočné konanie predpokladá u Arendtovej „vymedzený priestor“ a „vybu-
dovanú štruktúru“, kde je možné konať ([5], 43). Podľa Patočku už v pred-
dejinnom období sa objavuje spoločnosť v podobe veľkej domácnosti – oikos, 
ale polis sa objavuje až v dejinnom období. Historické spolužitie oikos a polis 
realizuje smerovanie prirodzeného sveta života človeka od skľučujúcej a ste-
reotypnej starosti o nutné potreby života k novému, slobodnému uskutočňo-
vaniu sa, ktoré predstavuje formu odlišnú od života, v ktorom sa realizoval 
prvý pohyb akceptácie. 

Verejný priestor je pre Arendtovú miestom viditeľného, je podmienkou 
možnosti byť človekom prejaveným, tým, ktorý pred ostatnými požaduje 
spravodlivosť, rovnosť a slobodu. Práve viditeľnosť, byť videný, umožňuje 
spoločný priestor. Politika je spojená s odhodlaním sa zjaviť, politicky sa sin-
gularizovať. Tým vzniká status občana, ktorého podľa Arendtovej vytvára 
verejný život. Občan sa prejavuje svojim konaním a v ňom potrebuje tých 
druhých. Podmienkou možnosti občianstva je priestor obce – polis, kde sa 
objavuje konanie a reč. Zásadné rozlíšenie, ktoré je umožňované obcou – po-
lis, je podľa Arendtovej rozlíšenie verejného a súkromného života. Súkromný 
svet, kde je občan len človekom, je potom miestom každodennosti, kde sa 
uskutočňuje reprodukcia života. Byť občanom podľa nej zaručuje príslušnosť 
k určitému politickému spoločenstvu, je to „právo mať práva“. Odopretie ob-
čianstva, pozbavenie práv je odsúdením na neviditeľnosť. Človek bez občian-
stva je podľa Arendtovej neviditeľný človek ([5], 224 – 322). 

Verejná oblasť by neexistovala bez plurality a každý pokus o ovládnutie 
plurality znamená pokus o odstránenie verejnosti vôbec ([5], 287). Preto sku-
točnosť plurality ako elementárny aspekt prirodzeného sveta ľudského života, 
je podľa Arendtovej ohrozený všetkými totalitarizujúcimi tendenciami súčas-
ného sveta. 
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V diele Arendtovej aj Patočku nachádzame radikálne vystúpenie proti to-
talitarizmu tak ako sa uskutočnil politicky, ale aj ako tendencia myslenia mo-
derného človeka. Totalitné nebezpečenstvo obidvaja vidia v potlačovaní ko-
nania či pýtania sa po zmysle. V konečnom dôsledku hovoria o negácii hu-
mánneho v človeku, ktorá je výsledkom totalitnej snahy urobiť človeka 
nadbytočným. 

Patočka prisudzuje totalitnému režimu apolitickosť, preto je totalitarizmus 
protieurópsky, ale paradoxne práve tento režim podľa neho najviac ukázal, že 
to, o čo ide v politike a čo je základom vzťahu medzi občanmi, je pravda. Pre-
to Patočka hovorí o živote v pravde ako o slobodnom a zodpovednom živote, 
v ktorom sa musí človek postaviť na odpor proti totalitným tendenciám.9 
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SCANLONOV KONTRAKTUALIZMUS                             
AKO ALTERNATÍVA                                                               

K  „NESPRAVODLIVÉMU“ UTILITARIZMU 
 
 

Anna Mravcová 
 
 
This article dealt with the problems of utilitarianism from the perspective of one 
of the modern theorists of justice and social contract, the famous american socio-
political philosopher Thomas Scanlon. This theorist, similar to other modern con-
tractual thinkers, created and introduced his theory as an alternative to the unfair 
utilitarianism. The aim of this work will therefore present the basic ideas of this 
famous american philosopher and will show the conditions and reasons for the 
birth of his concept. At the same time the article will show the basic contractual 
reservations and positions which were taken in Scanlon´s thoughts, and which he 
directed especially critically to one of the most important and still current ethical-
philosophical theories. In this way Scanlon´s contractualism should just intend 
the defectus and injustices resulting from the utilitarianism and should create 
a model of a socially-fair society. 

Keywords: utilitarianism, contractualism, justice, social contract 
 
 
1 Utilitarizmus a kontraktualizmus 

Hlavnou témou tohto článku je poukázať na postoj a vzťah známeho ame-
rického sociálno-politického filozofa, profesora morálnej filozofie a teoretika 
spoločenskej zmluvy Thomasa Scanlona, k utilitarizmu ako významnej mo-
dernej eticko-filozofickej teórii. Ešte predtým ako sa zameriame na jeho myš-
lienky, podnety a predovšetkým výhrady, stručne predstavíme samotný utilita-
rizmus a kontraktualizmus. 
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1.1 Utilitarizmus ako etická teória 
Utilitarizmus predstavuje významnú koncepciu modernej empirickej etiky 

a zároveň je hlboko zakorenenou myšlienkovou školou v tradíciách empiriz-
mu ([15], 253). Teória utilitarizmu vo svojom smerovaní nadväzuje predo-
všetkým na etiku britského empirizmu, konkrétne na filozofiu Thomasa Hob-
besa, Davida Huma a Adama Smitha. Za zakladateľov klasického utilitarizmu 
však považujeme Jeremyho Benthama, Johna Stuarta Milla a Henryho Sid-
gwicka. Základom úvah týchto mysliteľov sa stala myšlienka, že morálne 
správne je to, čo vedie k úžitku ([8], 33). 

Teória utilitarizmu je aj v súčasnosti veľmi aktuálnou a predstavuje jednu 
z najrozšírenejších a najvplyvnejších etických teórií vôbec. Utilitarizmus totiž 
„... vo svojej najjednoduchšej podobe vychádza z ‚princípu užitočnosti‘...“ 
([18], 93), čo znamená, že v každej situácii, ktorá si vyžaduje mravné rozho-
dovanie, by sa mal človek rozhodnúť tak, aby jeho konanie viedlo k čo naj-
väčšiemu blahu pre čo najviac ľudí. Klasická forma teórie však vychádza 
z idey, že všeobecné dobro sa skladá z osobných dobier jednotlivcov. Zjedno-
dušene preto o utilitarizme môžeme z uvedeného povedať, že vychádza 
z tvrdenia, podľa ktorého pre celú spoločnosť je dobré to, čo je dobré pre jed-
notlivca. 

Utilitarizmus vo svojej podstate priamo či nepriamo hodnotí správnosť 
konania, prístupov a rozhodnutí človeka podľa toho, ako dané konanie pri-
spieva k spokojnosti ľudí, ktorí sú daným konaním ovplyvnení. Mohlo by sa 
tak javiť, akoby sa v tejto teórii morálka menila na výpočet možných príjem-
ných a nepríjemných zážitkov ([11], 46 – 47). Už z prirodzenosti človeka 
však vyplýva snaha vždy si zvoliť čo najmenej bolesti a zároveň maximalizo-
vať svoje šťastie. Pred každým konaním si preto vyberá medzi jednotlivými 
variantmi rozhodnutí. Tento výber, ktorý predstavuje dôležitú súčasť utilita-
ristickej etiky, nazývame kalkuláciou. Človek kalkuluje a vopred premýšľa, 
ktoré konanie bude pre neho najvýhodnejšie. Na tomto základe rozlišuje utili-
tarizmus dve základné formy kalkulácie: individuálnu1 a kolektívnu2. 
                                                 
1 Individuálny kalkul (nazývaný tiež subjektívny utilitarizmus) – kalkulácia spočíva 

v predpoklade, že každý človek má schopnosť racionálne uvažovať a jedine on sám vie, 
čo je pre neho najlepšie. 

2 Kolektívny kalkul (nazývaný tiež objektívny utilitarizmus) – druhá forma kalkulácie 
vyjadruje ďalšiu základnú podstatu utilitaristickej teórie, a síce, že každý človek sa 
v každej situácii – keďže následkami svojich činov môže ovplyvniť iných ľudí – musí 
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Dané formy kalkulácie a jednotlivé prvky tvoriace utilitarizmus postupne 
viedli ku skutočnosti, že v dnešnej dobe už neoznačuje len jednu koncepciu, 
ale široké spektrum teórií filozofickej etiky, ktoré sa často od seba viditeľne 
odlišujú. Stále je však možné charakterizovať základné pozície, ktoré sú vše-
obecne pre utilitarizmus typické. Napríklad jeden zo súčasných teoretikov, 
Otfried Höffe, charakterizuje základ utilitarizmu ako „kombináciu štyroch 
princípov, cez ktoré sa dá posudzovať mravné konanie a normy na empiricko-
racionálnom základe“ ([5], 10). Podľa Höffeho sa utilitarizmus, ako norma-
tívna etika, snaží podať relatívne jednoduché, empiricky uchopiteľné krité-
rium mravného posudzovania ([1], 32). Spomínanými štyrmi princípmi utili-
tarizmu podľa Höffeho sú princíp konzekvencie, princíp utility, sociálny 
princíp a princíp hedonizmu. Neopomenuteľným je taktiež princíp impartiali-
ty (nestrannosti) vyjadrujúci povinnosť mravného subjektu snažiť sa konať 
tak, aby jeho konanie prinieslo najlepšie možné dôsledky. Inými slovami, 
človek musí pri svojom rozhodovaní pripisovať rovnakú hodnotu záujmom 
všetkých ľudí aj s rovnakými dôsledkami. Jeho mravnou povinnosťou je 
uprednostniť záujmy iných pred vlastnými záujmami či pred záujmami svojej 
rodiny, priateľov a známych, ak sú záujmy iných hodnotnejšie a prinášajú 
väčší úžitok pre spoločnosť alebo aspoň pre určitú sociálnu skupinu, ako jeho 
osobné záujmy. Človek sa musí odosobniť a konať v prospech iných tak, ako-
by konal v prospech seba ([3], 26 – 27). 

Zjednodušene možno povedať, že utilitarizmus morálny stav osoby plne 
stotožňuje s dosahovaním blaha a vyhýbaním sa utrpeniu, a to považuje za 
jedinú morálnu hodnotu. Základom je preto dôraz na podporu a maximali-
záciu tejto hodnoty. Ide preto o konzekvencialistickú morálnu teóriu, zamera-
nú na následky. 

 
1.2 Teórie spoločenskej zmluvy 
Všeobecným základom kontraktuálnych teórií (inak nazývaných aj teórií 

spoločenskej zmluvy či zmluvných teórií) je učenie o vzniku štátu a práva ako 
výsledku vedomého uzatvorenia spoločenskej zmluvy medzi ľuďmi. Najdôle-
žitejšou myšlienkou kontraktualizmu je idea, že legitímna vláda je vo svojej 
podstate umelo vytvorený produkt dobrovoľnej dohody slobodných ľudí tvo-

                                                                                                               
rozhodnúť a konať tak, aby svojim konaním zabezpečil čo najväčšie dobro pre čo naj-
väčší počet ľudí. 
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riacich určitú spoločnosť. Jednou z hlavných myšlienok týchto koncepcií je 
preto predstava, že prirodzená politická autorita neexistuje. 

Kontraktualistické teórie vyjadrujú presvedčenie, že štát vzniká z nalieha-
vej potreby prekonať pôvodný prirodzený stav pretrvávajúci v spoločnosti, 
ktorý Thomas Hobbes, jeden z prvých kontraktuálnych teoretikov, charakteri-
zoval ako „vojnu všetkých proti všetkým“ (bellum omnium contra omnes) 
([4], 162). Hobbes, podobne ako aj ostatní pôvodní kontraktualisti, hovorí 
o vzniku štátu ako vyjadrení potreby chrániť tzv. prirodzené práva človeka. 
Práve táto úloha mala podľa pôvodných kontraktualistov pripadnúť štátu, ako 
výsledku uzatvorenia spoločenskej zmluvy medzi ľuďmi, ktorí sa tak vzdáva-
jú určitých svojich práv a prevádzajú ich na vytvorený spoločensko-politický 
konštrukt, ktorý im pri zachovaní väčšej či menšej miery práv má zaistiť 
ochranu. 

K najvýznamnejším teoretikom spoločenskej zmluvy patrili okrem Hob-
besa napríklad John Locke či Jean-Jacques Rousseau, ktorých myšlienky sa 
však často výrazne od seba odlišovali. Zatiaľ čo Hobbes považoval človeka 
za vášnivú bytosť, ktorá sa má vzdať všetkých práv a má jej byť štátom zaru-
čené jedine právo na život, Locke tvrdil, že ľudia sa uzatvorením zmluvy 
zriekajú len práva voči porušovateľom a teda práva konať spravodlivosť 
a trestať porušenie zákona (ide najmä o právo trestať zločin a vymáhať za 
škodu zodpovedajúcu náhradu) ([9], 142). Dobrovoľná dohoda, ktorú vytvá-
rajú, dáva politickú moc do rúk vládcov, ktorých úlohou je chrániť každého 
člena spoločnosti, pričom najväčší dôraz má byť kladený na ochranu jeho 
prirodzených práv – práva na život, práva na slobodu (vierovyznania) a práva 
na majetok. ([9]) Vlastný pohľad na vznik štátu, ako výsledok uzavretia spo-
ločenskej zmluvy, poskytuje aj Rousseau vo svojom diele O spoločenskej 
zmluve, kde uvádza, že každý člen spoločnosti dáva svoju moc a seba samého 
pod správu všeobecnej vôle a každý je zároveň prijímaný ako neoddeliteľná 
súčasť novovzniknutého celku. Tento združujúci akt vytvára z jednotlivých 
osôb tzv. kolektívne teleso ([12], 48). Výsledkom zmluvy je podľa Rousseaua 
všeobecná vôľa nadradená nad vôľami jednotlivcov tvoriacich danú spoloč-
nosť, ktorí sa uzatvorením spoločenskej zmluvy vzdávajú svojich prirodze-
ných práv a získavajú nové, občianske práva. 

Teórie spoločenskej zmluvy zaznamenali svoj najväčší rozmach v 17. 
a 18. storočí, najmä v tvorbe spomínaných mysliteľov. K obrode kontraktua-
lizmu následne dochádza v 20. storočí, kedy osobnosti politickej filozofie 
a predovšetkým teoretici spravodlivosti, ako napríklad John Rawls či Thomas 
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Scanlon, oživujú myšlienky spoločenskej zmluvy. Ústrednou myšlienkou ich 
kontraktualizmu však už nie je zdôvodnenie vzniku štátu, ale dôraz na práva 
členov spoločnosti a ich spravodlivé zabezpečenie a ochranu. Práve dôraz na 
spravodlivosť týchto teoretikov viedol do značnej miery k prepájaniu ich 
myšlienok s utilitarizmom, v ktorom nachádzali mnoho nespravodlivostí, ale 
zároveň v mnohom z neho vychádzali. 

 
2 Kontraktualizmus Thomasa Scanlona 

Thomas Scanlon je významným profesorom morálnej filozofie, občian-
skeho poriadku a prírodných náboženstiev na Harvardskej univerzite. Hoci sa 
jeho ranná tvorba uberala iným smerom, vybudoval si svoje meno predovšet-
kým v oblasti etiky a politickej filozofie, kde sa zaradil medzi novodobých 
predstaviteľov teórie spoločenskej zmluvy. Podobne ako jeho kolega John 
Rawls, ktorý jeho tvorbu výrazne ovplyvnil, sa aj Scanlon podieľal na rozpra-
cúvaní kontraktualizmu ako alternatívy k utilitarizmu. Scanlon je autorom 
mnohých významných prác o slobode prejavu, rovnosti, tolerancii, základoch 
zmluvného práva a ľudských práv, no jeho neskoršie spisy sa od právneho 
zamerania výrazne odklonili. Jeho výučba v oblasti morálnej a politickej filo-
zofie zahŕňala prednášky o teóriách spravodlivosti, rovnosti a moderných 
etických teóriách. 

Scanlonovými myšlienkami sa budeme zaoberať práve pre jeho významné 
miesto v oblasti etiky a morálnej filozofie, v ktorých neabsentuje ani jeho 
negatívny vzťah k utilitarizmu. Teóriu užitočnosti Scanlon, podobne ako jeho 
predchodca, vnímal ako nespravodlivú, čím sa svojimi myšlienkami pripojil 
k zástupu jej oponentov a podobne ako jeho kolega J. Rawls, vypracoval voči 
utilitarizmu vlastnú alternatívu kontraktualizmu ([10], 1). 

Svoje kontraktualistické zameranie predstavuje v monografii What we 
Owe to Each Other, kde uvedenú koncepciu prezentuje ako opis morálnych 
úvah. Kontraktualizmus definuje ako smer spoliehajúci a zameriavajúci sa na 
také predstavy, ktoré by mohli byť rozumne akceptovateľné alebo rozumne 
odmietnuté. Scanlon z uvedeného vyvodzuje, že „pre akúkoľvek bytosť stoja-
cu v morálnych vzťahoch s nami (či proti nám) nestačí dosiahnuť hocijaké 
dobro. Jej dobro musí byť zároveň dostatočne podobné nášmu vlastnému, aby 
mohol vzniknúť základ pre istý systém komparatívnosti. Len na základe také-
ho systému je možné dať zmysel predstave, čo by mohol subjekt rozumne 
odmietnuť v správaní určitej bytosti“ ([6], 141 – 142). 
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Hoci Scanlonov kontraktualizmus do značnej miery vychádzal z myšlie-
nok J. Rawlsa, jeho kontraktualizmus sa od toho Rawlsovho predsa v mno-
hom odlišuje. Primárne sa Scanlonova teória zaoberá iným spôsobom pred-
stavy o rozhodnutiach, ktoré sú výsledkom konania za závojom nevedomos-
ti.3 Výsledkom tejto odlišnosti je ešte silnejší kontrast medzi utilitarizmom 
a kontraktualizmom ako u jeho predchodcov. Scanlon dokonca nazýva tradič-
ný utilitarizmus filozofickým. Východiskom jeho morálnych argumentácií je 
totiž dobro jednotlivca. Mnohí si ani nevedia predstaviť, že by mohli existo-
vať iné východiská, nezávislé od tohto. Takéto morálne požiadavky sú potom 
zväčša považované za intuicionizmus4 v negatívnom zmysle, pretože predsta-
vujú také morálne javy, na ktoré je ťažké nájsť vysvetlenie. 

Vychádzajúc z tvrdenia, že z morálneho hľadiska ide len o dobro jednot-
livcov, pričom u každého je zároveň dôležité do akej miery je dotknuté jeho 
vlastné blaho, by nám malo podľa Scanlona vyplynúť, že základom morálne-
ho hodnotenia v utilitarizme by mala byť maximalizácia súčtu individuálnych 
šťastí ([16], 129 – 146). 

Kontraktualizmus, ktorý Scanlon rozpracoval podobne ako Rawlsova Teó-
ria spravodlivosti, zreteľne predstavuje alternatívu k utilitarizmu, a to podľa 
chápania predmetu etiky. Teóriu kontraktualizmu považoval za potrebnú pre-
dovšetkým preto, aby podala lepšie vysvetlenie charakteru morálky. Zároveň 
uvádza príklad, v ktorom demonštruje, ako by vyzeralo kontraktualistické 
vysvetlenie morálnej nesprávnosti: „Nesprávny je čin vtedy, keď jeho vyko-
nanie za daných okolností zakazuje určitý všeobecný systém pravidiel sprá-
vania. Pričom takýto systém pravidiel nikto nemôže racionálne odmietnuť na 
základe určitej dobrovoľnej všeobecnej dohody“ ([13], 153). V uvedenom 
                                                 
3 Pojem závoj nevedomosti používa John Rawls vo svojom diele Teória spravodlivosti. 

Tento pojem vyjadruje skutočnosť, že pri rozhodovaní by nik nemal poznať svoje poten-
ciálne postavenie v budúcej spoločnosti, teda aby pri rozhodovaní rátal s možnosťou do-
stať sa do ktorejkoľvek pozície. Znalosť zmluvných strán je obmedzená len na všeobecné 
fakty o ľudskej spoločnosti a psychológii. Takéto obmedzenie má zabezpečovať, aby ni-
kto neuprednostňoval vlastné záujmy a ľudia volili zásady zodpovedajúce všeobecnému 
záujmu. Ide o hypotetický stav, kde ľudia konajú za závojom nevedomosti, lebo nepo-
znajú svoje ekonomické záujmy, sociálne postavenie, svoje sklony a potreby, ale majú 
len znalosti všeobecné, ktoré podávajú sociálne vedy. 

4 Intuicionizmus je smer filozofického zdôvodňovania matematiky, ktorý vznikol na za-
čiatku 20. storočia v súvislosti s polemikou o jej teoretických základoch. Podľa tohto 
smeru sa presné matematické myslenie zakladá na racionálnej intuícii. 
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kontraktualistickom vysvetlení morálnej nesprávnosti hovorí Scanlon o ta-
kých princípoch, ktoré nikto nemôže racionálne odmietnuť a nie o takých, 
ktorých prijatie je racionálne. K danému tvrdeniu uvádza tiež nasledujúce 
dôvody: vezmeme si ako príklad taký princíp, na základe ktorého by niektorí 
jednotlivci museli čeliť rôznym nevýhodám. Zároveň však predpokladáme, že 
týmto nevýhodám sa dá vyhnúť, resp., že existujú isté alternatívne princípy, 
pri ktorých aplikovaní by nikto nemusel znášať podobné nevýhody. Mohla by 
však nastať situácia, v ktorej tí jednotlivci, ktorí by mali čeliť daným nevýho-
dám, sú výnimočne sebaobetaví a dobrovoľne príjmu takýto, pre nich nevý-
hodný princíp, a to v prospech ostatných.5 Scanlon takéto konanie nepovažuje 
automaticky za iracionálne. Racionálne by bolo ale aj to, keby daný princíp 
odmietli. Z uvedeného by tak mohlo vyplývať, že pokiaľ odmietnutie istého 
princípu je racionálne, tak takýto princíp, prinášajúci nevýhody, začína byť 
pochybný. 

Vo svojej teórii sa Scanlon zaoberal taktiež charakteristikou pôsobnosti 
morálky, ktorá sa podľa neho vzťahuje na jednotlivca vtedy, keď je jasne za-
definované, čo je pre neho dobré a čo naopak zlé. Ako zdôrazňuje, filozofický 
utilitarizmus je z istej časti prijateľný. Dôvodom tohto tvrdenia je, že konaniu 
v prospech individuálneho dobra prisudzuje jednoznačne motivujúcu silu. To 
je totiž samo o sebe schopné nás mobilizovať, pretože na základe spolucítenia 
sa dokážeme stotožniť s dobrom druhých. No len čo človek prejde od filozo-
fického utilitarizmu k individuálnej utilitaristickej formuly, motivačná sila 
tejto etickej teórie začína byť značne nejasná. 

V Scanlonovom kontraktualizme preto predstavuje postoj, že daný čin je 
nesprávny, takú motiváciu, ktorej prameňom je určitá túžba rozumne odôvod-
niť naše konanie položené na takom základe, ktorý ostatní nemôžu racionálne 
odmietnuť. Ďalším dôležitým faktorom spoločnosti je spolucítenie. Avšak 
túžba, ktorú kontraktualizmus pokladá za základ morálky, dosiahne svoj cieľ 
vtedy, keď vieme, že naše konanie má vhodné odôvodnenie, aj keď ho ostatní 

                                                 
5 Scanlon sa v týchto názoroch opieral predovšetkým o myšlienky britského filozofa Dere-

ka Parfita. Derek Partif je profesorom filozofie, špecializujúcim sa na problémy osobnej 
identity, racionality, etiky a vzájomných vzťahov medzi nimi. Jeho kniha Reasons and 
Person bola v tejto oblasti veľmi vplyvným dielom. Derek Partif pôsobil počas celej svo-
jej akademickej kariéry na Univerzite v Oxforde a v súčasnosti tam pôsobí ako emeritný 
starší výskumný pracovník. Zároveň pôsobí ako profesor filozofie na Newyorskej uni-
verzite a Rutgerovej univerzite.  
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odmietajú. Scanlon charakterizoval morálnu výchovu ako proces, v ktorom sa 
učíme, aké odôvodnenia pre určité konanie sú pre iných akceptovateľné, 
a ktoré rešpektujeme aj my sami. Individuálne šťastie je podľa jeho kontrak-
tualizmu z morálneho hľadiska významné hlavne preto, že pre jednotlivca je 
racionálne odmietnuť takú argumentáciu, ktorá neprikladá žiadny význam 
jeho blahobytu. Jedným z výsledkov kontraktualizmu je to, že zmierňuje 
ostrú hranicu medzi individuálnym blahobytom a inými morálnymi pojmami 
(ako napr. právo, individuálna zodpovednosť a pod). 

Scanlon zároveň zdôrazňuje vysokú nepravdepodobnosť, že by sa utilita-
rizmus dal vyvodiť z jeho verzie kontraktualizmu. Pozitívny morálny význam 
individuálnych záujmov je totiž dôsledkom takej kontraktualistickej požia-
davky, podľa ktorej všetky konania musia byť chránené na takom základe, 
ktorý nemôžeme racionálne odmietnuť. Základnou otázkou ale je, či vše-
obecné prijatie princípov vyplývajúcich z kontraktualizmu napomáha maxi-
málnemu spoločnému dobru. Scanlon uvedené argumentácie skúmal a snažil 
sa podať vysvetlenie, prečo s nimi nesúhlasí a nepovažuje ich za efektívne. 

V tejto súvislosti poukazoval aj na rozdiel medzi kontraktualizmom, ktorý 
načrtol Rawls a jeho alternatívou. Hlavný argument, ktorý Scanlon preskú-
mal, vychádzal z kontraktualistického pojmu akceptovania a dostal sa až 
k princípu maximálneho priemerného úžitku ([14], 125,147). Aby človek 
predpokladal, že sa prijme určitý princíp jednomyseľne totiž nestačí, aby bol 
pre neho prijateľný, ale je potrebné, aby bol vyhovujúci aj pre ostatných. To 
znamená, že keď chceme nestranne posúdiť, či je daný princíp akceptovateľ-
ný, musíme v prvom rade posúdiť, či by sme mali dôvod prijať ho aj vtedy, 
keď by sme nebrali ohľad na našu situáciu ([13], 181 – 197). Musíme teda 
posúdiť to, či ide o princíp, ktorého prijatie by bolo racionálne, keby sme ne-
vedeli, do akej pozície sa dostaneme a akceptovali by sme možnosť dostať sa 
do ktorejkoľvek pozície. Takto chápe akceptovateľnosť princípov Rawls 
a prezentuje ju prostredníctvom závoja nevedomosti. Scanlon ale zdôrazňuje, 
že dané tvrdenie je spochybniteľné ([14], 125). Uvedenú argumentáciu je 
možné rozdeliť do troch nevyhnutných etáp: 
1. dané morálne princípy musíme prijať nestranne; 
2. princípy máme vyberať bez ohľadu na naše postavenie a preferencie; 
3. racionálna voľba je predstavená na základe predpokladu, že máme rovna-

ké šance dostať sa do rôznych pozícií ([14], 143). 
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Z uvedeného je možné konštatovať nasledovné: ak si myslíme, že istý 
princíp je z hľadiska morálky správny, potom musíme predpokladať, že ide 
o taký princíp, ktorý by všetci racionálne akceptovali a nik by ho racionálne 
neodmietol. V tomto prípade je však otázne, čo by maximalizovalo očakáva-
nie jednotlivca, ktorý dbá iba o svoj záujem, a to v takých podmienkach, 
v ktorých sa rozhoduje bez poznania svojho reálneho postavenia. Scanlon 
uviedol ako príklad princíp, ktorý nazýva princípom A. Princíp A by prinášal 
najväčší priemerný úžitok. Pre niektorých jednotlivcov by však priniesol ove-
ľa nižšiu úroveň užitočnosti, ako je jej minimálna úroveň s rovnomernejším 
prerozdelením ([14], 144 – 145). Scanlon preto predpokladal, že A je princíp, 
ktorého prijatie by bolo racionálne pre jednotlivca, ktorý dbá iba o svoj záu-
jem, ale pritom vie, že sa môže dostať do akejkoľvek pozície. Predpokladal 
tiež, že situácia tých, ktorých princíp A dostane do nevýhody, je mimoriadne 
zlá. Uvádza však, že existuje určitá alternatíva princípu A, ktorú nazýva prin-
cípom E. Na základe tejto alternatívy E by sa ani zďaleka nikto nedostal do 
tak nevýhodnej situácie ako v prípade prvého princípu. Znevýhodnení by pre-
to mali racionálny dôvod na odpor voči danému princípu, ktorý by však mo-
hol byť potlačený argumentáciou, že výber princípu E by priniesol menší 
priemerný úžitok ako princíp A, ktorým by sa viacerí mohli dostať do výhod-
nejšej pozície, iní však do neporovnateľne horšej ( [14], 145). 

Uvedená argumentácia predstavuje základ jednotlivých kritík utilitarizmu 
od rôznych teoretikov spravodlivosti, ktorých základom je najmä striktné 
odmietnutie maximalizácie priemerného úžitku, ktoré v uvedenom príklade 
prezentuje aj Scanlon. Zdôrazňuje, že odpor znevýhodnených je racionálny 
preto, že v prípade druhého princípu by sa nik do tak zlej situácie ako pri ap-
likácii prvej zásady nedostal. Princíp priemerného úžitku tak vníma oveľa 
negatívnejšie ako iní kontraktualisti. Ako sám tvrdí, keď si zvolíme určitý 
princíp za predmet skúmania, naša pozornosť by sa mala najprv upriamiť na 
tých, ktorí by sa dôsledkom daného princípu dostali do najhoršej pozície. Až 
potom je potrebné hodnotiť individuálny prospech vyplývajúci z daného ko-
nania ([13], 188 – 197). 

 
2.1 Podobnosť utilitarizmu a Scanlonovho kontraktualizmu 
Obe koncepcie, utilitarizmus ako aj kontraktualizmus, predstavujú v sú-

časnej morálnej filozofii významné nestranné morálne teórie. Existujú však 
dva základné kontrasty medzi týmto kontraktualizmom a teóriou užitočnosti. 



Scanlonov kontraktualizmus ako alternatíva 
k „nespravodlivému“ utilitarizmu 

74 

Prvým rozdielom je jeden z pohľadov na ne. Zatiaľčo utilitarizmus sa vzťahu-
je na každú oblasť morálky, kontraktualizmus pokrýva oveľa užšiu sféru 
(„what we owe to each other“ – čo dlžíme jeden druhému). Nepokrýva teda 
morálku ako celok, čo pripustil aj Scanlon. Ďalší rozdiel sa týka obsahu. Kon-
traktualizmus sa svojou podstatou zameriava na východiská a postoje jednot-
livých osôb, no neorientuje sa výhradne na individuálne blaho a utrpenie, kto-
ré zároveň na rozdiel od utilitarizmu nepovažuje za základný morálny kon-
cept. Namiesto toho dáva priestor rôznorodosti osobných potrieb a dôvodov, 
pričom umožňuje ich flexibilitu. Jednou z hlavných myšlienok Scanlonovho 
kontraktualizmu tak je, že dôvody odmietnutia nejakého konania musia byť 
na jednej strane opodstatnené, ale zároveň tieto dôvody nie sú limitované bla-
hom ([17]). 

Uviedli sme už, že Scanlon svoju koncepciu prezentoval ako alternatívu 
k utilitarizmu. Často však býva jeho kontraktualizmus označovaný skôr ako 
tzv. „nový“ utilitarizmus pravidla. Dôvodom tohto prívlastku je značná po-
dobnosť oboch koncepcií. Predovšetkým, silný dôraz sa kladie na konzekven-
cie, ktoré ale v Scanlonovom prípade jednotlivé práva a zákony vnímajú ako 
skutočné, striktné limity utilitárneho zdôvodňovania. Jeho koncepcia sa záro-
veň drží základnej požiadavky utilitarizmu, pričom sa snaží vyriešiť a odstrá-
niť základné problémy tradičného utilitarizmu pravidla, ktoré ho sužovali. 
V jeho koncepcii tak pretvára základ a obsah utilitarizmu, pričom sú zároveň 
odmietané subjektívne preferencie ako základ hodnotenia dôsledkov. Namies-
to toho akceptuje príznačné objektívne a etické pohľady na relatívnu dôleži-
tosť rôznych výhod a nevýhod. Scanlon však do svojej koncepcie zahŕňa 
v oveľa významnejšej miere aj distributívnu spravodlivosť a posúva jednotli-
vé práva na špeciálne miesto, kde zdôrazňuje absolútnu spravodlivosť a rov-
nosť ich prideľovania ([19]). 

Scanlonov kontraktualizmus sa tak líši od klasického chápania utilitarizmu 
pravidla najmä tým, že neobsahuje doktrínu maximalizácie. Scanlonova kon-
cepcia býva preto často chápaná ako odpoveď na obvinenia smerované utilita-
rizmu predovšetkým z dôvodu necitlivosti k individuálnym právam ([19]). 

 
3 Záver 

Scanlonov kontraktualizmus tak na jednej strane predstavoval jeden z vý-
znamných kritických postojov voči utilitarizmu, významne popierajúci základ 
utilitarizmu (princíp priemernej užitočnosti a maximalizáciu blaha ako naj-
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vyššej morálnej hodnoty) pri zdôrazňovaní úlohy práva a zákonov. V kon-
traktualizme, ako ho načrtol Scanlon sa k základnému rozhodovaciemu stavu 
dostaneme za predpokladu vzájomne nezávislých jedincov, ktorí v plnej miere 
poznajú svoje postavenie. K tomu dodávajú svoju vôľu nájsť také princípy, 
ktoré nik nemôže racionálne odmietnuť, hoci všetci touto vôľou disponujú. 
Na základe týchto podmienok má následne každý člen spoločnosti voliť také 
princípy morálneho konania, ktoré prinesú maximum dobra pre najväčší počet 
ľudí, ale zároveň minimalizujú riziká vychádzajúce z realizácie iných morál-
nych princípov. Práve v tom zohráva plné vedomie každého jedinca najdôle-
žitejšiu úlohu. Dôraz sa pritom kladie na to, o čo sa pokúšali obaja predstavi-
telia kontraktualizmu – zabrániť situácii, aby sa ktokoľvek po rozhodnutí 
dostal do nevýhodnej pozície na úkor iných ([17]). 

Za hlavné východisko Scanlonových myšlienok môžeme označiť snahu 
vyformovať alternatívne riešenie k nespravodlivému utilitarizmu. Jeho kon-
cepcia významnou mierou predstavuje obrodenie teórií spoločenskej zmluvy, 
ktorej podstatou už ale nebolo odôvodnenie vzniku a potreby štátnej moci, ale 
ochrana spravodlivosti s dôrazom na rovnosť práv všetkých členov spoloč-
nosti bez rozdielu. 

Scanlona svojim postojom a výhradami voči utilitarizmu tak môžeme ra-
diť k jeho významným moderným kritikom. Snaha o vytvorenie novej kon-
cepcie bola evidentná, avšak ako uvádza Blaha, ani značná časť odporcov 
utilitaristické dedičstvo zo svojich koncepcií nedokázala dôsledne odstrániť 
([2], 129). Preto je možné Scanlonov kontraktualizmus vnímať nielen ako 
alternatívu k utilitarizmu, ale aj ako koncepciu utilitarizmu veľmi blízku. 
V takom prípade môžeme Scanlonov kontraktualizmus označiť ako snahu 
o najadekvátnejšiu formu utilitarizmu pri zodpovedaní jeho hlavných námie-
tok. Udržateľnosť utilitarizmu tak vyzerá o niečo optimistickejšie, a to najmä 
preto, že v rôznych koncepciách jednotlivých mysliteľov, aj napriek silnej 
kritike, ale tiež rôznym zmenám a modifikáciám naberá stále na sile a tvori-
vosti. Neustále tak zohráva významnú úlohu v hodnotení morálneho konania 
na spoločenskej aj individuálnej úrovni. 
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Роль Ислама в формировании гендерных 
отношении в современном Узбекистане  

 
ÚLOHA ISLAMU PRI FORMOVANÍ GENDEROVÝCH 

VZŤAHOV V SÚČASNOM UZBEKISTANE 
 

 
Shahnoza Madaeva Amanuljaeva 

 
 
В постсоветском Узбекистане, как и в других регионах Центральной Азии, 
на протяжении уже почти двадцати лет идет процесс осмысления и обо-
снования отдельных направлений государственного строительства, вклю-
чая процесс национальной идентификации. Двадцать лет – достаточный 
срок, чтобы выявить и проанализировать итоги независимого существо-
вания центральноазиатских стран. Эти итоги являются не только резуль-
татом планируемых и ожидаемых шагов власти, но и следствием тех 
процессов, которые проходили спонтанно, помимо желания правительств, 
или возникали из-за недостаточной продуманности и последовательности 
в проведении реформ. Одно из таких непредвиденных последствий – 
женская религиозная идентичность, ставшая в настоящее время атри-
бутом массовой религиозной идентичности населения Узбекистана. В 
данной статье женская мусульманская религиозность, ее трансформация в 
современном Узбекистане рассматривается через контекст формирования 
гендерных отношений. Данная тема важна потому, что она затрагивает 
все стороны жизни социума – от повседневного быта людей до госу-
дарственной политики. В ней наиболее полно проявляется новая роль 
ислама в регионе, а также вероятные перспективы и тенденции развития 
узбекского общества в целом.  

Ключевые слова: Ислам, гендер, женская религиозность, идентичность, 
традиционное общества, национальный, обряды, традиции, стерео-
типы. 
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V postsovietskom Uzbekistane, ako aj v iných regiónoch Strednej Ázii, počas tak-
mer dvadsiatich rokov prebieha proces pochopenia a skúmania jednotlivých ob-
lastí budovania štátu, ktorý v sebe zahŕňa aj proces národnej identifikácie. Dvad-
sať rokov je dostatočne dlhé obdobie na to, aby sa urobili a tiež preanalyzovali 
závery z nezávislej existencie stredoázijských štátov. Tieto závery sú nielen vý-
sledkom plánovaných a očakávaných krokov zo strany vlády, ale tiež výsledkom 
tých procesov, ktoré prebiehali spontánne, nezávisle od želaní vlád, alebo vznikali 
ako dôsledok nedostatočného premyslenia a dôsledného realizovania reforiem. 
Jedným z takýchto nepredvídaných účinkov je formovanie ženskej náboženskej 
identity, ktorá sa v súčasnosti stala atribútom masovej náboženskej identity oby-
vateľstva Uzbekistanu. V tomto príspevku sa skúma fenomén ženskej moslimskej 
náboženskej viery a jeho transformácia v súčasnom Uzbekistane cez prizmu for-
movania genderových vzťahov. Ide o dôležitý problém, ktorý zasahuje všetky ob-
lasti života spoločnosti – od každodenného života až po politiku. V ňom sa naplno 
prejavuje nová úloha islamu v tomto regióne a tiež pravdepodobné perspektívy 
a tendencie rozvoja uzbetskej spoločnosti v celom. 

Kľúčové slová: islam, gender, ženská náboženská viera, identita, tradičná spo-
ločnosť, národný, obrady, tradície, stereotypy. 

 
 
История рассмотрения гендерных отношений, роль ислама в обра-

зовании этих отношений и в формировании разнообразных аспектов 
«женского вопроса» в Узбекистане представляются разнообразными и 
многосторонними. Цель настоящей работы заключается в том, чтобы 
рассмотреть особенности религиозной идентичности населения, роль 
ислама в социальной организации гендерных отношений, в частности – 
представления населения о мусульманской этике и эстетике, значение 
этих представлений в формировании религиозной идентичности. 

Конечно, вести разговор об исламе, традиционном обществе и проб-
лемах женщин для публики европейского контингента представляет 
некоторые сложности. Потому что есть такие нюансы, которые должны 
восприниматься и пониматься не на теоретическом уровне. Существуют 
некоторые вещи, которые должны пониматься эмпирическими знаниями 
или посредством ментального стереотипа.  

Это всё говориться для того, чтобы объяснить, что сегодняшняя тема 
является сложной для восприятия с одного раза. Она представляет собой 
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некоторые отдельные направления, которые изучались, и изучаются до 
сих пор как самостоятельные объекты ([19, 24, 33, 16]).  

Мы с вами сегодня попытаемся объединить эти области и объяснить, 
что представляет из себя гендер на фоне влияния ислама.  

Гeндер (англ. gender, от лат. genus «род») – социальный пол, опре-
деляющий поведение человека в обществе и то, как это поведение 
воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет 
отношение с другими людьми. С точки зрения структурной социологии, 
и в полном соответствии с традицией Дюркгейма, пол сам по себе есть 
явление социальное, поэтому использование термина «гендер» пред-
ставляет собой плеоназм (бесконечное повторение слов «мужчина и же-
нщина»), но его использование призвано подчеркнуть, что речь идет о 
социологическом подходе к вопросу пола, когда речь идет о широкой 
дискуссии. 

У гендера существуют бесконечно много понятий, связано это с тем, 
что сам объект имеет вековую историю и до сих пор является востребо-
ванной темой. В общественных науках есть такое парадоксальное явле-
ние, что во многих случаях научные понятия тоже переживают опреде-
ленную инкарнацию. Научные понятия со временем дополняются, 
иногда плавно меняются или же, по мере обстоятельств, несут в себе 
больше смысла, чем было заложено в начале. Таким образом, я не оши-
бусь, если скажу, что понятие гендер на сегодняшний день представляет 
собой больше понятие равноправия мужчин и женщин, которое в боль-
шинстве случаев понимается и принимается неразрывно с понятием 
феминизма.1 

                                                 
1 В современности выделяется большое внимание для решения гендерных проблем и 

в государствах Европейского Союза. Существуют разные проекты и программы, 
которые ориентируются на уменьшение гендерных стереотипов, которые преобла-
дают в этих государствах. Словацкий философ, Вера Якубовская, уже несколько 
лет ориентируется именно на эти проблемы ([16], 27 – 38). Она исследует проявле-
ние гендерных связей, их интенсивность в розличных контекстах, как с ними 
справляются женщины u соответственно как стремятся изменить свою идентич-
ность при устранении гендерных стереотипов ([17], 193 – 199). Старания западных 
авторов повлиять и по возможности и максимально минимализировать гендеровые 
стереотипы в разных областях повседневной жизни, находят свое выражение в 
университетских учебниках u также медологических руководстах, которые помо-
гают учителям при воспитаниии и обучении школьников u студентов ([18],69 –80). 
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Объяснять гендер с точки зрения равноправия или феминизма по 
отношению к Узбекистану не очень просто. Здесь больше всего уместно 
растолковать специфику гендера именно с точки зрения половых ролей 
индивидов. В этом большая доля религии ислам, которая смогла сфор-
мировать своеобразную специфику социальных стереотипов. 

Узбекистан в Центральной Азии занимает второе место по географи-
ческому объёму и первое по численности населения. На сегодняшний 
день, имея мегаполис-столицу, как Ташкент, с восьми миллионами жи-
телями, в этой стране имеется уже больше, чем 29 миллионов населения. 
55% этих чисел занимают женщины. По новым подходам изучения 
истории в постсоветском пространстве формирование национальности 
узбек, как народности уходит в глубь трёх тысячелетий. А распростра-
нение ислама в Центральной Азии приходится к началу VIII века минув-
шего тысячелетия. 

Сводить проблематику влияния ислама на гендерные отношения 
является не простой проблемой. В этом есть необходимость уточнения 
некоторых нюансов, связанных с периодизацией этого феномена под 
влиянием социальных факторов: 
1. В Центральной Азии, как доказывают многие источники, до приня-

тия ислама можно было видеть высокую активность женщин в социа-
льной жизни. 

2. Ислам, хотя и сам был призван для того, чтобы обеспечить социаль-
ную защиту прекрасному полу человечества, после вторжения в Цен-
тральную Азию образовал такой тип стереотипов, который в скором 
времени породил обособление и изолированность женской половины 
от общественной жизни. 

3. Построение советского общества способствовало общества в прину-
дительном порядке, в последствие которой происходило отчуждение 
от ислама и национальных ценностей. В этот период прослеживается 
усиление активизации роли женщин в социальной жизни посред-
ством социальных институтов. 

4. Не смотря на то, что советский период стал своеобразной преградой 
между религией и обществом, в период независимости происходит 
массовое обращение к своим национальным, религиозным истокам. 
В этом обращении больше всего проявляется новый тип религиоз-
ного возрождения, внутри которого содержатся разнообразные типы 
религиозных идентичностей. 
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Каждый из этих пунктов, пережил и переживает до сих пор в себе 
определённое взаимоотношение ислама и гендера, имеет ли это прогрес-
сивное или регрессивное последствие с точки зрения влияния ислама 
или нет, является де-факто в историческом процессе. А закономерности 
и обстоятельства, которые формировали эти этапы, требуют детального 
изучения для построения общей картины о влиянии ислама на формиро-
вание гендерных стереотипов. Конечно, наш взор сегодня обращен 
к современности, но для логической последовательности я бы хотела 
остановиться вкратце и на предыдущих этапах. 

Богатые материалы доисламского периода единогласно показывают, 
что гендерные стереотипы Центральной Азии, частично территории 
Узбекистана, характеризовали особую роль женщины в социальной 
жизни. Теоретические обобщения в некоторых анализах по гендерным 
отношениям описывают это как высокое социальное положение женщи-
ны (с сакрализацией ее статуса) в культуре древней Центральной Азии 
([8], 38). 

Анализ письменных, археологических материалов, богатый объём 
словесного фольклора показывают доминирующую роль женщины в со-
циальной жизни в древней Центральной Азии. Женщине принадлежала 
очень важная роль в политической жизни, она занималась государствен-
ными и военными делами, экономической деятельностью, её статус не-
редко признавался в обществе более высоким, чем положение мужчины 
([8], 36 – 42). Имена и деяния некоторых женщин-правительниц и вои-
тельниц сохранились в анналах среднеазиатской истории: царица Томи-
рис, Cпаретра, правительница Бухары Хатун и другие. 

С распространением Ислама в Центральной Азии, гендерная специ-
фика края, которая отличалась ярко выраженными активностями жен-
щин, постепенно начинает терять свой первоначальный облик. Здесь и 
появилось воображение, что возможно, в доктринах ислама существуют 
сильные ограничения по отношению прав и свободы женщин.  

Именно такое же толкование на примере Ближнего Востока находит 
своё подтверждение в исследовании Лейла Ахмед. В своем фундамен-
тальном труде, Женщина и гендер в Исламе (1992) Лейла Ахмед утвер-
ждает, что женщины на Ближнем Востоке подвергаются репрессивной 
практике из-за распространенности патриархальных интерпретаций 
Ислама, а не самого Ислама. Подчинение женщины в древнем Ближнем 
Востоке, похоже, стали институциональной с ростом городского населе-
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ния и в частности с возрождением архаического государства ([24], 41 – 
48). Кроме этого она приводит и другие аргументы, которые стали 
источником дискриминации женщин.  

Переходу от демократических принципов гендерного диалога ислам-
ских доктрин к дискриминации женщин послужила иерархическая 
структура, дав возможность фундаменталисткой интерпретации роли 
женщины в обществе. Т.е., появление Корана, и мифология вокруг 
пророка, и доктрины, лежащие в Коране, пока еще не были гарантом 
того, что последствующие обстоятельства будут течь строго по направ-
лению и принципам ислама. Всё дело зависело от социализации религии 
в том месте, где она родилась. 

Как выше было сказано, ислам родился в андроцентрическом2, жено-
ненавистном обществе. И в такой же форме перешёл и в Центральную 
Азию. Более того, в миссионерской политике больше всего применялась 
сила и принуждения, которые способствовали к уничтожению стерео-
типов, составляющих ментальную среду Центрально-азиатских народов. 

Исторические источники конца XIX начала XX вв. единогласно под-
тверждают, что в этот период, чем этническая, территориальная или 
какие либо другие виды идентичностей доминировала религиозная 
идентичность. А гендерные отношения всё больше уходило в сторону 
дисбаланса за счёт узурпации женшинь. В то же время и в источниках 
мыслителей самого региона3 и за пределами4 Туркестана религиозное 
просветительство населения отмечается на самом низком уровне.  

                                                 
2 Андроцентризм – глубинная культурная традиция, сводящая общечеловеческую 

субъективность (общечеловеческие субъективности) к единой мужской норме, 
репрезентируемой как универсальная объективность, в то время как иные субъек-
тивности, и прежде всего женская, репрезентируются как собственно субъектив-
ности, как отклонение от нормы, как маргиналия. Таким образом, андроцентризм – 
это не просто взгляд на мир с мужской точки зрения, а выдача мужских норматив-
ных представлений и жизненных моделей за единые универсальные социальные 
нормы и жизненные модели. 

3 Дилшод Барно, Анбар Отин. Ўзбек шоиралари баёзи.// Рисолаи фалсафаи сиёќон. – 
Тошкент: Фан. 1994. 163-б.Айний С. Асарлар. 8 жилдлик. – Тошкент: Ўзадабий-
нашр, 1963. 1-жилд: Маќмудхœжа Беќбудий. Бизни кемиргувчи иллатлар//Танлан-
ган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1999: Чўлпон. Адабиёт надур. – Тошкент; 
Чўлпон нашриёти, 1994: Абдурауф Фитрат. Шарқ сиёсати. Бухоро, 1992: Нажот 
йўли. –Тошкент: Шарқ, 2001. 
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В произведении А. Вамбери Путешествие по Средней Азии описы-
вается интересный случай. Женщина, проданная своим мужем старому 
человеку, обращается к путешественнику: „ – Хаджи мой! Ты читал 
книги, скажи мне, есть ли где написано, что мусульманин может продать 
свою жену, которая ему рожала детей?“. Дальше он пишет: „Я отвечал, 
что это считается грехом, но … у него (имеется в виду мужчина, поку-
павший эту женщину, – прим. Ш. Мадаева) есть сильная рука у кази 
калана (верховного судьи) в Карши и он уверен в своей безопасности от 
преследований“ ([34], 113). Здесь можно отметить два момента, во-пер-
вых, в этот период человек, считавший себя мусульманином мог продать 
свою жену, считая что он имеет на это моральное право. Во-вторых, за-
коны шариата в данный момент исказaлись до такой степени, что вер-
ховные судьи могли защищать права человека, совершавшего скверный 
поступок. В литературе, посвященной изучению судебно-правовой 
системы, подтверждается это явление: „Особо важную роль во всей 
деятельности судей и казииев играли муфтии. Они основываясь на зако-
ны шариата и судебный опыт, вели различные рассуждения и оказывали 
своё влияние на то, что казии могли выводить решения, с большой вы-
годой для себя. Поэтому решение казийских судов зависело не от их 
личных убеждений, основанных на знание и опыт, а больше на суждения 
и влияние муфтиев“ ([4], 31). В некоторых источниках деструктивный 
характер религиозной идентичности обуславливается с ограничением 
правовых норм населения: „Следование указаниям мулл было исходным 
для любых жизненных поступков. Мусульманство способствовало 
закреплению бесправного положения женщины, которая веками оста-
валась в пределах ичкари (женской половины дома), выходила закрытая 
паранджой, имела чрезвычайно узкий круг общения“ ([28], 26).  

                                                                                                               
4 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Санктпетербургъ: 1865; Логофет Д. 

Бухарское ханство под ресским протекторатом. В 2х т. – Санкт – Петербург: Б.И., 
1911; Страна бесправия – Спб. Б.И., 1909: Бартольд В.В. История культурной жиз-
ни Туркестана. – Л: Изд-во АН СССР, 1927. – Leonid Pavlovic Hfnjgjvs Materialen 
zur Kulturgeschicfhte der Uzbeken aus der Jahren 1928-1930 // Mit begleitenden Worten 
des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube. Turkologika 25, Harras-
sowitz Verlag. 2001. – 380 s.; Галузо П.Г. Туркестан-колония. – Ташкент: Коммунист 
ун-та, 1935: Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М.: 
Наука, 1974.: Древные авторы о Средней Азии. – Ташкент: Спб, 1939.  
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Что касается современности, многие исследователи попытались изу-
чать религиозные проблемы в Узбекистане в большинстве случаев с кон-
текста женской религиозности. В работах таких известных авторов, как 
С. П. Поляков и Г. П. Снесарев5, религиозно-общинная ритуальная обря-
дность в Центральной Азии, в частности на территории Узбекистана, 
исследовалась непосредственно в связи с религиозными женскими ри-
туальными практиками. Такой же подход прослеживается в работах 
современных исследователей – таких, как Д. Кандиоти и Н. Азимовой, 
Х. Фатхи, М. Камр6. В этих работах как общепризнанный факт звучит 
такая мысль, что изучение разных аспектов религиозности в централь-
ноазиатском обществе удобно и эффективно проводить на примере 
женщин, женского статуса и женской идентичности. Это часто обосно-
вывается особой женской готовностью к восприятию ислама не так 
к религии а как источника веры. Исторические корни этого феномена 
связаны с тем, что женщины испокон веков, будучи хранительницами 
очага и семьи, больше всего были связаны с разными религиозными 
ритуалами, верованиями и культами, кроме того «особая роль женщины 
проявляется даже в религиозных верованиях среднеазиатских скифов; 
так, дербики почитали Землю как женское божество, не приносили 
в жертву и не ели никакого существа женского пола, в чём можно видеть 
пережиточное тотемное табуирование ([11], 75).  

                                                 
5 Снесарев Г.П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков 

у узбеков Хорезма // Советская этнография. 1957, № 2; Снесарев Г.П. Материалы о 
первобытно-общинных пережитках в обычаях и обрядах узбеков Хорезма // 
Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 г. М., 1960; Поляков С.П. 
Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М., 1989; Поляков С.П. 
Бытовой ислам и консервативность сельской локальной общности в Средней Азии. 
– Этносоциальные проблемы сельских миграций. М., 1990. 

6 Kandiyoti D., Azimova N. The communal and the sacred: women’s worlds of ritual in 
Uzbekistan // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2004, # 10; Kamp M. The 
New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism. Seat-
tle&London: University of Washington Press, 2006; Fathi H. Femmes d’autorite dans 
l’Asie centrale contemporaine. Quete des ancetres et recompositions identitaire dans 
l’islam postsovietique. Paris: Maisonneuve&Larose/ IFEAC, 2002; Фатхи Х. Переуст-
ройство ислама в независимых государствах Центральной Азии // Расы и народы. 
Вы.32. М., 2006. 
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Социологические исследование, проведенные Обществом молодых 
ученых Узбекистана в 2004 г., показывает, что данная установка и в со-
временное время остаётся в силе7. Во многих ответах, характеризующих 
религиозную веру молодежи, религиозность женщин была выражена 
очень сильно. На вопрос, который звучал «как вы оказали бы помощь 
близкому человеку, попавшему в беду?», 33% респонденток ответили 
«просила бы помощь у бога», а на вопрос о признкаха, характеризую-
щих религиозного человека, 51% из них обозначили ответ «терпение», 
в то время как мужская часть опрошенных показали результат 25% на 
первый вопрос, 41% – в на второй. 

На вопрос «в чём или в ком вы нуждаетесь, когда у вас будет упадок 
настроения?» больше 60% женской аудитории ответили «в бога», тогда 
как так же ответили 50% мужчин. Это позволяет говорить о том, что при 
равных политических условиях женщины традиционно религиознее 
мужчин, больше думают о вере и боге. 

В то же время анализ опроса показал, что респондентки хуже знают, 
к какому мазхабу они относятся, чем респонденты, хотя этот показатель 
среди мужчин тоже относительно невысок: у мужчин соответственно 
47% опрошенных, у женщин – 33%. Показатель того, что около 50% 
женщин получали свои первые религиозные знания от родителей, бабу-
шек и дедушек (тогда как у мужчин этот показатель составляет 38%), 
имея также в виду то, что родители этого поколения молодёжи были 
воспитаны в советский системе образования, где в основном господ-
ствовала атеистическая идеология, говорит о том, что религиозная вера 
у женской части молодёжи не основана на фундаментальных религиоз-
ных знаниях.  

Современную женскую религиозность нельзя объяснять только от-
сылками к традициям и истории. Марианна Камп в своей книге Новая 
женщина в Узбекистане справедливо заметила, что «вхождение в хид-
жаб», т.е. распространение среди молодых узбекских девушек и женщин 
с 1991 г., когда была провозглашена независимость Узбекистана, новой 
религиозной одежды никак не связано c национальной культурой, по-
скольку современные хиджабы не имеют отношения к традиционной 
парандже, в которой ходили женщины вплоть до 1930-х гг. ([19], 233-
                                                 
7 Опрос был проведен среди 700 студентов разных ВУЗов Узбекистана, 50% рес-

пондентов составляли студентки. 
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237) Отказ от идеологии атеизма и лояльное отношение к свободе со-
вести, провозглашённые в республике, способствовали своего рода 
«религиозному ренессансу» и проявились в форсированном развитии 
религии и религиозных организаций. Одно из последствий постсовет-
ского перехода стало открытие внешнему миру, возникновение интен-
сивного общения центральноазиатского региона с важными центрами 
ислама в арабском мире, Южной Азии, Турции и Иране. В определенной 
степени этому способствовал также идеологический и духовный вакуум, 
возникший после распада Советского Союза. Попытки со стороны офи-
циальных органов создать некую новую национальную идеологию пока 
не возымели особого успеха вследствие резкого диссонанса, возника-
ющего между декларируемыми целями и непростыми реалиями пере-
ходного периода.  

Одним из проявлений всплеска мусульманского возрождения в рес-
публике стало активное строительство духовных учреждений. Относи-
тельно лояльное отношение государства к свободе совести отразилось 
в образовании своего рода религиозной системы Узбекистана. За три 
года после независимости было построено 5 тыс. мечетей. При этом 
местное население придерживалось старого правила, что в каждой 
махалля должна быть своя мечеть. Мои полевые исследования, беседы, 
проведенные с председателями махаллинских комитетов в Ферганской 
долине и Ташкентской области, показывают, что национальное возрож-
дение чаще всего воспринимается среди населения как религиозное 
возрождение, а построенные или перестроенные мечети в основном 
финансировались жителями махалля. Для большинства населения Узбе-
кистана ислам был и остался в значительной степени элементом нацио-
нальной и культурной идентичности, который проявляется в таких со-
бытиях, как ритуалы жизненного цикла, посещение святынь и в различ-
ных формах религиозного врачевания.  

Как я уже упомянула, явление «вхождения в хиджаб», или ношения 
хиджаба, вначале означало усиление женской религиозности или «воз-
вращения» к традициям, но затем оно само стало оказывать сущест-
венное влияние на трансформацию структуры и природы самой рели-
гиозности. Со временем ислам стал диктовать духовное, бытовое и ри-
туальное поведение и образ жизни женщин. Особую роль в пропаганде 
этих религиозных правил играют авторитетные лица среди женщин 
махалля, которые называются «отын», это специальные женщины, хо-
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рошо знающие религиозную литературу, умеющие читать Коран, интер-
претировать хадисы и религиозные притчи ([14], 27-43; [21], 77-79).  

Многие из современных «новых» отын прошли хорошее религиозное 
образование. Под их влиянием существенным образом стала меняться 
ритуальная практика в махалля. На религиозные обряды «Бибимушкул-
кушод», «Бибисешанба», о которых много писалось этнографами и исто-
риками ([23],56) и которые представляли собой традиционную форму 
женских сообществ, на сегодняшний день многие женщины смотрят как 
пережиточные формы религиозных обрядов или как ритуалы, не входя-
щие в рамки ислама. Сегодня женские сообщества, постоянно практику-
ющие религиозные ритуалы, стали называться «эхсон», т.е. «дарить, 
угощать во имя аллаха». Похоронные обряды, которые начинались со 
смертью покойника и заканчивались последним ритуалом, посвященным 
годовщине смерти, тоже стали называться «эхсон», а проведение этих 
ритуалов по старому поминальному порядку на седьмой, двадцатый 
и сороковой дни стало восприниматься как неисламское. Если в ри-
туалах «Бибимушкул кушод», «Бибисешанба» прежние отын больше 
всего были заняты деталями ритуала, т.е. подготовкой и раздачей 
ритуальной пищи, чтением «дуо», то в эхсон «новые» отын основное 
внимание уделяют воспитательно-просветительской работе в религиоз-
ном направлении, в частности занимаются агитацией среди женщин 
практики ношения хиджаба.  

 В повседневной жизни современного узбекского социума эхсон ста-
новится влиятельным институтом, через который можно управлять 
и диктовать поведение женщин, стиль одежды, религиозный образ мы-
шления, даже бытовой образ жизни женщин махалля. Взгляды и пове-
дение этих фигур – отын и особо религиозных («исломий») женщин – 
больше продиктованы не «традициями» и «традиционной» религиоз-
ностью, а идеологией, политикой, заимствованными представлениями 
о том, что такое ислам и что такое женщина-мусульманка.  

Идентичность жителей традиционной узбекской махалля сегодня 
получает всё более явный религиозный характер. В результате, ислам 
всё больше с «народного», бытового уровня переходит на уровень, если 
не официальной идеологии, то близкий к нему. Процесс трансформации 
и изменений религиозных обрядов в современном узбекском обществе 
показывает, что ислам больше не рассматривается как маркер личного 
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благочестия и культурной идентичности, а воспринимается скорее как 
утверждение политического и идеологического противостояния.  

В последнее время светской властью Узбекистана используются 
огромные духовные возможности мусульманской религии, способной 
открыть новые грани ее миротворческого и конструктивно-созидатель-
ного, гуманистического потенциала. Думается, что именно обращение 
к позитивным началам ислама, равно как и других религий, позволит 
успешно решить задачу по интеграции народных умонастроений в офи-
циальную идеологию государства. Одновременно, это позволит избавить 
ислам как часть духовной жизни нации от многих необоснованных на-
падок, порождаемых действиями его невежественных последователей.  
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NIEKOĽKO POZNÁMOK                                
K AMBIVALENCII ŽENSKÉHO TELA 

 
 

Viera Jakubovská 
 
 

The author of the article targets the ambivalent understanding of the female body, 
its parts, as well as, the processes running within it. It resembles a philosophical, 
culturological and artistic reflection. She puts the accent on the problems such 
as: negative connotations of „unpermitted“ usage of the mouth, menstruation, 
pregnancy, maternity, female subordination as a universal cultural phenomenon 
etc. 

Keywords: the female body – ambiguity – the subject – the object 
 
 

Úvod 
Problém tela a telesnosti sa v posledných dvoch storočiach stal jedným 

z významných filozofických problémov. Návrat k telu je spojený so skúma-
ním a prehodnocovaním tradičných problémov (telo ako špeciálny znakový 
systém; telo zakomponované do sociálnych vzťahov; nahota v umení; meta-
morfózy tela a i.) a tiež dichotómií (duša/telo, príroda/kultúra, subjekt/objekt, 
súkromné/verejné, profánne/sakrálne a i.) v nových moderných a postomder-
ných kontextoch. Z filozofického hľadiska je telo sprostredkovateľom našich 
zážitkov a životnej skúsenosti; prostredníctvom neho sa pripájame k svetu; je 
vždy prítomné ako integrálna súčasť subjektu a jeho skúsenosti; pomocou ne-
ho telesníme. Telo môžeme analyzovať aj ako symbolický systém, v ktorom 
sú zakódované rôzne sociálne významy. Stáva sa symbolom politickej moci, 
sociálnej štruktúry, nečistoty a sociálneho ohrozenia1, ambivalentne chápanou 
                                                 
1 M. Douglasová skúma telo ako zložitú štruktúru, pričom funkcie rôznych častí tela a ich 

vzťahy interpretuje ako zdroj symbolov pre iné zložité štruktúry. Píše: „Obrady týkajúce 
sa výkalov, materského mlieka, slín a ďalších vecí nemôžeme nijako interpretovať, po-
kiaľ nie sme ochotní vidieť v tele symbol spoločnosti a uvedomiť si, že sily a nebezpe-
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etapou života, zdrojom prísloví, porekadiel a pod. Predmetom záujmu spolo-
čenských vied sa dlhodobo stávajú aj príčiny, prejavy a formy polarity muž-
ského a ženského princípu, formovanie genderovej identity a iné problémy, 
ktoré riešia vo svojich štúdiách súčasní autori/autorky (aj slovenskí).2 Prob-
lémom tela a telesnosti sa venujú odborníci aj v takých vedných disciplínach 
ako je psychológia, lingvistika, antropológia, kulturológia, genderové štúdiá, 
umenie a i. Ich skúmania si mnohokrát vyžaduje prekročenie úzkych hraníc 
tej ktorej špeciálnej vedy, takže výsledný prístup k telu vedie nutne aj ku 
sproblematizovaniu rigidných demarkačných línií, ktoré doteraz existovali 
medzi vedami. V tomto príspevku sa autorka pokúsi práve o takýto prístup 
k vybraných aspektom ambivalencie ženského tela. 

 
Rod a pohlavie 

Rod (angl. gender) je naučený, kultúrne akceptovaný a predpisovaný spô-
sob správania a vystupovania žien a mužov, predstavuje sociálne postavenie 
v spoločnosti v súlade so spoločenskou identifikáciou indivídua a vychádza 
zo základného predpokladu, že človek je konštituovaný spoločensky. Používa 
sa dvojznačne. Slová mužské/ženské sa na jednej strane vzťahujú na telesné 
rozdiely, na druhej strane označujú symbolické, resp. sociálne konštrukcie, 
napríklad rozdielne obrazy rolí.3 

Pohlavie (angl. sex) je biologická charakteristika človeka, čiže skutočnosť, 
či je na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy 
a druhotných pohlavných znakov človek ženou alebo mužom. Ako konštatuje 
S. de Beauvoirová, žena sa predstavuje ako „druhá“, pohlavím vyjadrujúcim 
polymorfizmus. „A ona (žena) je len tým, čím ju chce mať muž; preto sa o nej 
hovorí ako o „pohlaví“, čím sa chce povedať, že ju muž pokladá za bytosť 

                                                                                                               
čenstvo prisudzované spoločnosti sa v malom opakujú v ľudskom tele“ ([6], 52). Ukazu-
je, ako sa dajú aj tým najnižším a najintímnejším procesom prisúdiť tie najprepracova-
nejšie a najmetafyzickejšie interpretácie. 

2 Viacerí autori a autorky sa venujú problémom tela a telesnosti so zameraním na vybrané 
konkrétne problémy: Foucault, M.; Freud, S.; Huizing, J.; Lipovetsky, G.; Lévinas, E.; 
Merleau-Ponty, M.; Kalnická, Z.; Knotková-Čapková, B.; Le Goff, J.; Mistrík, E.; Sejčo-
vá, Ľ.; Cviková, J,; Juráňová, J.; Pachmanová, M.; Pokrivčáková, S.; Rusnáková, K.; Zá-
brodská, K.; Smreková, D.; Szapuová, M.; Renaultová, A.; Krištofová, L.; Kiczková, Z. 
a i. 

3 Pozri ([21]). 
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obdarenú pohlavím: preňho je pohlavím, a teda je ním absolútne. Žena sa ur-
čuje a diferencuje svojím vzťahom k mužovi, a nie muž vzťahom k žene; že-
na je nepodstatné proti podstatnému. On je subjekt, on je absolútno. Ona je 
Druhé“ ([1], 10). Kategóriu druhého chápe ako dôsledok dualistického poní-
mania sveta, ktoré je pevne zakotvené v histórii.4 Z. Kiczková tvrdí, že 
v základoch ženského hnutia je kritika patriarchátu, ktorý bol identifikovaný 
a hodnotený ako „základný vzor“ zovšeobecnenia alebo ako „sociálna kon-
štanta“ ([14], 7 – 24). Postupne koncepciu patriarchátu vytesnil pojem rod 
(gender), princíp rodovej diferencie, ktorý ovplyvňuje spoločenské vzťahy vo 
všetkých oblastiach života: v rodine, zamestnaní, vo výchove, politike, na 
úrovni inštitúcií, kultúrnych symbolov, jazyka a i. 5 

 
Ženská podriadenosť ako univerzálny kultúrny fenomén?  

V postmetafyzickej dobe sa radikálne spochybnilo polarizujúce zadefino-
vanie rodových identít. Položiť si dnes otázku o prirodzenom poriadku rodov 
znamená vstúpiť do diskusie o rodovej identite ako esencii verzus konštruk-
cii. Metodologicky nosné sa stalo chápanie rodovej identity a rodovej dife-
rencie ako konštrukcie. Konštruktívny charakter rodu sa začína tézou de Be-
auvoirovej – „ ženami sa nerodíme, ženami sa stávame“.6 Tvorí základ kon-
cepcie rozlišujúcej medzi rodom (angl. gender) a pohlavím (angl. sex). De 
Beauvoirová kritizuje Freuda za to, že v jeho koncepcii je muž normou, „ab-
solútnou vertikálou“, že popiera existenciu paralely medzi mužským a žen-
ským vývinom. Vývin rodovej identity je uňho silne determinovaný fyzioló-
giou a z existencie fyziologických rozdielov odvodzuje aj presvedčenie o psy-

                                                 
4 „Už v najprimitívnejších spoločnostiach, v najstarších mytológiách nachádzame vždy 

dualitu, ktorá je dualitou toho istého a toho druhého. (...) Druhosť je základnou kategó-
riou ľudského myslenia. Žiaden kolektív sa nikdy neurčuje ako Jeden bez toho, aby sa 
proti jednému okamžite nestaval Druhý“ ([1], 11). 

5 Pozri ([28], 21 – 47). 
6 De Beauvoirová píše: „Biologické predpoklady sú mimoriadne dôležité: v dejinách ženy 

hrajú prvoradú úlohu, sú podstatným činiteľom v jej podloží. (...) Pretože, nakoľko je te-
lo nástrojom nášho poznávania sveta, predstavuje sa nám svet podľa toho, akým spôso-
bom sa ho zmocňujeme“ ([1], 53). Rozhodne však odmieta názor, že tieto predpoklady 
určujú jej raz a navždy daný osud. 
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hickej odlišnosti muža a ženy.7 Genderová identita je vystavená na binárnych 
opozíciách ako sú muž/žena, heterosexuálne/homosexuálne, kultúra/príroda, 
pričom každá kategória predpokladá svoju zásadnú inakosť od druhej, 
a vďaka tomu nadobúda svoj špecifický význam. Binárne kategórie boli his-
toricky ustanovené ako hierarchické, jedna z nich je chápaná ako normatívna 
a druhá ako symbolizujúca, v lepšom prípade, odlišnosť, v horšom menejcen-
nosť, deviácia, a preto musí byť ovládaná alebo potláčaná. Feministický po-
stštrukturalizmus kritizuje jazyk binarity, pretože limituje naše nazeranie na 
svet, znemožňuje vidieť mnohosť a variabilitu reality. Preto je nutné zmeniť 
genderové vzťahy destabilizáciou binárnych opozícií, na ktorých vznikajú 
nerovnosti. 

S binárnou opozíciou príroda/kultúra sa môžeme stretnúť aj pri skúmaní 
problému ženskej podriadenosti ako univerzálneho kultúrneho fenoménu.8 
Pankultúrne druhoradý status žien sa zvykne vysvetľovať tým, že na rozdiel 
od mužov, ktorí sa stotožňujú s kultúrou, sú ženy stotožňované alebo symbo-
licky spájané s prírodou. Zástancovia tohto tvrdenia vychádzajú zo ženského 
tela a prirodzených prokreatívnych funkcií, ktoré sú vlastné len ženám. Tento 
fyziologický fakt má význam v troch rovinách: „... zdá sa, že ženské telo sa 
svojimi funkciami, vďaka tomu, že sa viac a dlhšie zaoberá „životom dru-
hých“, lokalizuje bližšie k prírode. Mužská fyziológia dáva mužovi príleži-
tosť, aby sa vo väčšej miere zaoberal projektmi kultúry. Ženské telo a jeho 
funkcie stavajú ženu do sociálnych rolí, ktoré sú v kultúrnom procese pova-
žované za role nižšieho rádu ako role určené mužom; a tradičné sociálne role, 
vnucované žene vďaka jej telu a jeho funkciám, vo svojom dôsledku štruktu-

                                                 
7 De Beauvoirová píše: „Psychoanalýza sa ocitla v úzkych, najmä keď mala vysvetliť, 

prečo je žena tá „Druhá“. Sám Freud uznáva, že privilégium penisu sa vysvetľuje suve-
renitou otca, a priznáva, že nepozná pôvod mužskej nadvlády“ ([1], 68). Autorka odmieta 
esencialistickú predstavu o „večnom ženstve“. J. Bettlerová ide ešte ďalej, keď odmieta 
dištanciu biologicky daného a kultúrne interpretovaného – sféry fakticity (telo) a sféry 
slobody (myseľ), pohlavia a rodu. Konštatuje, že nie je možné zachovávať dualizmus te-
la a mysle, lebo ich rozlíšenie odporuje vzťahu subordinácie. Konštruktívny charakter 
rodu sa postupne stal obmedzeným len na aspekty sociálnej konštrukcie, ktorá je koniec 
koncov definovaná ohraničením od prírodného a vylúčením z prírodného. Butlerová 
smeruje k širšie pochopenej konštrukcii, k performatívnej aktivite rečových aktov, 
v ktorých sa konštituuje nielen rod, ale aj pohlavie ( [3]). 

8 Pozri ([18]). 
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rujú jej psychiku, ktorá je, rovnako ako fyziologická prirodzenosť ženy a jej 
sociálne roly, chápaná ako entita viac spojená s prírodou“ ([18], 96). 

Pokiaľ ide o fyziológiu ženy, ktorá je „bližšie“ k prírode, tento problém 
rozpracovala už de Beauvoirová, ktorá konštatovala, že „... žena častejšie ako 
muž padne za obeť druhu, ... že žena otročí ľudskému druhu viac než muž, že 
jej živočíšnosť je očividnejšia“ ([1], 239). Nie je zložité pochopiť asociácie 
ženy s prírodou a muža s kultúrou, súčasne však nie je možné, aby sme ženu 
úplne odsunuli do kategórie prírody, lebo je zrejmé, že je plnohodnotnou ľud-
skou bytosťou, obdarenou ľudským vedomím práve tak ako muž. Ako tvrdí 
C. Lévi-Strauss, „... žena by sa nikdy nemohla stať iba znakom, lebo dokonca 
aj vo svete mužov je stále človekom a ak je raz definovaná ako znak, musí 
byť uznaná aj ako tvorca znakov“ ([16], 496). Pretože je telo ženy viac za-
mestnané prirodzenými funkciami spojenými s reprodukciou, žena je viac ako 
muž chápaná ako súčasť prírody. Avšak len čiastočne, pretože vďaka jej vedo-
miu a účasti na ľudskom sociálnom dialógu je uznávaná jej účasť na kultúre. 
Fyziologické funkcie ženy univerzálne smerujú k tomu, aby obmedzovali jej 
sociálny pohyb a aby ju univerzálne uväznili do istých sociálnych kontextov, 
ktoré sú potom chápané ako bližšie k prírode (uzatvorenie ženy do domáceho 
rodinného kontextu, uväznenie bezpochyby motivované jej laktačnými pro-
cesmi a i.). Druhý dôsledok toho, že žena býva spájaná s rodinným kontextom 
vyplýva z určitých štrukturálnych konfliktov medzi rodinou a spoločnosťou 
([18], 101). Takýto protiklad existuje v každej spoločnosti a nadobúda podobu 
protikladu medzi prírodou a kultúrou. Prejavuje sa v univerzálnom zákaze 
incestu a s ním súvisiacom zákone exogamie. Vylučuje riziko, že sa z biolo-
gickej rodiny stane uzatvorený systém. Príbuzenský zväzok s inou rodinou 
zaisťuje prevahu sociálneho nad biologickým a kultúrneho nad prírodným. 
Spoločnosť je na vyššej úrovni ako rodiny, z ktorých je vytvorená. A keďže sú 
ženy spájané s rodinným kontextom, sú s touto organizáciou nižšieho spolo-
čenského poriadku stotožňované. Rodina (a následne aj žena) predstavuje 
partikulárne záujmy na nižšej úrovni, ktoré vedú k rozdrobovaniu spoločnosti. 
Sféra aktivity mužov je definovaná na úrovni vzťahov medzi rodinami. Sú-
časne však nie je možné ženy odsunúť úplne do sféry prírody, pretože niekto-
ré aspekty ich postavenia, dokonca aj v kontexte rodiny, nesporne demonštru-
jú ich účasť na kultúrnom procese. Neexistuje dôvod, prečo by mala byť 
starostlivosť o deti výhradne záležitosťou žien. Žena sa dokonca aj svojimi 
aktivitami v rodinnom kontexte môže začleniť do kategórií kultúry tým, že 
deti nielen kŕmi, ale sprostredkováva ich ranú socializáciu a tým reprodukuje 
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kultúru. Podľa C. Lévi-Straussa môže transformácia surového na varené pred-
stavovať aj prechod od prírody ku kultúre ([16]) a potom sa tu opäť stretáva-
me s tým, že žena je spájaná s procesom skultúrňovania. 

Pojem „intermediárny“ môže znamenať „sprostredkujúci“ medzi prírodou 
a kultúrou, teda sférami, ktoré nie sú kultúrou chápané ako dva póly jedného 
kontinua, ale ako dva svety, v ktorých prebiehajú zásadne odlišné procesy 
([18], 111). Ak platí, že žena je univerzálne prvotným činiteľom ranej sociali-
zácie, budú sa na ňu vzťahovať silnejšie obmedzenia a zákazy. Jej kultúrne 
definované intermediárne postavenie medzi prírodou a kultúrou pravdepo-
dobne vysvetlí nielen jej nižší status, ale aj silnejšie obmedzenie jej aktivít. 
Sexuálne aktivity u žien sú v takmer každej spoločnosti viac obmedzované 
ako u mužov, okrem toho má žena menší výber rolí a menší prístup k sociál-
nym inštitúciám. Tiež je takmer univerzálne socializovaná tak, aby boli jej 
postoje konzervatívnejšie a tradičnejšie. 

S intermediárnou pozíciou ženy súvisí aj symbolická dvojznačnosť. Vďa-
ka nej môžeme pochopiť, ako určitý systém kultúrneho myslenia priraďuje 
žene polarizované a zdanlivo protikladné významy. Žena často predstavuje 
život i smrť. Túto dvojznačnosť ženy, ktorá daruje život a tiež oznamuje 
smrť, ľudia vnímali stáročia a svojrázne ju vyjadrovali kultom bohýň-matiek. 
Hinduistická bohyňa Kálí, matka sveta, je bezpochyby najveľkolepejším 
stvárnením ženy tvoriacej a súčasne ničiacej. Po krvi bažiaca kráska je „ne-
bezpečnou“ bohyňou, ktorej je treba každý rok obetovať tisíce zvierat. Je sle-
pým materským princípom, ktorý zahajuje cyklus obnovy. Ona tiež rozsieva 
mor, vojny, hlad. ([15]) V helénskej mentalite zodpovedajú krvilačnej Kálí 
Amazonky, Moiry či Erýnie. Opačné pohlavie obvinilo ženu, že priniesla na 
zem hriech, nešťastie a smrť. Grécka Pandora otvorila skrinku, ktorá obsaho-
vala všetko zlo9 a židovská Eva vrhla ľudstvo do prvotného hriechu. Psychic-
ký modus, ktorý je pripisovaný ženám, stojí na začiatku i na konci škály spô-
sobov, ktorými si človek vytvára vzťahy. Tak sa dajú vysvetliť feminné sym-
boly (čarodejnice, uhrančivý pohľad, menštruačné poškvrnenie, kastrujúca 
matka a i.) a tiež ženské symboly transcendencie (matka bohyňa, ženské 
symboly spravodlivosti, symbolika v oblasti umení, náboženstva, rituálov 
a i.). Feminná symbolika, častejšie ako maskulinná, prejavuje sklon k pola-
rizovanej dvojznačnosti. 
                                                 
9 Problematikou chápania morálnych hodnôt v čase gréckej klasickej filozofie sa zaoberá 

Ľ. Predanocyová ([20]). 
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Vybrané príklady ambivalencie ženského tela 
Obrazy ženy, ženské telo, procesy a stavy prebiehajúce v ňom vystupujú 

pred nami v ambivalentnej podobe10 nielen preto, že na svete je veľa povaho-
vo a charakterovo rozmanitých žien11, ale hlavne preto, že ženu skúmame 
v rôznych spoločensko-historických, náboženských a kultúrnych kontextoch, 
pričom skúmame nielen ženu ako takú, ale aj činnosti, do ktorých sa dostáva, 
stavy, ktoré prebiehajú v jej tele a časti jej tela. N. Puškareva skúma diskurzy, 
v ktorých sa nachádzajú ženské ústa v období stredoveku. Konštatuje, že iné 
formy používania ženských úst ako na prijímanie potravy sa považovali za 
neprípustné: „... ústa sa stávajú objektom, ktorý je spojený s normami správa-
nia, v rámci ktorých sa robí rozdiel medzi ich „správnym“ a „nesprávnym“ 
používaním“ ([19], 87).12 Negatívne konotácie „nepovoleného“ používania 
úst (na bozkávanie, orálny sex) sa spájali aj s krikom, plačom, smiechom 
(„zhrešila, smejúc sa do sĺz“) alebo vysmievaním. „Dobrá“ žena sa v ikono-
grafii zobrazovala s malými „mlčiacimi“ ústami alebo pevne stisnutými pe-
rami. Také sú typické črty tváre Panny Márie a svätých. Opakom „dobrej“ 
ženy je „zlá“ žena, ktorej ústa sa nezavrú, kričí, ohovára, je hrozbou pre auto-
kraciu v rodine a tiež v spoločnosti. Za nesprávne používanie úst sa považo-
valo aj bozkávanie „otvorenými ústami“ (dnešný francúzsky bozk). Trestalo 
sa dvanásť až dvadsaťdňovým pôstom. V tomto období sa vo výtvarnom 
umení zobrazujú ženské ústa menšie ako mužské. Na ikonách tvoria 2/3 oka/ 
očí, sú ako pravidlo vždy tmavé, „... ktoré takpovediac sledujú recipienta 
a nútia ho zabudnúť na to, že existujú ústa a iné detaily tváre“ ([19], 85)13. 14 
                                                 
10 Pojem ambivalencia (z starogr. amphi – dvojakosť; z lat. valentia – sila) znamená nesú-

lad, dvojznačnosť, je to stav, ak má niekto emócie, myšlienky alebo akcie v kontradikcii 
s ostatnými, pričom sa tieto vzťahujú na objekt, ideu alebo osobu, napr. láska – nenávisť, 
odpor – náklonnosť, strach – túžba; rozpoltenosť v postojoch a rozhodovaní, chorobná 
nerozhodnosť (v lekárstve); podvojnosť citových vzťahov – ten istý objekt vyvoláva 
v subjekte súčasné protichodné city (v psychológii). 

11 V slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach je v početných príkladoch vykresle-
ný nelichotivý, ironický, sarkastický obraz žien: „žena muža jazykom bije a muž ženu 
päsťou“; „kto má mrcha ženu, netreba mu chrenu, iskrí sa mu v očiach“; „kde čert nič 
nezmôže, tam pošle starú babu a i.“ ([28]). 

12„... уста предстают объектом, к нему приложими нормы поведения, различающие 
„правильное“ и „неправильное“ их использование“ ([19], 87). 

13„... которые буквально следят за смотрящим на икону, заставляя его забыть 
о существовании рта и других деталей лица“ ([19], 85). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starogr%C3%A9%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
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Žena stelesňuje princíp plodnosti, ktorý v sebe skrýva tajomstvo a v sú-
zvuku s ostatnými kozmickými princípmi sa stáva ambivalentným princípom. 
Vďaka svojej solidárnosti s inými druhmi kozmickej plodnosti (zem) sa žena 
oddávna chápala ako zdroj ovplyvňujúci úrodu. V ľudových obradoch nachá-
dzame prejavy viery v moc ženy preniesť (svoju) rodiacu schopnosť na všet-
ko, s čím prišla do styku.15 Významnú úlohu zohrávali aj náznaky erotickej 
činnosti žien a mužov konané s cieľom vyvolať v prírode vegetačné sily. 
V mnohých kultúrach sa objavuje pripodobenie sexuálneho aktu k poľným 
prácam. M. Eliade píše: „Většina kolektivních orgií má základ v rituálu, jehož 
záměrem je povzbudit vegetační síly: prováděly se v určitých kritických roč-
ních obdobích, kdy začala klíčit semena, dozrávat úroda atd., a za mytický 
vzor mu vždy sloužila hierogamie“ ([9], 24). Takéto obradné akty, ktorých 
paralely nachádzame dodnes u prírodných národov, sú u nás známe od stre-
doveku. Ich základom sú pretrvávajúce kozmogonické archetypy roly ženy, 
vyjadrujúce mýtickú sebestačnosť a spontánnu plodnosť Zeme-Matky. Z toho 
potom vyplýva aj sociálna nadradenosť ženy v matriarcháte. 

Vzťah mužov voči ženám bol vždy rozporuplný, kolísal medzi príťažli-
vosťou a odporom. Od doby kamennej (ktorá nám zanechala viac ženských 
ako mužských postáv) až po romantizmus, konštatuje J. Delumeau, bola žena 
vždy svojím spôsobom oslavovaná: „Pôvodná bohyňa plodnosti, ´matka 
s prsiami poskytujúcimi bezpečie´, obraz nevyčerpateľnej prírody, sa v Aténe 
premenil na božskú múdrosť a v Panne Márii na posla milosti a úsmev nesko-
nalej dobroty. Stala sa inšpiráciou básnikov od Danta po Lamartina, a ako na-
písal Goethe, „za večným ženstvom sme nesení vyššie“ ([7], 142). Žena sa 

                                                                                                               
14 Autorka uvádza aj iné príklady z obdobia po stredoveku: farbenie tváre (biela), úst (čer-

vené) a zubov (čierne) za vlády Alexandra Michailoviča Romanova (17. storočie); obrad 
s „mŕtvym“ na Ruskom Severe. V oblasti Pešenegi existoval obrad so symbolickým 
„mŕtvym“, ktorý mal zuby z cvikly a mladé dievčatá ho mali bozkávať na ústa. Týmto sa 
obrad nekončil. Tie, ktoré odmietli, boli nútené bozkávať jeho pohlavný úd obmotaný 
rôznymi (nezriedkavo) aj pomočenými handrami ([24], 267 – 268); alebo „bozkávací ob-
rad“, ktorý popísal holandský diplomat v 17. storočí ([19], 100).  

15 „Princíp plodnosti sa uplatňoval predovšetkým priamym kontaktom so zemou, zrnom 
alebo semenom. Zvláštny účinok, založený na napodobujúcej mágii, mala v tejto súvis-
losti ženská nahota. Nahé ženy obchádzali pole alebo sa ho odhalenou časťou dotýkali 
(napr. pri sadení ľanu si sadali na zem), niekedy museli byť pritom tehotné a naopak, ne-
smeli byť po prechode. Známe je obradné váľanie sa mladých dievčat a žien po obilí“ 
([17], 20). 



Viera Jakubovská 

101 

môže stať aj čímsi „nepoznaným“, môže sa spájať s hrozbou alebo nebezpe-
čenstvom. Ženské telo už nie je chápané len ako „neprítomnosť“, „nedostat-
kovosť“, ale tiež aj ako neforemná hmota. Metaforika nekontrolovateľnosti 
a ambivalentnosti medzi neudržateľným fatálnym priťahovaním a silným od-
pudzovaním, asociácia feminnosti s vírusom a neporiadkom, neurčitosť hra-
níc ženského tela (špeciálne, no nielen, v spojení so začiatkom dospelosti a 
v čase tehotenstva) a schopnosť cynického zvádzania môžu byť chápané ako 
funkcie ochrany ženskej telesnosti zvonka ([11]). Ženskú neforemnosť chcú 
muži eliminovať, lebo schopnosť ženského tela meniť svoju formu, vyzýva 
nepokoj. Morfologicky sa javí podozrivým, pretože sa nedá vtesnať do muž-
ských predstáv o krásnej žene. Špeciálne sa to týka tela matky, ktoré narúša 
symbolický poriadok otca par exellence. Na tento svet prichádzame cez mat-
kino telo, ktoré sa transformuje v čase tehotenstva a pôrodu, čím sa odmieta 
vedomie o fixovanej, zreteľnej forme ako aj večnej a nedeliteľnej jednote. 
Ženská neurčitosť je podľa C. G. Junga „... vytúžený protiklad mužskej urči-
tosti, ktorý je možné s aspoň čiastočným uspokojením dosiahnuť len vtedy, 
keď je človek schopný odsunúť všetko, čo je v ňom pochybné, neurčité a ne-
jasné, na projekciu do okúzľujúcej ženskej nevinnosti“ ([12], 97). Obraz te-
hotnej ženy narušuje predstavu identity založenej na zreteľnej oddeliteľnosti 
a separácii „ja“ a „iného“. Litovská maliarka V. Kasputene ([4], 38 – 48) sa 
vo svojej tvorbe často vracia k téme meniaceho sa ženského tela. Vo svojich 
obrazoch, objektoch a inštaláciách odhaľuje intímne aspekty ženského bytia – 
začína fyziológiou pôrodu a končí mytologizovanými rituálmi. Obrazy „Had-
črevá zeme” (1991) alebo „Čierny dážď” (1993) sa samy stávajú aktmi ma-
gického utvárania. V magickom rituáli tvorby sa chaos z farieb a tvarov mení 
na obraz ženy rodiacej hada, ktorý sa stáva prvkom ďalšej metamorfózy fa-
rieb a tvarov, meniac sa nakoniec na amorfnú farebnú hmotu. Kasputene od-
mieta zobrazovať odhalené krásne ženské telá, dominujúce vo falocentrickom 
myslení tradičnej kultúry v podobe hladkých povrchností, ktoré sú určené 
k tomu, aby boli objektmi žiadostivosti heterosexuálnych mužov a vyvolávali 
voyeristické chúťky. Jej pohľad na ženské telo je iný ako pohľad A. Serrana, 
ktorého snahou je prezentovať telo ženy, ktoré sa mení starnutím, a ktoré na-
priek tomu túži po obdive. Serranove fotografie sú fotografiami bez tabu. 
Sústreďuje na zachytenie takých okamihov a scén, ktoré sa odohrávajú kaž-
dodenne ako súčasť „divadla života“. Ženu s cigaretou zobrazuje v afektova-
nej póze ako modelku (Modelka), čo si vyžadovalo značnú dávku irónie od 
umelca a sebairónie od „modelky“. 
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Materstvo je záhadné, ale ešte záhadnejšia je ženská fyziológia spojená 
s lunáciami. Žena opačné pohlavie priťahuje, ale zároveň aj odpudzuje men-
štruačnými výtokmi, pachmi, plodovou vodou, pôrodnými bolesťami. Ambi-
valentné chápanie menštruácie ako kultúrneho fenoménu sa prejavuje v tom, 
že na jednej strane sa cenila, znamenala zdravie a evokovala plodnosť, bola 
častou súčasťou ľúbostnej mágie (nápoja lásky), mala zabraňovať pehám, 
vyrážkam, škvrnám na pokožke, liečiť bradavice, zvyšovala úrodnosť stro-
mov a pod., na druhej strane bola menštruujúca žena považovaná za nečistú, 
v magickom zmysle za nebezpečnú, a mala sa držať v ústraní. Nemala oberať 
zeleninu a ovocie, piecť, siať, presádzať (nebola plodná a tak by nebola plod-
ná ani úroda). Tiež bol zakázaný sexuálny styk s menštruujúcou ženou (išlo 
o nečistotu v symbolickom, resp. magickom zmysle). Nič nenasvedčuje tomu, 
že by bola samotná menštruácia vnímaná v našom prostredí v explicitne pozi-
tívnom zmysle (ako to môžeme nájsť v iných kultúrach ([2], 162). S men-
štruáciou sa spájajú negatívne konotácie, ktoré svedčia o tom, že tento stav 
nebol pre ženu želaným, a jeho následky bolo treba maximálne zmierniť16. 
Pri skúmaní menštruácie ako kultúrneho fenoménu sa v matrinilineárnych 
spoločnostiach, na rozdiel od patriarchálnych, nestretávame s existenciou 
prísnej menštruačnej tabuizácie. Negatívne chápanie tohto fenoménu sa spája 
s prerozdelením moci v prospech mužskej časti spoločnosti. Menštruujúca 
žena vyvolávala strach, vystupovala ako tajuplná bytosť, ktorá je v styku 
s nečistými silami, od takej ženy sa ľudia chránili, resp. ju izolovali od ostat-
ných. Z tejto predstavy vychádza aj negatívny archetyp ženy bosorky, divej 
bytosti, t. j. nedomestifikovanej ženskej bytosti. Miera tabuizácie sa prejavuje 
aj v pomenovaní menštruácie, ktorá dostáva väčšinou zástupné názvy (ženská 
choroba, ženské problémy, ale tiež krámy, prišla tetka, jahodový týždeň a i.), 
čo súviselo s tým, že nebola verejne diskutovaným javom. V súčasnosti pod 
vplyvom médií zaznamenávame postupné odtabuizovanie tohto fenoménu – 
stáva sa vecou verejnou ([10], 1). 

Ženské telo je spojené s rôznymi zákazmi – v čase menštruácie, tehoten-
stva, šestonedelia bola žena považovaná za nečistú, bolo ju treba držať 
v ústraní, pretože jej prítomnosť, dotyk mohol škodiť ľuďom, zvieratám, rast-

                                                 
16 K. Beňová spomína magicko-rituálne praktiky: „dievča malo prevliecť bielizeň pomedzi 

tri priečky na rebríku, aby menštruácia netrvala dlhšie ako tri dni,“ alebo „matka preloži-
la pošpinené spodné prádlo na tretí schodík rebríka vedúceho na povalu, aby to dievča 
malo len tri dni“ ([2], 161). 
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linám i veciam. V období tehotenstva musela žena dodržiavať a vykonávať 
množstvo zákazov a príkazov. Nesmela sa pozerať na nepekné veci, mŕtvych 
ľudí, nesmela nič zabiť, to všetko mohlo mať následky na dieťati. Aj tu obja-
vujeme ambivalenciu. Na jednej strane bol vzťah k tehotnej žene zo strany 
spoločnosti pozitívny, no na druhej strane bola tiež považovaná za nečistú, 
verilo sa, že je ľahkým objektom nečistých, zlý síl, má negatívny vplyv na 
svoje okolie, a práve preto sa na ňu vzťahovala čiastočná priestorová a spolo-
čenská izolácia (furmani neradi brali tehotnú ženu na voz, lebo sa verilo, že 
by sa mohol voz prevrátiť a pod.). Tabuizácia sa vzťahuje aj na samotný pô-
rod a obdobie po ňom, kým žena nepodstúpila purifikačný obrad, ktorým bola 
zaradená naspäť do normálneho života.17 

Pre tvorbu litovskej maliarky V. Kasputene je charakteristická snaha o per-
sonifikáciu ženského/materinského priestoru, v rámci ktorého sa ničia opozí-
cie subjekt/objekt, vnútorné/vonkajšie, objektívne/subjektívne a i. V snahe 
vyjadriť heterogénnosť morfológie ženského tela odhaľuje ženu v celej jej 
vonkajškovosti i vnútornosti („Čierny dážď“, „Mea culpa“). Umelecké pro-
striedky, ktoré autorka vo svojej tvorbe využíva, neslúžia na vyjadrenie hra-
ničného stavu tela, ona hľadá a tiež dáva nový zmysel tomu, čo bolo v patriar-
chálnej kultúre vytesnené alebo považované za neplnohodnotné. V kompo-
zícii „Mea culpa“18 (1997) maľuje autoportrét nešťastnej, trýzniacej sa ženy/ 
matky, pričom svojvoľne interpretuje a mení náboženskú ikonografiu. Obrazy 
sv. Panny Márie vychádzajúce z kresťanských (a patriarchálnych) kánonov 
vyžarujú spokojnosť a duchovnú harmóniu na rozdiel od expresívnych malieb 
V. Kasputene, ktoré vyjadrujú nekonečné utrpenie. Využíva pritom röngenové 
snímky chorých detí, ktoré lepí na povrch obrazu, čím narúša jeho homogén-
ny charakter. Postava tehotnej ženy je pokrytá prasklinami, ktoré vznikajú ne-
rovnomerným nanesením hrubých vrstiev farby a tiež kolážovitým lepením 
snímok. Povrch praská a rozrušuje celostnosť ženského tela – pozeráme sa do 
vnútra tela matky. Nekonečné utrpenie, ktoré prezrádza ženská tvár, je spre-
vádzané zvukovými efektmi – hysterickým smiechom a neartikulovaným kri-
kom. Jej obraz tak popiera nielen kánony zobrazovania, ale aj kánon ženy 
                                                 
17 Napríklad pre šestonedieľky boli vyčlenené niektoré časti obydlí, najčastejšie kút alebo 

samostatné obydlia. „Šestonedieľka sa nemala dotýkať múky, aby nesčervivela, nemala 
dojiť kravy, aby nestratili mlieko, alebo nedojili krv“ ([26], 39). 

18 Mea culpa, mea maxima culpa je latinská veta, ktorá znamená: Moja vina, moja preveľ-
ká vina. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
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a svätej ([4], 47). V cirkevnej mariológii nastal neblahý vývoj vtedy, keď úcta 
k Márii ako matke Ježiša Krista ju vyzdvihla nad ostatné ženy. Cirkevní otco-
via zdôrazňovali jej dokonalosť. Justin a Ireneus (v 2. storočí) ju nazývali 
„novou Evou“, sv. Augustín (v 5. storočí) hovoril o Márii ako o osobe, ktorá 
vďaka nadprirodzenej milosti zvíťazila nad hriechom. Tejto téme sa venuje aj 
B. Knotková-Čapková, ktorá tvrdí, že „... na obraz ženství, včetně sebeobrazu 
žen o sobě samých, negativně působil mytizovaný protiklad Eva-Marie, který 
se ujal v kázáních a teologických pojednáních. S Evou, svůdkyni k hříchu, 
zvlášť sexuálnímu, se spojil negativní pohled na tělo, tělesnost a sexualitu. Na 
všechny ženy se pohlíželo jako na „Eviny dcery“ (...). Ježíšova matka Marie 
se v této reflexi stáva novou Evou, poslušnou boží služebnicí, svobodnou od 
chyb vlastního rodu“ ([15], 85). C. G. Jung je presvedčený o tom, že kolektív-
nym uctievaním Márie sa z obrazu ženy vytratila hodnota, na ktorú má ľudská 
bytosť určitý prirodzený nárok. „Táto hmota, ktorá sa prirodzene prejaví len 
individuálnou voľbou, prepadne nevedomiu, ak sa individuálny prejav nahra-
dí kolektívnym. V nevedomí dostane potom obraz ženy podobu, ktorá živí 
infantilne archaické dominanty. Relatívne znehodnotenie reálnej ženy sa tak 
kompenzuje démonickými rysmi“ ([12], 90). 

Mužské postoje k ženám smerujú k idealizácii, ktorá sa najčastejšie pre-
mieta do zbožňovania a inklinuje k esenciálnemu pohľadu na ženu. Toto vní-
manie univerzálneho a esenciálneho obrazu ženy uprednostňuje význam typu 
– div, dívať sa, a to na úkor rozpoznávania štrukturálnych funkcií, do ktorých 
je žena zapojená. Muž sa stáva subjektom a ženské telo (to „druhé“) objek-
tom. Odtiaľto pramení túžba ženy po subjektivizácii. Ženské telo je v polohe 
objektu, avšak bez kultúrnych mechanizmov, ktoré by mu umožnili transfor-
máciu na subjekt. Dominujú tak znaky ženskosti, pričom reálna, skutočná 
ženskosť je v pozadí, alebo sa stráca. S týmto názorom nesúhlasí umelkyňa 
nemeckého pôvodu H. Wilkeová, ktorá tvrdí: „V performacii Tak pomôž mi, 
Hannah, som nahá dvadsaťosem minút, ale po pár minútach ľudia zabudnú na 
nahotu a začnú počúvať, čo hovorím v citáciách Nietzscheho, Hitlera, Olden-
burga alebo iných umelcov a historikov“ ([22], 98). Jej dielo je súborom de-
siatich videoperformancií. Simultánne sa premietali na desiatich televízoroch, 
umiestnených v objekte skonštruovanom z lešenárskych trubiek. Na jednotli-
vých monitoroch bežali čiernobiele a farebné videozáznamy natočené na roz-
ličných miestach: vo Washingtone, New Yorku, Londýne, Windsore a Onta-
riu. Ich zvuková stopa bola kolážou výpovedí rôznych filozofov, umelcov, 
básnikov, kritikov a politikov, odriekaných samotnou autorkou. 
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Ambivalentnosť ženského bytia sa prejavuje aj v predstavách o ženskej 
kráse. Mýtus krásy nám nahovára, že táto kvalita objektívne a univerzálne 
jestvuje. „Ženy ju musia chcieť stelesňovať a muži musia chcieť vlastniť že-
ny, ktoré ju stelesňujú“ ([25], 13). Toto stelesnenie je podľa N. Wolfa impera-
tívom pre ženy, ale nie pre mužov. „Je to stav nevyhnutný a prirodzený, pre-
tože je daný biológiou, sexualitou a evolúciou: silní muži bojujú o krásne 
ženy a krásne ženy sú úspešnejšie v reprodukcii. Krása žien musí korelovať 
s ich plodnosťou“ ([25], 13 – 14). Pokiaľ ide o zidealizované (mužské) pred-
stavy o ženskej kráse, H. Wilkeová má aj na ne „liek“. Na jednej zo šiestich 
fotografií z cyklu „Pomôž mi, Hannah“ (1978-1984) je nahá v topánkach na 
vysokých podpätkoch s revolverom v ruke, ktorý symbolizuje moc a nadvlá-
du, tak netradičný atribút pre ženu ako „tú druhú“. Moderné a postmoderné 
umenie „... kritizuje a odmieta klasické chápanie krásy a hľadá jej nové podo-
by. (...) odhaľuje driemajúcu deformovanú skutočnosť ako tú pravdu, ktorá je 
síce pokrivená a škaredá, ale je samým životom. (...) Škaredé v postmoder-
nom umení akoby zachraňovalo naliehavosť a prioritu reality pred jej odľah-
čením, zakrývaním estetickým závojom. Preto je umenie kruté vo svojom 
geste, vo svojich formách i vo svojej autonómnosti“ ([23], 360 – 361). V sú-
časnosti žijeme v symbióze s protikladnými vzormi a protiklad krása/škaredé 
už nemá len estetickú hodnotu, „... škaredé a krásne sú údajne možné alterna-
tívy, ktoré sa dajú prežívať neutrálne. Zdá sa, že mnohé postoje mladých to 
potvrdzujú. Film, televízia a časopisy, reklama i móda ponúkajú vzory krásy, 
ktoré sa príliš nelíšia od tých starých, takže by sme si dokázali predstaviť tvá-
re Breda Pitta alebo Sharon Stoneovej, Georga Clooneyho alebo Nicole Kid-
manovej namaľované niektorým renesančným maliarom. Ale tá istá mládež, 
ktorá sa týmito (estetickými alebo erotickými) ideálmi stotožňuje, potom „ho-
ruje“ pre rokových spevákov, ktorých rysy by renesančnému človeku pripada-
li odpudivé. A práve títo mladí sa často líčia, tetujú a prepichujú si kožu ozdo-
bami, takže pripomínajú skôr Marilyna Mansona než Marilyn Monroeovú 
([8], 426). Len málokto bude neutrálne vnímať fotografiu Wilkeovej (Portrét 
umelkyne s matkou, 1978-1981), na ktorej je umelkyňa a jej matka s ampu-
tovaným prsníkom. Bolestný je pohľad na túto spoločnú fotografiu dvoch 
žien vyzlečených do pol pása. V tomto diele autorka prostredníctvom estetiky 
škaredého reprezentuje nový pojem krásy, ktorého konštanty spočívajú v prin-
cípe paradoxnosti. Týmto spôsobom sa snaží vyvolať „nové kúzlo“. S vedo-
mým a úmyselným porušovaním noriem klasickej estetiky krásy, so zavede-
ním momentu šoku reaguje na súdobú spoločnosť, v ktorej sa popri myšlienke 
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krásy, harmónie, symetrie a súladu, stále viac dostáva do popredia disharmó-
nia, asymetria, anestetika. 
 
Namiesto záveru 

To, že človek je jednotou telesného a duchovného, individuálneho a spo-
ločenského, konečného a nekonečného atď. spôsobuje, že sa do jeho pozná-
vania, pociťovania, skúmania a pod. vnáša dvojznačnosť (ambivalencia). 
Ambivalencia je obsiahnutá v každom kontakte živých bytostí a je otázne, 
ako s ňou narábame. V príspevku som skúmala niekoľko príkladov, podôb 
ambivalentnosti ženského tela, jeho častí a procesov, ktoré v ňom prebiehajú 
(ambivalentné chápanie úst; plodnosti (ženská/kozmická); menštruácie a te-
hotenstva; určitosť/neurčitosť hraníc ženského tela; obraz ženy (Eva/Mária), 
ako aj nový pohľad na dichotómiu prírody a kultúry (intermediárna pozícia 
ženy). 
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ARISTOTELES A EXISTENCIA 
 
 

Lenka Čupková 
 
 
The aim of this paper is to introduce some of today’s conceptions relating to 
Aristotle’s usage of term “esti“ as well as to consider Aristotle´s view to dif-
ferent senses of “esti” and try to connect possibility ambiguity of this term 
with Frege – Russell distinction. It´s possible, that Aristotle handled the con-
cept of being in a different way from what the Frege – Russell logic leads us 
to expect and this paper deals with that possibility. 

Keywords: Existence – Semantic distinction – Concept of being 
 
 
Aristotelov filozofický odkaz je už niekoľko storočí predmetom inten-

zívneho štúdia. Tento článok sa pokúsi prispieť k aristotelovským štúdiám 
analýzou výrazu „esti“. Načrtne koncepcie vybraných autorov, ktorí sa 
problematike už roky venujú a pokúsi sa ukázať, že „esti“ bol výraz viac-
významový, rovnako ako sa v súčasnosti za viacvýznamové považujú jeho 
ekvivalenty v moderných jazykoch. Jednotlivé významy výrazu následne 
porovná s významami, ktoré uvádza Frege-Russellova dištinkcia. V centre 
záujmu článku bude existenčný význam výrazu a otázka, či ho výraz do-
káže signifikovať. 

Prvým problémom v súvislosti so snahou o chápanie existencie v Aris-
totelových dielach je to, že Aristoteles nepoužíva starogrécky ekvivalent 
výrazu „existuje“, keďže stará gréčtina taký ekvivalent nemá. Napriek to-
mu sa však v prekladoch Aristotelových diel do moderných jazykov výraz 
„existuje“ nachádza (napr. aj v českých prekladoch Druhých analytík 
a v Topikách, avšak bez slovníka, ktorý by vysvetlil, ktorý grécky výraz je 
ním preložený). Dá sa predpokladať, že zrejme pôjde o preklad niektorého 
tvaru výrazu „είναι“. Vo vydaní Metafyziky z roku 2003 ([7]) (preložil An-
tonín Kříž) už slovník je a v ňom „τὸ είναι“ je preložené ako „být“, „bytí“, 
„jsoucno“, nie však „existence“ a τὸ τί ἦν εἶναι“ je preložené ako „byt-
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nosť“, čo je možné porovnať napr. s anglickým prekladom „essence“ 
v Metaphysics ([8]). V Topikách ale nájdeme Berkovu poznámku (po-
známka č. 7, v ([5]), 192), kde je „to ti en einai“ preložené „co to bylo 
být“, teda podobne ako to preložil napr. Dancy: „what it is (for each thing) 
to be“. České „jest“ je prekladom „ti esti“. 

V Berkovom úvode ku Kategóriám čítame, že „ti esti“ môže označovať 
kategóriu podstaty. „V ‚Kategoriích’ nacházíme pro označení kategorie 
podstaty výraz ‚úsiá’, kdežto v ‚Topikách’ výraz ‚ti esti’. .... zvláště při 
označování kategorie podstaty, pro niž používá promiskue výrazu ‚úsiá’, 
‚ti’, ‚tode ti’, nebo ‚ti estin’“ ([1], 21). Hermannovo pravidlo ([16], 84 – 
85), podľa ktorého výraz „ἐστιν“ treba čítať s rozdielnym prízvukom pod-
ľa toho, či znamená „existuje“ alebo „je“, resp, či je použité v zmysle ko-
puly, alebo ide o iný význam, je po tom, čo ho tvrdo skritizoval Charles 
Kahn ([19], 420 – 434) bežne napádané ako neakceptovateľné (viď. napr. 
Dancy v [11], 50), avšak napriek tomu je to zrejme práve spomínaný výraz 
„ἐστιν“, na ktorý sa kvôli absencii gréckeho ekvivalentu „existuje“ treba 
zamerať, a ktorý môže vrhnúť trochu svetla na Aristotelove náhľady na 
existenciu. Prvá hypotéza teda znie (H1): je možné nájsť v texte miesta, na 
základe ktorých môžeme hovoriť, že výraz „ἐστιν“ vyjadruje pri niekto-
rých použitiach existenčný význam. 

Nejednoznačnosť pri prekladaní tohto výrazu súvisí práve s otázkou, či 
sú prípady, kedy ho je možné chápať existenčne, alebo nie, resp., kedy je 
ním vyjadrená existencia. Kahn v Retrospect on the Verb „To Be“ and the 
Concept of Being ([20], 3) síce tvrdí, že existenčný zmysel bol pri použí-
vaní „είναι“ v starovekom Grécku v pozadí a prvotná (nie z časového hľa-
diska) bola funkcia kopuly, avšak našiel texty aj pred Aristotelom, kde už 
o existenčný zmysel ide, a to, čo odmieta je aplikácia Frege-Rusellovej 
dištinkcie na grécke texty, nie prítomnosť existenčného použitia výrazu. 
Okrem „είναι“ v zmysle kopuly a v existenčnom zmysle v starovekej gréč-
tine Kahn rozlišoval ešte ďalšie, teda „είναι“ v tzv. „veridical“ konštruk-
ciách („εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος“, Homér: Iliada 24.56), v konštrukciách 
vyjadrujúcich možnosť v tzv. potenciálnych konštrukciách („ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι 
Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι“, Homér: Iliada 21.193) a v tzv. posesívnych kon-
štrukciách („οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ“, Homér: Iliada 6.413). 
„Esti“ môže podľa neho u Aristotela znamenať „existovať“, aj keď Aristo-
teles samostatne existenčný zmysel u „esti“ nevyčlenil, sú v jeho textoch 
miesta, ktoré o takom použití svedčia. 
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Starogréčtina sa v čase, keď bola živým jazykom vyvíjala rovnako ako 
iné používané jazyky. Aj výraz „byť“ tak prešiel rôznymi fázami a údajne 
v čisto existenčnom zmysle, na tvrdenie existencie entity bez udania neja-
kej jej vlastnosti, ho použil až Protagoras, ako čítame v zlomku 80 B 4 
z Eusebiovho Praeparatio evangelica XIV, 3, 7: „O bohoch nemôžem ve-
dieť ani to, že sú, ani to, že nie sú, ani to, akú majú podobu (peri men the-
ôn ouk echô eidenai outh' hôs eisin, outh' hôs ouk eisin)“. Ako druhú hy-
potézu prijmeme možnosť, že viacznačnosť výrazu sa nekryje s tým, čo je 
dnes známe ako Frege-Russellova dištinkcia. Frege-Russellova dištinkcia 
má korene vo Fregeho logike prvého rádu. Frege rozlišoval štyri významy 
nemeckého „ist“, v slovenskom ekvivalente „je“ a to : 
(1) predikatívne „je“ napr.: „Jano je študent“ P(a), 
(2) ako identitu napr.: „Zornica je Večernica“ a=b, 
(3) ako všeobecnú implikáciu napr.: „človek je živočích“ ∀(x)(P(x)⊃Q(x)), 
(4) existenčné, vyjadrené existenčným kvantifikátorom a symbolom pre iden-

titu, napr. „Je Boh“ (∃x)(g=x), alebo existenčným kvantifikátorom a sym-
bolom predikácie napr.: Sú ľudia“ (∃x)H(x). 
 
Druhá hypotéza H2 nech znie: „είναι“ je viacznačný výraz, ale jednot-

livé významy výrazu nekorešpondujú s významami vyčlenenými Frege-
Russellovou dištinkciou. 

Jeden z možných prístupov k otázke existenčného použitia výrazu, kto-
rý predpokladá H1 je, že v niektorých vetách použitie výrazu „είναι“ môže 
byť vo význame „existuje“ a na iných miestach môže fungovať ako spája-
cí výraz, kopula. Nie je zložité nájsť v Aristotelových dielach pasáže, kto-
ré by podporovali prinajmenšom existenčné použitie výrazu, zvlášť pri čí-
taní prekladov, kde sa to explicitne uvádza. Napr. „Neboť definice vy-
jadřuje jednu věc a důkaz rovněž jednu věc, co však člověk je, a že jest 
člověk, jsou dvě různé věci“ ([4], 92b 9 – 11); „Otázku, zda existuje či 
neexistuje, nazývám otázkou prostou, nikoli však otázku, zda je bíle či 
není.“ ([4], 89b 32 – 33), pričom „ei estin“ v druhom citáte je použité 
existenčne (v originálnom texte je: „τό δ ει εστιν η μή άπλϖς λέγω άλλ 
ούϰ εί λευϰός ή μή).“). V tomto citovanom výroku časť, „zda je bíle či 
není“ je zrejme skrátením „zda je bíle či není bíle“, a teda ani v zápore 
nejde o existenčné použitie výrazu. V súvislosti so skracovaním vyjadro-
vania vyvstala zaujímavá teória, a to teória elíps, ktorú inšpiroval Owen 
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([23], 165) návrhom chápať existenčné používanie „εστι“ vo vetách ako 
„Homér je“ ako elipsu z „Homér je človek“, ktorá sa opiera hlavne o pa-
sáž z textu O vyjadrovaní a je založená na Aristotelovom rozlišovaní pre-
dikátov náhodných a esenciálnych, pričom zo spojenia subjektu s náhod-
ným predikátom sa nedá vyvodzovať existencia. 

Dancy porovnával túto teóriu s Aristotelovým pojmom bytia a zrejme, 
na rozdiel od Owena, ju aj zastával. V Aristotle and Existence ([11]) sa 
pokúsil o takéto priblíženie termínu „καθ αυτό“, pre ktorý si vybral 
z Rossových prekladov ako ekvivalent zložený výraz „na základe seba sa-
mého“ („by virtue of itself“)1 a ktorý je v Metafyzike ([7]) preložený ako 
„(samo) o sebe“: „... nejaký termín T je termínom na základe seba samé-
ho, práve vtedy, keď hocikedy nejaký subjekt S je T, S je na základe seba 
samého (viz., S) T“ ([11], 56)2. 

Na základe rozlišovania medzi predikátom, ktorý je spojený so subjek-
tom na základe seba samého a predikátom spojeným so subjektom na zá-
klade náhody, vzniklo rozlišovanie medzi „byť nejaký“, či „byť niečo ale-
bo niečo iné“ a na iba „byť“, teda medzi „είναι τι“ na jednej a „είναι 
άπλώς“ na druhej strane, pričom druhý výraz sa u Aristotela vyskytuje 
vždy vo vetách ako: „Sokrates je“, teda bez predikátu. Dancy na základe 
toho konštatuje: „Takéto výskyty označujú existenčné výroky: ak bol exis-
tenčný zmysel ‚je’ u Aristotela, toto je on“ ([11], 59).3 Ale hneď dodáva: 
„Ale jasne tu nie je zvláštny existenčný zmysel; iba syntaktický rozdiel 
medzi ‚byť’, za ktorým nasleduje predikát a ‚byť’ bez predikátu“ ([11], 
59).4 Podľa neho teda ide o skrátenie predikácie a aj bezpredikátový vý-
skyt výrazu je tak implicitne byť nejaký (nie však hocijaký „Sokrates je“ 
je skrátením „Sokrates je človek“). Dancy tvrdí, že záleží na tom čo na-
sleduje za „je“ a netreba vyčleňovať rozličné „je“, čo je možné porovnať 
s What is existence? ([25], 10 – 12) (aj keď Williams vyčleňuje existenčné 

                                                 
1 Citácie sú vlastným prekladom, kým text v pôvodnom znení je uvádzaný ako poznámky 

pod čiarou. 
2  „ a term T is a by-virtue-of itself term iff, whenever any subject S is T, S is by-

virtue-of itself (viz., S)T.“ 
3 „Such occurrences mark existential sentences: if there were an existential sense of 

„is“ in Aristotle, this would be it.“ 
4 „But there is plainly no special existential sense here; there is a merely syntactic 

difference between ‚to be’ followed by a predicate and ‚to be’.” 
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použitie „je“). K Aristotelom používanému „je“ ale konštatuje, že Aristo-
teles z toho, že náhodné predikáty sú v inom vzťahu k subjektu ako esen-
ciálne, vyvodil rozdiel medzi „je“, teda predsa len rozlišoval náhodné „je“ 
a „je“ samé o sebe. 

Iný pohľad ponúka Hinttika, ktorý nielenže nesúhlasí s aplikáciou Fre-
ge-Russellovej dištinkcie na Aristotelove texty, ale pochybuje aj o tom, či 
je správnou reprezentáciou logiky prirodzeného jazyka. „To v skutočnosti 
znamená, že Aristoteles nikdy oficiálne neuznával Frege-Russellovu diš-
tinkciu ani ako rozdiel medzi viacerými používaniami, nie to ešte ako roz-
diel medzi logicky rozdielnymi významami zmyslu esti“([17], 82).5 Hin-
ttika ide dokonca ešte ďalej a ponúka tézu, podľa ktorej Aristoteles túto 
viacznačnosť odmietol vedome. „Akosi nie je prekvapujúce, že Aristoteles 
nesúhlasil s touto Frege-Russellovou požiadavkou na viacznačnosť. Po-
kiaľ viem, žiadny filozof pred devätnástym storočím nepredpokladal tézu 
o viacznačnosti. Čo som si pomaly uvedomil bolo, že Aristoteles mohol 
byť jediný skorší filozof, ktorý vedome posúdil tézu o viacznačnosti ale 
odmietol ju“ ([18], 782).6 Ako dôkaz tohto tvrdenia uvádza pasáž z Meta-
fyziky (Γ1003b 22-30). 

Podľa Hintikku síce „esti” má u Aristotela na rozličných miestach nie-
ktoré z Fregem vyčlenených zmyslov, ale dôvodom je, že v jedinom Aris-
totelom používanom výraze „esti“ sú tri významy z Frege-Russellovej diš-
tinkcie (kopula, existenčný, totožnosť) a Aristoteles štvrtý význam osobit-
ne nerozlišoval (teda „Sokrates je človek“ a „Človek je živočích“ sú podľa 
neho príkladmi toho istého typu ). Hintikka odmieta všetky verzie eliptic-
kých teórií, aj keď našiel v Aristotelových textoch miesta, kde ide o exis-
tenčné použitie „έστι“. Existenčné použitie výrazu pripúšťa, ale odmieta 
existenčný zmysel „έστι“ presupovaný vo všeobecných tvrdeniach. Podľa 
neho to, na čom je skutočne založená Aristotelova diferencia je rozdiel 

                                                 
5 „What this means is in effect that Aristotle never officially aknowledges the Frege-

Russell distinction even as a difference between several uses, let alone as a diffe-
rence between logically different meanings of senses of esti.“ 

6 „In a way it is not surprising the Aristotle did not uphold this Frege-Russell ambigui-
ty claim. For the best of my knowledge no philosopher before the nineteenth century 
assumed the ambiguity thesis. What I have slowly come to realize is that Aristotle 
may have been the only early philosopher who consciously considered the ambiguity 
thesis but rejected it.” 
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medzi tranzitívnou a netranzitívnou predikáciou a práve tým sa líšia ná-
hodné a esenciálne predikáty, nie rozdielnymi zmyslami „je“. Tvrdí, že „... 
v istých situáciách je sila esti čisto existenčná alebo identifikačná, hoci 
toto nie sú rozdielne zmysly slovesa. Z toho dôvodu to vedie na scestie 
opisovať význam esti (celkovo alebo v určitých situáciách) v antickej 
gréckej filozofii ako taký, v ktorom boli existenčný zmysel a zmysel ko-
puly zmiešané“ ([17], 96).7 

Snaha o rekonštruovanie akéhokoľvek pojmu v Aristotelovom filozo-
fickom odkaze nevyhnutne naráža na bariéry spôsobené časom. Snaha re-
konštruovať zmysel pojmu na základe výskytu výrazu, ktorý by ho mohol 
realizovať, prináša takmer neprekonateľné problémy. Jediným zdrojom 
informácií je text, ktorý by mohol byť interpretovaný, avšak táto báza je 
práve problémová z viacerých hľadísk. Prvým dôvodom, ktorý sťažuje 
interpretáciu textu je fakt, že je sčasti stratený a možno práve stratené čas-
ti poskytovali cenný kľúč. Ďalším momentom, ktorý spochybňuje možný 
výsledok je neistota pri určovaní autorstva, keďže aj Metafyzika aj Kate-
górie obsahujú časti, ktoré sú podľa viacerých autorov kompiláciami, či 
o ich pravosti sa prinajmenšom vedú spory, preto nie je prekvapujúce, že 
si text protirečí, či nenadväzuje. Aj názory samotného Aristotela určite 
prešli vývinom, zmapovať ho je ale už neľahké. Možno že najväčším pro-
blémom je to že jazyk, v ktorom sú písané, je jazyk mŕtvy a nepoužívaný, 
ťažko je s odstupom času zistiť ako sa skutočne ten ktorý výraz používal 
a čo znamenal. Neistý vzťah medzi realitou a znakmi, ktoré ju zachytáva-
jú, resp. to, že pri niektorých Aristotelových vyjadreniach nie je isté, či 
vypovedá o jazykových výrazoch, alebo o tom, na čo sa výrazy vzťahujú 
rozhodovanie tiež neuľahčuje. Jeden grécky výraz je rôznymi autormi aj 
v pôvodnej gréckej transkripcii uvádzaný občas v rozdielnych podobách 
a ďalší moment, ktorý treba zobrať do úvahy je fakt, že každý preklad je 
istou interpretáciou textu. Stačí sa pozrieť na preklad Křízov, porovnať ho 
s prekladom Rossovým a s prekladom Kirwanovým, aby sa odkryli výz-

                                                 
7 „... on certain occasions the force of to esti is purely existential or purely identifica-

tory, even though these are not separate senses of the verb. For this reason it is mis-
leading to describe the meaning of esti (absolutely or on a certain occasion) in an-
cient Greek philosophy as one in which the existential and copulative senses are 
‚fused’.” 
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namové rozdiely. Ak by sa porovnali preklady do nemčiny prípadne iných 
jazykov rozdiely by boli zrejme ešte výraznejšie. 

Skúsme napriek spomenutým prekážkam načrtnúť možné riešenia sta-
novených hypotéz. (H1): je možné nájsť v texte miesta, na základe ktorých 
môžeme hovoriť, že výraz „estin“ vyjadruje pri niektorých použitiach 
existenčný význam a H2: „einai“ je viacznačný výraz, ale jednotlivé výz-
namy výrazu nekorešpondujú s významami vyčlenenými Frege-Russello-
vou dištinkciou. 

Sú v Aristotelových dielach miesta, kde je možné hovoriť o existen-
čných použitiach „esti“? Ak sa potvrdí existenčné použitie výrazu na via-
cerých miestach, dá sa na jeho základe hovoriť o existenčných spôsoboch 
použitia, a to znamená, že jeden z významov „esti“ je existenčný.8 Pozri-
me sa na český preklad Metafyziky kde sa píše: „Jedno a jsoucno jsou to-
tožné (tauton) a jednoho rázu (mia fysis), ježto se navzájem provázejí (tó 
akolúthein allélois) tak jako počátek a příčina, i když se oboje neobjasňuje 
jedním pojmem (logos); /nevadí ovšem, chápeme-li je stejně, ba je to 
i prospěšné. Neboť je to totéž, řekne-li se ‚jeden člověk’ nebo „jsoucí člo-
věk“ anebo jenom ‚člověk’; a zdvojený výraz (lexis) ‚je jeden člověk’ ne-
říká nic jiného než ‚je člověk’; podle toho zřejmě není jsoucno od jedna 
odloučeno, ani když něco vzniká, ani /když něco zaniká, a právě tak jedno 
<od jsoucna>” ([7], Γ1003b 22 – 30). A porovnajme ho s anglickými pre-
kladmi a to Rossovým: „Now if to be and to be one are the same, that is, 
a single nature, in the sense that they accompany each other as principle 
and cause, not as being expressed by the same definition (although it ma-
kes no difference but rather helps our argument if we understand them in 
the same sense), since “one man” and “man” as well as “existent man” 
and “man” are the same thing, in that the reduplication in the statement 
“he is a man and an existent man” yields no fresh meaning (clearly one 
cannot distinguish the two either with respect to coming to be or to cea-
sing to be), and similarly for being one” ([8], Γ1003b 22 – 30). 
A Kirwanovým: „Suppose it true, then, that that which is and that which is 
one are the same thing – i. e. one nature – in that each follows from the 
other as origin and cause do, not as being indicated by the same formula 
(though it makes no difference even if we believe them to be like that – 

                                                 
8 Pozri ([9]). 
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indeed it helps). For one man and a man that is and a man are the same 
thing; and nothing different is indicated by the reduplication in wording 
“he is one man” and “he is one man that is” (it is plain that there is no dis-
tinction in [the process of] coming to be or destruction); equally in the 
case of that which is one“ ([20], Γ1003b 22 – 30). Tri rozdielne preklady 
naznačujú nejednoznačnosť chápania gréckeho textu a problematickosť 
v tomto prípade pre nás kľúčovej časti. 

Vylúčme z úvah tie miesta, kde ide o substantívny tvar a kde, hovoriac 
o kategóriách, „ti esti“, „ti estin“ používa ako „podstata“, „substancia“ 
teda ekvivalent výrazov „úsia“, „ti“, „tode ti“. Kedy môžeme hovoriť 
o existenčnom použití výrazu „esti“ ako slovesa „byť“ u Aristotela? Vte-
dy, keď sa vo výroku, ktorý ho obsahuje, existencia priamo tvrdí, teda vý-
raz sa nachádza vo vete spolu s indivíduovým výrazom ako napr. „Sokra-
tes je.“ V tomto prípade je konštanta a totožná s niektorým prvkom uni-
verza (∃x)(a=x). Prvú hypotézu potvrdzuje napríklad: „Jestliže totiž Sokra-
tes jest, pak jedna věta musí být pravdivá a druhá nepravdivá, jestliže však 
není, jsou obě nepravdivé. Neboť pak není ani pravda, že Sokrates je ne-
mocen, ani že je zdráv, jestliže Sokrates vůbec není“ ([1], 13b). Ale 
o existenčné použitie výrazu ide aj napr. vo výrazoch: „jsoucí člověk“, 
„existent man“, a „man that is“, ktoré bez akéhokoľvek ďalšieho predi-
kátu, či už esenciálneho alebo náhodného, ktoré odkazujú na existenčné 
použitie hovoriac, že „existuje aspoň jedno x také, že x je človek“ 
(∃(x)(φ(x))), pričom φ bude predikátová premenná prvého rádu, v tomto prí-
pade zastupujúca predikát „byť človekom“. 

Pripustiť, že Aristoteles mal v jazyku nástroj na vyjadrenie existencie 
je dôležité aj pre skúmania iných otázok. Z predpokladu vyjadriteľnej 
existencie je napríklad možné ďalej vyvodiť spôsoby a typy existencie 
entít, či snažiť sa zodpovedať otázku negatívnych existenčných tvrdení 
u Aristotela. Tieto skúmania sú rovnako stále aktuálne: „Tvrdenie ‚x nee-
xistuje’ nevyjadruje nemožnosť“ ([24], 53).9 Pri niektorých interpretá-
ciách Aristotela vzniká otázka, či sa na základe existenčného použitia dá 
vyvodiť existenčný zmysel. Ide o interpretácie tých filozofov, ktorí pri-
púšťajú možnosť, že použitie výrazu aj v prípade, že je realizáciou niekto-
rého akceptovaného spôsobu používania, ešte nemusí realizovať zmysel 

                                                 
9 „The statement „x does not exist“ does not express an impossibility.“ 
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výrazu. Ak chápeme zmysel ako spôsob použitia výrazu, tak použitie vý-
razu je realizáciou jedného z možných spôsobov použitia a odpoveď je 
zrejme áno. Pokiaľ ale medzi spôsobom použitia a významom rozlišuje-
me, zostáva otázka, či je možná situácia kedy je význam „esti“ rovna-
ký/podobný ako význam „existovať“. Odpoveď je tak spätá s odpoveďou 
na otázku: „čo je význam výrazu“? 

Zdá sa, že pre Aristotela sú to definície, ktoré stanovujú význam výra-
zu, ak teda nájdeme definíciu „esti“ budeme poznať odpoveď na otázku čo 
je jeho významom. William Ogle časť z Druhých analytík preložil takto: 
„Since definition is said to be the statement of a thing's nature, obviously 
one kind of definition will be a statement of the meaning of the name, or 
of an equivalent nominal formula. A definition in this sense tells you, e. g. 
the meaning of the phrase 'triangular character'.”, v českom preklade je 
„logos“ v tejto súvislosti preložený ako „reč“, „logos tu ti semainei to 
onoma“ je reč, ktorá udáva, čo znamená meno a „logos tu ti esti“ je reč čo 
to je ([4], 93b). 

Ak sa význam poznáva prostredníctvom definícií ide o jednu z troch 
druhov definícií, ktoré Aristoteles spomína a hovorí, že definovať sa neda-
jú jedinečné pojmy ani kategórie. Výraz „esti“ jednoznačne nie je jedineč-
ným výrazom, ale pozrime sa na možnosť, že by označoval kategóriu. Pri 
pohľade na Aristotelove kategórie nachádzame medzi nimi pre označenie 
kategórie podstaty na niektorých miestach popri iných výrazoch aj výraz 
„ti esti(n)“, avšak inde aj pri takomto substantívnom tvare Aristoteles po-
piera možnosť, že by išlo o kategóriu: „Proto také pravíme, že vše, čím 
věc je, je nutno dokazovat důkazem vyjma její podstaty. Existence však 
není podstatou ničeho; neboť existence není rod. Proto se tedy bude doka-
zovat, že něco jest“ ([4], 92b 12 – 15). Aristoteles tu popiera možnosť že 
by išlo o kategóriu. 

Zdá sa, že aj v Metafyzike je miesto, kde je existencia vylúčená z kate-
górii: „Ale ani jedno, ani jsoucno nemůže být rodem věcí; vždyť druhové 
rozdíly každého rodu musí jak být, tak i každý rozdíl musí být jeden; je 
však nemožno, aby se buď druhy/ rodu anebo rod bez druhu vypovídali 
o příslušných <druhových> rozdílech.“ ([7], 998b 22 – 27), jednoznačnej-
šie ale podľa Rossovho čítania pôvodného textu: „But it is not possible 
that either unity or being should be a single genus of things; for the diffe-
rentiae of any genus must each of them both have being and be one, but it 
is not possible for the genus taken apart from its species (any more than 
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for the species of the genus) to be predicated of its proper differentiae; so 
that if unity or being is a genus, no differentia will either have being or be 
one)” ([8], 998b 22 – 27). 

Výraz „έστιν“ použitý v existenčnom zmysle teda neoznačuje kategó-
riu. Keďže teda nejde o kategóriu ani o jedinečný pojem možno hľadať 
jeho definíciu. 

Pri hľadaní definície „έστι“ narazíme jednak na Aristotelom často spo-
mínanú viacznačnosť výrazu a ak viacznačnosť znamená viacvýznamo-
vosť môžeme jednotlivé významy porovnať s tými, ktoré sú známe z Fre-
ge-Russellovej dištinkcie, čím bude načrtnuté riešenie aj H2 a jednak na 
spätosť „έστι“ s výrazom „to on“. Významy „to on“, „toho, čo je niečím“ 
vysvetľuje vysvetlením významu „είναι“, slovesa „byť“. „A tak je zřejmo, 
že také je (to esti) se vypovídá tolikerým způsobem. Neboť něco je pra-
hem, poněvadž tak a tak leží a být (to einai) tu znamená takovou a tako-
vou polohu, a být ledem znamená, že něco je tak ztuhlé“ ([7], H 1042b 25 
– 27). Aristoteles tu priamo nehovorí, že výraz má viacero významov, len 
že sa vypovedá viacerými spôsobmi. Nachádzame ale aj citát, kde to pri-
púšťa: „Ale náležitosti musíme rozumět v tolika významech, v kolika se 
mluví o slovu ‚je’ a v kolika se o něčem pravdivě říká, že jest“ ([3], 48b). 
Zdá sa teda, že podľa Aristotela máme toľko významov výrazu, koľko je 
spôsobov použitia daného výrazu. Keďže sme našli výroky, v ktorých je 
výraz použitý existenčne (sú uvedené pri H1), dá sa tvrdiť, že môžeme 
v intenciách Aristotelovej filozofie a logiky predsa len konštatovať, že 
sloveso „estin“ má v jeho prácach na istých miestach existenčný význam 
a zisťovať, či signifikuje aj ďalšie tri významy známe z Frege-Russellovej 
tézy o viacvýznamovosti. 

Ako je to s viacvýznamovosťou u Aristotela, nie je celkom jednoznač-
né, pričom to trochu zahmlievajú aj jeho Kategórie, kde hovoriac o homo-
nymii a synonymii, hovorí o vzťahoch vecí, nie slov. Preto aj pri viacvýz-
namovosti „einai“ sa niekedy zdá, že ide nie o rôzne spôsoby používania 
výrazu, ale o rôzne spôsoby bytia toho, čo je niečím, keďže vysvetľovanie 
významu slovesa „einai“ používa na vysvetlenie „to on“. Z Metafyziky 
([7], 1017a 8 – 35) sa ale naopak zdá, že rozčlenil významy samotného 
výrazu. Tam spomínané štyri prípady sa zdajú byť spôsobmi možného po-
užitia výrazu. To prvé by mohlo byť náhodnou predikáciou výrazu. Na-
značujú to príklady, ktoré použil a v ktorých je výraz „entin“ použitý pre-
dikatívne, teda spája subjekt s ľubovoľným predikátom. V druhom vyčle-
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nenom prípade hovorí zrejme o predikácii aká nastáva, ak je predikátom 
niektorá z jeho kategórií. Hovorí, že „einai“ má toľko významov, koľko je 
kategórií. Po tretie „einai“ a „esti“ niekedy znamenajú „je pravdivé“, „je 
nepravdivé“. V poslednom prípade môže výraz znamenať buď bytie mož-
né, alebo skutočné. Niečo je aktuálne a niečo iba potenciálne. 

Owen ([24], 84) rozlišuje bytie* od bytia**. Bytie* má toľko významov, 
koľko je kategórií a bytie** je to, čo súčasná predikátová logika vyjadruje 
ako ∃(x)F(x). Upozorňuje pri tom na to, že u Aristotela sa nenachádza 
miesto, z ktorého by sa dalo usúdiť, že tieto dva významy slovesa rozlišo-
val. Kahn ide ešte ďalej a na margo Owena dodáva, že filozofickým poj-
mom pre Aristotela je iba bytie* a bytie** skôr zodpovedá súčasnému chá-
paniu existencie v teóriách, ktoré existenciu pokladajú za to, čo je zachy-
tené existenčným kvantifikátorom. Druhý význam pritom pokladá za 
súčasť Aristotelovho jazyka, avšak zaujíma u Aristotela iba marginálne 
postavenie. V Metafyzike nie je predmetom filozofického rozboru a v dru-
hej kapitole Druhých analytík je analýza iba námatková, aj keď otázka „ei 
esti“ naznačuje, že význam by bolo možné artikulovať ako nejaký pojem. 
Podľa Kahna tento nezáujem má filozofickú motiváciu a nejde iba o pre-
hliadnutie, keďže existencia nejakej veci uchopená na základe jej esencie 
u Aristotela nemá nejaký určitý zmysel. Záverom konštatuje, že Aristote-
lov záujem o existenciu vyjadrený otázkou „ei esti“ stojí izolovane, preto-
že Aristotelov záujem smeruje k bytiu kategórií, pravdivosti, substancii, 
aktualite a tomu čo je vec. 

Prítomnosť existenčného zmyslu slovesa sa ukázala vyššie, o význame 
„estin“ ako kopuly pochyby nevznikajú, zostáva ešte zistiť, či sa v Aristo-
telových textoch dá vypozorovať dištinkcia medzi identitou vyjadrenou 
pomocou „esti“ a či samostatne vyčleňuje prípad inklúzie tried, aby sa 
dala potvrdiť, či vyvrátiť aj druhá hypotéza. Význam „esti“ ako generickej 
implikácie je u Aristotela problematický. Nachádzame viacero výrokov, 
ktoré by sme tak mohli analyzovať, avšak nezdá sa, žeby nás k tomu niečo 
oprávňovalo, pretože Aristoteles s takýmto čítaním vo svojich dielach ne-
pracuje. V Aristotelových textoch je výraz „esti“ použitý ako znak identity 
napr. v ([7], Γ1003b 20 – 25). Na druhej strane, ale napr. keď v ([6], 166b 
28 – 36), tvrdí, že Coriscus nie je Sokrates, ide o použitie výrazu v zmysle 
identity, avšak jeho analýza výrazu ide iným smerom, než je rozlíšenie 
zmyslov „je“. Napriek tomu že výraz „einai“ je v Aristotelovom ponímaní 
viacvýznamový, jeho významy sa nekryjú s významami „ist“ resp. anglic-
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kého „is“ vo Frege-Russellovej dištinkcii a to prinajmenšom preto, že 
Aristoteles vety, kde sa výraz „esti“ nachádza analyzuje v rámci možností 
svojej logiky a jeho prístup neanticipuje neskoršiu Frege-Russellovu tézu 
o viacvýznamovosti. 

Aritotelove názory na existenciu je možné v súčasnosti odhaľovať 
v textoch, ktoré sú mu pripisované. Výraz „ἐστι“, v sebe nesie existenčný 
import a konštatujeme, že Aristoteles výraz v existenčnom zmysle aj pou-
žíval. Nie je to však jediný význam, ktorý výraz má. Ostatné významy vý-
razu, aj keď existenciu nevyjadrujú, poukazujú na spôsob používania vý-
razu Aristotelom. Konštatovať niečo o existencii u Aristotela, tak znamená 
aj odpovedať na otázku, aké jazykové nástroje na jej vyjadrenie mal a po-
užíval. Analýza výrazu „ἐστι“ poukazuje na jeho viacvýznamovosť i exis-
tenčné použitie. Akým typom entít je možné existenciu pripísať, teda otáz-
ka, či je existencia vlastnosťou, a ak áno, ktorého rádu, vyžaduje ďalšie 
skúmanie výrazu a konštatovanie existenčného použitia výrazu „ἐστι“ je 
tak potrebné ďalej spresňovať. 
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