


 
 

 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Filozofická fakulta 

 

 

 

 

 

ZÁKLADY FILOZOFICKEJ ANTROPOLÓGIE I.  

Vysokoškolská učebnica 

 

Kristína Bosáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice 2019 



Základy filozofickej antropológie I. 

Vysokoškolská učebnica 

Autorka: 

PhDr. Kristína Bosáková, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Recenzenti: 

doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

doc. Dr. Vladimír Juhás PhD. 

Teologická fakulta KU v Ružomberku 

Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať, ukladať do 

informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu majiteľov práv. Za odbornú a 

jazykovú stránku publikácie zodpovedá autor. 

Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou. 

Umiestnenie: www.unibook.upjs.sk 

Dostupné od: 07.10.2019 

ISBN 978-80-8152-773-9 (e-publikácia) 



OBSAH 

Úvod ........................................................................................................................................................ 5 

1. Čo je človek ? Kto je človek ? ........................................................................................................... 7

1. 1. Dve definície človeka ................................................................................................................. 7 

1. 2. Ja a Ty. Subjektivita a intersubjektivita ................................................................................. 8 

1. 3. Bytnosť a formy dejinného života človeka ............................................................................ 10 

1. 3. 1. Grécky človek a jeho svet ................................................................................................ 10 

1. 3. 2. Stredoveký človek a jeho svet ......................................................................................... 11 

1. 3. 3. Renesančný človek a jeho svet ........................................................................................ 12 

1. 3. 4. Barokový človek a jeho svet ............................................................................................ 12 

1. 3. 5. Moderný človek a jeho svet. Postmoderný človek a jeho svet ..................................... 13 

1. 4. Max Scheler: Miesto človeka v kozme2.................................................................................. 13 

1. 5. Helmut Plessner: Stupne organického a človek 3 ................................................................. 14 

1. 6. Arnold Gehlen: Človek. Jeho prirodzenosť a jeho postavenie vo svete 5 .............................. 15 

2. Láska ako hlavná odpoveď na problémy ľudskej existencie. ..................................................... 17

2. 1. Milovať a byť milovaný –  večný údel ľudskej existencie ................................................... 18 

2. 2. Metafyzická definícia lásky .................................................................................................... 19 

2. 3. Negatívna definícia lásky ........................................................................................................ 20 

2. 4. Pozitívna definícia lásky.......................................................................................................... 20 

3. Dôstojnosť a ľudská úcta ............................................................................................................... 24

3. 1. Človek ako „účel osebe“ .......................................................................................................... 26 

3. 2. Kantov kategorický imperatív – človek ako účel, nie ako prostriedok .............................. 27 

3. 3. Jonas a zodpovednosť za dôstojný život budúcich generácií .............................................. 27 

3. 4. Nietzsche a „nedôstojnosť“ kresťanstva ............................................................................... 28 

4. Šťastie človeka a spôsoby jeho hľadania ...................................................................................... 32

4. 1. Pojem šťastia a jeho odrody ................................................................................................... 33 

4. 2. Šťastie a nešťastie.................................................................................................................... 34 

4. 3. Faktory a zdroje šťastia .......................................................................................................... 35 

5. Utrpenie ako spôsob ľudskej existencie. ........................................................................................ 38

5. 1. Utrpenie a bolesť ..................................................................................................................... 38 

5. 2. Lévinasovo chápanie bolesti ako predchodcu a zároveň protikladu smrti ........................ 39 

5. 3. Vzťah západnej blahobytnej spoločnosti k bolesti a utrpeniu ............................................ 40 



5. 4. Utrpenie a bolesť v biblickej tradícii. Spoluúčasť na utrpení Krista. Kresťanská  teológia 

ako jeden s možných spôsobov empatického sprevádzania trpiacich......................................... 42 

5. 5. Zmysel utrpenia v ľudskom živote. Je utrpenie spôsobom duševného a morálneho 

zušľachtenia človeka, alebo ho naopak, robí ešte horším? .......................................................... 43 

5. 6. Morálne dilemy tanatoturistiky ............................................................................................... 44 

6. Zmysel ľudského  života a formy  jeho napĺňania........................................................................ 46

6. 1. Kríza zmyslu života, jej príčiny a možné riešenia ................................................................ 47 

6. 2. Zmysel života a zmysel ľudského života ako filozofický problém ...................................... 49 

Záver ..................................................................................................................................................... 53 



Úvod 

Predkladaný prvý diel vysokoškolskej učebnice filozofickej antropológie je určený študentom 

tak jednoodborovej filozofie, ako aj filozofie v dvojodborovej kombinácii s iným smermi, 

prírodovedných alebo humanitných vied. Učebnica si kladie za cieľ nielen uviesť študentov do 

základov modernej filozofickej antropológie, ale má aj didakticko-filozofické zameranie. To je 

badateľné nie len v teoretickej časti jednotlivých kapitol, ale prejavuje sa to najmä v podobe 

úryvkov z pramenných textov, obsiahnutých na záver každej kapitoly a následných otázok, 

určených na analýzu týchto textov. Cieľom práce nie je len priblíženie dôležitých, filozoficko-

antropologických otázok študentom filozofie, ale aj možnosti, ako o týchto otázkach učiť 

v budúcej pedagogickej praxi. Učebnica má preto veľký význam aj pre nepedagogický smer 

štúdia, no snáď ešte väčší pre študentov pedagogických smerov a budúcich učiteľov.  

Ako inšpirácia nám v tomto smere poslúžili nielen zakladatelia a významní 

reprezentanti  modernej filozofickej antropológie, Max Scheler, Helmut Plessner, Arnold 

Gehlen, Ernst Cassirer a Emerich Coreth ale aj mnohí dôležití predstavitelia západného 

filozofického myslenia, ktorí do svojej filozofie viac či menej vedome, niekde zámerne a 

inokedy podľa vlastných slov skôr nedopatrením, no predsa len zaradili do svojho učenia aj 

antropologickú problematiku a otázky o človeku, najmä o zmysle jeho existencie. Týmito 

autormi sú predovšetkým Platon, Aristoteles, Augustín, Akvinský, Pico della Mirandola, 

Descartes, Hegel, Feuerbach, Buber, Lévinas, Heidegger, Sartre, Pompey, Patočka, 

Domoslavsky, Machovec, Farkašová, Fink, Gadamer, Foucault, Fromm a mnohí iní. 

A samozrejme, nesmieme zabúdať ani na českých a slovenských autorov, ktorí sa úž dlhšie 

zaoberajú filozoficko-antropologickou problematikou. Sú to hlavne Branislav Malík, Božena 

Seilerová, Jan Sokol, Břetislav Horyna, Nadežda Pelzová a Ján Šlosiar.  

Učebnica pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola pod názvom Čo je človek ? Kto je 

človek, predstavuje akýsi úvod do filozoficko-antropologickej problematiky. Jej cieľom je dať 

aspoň niekoľko základných odpovedí na otázku kto, alebo čo je človek a tým poukázať nielen 

na značne flexibilné predstavy o podstate a prirodzenosti ľudského bytia, ale aj na axiologický 

charakter akéhokoľvek pýtania sa na človeka. V závere kapitoly je zrejmé, že podstatu 

a prirodzenosť človeka nie je možné načrtnúť ani pochopiť bez problematiky intersubjektivity, 

pretože poznanie ľudského bytia v rámci interpersonálnych vzťahov sa vždy vymyká 

tradičnému, subjekt-objektovému vzorcu poznávania. 
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Druhá kapitola Láska ako hlavná odpoveď na problémy ľudskej existencie ponúka rôzne 

pohľady na rozsiahlu a komplikovanú problematiku lásky v živote človeka. Pokúša sa nájsť 

odpovede na otázky, či je láska skôr javom telesným alebo duchovným, či prináša do ľudského 

života primárne radosť alebo len utrpenie, aké rôzne druhy lásky poznáme a či je vôbec možná 

čisto metafyzická podoba lásky. V tretej kapitole, nazvanej, Dôstojnosť a ľudská úcta sa 

podrobne analyzuje pojem ľudskej dôstojnosti v nadväznosti na Kantovu teóriu človeka, 

ktorého nikdy nesmieme považovať za prostriedok, ale vždy len za účel nášho konania. Od 

zaslúženej úcty k ľuďom, ktorí sa nám zdajú niečím výnimoční, sa dostávame až k povinnej, 

nezaslúženej dôstojnosti každej ľudskej bytosti.  

Štvrtá kapitola Šťastie človeka a spôsoby jeho hľadania sa zaoberá témou hľadania, a 

nachádzania šťastia v ľudskom živote ako aj snahou o jeho dlhodobé udržanie. Vychádza z pre 

predpokladu, že hľadanie šťastia, rovnako vyhýbanie sa nešťastiu a bolesti, patrí k podstate 

každého živého tvora, no skutočné šťastie je niečím viac než len momentálnym pocitom. Je 

nájdenou rovnováhou medzi materiálnym a duchovným spôsobom existencie, spája v sebe 

dokonalú vyváženosť hedonizmu a povinnosti, pragmatizmu a estetiky. V piatej kapitole pod 

názvom, Utrpenie ako spôsob ľudskej existencie, sa pozornosť obracia smerom k odvrátenej 

strane šťastia, k utrpeniu ako nutnej súčasti každého, aj šťastného ľudského života. Cieľom tejto 

kapitoly nie je len ponúknuť rôzne stratégie pomoci trpiacim, ktorých sa pre nepríjemný pocit 

často snažíme zo života vytesniť, ale aj poukázať, napríklad, na morálne dilemy tanatoturistiky. 

Posledná, šiesta kapitola predkladanej učebnice má názov Zmysel ľudského  života 

a formy  jeho napĺňania. Otázka zmyslu ľudského života tematicky uzatvára problematiku 

človeka, ktorej je venovaná predkladaná prvá časť vysokoškolskej učebnice z predmetu 

filozofická antropológia. Táto kapitola sa zamýšľa jednak nad otázkou zmyslu ľudskej 

existencie ľudstva vôbec, pričom poukazuje na paradox absencie zmyslu ľudského života práve 

v slobodných blahobytných spoločnostiach, kde už dávno nie je potrebné bojovať o prežitie. 

Práca sa tak vracia k východiskovej myšlienke celého textu, a síce ku konštatovaniu, že pýtanie 

sa na podstatu a prirodzenosť človeka má vždy axiologický charakter a odpoveď naň musí 

nutne obsahovať aj úvahy o zmysle ľudskej existencie. Prínos celého tohto postupu nech už 

posúdi čitateľ.  



1. Čo je človek ? Kto je človek ?

Otázka podstaty alebo prirodzenosti človeka, nie je len veľmi stará, ľudia si ju kládli mnoho 

storočí pred tým, než sa človek vôbec dostal doprostred vedeckého a filozofického záujmu, ale 

je aj nesmierne zložitá. „Jadrom doteraz každej filozofickej reflexie človeka“, hovorí B. 

Seilerová, „sú dva pojmy: pojem ľudská prirodzenosť a ľudská podstata, resp. podstata človeka. 

Obidva pojmy – ako to vidieť z predchádzajúceho textu o obrazoch človeka i z textu 

o filozofickej antropológii – možno identifikovať v explicitnej alebo implicitnej forme. Navyše,

pojmy ľudská prirodzenosť a ľudská podstata sú aj významovo blízke, a preto sa niekedy 

stotožňujú. Vznikli totiž z potreby vyjadriť o človeku niečo fundamentálne. V úvahách 

o človeku sa však uvádzajú obyčajne samostatne, oddelene. Znamená to, že keď kladieme dôraz

na pojem ľudskej prirodzenosti, nezdôrazňuje sa pojem ľudskej podstaty a naopak“.1 Napriek 

vyššie uvedeným komplikáciám, hovorí Seilerová, človeka možno definovať dvoma spôsobmi. 

1. 1. Dve definície človeka 

Podľa Seilerovej jestvujú dve základné definície človeka, a to prostredníctvom reči alebo 

prostredníctvom obrazu človeka. Ak hovoríme o jazykovej definícii človeka, robíme tak vždy 

so zohľadnením historického aspektu definície, t. j. buď etymologicky, alebo podľa toho, ako 

podstatu človeka definujú myslitelia jednotlivých období v dejinách západného myslenia. 

Etymologická definícia hovorí, že v semitsko-kresťanskej duchovnej tradícii pochádza človek 

zo zeme. Latinské slová homo a humus majú spoločný koreň. Pochádzajú z indoeurópskeho 

koreňa slova khem, označujúceho zem. Neskoršie patriarchálne kultúry stotožňujú definíciu 

človeka s mužom, odtiaľ anglické slovo man, nemecké Mensch a francúzske l´homme. 

Definícia človeka ako mysliacej bytosti v protiklade k zvieraťu je historicky mladšia, keďže 

prírodné kultúry, vyznávajúce totemistické náboženstvá častokrát prisudzujú ľuďom zvieracie 

vlastnosti a zvieratám zas ľudské, ako napríklad dar reči.  

Obraz človeka znamená viac či menej logicky spätý systém výpovedí, názorov, ilúzií, 

presvedčení, v ktorých sa implicitne alebo explicitne hovorí o tom, čo je človek. V európskej 

duchovnej tradícii je otázka: „Čo je človek?“, konkretizovaná otázkou: „Odkiaľ pochádzame 

a kam ideme?“ Tento problém má axiologický aspekt a vynára sa z neho otázka o zmysle 

1 SEILEROVÁ, B.: Človek vo filozofickej antropológii. Bratislava: Iris 1995, s. 103. 
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ľudskej existencie. Seilerová rozlišuje tri druhy výpovedí o človeku prostredníctvom obrazu, 

a to  mýtický, naturalistický a obraz človeka ako homo sapiens.1     

1. 2. Ja a Ty. Subjektivita a intersubjektivita 

Otázka vzťahu medzi Ja a Ty je veľmi stará, vzťah k blížnemu sa objavuje už v Starom zákone. 

Vilém Flusser to vo svoje Komunikológii veľmi výstižne formuluje nasledujúcim spôsobom: 

„Rozdiel medzi takouto ontológiou a gréckou tradíciou možno označiť ako rozdiel medzi 

druhou a treťou gramatickou osobou, medzi ty a ono. Pre grécku ontológiu (a pre všetky okrem 

židovskej) je človek subjektom sveta a svet objektom človeka. Človek sa poznáva ako ja tým, 

že sa stavia proti svetu ako proti svojmu ono. Táto dialektika medzi človekom a svetom pridáva 

všetkým ontológiám okrem židovskej metafyzický charakter, aký jasne vyplýva napríklad 

z protirečenia medzi idealizmom a realizmom. Naproti tomu, pre židovskú ontológiu je človek 

obrazom Božím. Poznáva seba ako ja, lebo Boh sa mu prihovára ako určitému ty. A takisto ako 

jeho existencia, jeho bytie ako ja spočíva v tom, byť Bohom oslovený ako ty, tak spočíva 

existencia Božia v odpovedi človeka na tento božský nárok. Aj Boh tak ako človek je ja (a nie 

ono ako svet) a síce je Boh ja, keď sa Mu človek prihovára ako ty... Preto podľa židovskej 

ontológie základňou ľudského bytia nie je svet, ale nárok boží. Nie metafyzická otázka: Existuje 

čosi za javmi?, je základnou otázkou židovskej ontológie, ale: Má ľudský život význam?... To 

všetko je síce obsiahnuté v židovsko-kresťanskej tradícii, ale nie je to úplne zjavné, lebo všetko 

je prekryté gréckymi kategóriami.“2 

Problematika intersubjektivity3 sa po prvý raz v západnej filozofii objavuje u Hegela, 

predovšetkým v jeho Fenomenológii ducha4. Najvýraznejším prejavom problému 

intersubjektivity je Hegelova dialektika pána a rába, kde vzájomné súperenie dvoch odlišných 

subjektov dokáže ukončiť len akt ich vzájomného uznania v procese akceptácie oboch ako 

nezávislých subjektov. Ide o tretie štádium sebauvedomenia, kde je protiklad medzi 

univerzálnym a individuálnym zrušený a zároveň pozdvihnutý (aufgehoben) na vyššiu úroveň 

1 Pozri tamže, s. 9−42.  
2 FLUSSER, V.: Komunikológia. Prel. A. Münzová. Bratislava: Media Institute 2002, s. 206.  
3 Pozri napr. BYKOVA, M. F.: On Hegel´s Account of Selfhood and Human Sociality. In: Hegel´s Philosophy of 

Spirit. A Critical Guide.). Ed. by Marina F. Bykova. North Carolina State University. Cambridge: Cambridge 

University Press 2019, s. 164−185. 
4 HEGEL, G. W. F.: Fenomenológia ducha. Prel. Patrícia Elexová. Bratislava: Kalligram 2015.  
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prostredníctvom tretieho momentu „individuality, získanej v procese uznania“1. Skutočné 

sebauvedomenie u Hegela neznamená Ja=Ja, ale Ja=My.  

Samotný pojem intersubjektivity však po prvýkrát explicitne tematizuje až 

fenomenológia a charakterizuje ho ako komunikatívne konanie. Husserl venuje tejto téme jednu 

celú publikáciu pod názvom: K fenomenológii intersubjektivity.2 V nej si jasne uvedomuje, že 

aplikovanie fenomenologickej metódy výskumu je omnoho ťažšie a komplikovanejšie 

v prípade interpersonálnych vzťahov. Druhého človeka nemôžeme nahliadať jednoducho ako 

objekt. Ivan Blecha vidí Husserlovu koncepciu intersubjektivity predovšetkým ako možnosť, 

odkrývať druhé ja, a to v jeho svojbytnosti. Nestačia na to len kognitívne schopnosti a danosti, 

je potrebné vcítiť sa do druhého, stáť na jeho mieste. Komunikácia vo fenomenológii je 

pôvodne spojená s porozumením a vcítením.3     

Ludwig Feuerbach vo svojej kritike kresťanstva a dogmatickej metafyziky nanovo 

formuluje vzťah medzi Ja a Ty. V práci Zásady filozofie budúcnosti4 zdôrazňuje, že filozofia 

budúcnosti má byť najmä antropológiou. Rehabilituje emocionálnu stránku človeka, základom 

vo vzťahu medzi Ja a Ty je láska. L. Feuerbach a F. H. Jacobi, kriticky inšpirovali svojím 

chápaním intersubjektivity aj Martina Bubera. Diela oboch autorov poznal Buber už ako študent 

filozofie a oboch považoval za priekopníkov problému intersubjektivity, aj keď ako sám 

podotýka, niektoré nimi veľmi výstižne načrtnuté témy, zostali bohužiaľ naďalej 

nedopracované.5 Buberovým kľúčovým textom je práca Ja a Ty.6 Tematizuje vzťah medzi Ja 

a Ty a odlišný vzťah medzi Ja a Ono. V prvom prípade ide o vzťah interpersonálny, v druhom 

prípade ide o vzťah k vonkajšiemu svetu, o vzťah materiálny a prevažne pragmatický. Oba 

vzťahy by mali byť v rovnováhe. Aj u Emmanuela Lévinasa tvorí vzťah medzi Ja a tým 

druhým, iným, odlišným, základ jeho filozofického učenia. Pýta sa, do akej miery je možné, 

vcítiť sa do pozície toho druhého a zároveň zostať sebou samým.7   

Základy pojmu a problému intersubjektivity sumarizuje Flusser nasledovne: „Preto 

možno povedať, že v súčasnosti židovsko-kresťanská tradícia nepreráža ako teológia, ale ako 

hľadanie medziľudských vzťahov... Keď sa človek pokladá za náprotivok Boha a Boh za 

1 SINNERBRINK, R.: Sein und Geist: Heidegger’s Confrontation with Hegel’s Phenomenology. In: Cosmos and 

History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 3, nos. 2-3, 2007, s. 136. 
2 HUSSERL, E.: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil. 1929−1935. 

In: Husserliana. Bd. XV. Hg. I. Kern. Den Haag: Martinus Nijhoff 1973.  
3 Pozri BLECHA, I.: Husserlova fenomenológia. Prel. V. Leško. Košice: UPJŠ 2011, s. 261−280.  
4 Pozri FEUERBACH, L.: Zásady filozofie budúcnosti . Prel. T. Münz. In: Novoveká empirická a osvietenská 

filozofia. Bratislava: VPL 1967. 
5 BUBER, M.: Das dialogische Prinzip. München: Random House 2014, s. 301−306.  
6 BUBER, M.: Já a Ty. Prel. J. Navrátil, P. Babka. Praha: Portál 2016. 
7 Pozri LÉVINAS, E.: Čas a jiné. Le Temps et l´Autre. Prel. Z. Hrbata. Praha: Dauphin 1997, s. 119−130. 
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náprotivok človeka, rozumie sa samo od seba, že každý človek ako môj náprotivok je pre mňa 

aspektom Boha. Aby sme to vyjadrili neteologicky: V tej miere a len v tej miere, v akej sa mi 

niekto prihovára zámenom ty, môžem sám seba prijať ako určité ja. Preto je židovsko-

kresťanská religiozita výrazom antropológie, podľa ktorej sa človek stáva človekom až 

v dialógu s inými. To má na mysli Biblia, keď tvrdí, že cesta k Bohu vedie cez lásku 

k blížnemu. Nejde tu ani o poľudštenie Boha (o antropomorfnú teológiu), ani o zbožšťovanie 

človeka (o teomorfnú antropológiu), ale o sakralizáciu toho druhého... Nejde o abstraktnú lásku 

k človeku tout court a ešte menej o lásku k všetkým ľuďom, ale o sebapoznanie v tom druhom, 

ktorý ma oslovuje ty. Preto Biblia nehovorí o láske k človeku, ale o láske k blížnemu... 

Zámerom gréckeho dialógu je teoretická vidina pravdy, zámerom židovského dialógu je 

poznanie toho druhého a poznanie seba v tom druhom. Cieľom gréckeho štátu je dosiahnutie 

múdrosti prekonaním mienok a cieľom židovského štátu ríša Božia, to znamená poľudštenie vo 

vlastnom zmysle slova. Rozdiel medzi utópiou a mesianizmom je v tom, že cieľom utópie je 

idea a cieľom mesianizmu človek... Grécka analýza dialógu zdôrazňuje okolnosť, že v dialógu 

vznikajú nové informácie. Židovská analýza zdôrazňuje, že účelom komunikácie nie je ani 

vysielanie ani prijímanie, ale reagovanie na posolstvá... Pre Grékov je dialóg metódou ako 

zviditeľniť ideu. Pre Židov je metódou môcť odpovedať na hlas toho druhého.“1 

Intersubjektivita teda nie je komunikatívnym konaním za účelom hľadania pravdy, ale za 

účelom pochopenia toho druhého a na základe toho aj seba samého.  

 

1. 3. Bytnosť a formy dejinného života človeka 

 

Až do začiatku 20. storočia človek nie je explicitnou ani ústrednou témou filozofie. Napriek 

tomu sa filozofia od najstarších čias človekom zaoberá. Logika tematizuje ľudské myslenie, 

etika jeho mravné konanie fyzika hovorí o postavení človeka v prírode a metafyzika 

o postavení človeka v celku bytia. Každá otázka, ktorú si filozofia kladie v sebe implicitne 

zahŕňa výpoveď o človeku, o jeho postavení v dejinách, vo svete, v skutočnosti.  

1. 3. 1. Grécky človek a jeho svet 

 

Od počiatkov gréckeho myslenia nie je objektom záujmu človek ale kozmos, teda univerzum. 

Viac než o podstatu človeka sa starovekí myslitelia snažia o nájdenie arché pantón, pralátky 

                                                           
1 FLUSSER, V.: Komunikológia, s. 207. 
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alebo praprincípu, ktorý je základom všetkého jestvujúceho. Človek však nestojí na periférii 

záujmu, ale keďže je v gréckej mytológii prirodzenou súčasťou kozmu, je ako mikrokozmos 

odrazom fungovania makrokozmu, preto sa na neho vzťahujú všetky pravidlá, ktoré platia pre 

celé univerzum. Dôraz na človeka, ako na politickú, etickú a rozumnú bytosť sa objavuje už 

u Herakleita, ktorý sa v mnohých zo svojich zlomkov sťažuje na nerozumnosť a nerozvážnosť 

svojich spoluobčanov z Efezu.1 Skutočný antropologický obrat však uskutočňuje až Sokrates. 

Človek sa stáva centrálnym motívom sokratovskej filozofie, postavenej na dialógu 

a medziľudskej komunikácii.2 Omnoho ďalej idú sofisti, ktorí z človeka, dovtedy súčasti 

univerzálneho systému, urobia zrazu mieru všetkých vecí.3 

 Proti sofistickému relativizmu sa stavia Platon so svojou, na klasickej metafyzike 

založenou koncepciou človeka. V snahe o dôkaz nesmrteľnosti duše, Platon zavádza dualizmus 

tela a duše, rozdvojenie, ktoré sa v západnom myslení tak udomácnilo, že sa ho nepodarilo 

prekonať prakticky žiadnemu z nasledujúcich filozofických učení. Hneď prvým, ktorý sa 

pokúša o prekonanie Platonovho spiritualizmu a intelektualizmu, je jeho žiak, Aristoteles. 

Aristoteles sa pokúša nájsť jednotnú podstatu všetkého jestvujúceho, vrátane človeka no jeho 

učenie o látke a forme Platonov dualizmus nijako neprekonáva. Neistá politická situácia 

v období helenizmu, časté boje, kríza veľkých impérií a postupné zanikanie dovtedy 

prosperujúcich mestských štátov spôsobuje, že sa jednotlivec čoraz viac sťahuje z verejného 

života, dôraz sa dáva na individuálny duševný život a rozvoj človeka, ktorý sa učí byť šťastný 

nezávisle od vonkajších podmienok a okolností.  

 

1. 3. 2. Stredoveký človek a jeho svet 

 

V stredoveku prevláda náboženský rozmer človeka. Človek je obrazom božím ‒ imago dei – 

smerodajný je preto jeho vzťah k Bohu. Všetko čo jestvuje, príroda aj človek sú výsledkom 

aktu božieho stvorenia z ničoho, z toho vyplýva, že dejiny prírody a dejiny človeka sú jedným 

a tým istým procesom. Človek je tak súčasťou nemenného, hierarchického, 

nespochybniteľného, Bohom daného usporiadania sveta (ordo) a spoločnosti. Obraz človeka je 

obrazom kresťana, nekresťania a pohania sa za ľudí väčšinou nepovažujú. Vo filozofickom 

myslení prevládajú najmä dva obrazy človeka, najprv Augustínov a potom Akvinského. Pevne 

                                                           
1 Pozri HERAKLEITOS: Zlomky B1, B21, B50, B73, B114. In: Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a 

Platon. Prel. J. Špaňár. Zost. J. Martinka. Bratislava: Iris 1998. 
2 Pozri PLATON: Dialógy I – III. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran  1990. 
3 Pozri Protagoras: Zlomok 80B1. In: Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a Platon, s. 216.  
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daný poriadok sveta sa začína rúcať už na konci stredoveku, a to hlavne pod vplyvom 

reformácie, komplikovaných vzťahov medzi štátom a cirkvou a čiastočne aj pod vplyvom 

stredovekej mystiky.1  

1. 3. 3. Renesančný človek a jeho svet 

 

S počiatkom moderných prírodných vied prichádza celkom nová perspektíva, z ktorej človek 

hľadá svoje postavenie vo svete.  Najvýznamnejšími predstaviteľmi nového pohľadu na svet 

a tým aj na človeka sú: Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei, Johannes Kepler a Giordano Bruno. 

Hoci je svet aj v období renesancie stále dielom stvoriteľa, je už možné poznať ho rozumom. 

Nové objavy však neprinášajú len pozitívne emócie z pocitu novo nadobudnutej slobody, ale aj 

strach z opustenosti. Uzavretý stredoveký svet je nahradený nekonečným vesmírom 

a mnohosťou svetov, človek stráca pocit istoty, cíti sa viac osamelý.  

Keďže spoločnosť  a jej zákony už nie sú výsledkom božej vôle, začínajú sa riešiť formy 

štátoprávneho usporiadania, vznikajú renesančné utópie. Nie Boh, ale človek je zákonodarcom 

v štáte. Renesancia znamená aj návrat k ideálom antiky a tak sa do centra záujmu znovu dostáva 

človek a jeho snahy o naplnenie ideálu humanitas. Návrat k človeku sa v neskorších obdobiach 

spája aj s obratom smerom k subjektu, ktorý sa tradične pripisuje Descartovi, no pojem subjekt 

po prvý raz používa v súvislosti s filozofiou Descarta a jeho ego cogito až Leibniz, pričom 

Descartov subjekt nie je ani tak človek, ale skôr čistý rozum (ratio). V súvislosti s novou 

mocou, ktorej sa dostáva rozumu sa vynára aj protiklad empirizmu a racionalizmu a prudký 

rozvoj prírodných vied spôsobuje vznik materialisticko-mechanistického výkladu sveta, čím 

definitívne dochádza k strate celistvosti človeka.2   

 

1. 3. 4. Barokový človek a jeho svet 

 

Politická nestabilita, ťažké a dlhotrvajúce vojnové konflikty spôsobujú časté hladomory 

a epidémie, čo vedie k čiastočnej strate renesančného optimizmu a návratu niektorých 

stredovekých doktrín. No prudký vývoj moderných prírodných vied, ktorý sa začal v období 

renesancie sa už nedá zastaviť, a práve s nimi sa rodí aj nový typ myslenia, novoveké myslenie.  

Novovek so sebou prináša aj snahy o prekonanie rozdvojenia empirizmu a racionalizmu, 

rovnako ako počiatky antropologického filozofovania. Priekopníkom oboch týchto iniciatív je 

                                                           
1 Pozri HORYNA, B.: Počátky filosofické antropologie. Brno: Katedra filosofie FFMU 1999, s. 16−17.  
2 Pozri Tamže, s. 18−19.  
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Immanuel Kant. Zatiaľ čo jeho práca, Antropológia z pragmatického hľadiska,1 predstavuje 

dôležitý medzník na ceste k modernej filozofickej antropológii, metodologický obrat smerom 

k človeku načrtávajú štyri základné antropologické otázky, ktoré Kant formuluje v úvode 

k jeho Logike. Znejú nasledovne: „Čo môžem vedieť?, Čo mám konať?, V čo smiem dúfať?, 

Čo je človek?“2  

1. 3. 5. Moderný človek a jeho svet. Postmoderný človek a jeho svet 

 

To, čo platí o modernom človeku, že sa stáva rozhodujúcou intenciou bytia sveta, to 

o postmodernom človeku platí dvojnásobne. Moderný a postmoderný človek rozhoduje 

o obraze sveta a jeho perspektíva sa mu zdá byť jediná správna. Toto obdobie sa vyznačuje 

neustále silnejúcim antropocentrizmom. Človek si nárokuje na takú výnimočnú pozíciu v rámci 

univerza, že vznikajú teórie zvláštneho postavenia človeka v kozme. Mnohé z nich napokon 

vyústia do vzniku modernej filozofickej antropológie, ktoré sa datuje práve do tohto obdobia.3 

Teórie o zvláštnom postavení človeka v kozme viedli spolu s vedecko-technickým rozvojom 

k rozhodnutiam, ktoré spôsobili vyhubenie mnohých živočíšnych druhov, narušili rovnováhu 

v ekosystéme našej planéty, následkom čoho sme boli svedkami rôznych prírodných 

a ekologických katastrof. Zdá sa, že pokus o vyčlenenie človeka z prírody sa nevydaril a na 

dlhodobé následky tohto neúspešného pokusu si počkáme omnoho kratšie, než sme si pôvodne 

mysleli.  

1. 4. Max Scheler: Miesto človeka v kozme2 

 

Max Scheler sa považuje za zakladateľa modernej filozofickej antropológie. Jeho kľúčové 

dielo, Miesto človeka v kozme, sa už za jeho života stalo predmetom mnohých kritík, no stále 

ho možno pokladať za manifest filozofickej antropológie. Scheler bol Husserlovým žiakom a 

skúmal antropologické otázky prevažne fenomenologickou metódou. Vo svojom spise, Miesto 

človeka v kozme, rovnako ako v celom svojom chápaní človeka, aplikuje takzvanú stupňovitú 

antropológiu (Stufenanthropologie). V nej rozlišuje päť stupňov psychického života: 

                                                           
1 KANT, I.: Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht. In: Kant gesammelte Schriften I.−XIII. Digitale Bibliothek, 

Band 7, 1997.  
2 KANT, I.: Logik – Ein Handbuch zu Vorlesungen. In: Kant gesammelte Schriften I.−XIII. Digitale Bibliothek, 

Band 9, 1997.  
3 Viac k problému chápania človeka v dejinách západného myslenia pozri HORYNA, B.: Počátky filosofické 

antropologie, s. 5−22. Pozri tiež: LEŠKO, V.: Dejiny filozofie I.. Prešov: v.n. 2004.  
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pociťovanie, inštinkty, asociatívna pamäť, inteligencia, relatívna sloboda voľby 

a rozhodovania, pričom všetky vyššie stupne v sebe obsahujú tie nižšie štádiá. 

 Sám človek sa ale tejto stupňovitej štruktúre vymyká, a to aj napriek tomu, že si v sebe 

nesie všetky predchádzajúce vývojové štádiá. Scheler tvrdí, že to, čo robí človeka človekom 

musí byť v protiklade k stupňovitej štruktúre psychického života, nesmie byť iba ďalším 

stupňom života. Tým, čo robí človeka človekom je duch, pojem, ktorý Scheler definuje ako 

„existenciálnu odpútanosť od organického...“1 Duch sa aktivuje v osobnosti (Person) a jeho 

vyjadrením je otvorenosť človeka svetu (Weltoffenheit) a pre svet. „Duchovná bytosť nie je teda 

už viazaná pudmi a okolím, ale je oslobodená od okolia a je – ako budeme hovoriť – otvorená 

svetu. Takáto bytosť má svet.“2  Otvorenosť človeka svetu má dva významy, jednak človek nie 

je viazaný na svoje prostredie, ale dokáže sa otvoriť svetu ako celku a takisto je človek schopný  

adaptovať sa na akékoľvek prostredie, dokáže ho spredmetňovať a pretvárať.  

Osobnosť je nadaná duchom a je vyviazaná z vonkajších a vnútorných tlakov. Človek 

(osobnosť) vníma prostredie rozumom, je slobodný, dokáže veci okolo seba vnímať nezávisle 

od ich praktickej funkcie, teda také, aké sú, človek dokáže postihnúť čisté bytie. Okrem osoby 

je človek aj Ordnungsgefüge von Akten (súborom po sebe nasledujúcich činov3) a to do takej 

miery, že dokáže spredmetniť aj seba samého, dokáže sa zrieknuť svojich pudov a konať 

dokonca proti nim, vrátane toho najsilnejšieho, snahy o prežitie. Čím menej je človek závislý 

na svojom vonkajšom a vnútornom prostredí, tým viac je človekom.   

1. 5. Helmut Plessner: Stupne organického a človek 3  

 

Rovnako ako Scheler, aj Helmut Plessner aplikuje vo svojej koncepcii človeka stupňovitú 

antropológiu, no jeho východiská sú mierne odlišné. Plessner vychádza zo spôsobu umiestnenia 

človeka v prostredí, takzvanej pozicionality (Positionalität). Táto môže byť buď centrická, 

ktorá je typická pre nižšie stupne organického a znamená, že organizmus pociťuje sám seba ako 

stred, ale nedisponuje sebauvedomením, nedostane sa za hranice vlastnej telesnosti, alebo 

excentrická, ktorá by mala byť typická pre človeka. Ten si uvedomuje svoj vlastný stred, a preto 

ho dokáže prekročiť, vie k nemu zaujať odstup. Človek teda v ideálnom prípade zaujíma obe 

pozície, centrickú aj excentrickú a je tak schopný sebareflexie, preto človek nie je, ale stáva sa, 

                                                           
1 Tamže, s. 67.  
2 Tamže.  
3 Tento pojem sa stretol so značným nepochopením zo strany Schelerových súčasníkov a dodnes nie je celkom 

jasné, čo presne pojem Ordnungsgefüge von Akten znamená. Pozri HORYNA, B.: Počátky filosofické 

antropologie, s. 25.  
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je procesom (Werden).1 Plessnerova koncepcia človeka bola častým terčom kritiky najmä preto, 

že jeho excentricite chýba etický rozmer. Možno teda povedať, že Schelerova Weltoffenheit 

(transcendencia) je podmienená nábožensky a Plessnerova excentricita (sebatranscendencia) 

je podmienená evolučne a sociálne.2 Dejiny sú potom miestom, kde sa človek stretáva so sebou 

samým. 

 

1. 6. Arnold Gehlen: Človek. Jeho prirodzenosť a jeho postavenie vo svete 5 

 

Na rozdiel od Schelera a Plessnera, Arnold Gehlen odmieta stupňovité členenie života 

a vychádza z podobného predpokladu ako Nietzsche a Schopenhauer, a síce že človek je 

nedostatková bytosť. Keďže človek nie je dostatočne pudovo a fyziologicky vybavený pre 

prežitie vo voľnej prírode, ak chce prežiť, musí si tento nedostatok nejako vykompenzovať. 

Človek sa nevie chrániť pred zimou sám a tak si zhotovuje oblečenie, stavia obydlia, naučí sa 

používať oheň a reč, neskôr svoj život zachytáva v podobe umeleckej tvorby.  V dôsledku 

svojej biologickej nedostatkovosti si človek vytvára svoj vlastný, umelý svet, svet kultúry. 

Človek sa neustále vyvíja, je procesom, preto neexistuje daná podstata človeka, akási 

ontologická substancia, protikladná svetu a jeho prirodzenému poriadku i sociálnemu poriadku 

spoločnosti.3 Bohužiaľ, podobne ako u Martina Heideggera, zatienilo aj Gehlenov 

profesionálny výkon jeho spojenie s nacizmom. Ukázalo sa, že jeho akademická kariéra, bola 

úspešná aj vďaka intenzívnej politickej angažovanosti v Hitlerovej Tretej Ríši.4  

Podľa existencialistického prístupu existencia človeka predchádza jeho esenciu. Jean-

Paul Sartre definuje vo svojej prednáške, Existencializmus je humanizmus, podstatu človeka 

nasledujúcim spôsobom:  

 

„Ak človek, tak ho poníma existencialista, nie je definovateľný, je to tak preto, že spočiatku nie 

je človek ničím. Bude až neskôr a bude takým, akým sa učiní. Nie je teda žiadna ľudská 

prirodzenosť, pretože nie je Boh, ktorý by ju bol poňal vo svojej mysli. Človek iba je, a to nielen 

ako taký, za akého sa považuje, ale je taký, akým byť chce a za akého sa považuje potom, čo 

už existuje, akým sa chce stať po onom vzopätí k existencii; človek je len takým, akým sa učiní. 

                                                           
1 Pozri HORYNA, B.: Počátky filosofické antropologie, s. 28.   
2 Pozri Tamže, s. 27.  
3 Pozri MALÍK, B.: Úvod do antropológie. Základné antropomorfémy v dejinách antropologického myslenia. 

Bratislava: Iris 2008, s. 164−173.  
4 Bližšie pozri napr. KLINGER, G.: Zucht und Leistung – Arnold Gehlens Anthropologie des NS-Führerstaates 

“Ein wirksamer Faktor zur politischen Aktivierung der Philosophie ”. In: Kriterion, Nr.11 (1997), s.26–42.  
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Taká je prvá zásada existencializmu. To je to, čo sa tiež nazýva subjektivitou a čo sa nám týmto 

menom vytýka. Čo iné však tým chceme vyjadriť, než že človek má väčšiu dôstojnosť než 

kameň alebo stôl? Chceme totiž povedať, že človek najprv existuje, teda že človek je najprv 

tým, kto sa vrhá do určitej budúcnosti a kto si je vedomý toho, že sa do budúcnosti projektuje. 

 Človek je predovšetkým projekt, ktorý sa subjektívne žije, miesto toho, aby bol 

napríklad mechom, hnilobou alebo karfiolom; nič neexistuje pred týmto projektom; z nebies 

nič rozumné nevyčítame a človek bude predovšetkým tým, kým sa rozhodol byť. Čo totiž 

obyčajne chápeme ako chcenie, je vedomým rozhodnutím a pre väčšinu z nás nasleduje už 

potom, keď sa človek sám učinil tým, čím je. Môžem chcieť vstúpiť do nejakej strany, napísať 

knihu, oženiť sa, to všetko je len prejavom pôvodnejšej, spontánnejšej voľby, než je to, čo sa 

nazýva vôľa.  

 A ak je to skutočne existencia, ktorá predchádza esencii, potom je človek zodpovedný 

za to, kým je. Preto spočíva prvý krok existencializmu v tom, že dáva človeku plnú vládu nad 

tým, kým je, a že naňho vkladá plnú zodpovednosť za vlastnú existenciu. A keď hovoríme, že 

človek je zodpovedný sám za seba, nechceme tým povedať, že človek je zodpovedný len za 

svoju individualitu, ale že je zodpovedný za všetkých ľudí. Slovo subjektivizmus má dvojaký 

zmysel a naši protivníci to zneužívajú. Subjektivizmus znamená na jednej strane, že 

individuálny subjekt sám seba volí a na druhej strane, že človek nemôže prekonať ľudskú 

subjektivitu. Práve tento druhý zmysel predstavuje hlboký zmysel existencializmu.“1 

 

OTÁZKY:  

 

1. Akým spôsobom možno definovať podstatu alebo prirodzenosť človeka?  

2. Ako túto podstatu definuje existencializmus?  

3. Čo pre Sartra znamená pojem subjektivity a akým spôsobom súvisí toto chápanie 

s problematikou intersubjektivity?  

 

 

                                                           
1 SARTRE, J.-P.: Existencialismus je humanismus. Prel. P. Horák, Praha: Vyšehrad 2004, s. 16−17.  
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2.  Láska ako hlavná odpoveď na problémy ľudskej existencie.   

 

Reflexiou lásky u rôznych autorov od antiky po súčasnosť sa z pohľadu filozofickej 

antropológie zaoberajú najmä Nadežda Pelzová a Ján Šlosiar. Pelzová vo svojej súhrnnej 

antropologickej publikácii, určenej najmä pre pedagogické účely Vzorce lidství vychádza pri 

chápaní lásky vo filozofickej antropológii najmä so Schelerovej práce Ordo amoris. Podobne 

ako iní autori1, aj ona zdôrazňuje, že láska je jednou z najdôležitejších tém, ba možno tou 

najdôležitejšou témou vo filozofickej tvorbe Maxa Schelera. Pelzová tiež upozorňuje na 

skutočnosť, že aj pri definícii lásky vychádza Scheler zo stupňovitého chápania povahy 

psychického života organizmov, ako ho uplatňuje vo svojej eseji Miesto človeka v kozme.  

Hovorí: „Každá osoba ako jednota a ako duchovné centrum aktov vykazuje hierarchické 

usporiadanie, jeden z aktov je vždy rozhodujúci, zameraný na hodnoty a idey, s ktorými sa 

človek práve identifikuje. Tento systém faktického hodnotenia a hierarchie hodnôt nazýva 

Scheler éthosom a fundamentálnym jadrom tohto étosu je všeobecný poriadok lásky a nenávisti, 

systém týchto vládnucich a prevládajúcich vášní. Základným aktom je láska alebo schelerovsky 

ordo amoris, konštitutívny emocionálny akt, ktorým vyjadrujeme svoju upútanosť určitými 

hodnotami a snahu tieto hodnoty rozšíriť; naše srdce je primárne určené k láske.“2 Ordo amoris 

je tak podľa Pelzovej pripútanosť k určitým hodnotám a snaha o ich rozširovanie, pričom 

z človeka robí ens amans, vec milujúcu.  

Schelerov poriadok lásky je primárne inšpirovaný Platonovým svetovým Erotom a 

Pascalovým poriadkom srdca (ordre du coeur), pričom narušenie tohto poriadku vedie 

k zmäteniu a zmene hodnôt.3 Pelzová tiež poukazuje na Schelerovu kritiku Descartovho cogito 

ergo sum, ktoré je výrazom rezignácie na oblasť emocionálneho života. Moderná, vedecky 

chápaná psychológia nedokáže postihnúť kategórie ako viera, dôvera, úcta, umelecká tvorba, 

estetické cítenie, mravná skúsenosť.4 Túto skutočnosť si všíma aj Jan Patočka, keď 

v predhovore k českému vydaniu eseje Miesto človeka v kozme zdôrazňuje dôležitosť 

emocionálneho života v Schelerovej, fenomenologicky chápanej antropológii. 

„Scheler chce predovšetkým ukázať, že tiež emocionálny život má intencionálny ráz; 

ale čo viac, že intencionálne emocionálne akty sú dokonca v priebehu našej skúsenosti primárne 

                                                           
1Pozri napr. 

https://www.reflexe.cz/Reflexe_39/Laska_jako_odpoved_na_hodnotu._Filosofie_lasky_Dietricha_von_Hildebra

nda.html 
2 PELZOVÁ, N.: Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010, s. 159. Pozri 

tiež SCHELER, M.: Řád lásky. Praha: Vyšehrad 1971.  
3 Pozri PELZOVÁ, N.: Vzorce lidství, s. 160.  
4 Pozri Tamže.  
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a že tvoria pre rýdzo predmetnú stránku nutnú fundáciu. Bez emocionálnej intencionality by sa 

nedal pochopiť konkrétny svet, tak ako ho vo svojej každodennej skúsenosti prežívame, nie ako 

súbor čistých vecí, ale svet statkov, t. j. nositeľov hodnôt, neboli by sme vôbec schopní 

preniknúť do duchovného univerza, ktorého súčasťou sme ako ľudia, do univerza podieľania 

sa na duchovnej tvorbe a jej zdieľaní, univerza účasti na vnútornom svete a hodnotových 

univerzách iných bytostí a potom na večnom a absolútnom. Nebyť primárnej emocionality, 

nechápali by sme ani svet, ani seba, ani druhé indivíduá, spoločenské celky a útvary, ich 

historické akcie a výtvory.“1 

Rovnako ako všetky živé organizmy, má aj emocionálny život človeka u Schelera 

stupňovitú štruktúru. V súlade s prvým, rastlinným štádiom vývoja organického, stoja na prvom 

stupni zmyslové city, ktoré umožňujú rozlišovať medzi tým, čo je príjemné a nepríjemné, napr. 

bolesť, rozkoš, svrbenie, atď. Na druhom stupni sa nachádzajú takzvané vitálne city, ktoré sú 

vlastné iba celku organizmu a jeho centru. Sú nimi: sviežosť, únava, zdravie, choroba, napätie. 

Duševné city stoja na treťom stupni emocionálneho života a tvorí ich schopnosť postihnúť 

hodnotu a súcitiť s druhým v prípade, že prežíva smútok, radosť ale aj spokojnosť. Na základe 

Schelerovho chápania pojmu ducha, predstavuje posledný, štvrtý stupeň duchovný, personálny 

cit. Ten presahuje psychickú a fyzickú stránku človeka a postihuje také zložité emocionálne 

kategórie, akými sú blaženosť, zúfalstvo, výčitky svedomia, pokánie a cit spásy.  

 

2. 1. Milovať a byť milovaný –  večný údel ľudskej existencie 

 

V dejinách západného myslenia sa neustále opakuje otázka, či lásku možno chápať ako 

fenomén týkajúci sa tela, duše alebo oboch. Mnohí autori sa zhodujú na skutočnosti, že láska 

je fenoménom tak fyzickým ako aj metafyzickým, a zatiaľ čo u niektorých prevažuje jeden 

z nich, u iných sú si oba rovnocenné. Rovnako ťažké je nájsť u jednotlivých filozofov zhodu 

na tom, či lásku možno chápať skôr pozitívne alebo negatívne, či dokonca výlučne negatívne 

ako napríklad vo filozofii Arthura Schopenhauera. Podrobný výklad na tému láska v dejinách 

filozofie nachádzame v Šlosiarovej publikácii Od antropologizmu k filozofickej antropológii. 

Autor v nej venuje problematike lásky vo filozofii osobitnú kapitolu a tému spracováva nielen 

                                                           
1 PATOČKA, J.: Max Scheler. Pokus celkové charakteristiky. In: SCHELER, M.: Místo člověka  v kosmu. Prel. 

A. Jaurisová. Praha: Nakladatelství ČSAV 1968, s. 11. 
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z dejinno-filozofického hľadiska, ale venuje sa aj pozitívnemu, negatívnemu a metafyzickému 

chápaniu lásky u jednotlivých filozofov.  

2. 2. Metafyzická definícia lásky 

 

S metafyzickým poňatím lásky ako prvý prichádza Platon1, ktorý svoju koncepciu buduje na 

prísnom dualizme smrteľného, fyzického tela a nesmrteľnej, nehmotnej duše. Telesná láska je 

časovo obmedzená, netelesná je večná. Duša je nadradená telu a láska je po vzore Empedokla 

všetko spájajúcou kozmickou silou. „V Platonovm učení, kde duša je nadradená telu a dobro 

predchádza slasť, vystupuje láska ako nekonečná mohutnosť, presahujúca obmedzený život 

jednotlivca. Láska ako kozmická sila sa nielen spája s dobrom, ale je aj nevyhnutnou 

podmienkou jednoty a harmónie sveta. Platon v Sympozione konštatuje, že človek až v láske 

nachádza skutočné bytie, vzťahujúce sa k dokonalosti a nesmrteľnosti, láska je túžba mať 

natrvalo dobro. U Platona sa ešte zreteľnejšie s duchovnou podobou lásky stretávame v dialógu 

Faidros, v ktorej múdrosť alebo snahu po múdrosti predstavuje ako život v láske, ktorý je 

závislý od poznávacieho procesu a ktorý sa vzťahuje k nadčasovému, nesmrteľnému bytiu. 

V láske Platon vidí cestu ku konečným, ideálnym, metafyzickým schopnostiam človeka, kde 

emócie majú iba temporálny charakter a vystupujú len ako náhodné a dočasné. V láske vidí 

cestu k dokonalosti.“2 

 Platon tak lásku nevidí ako emóciu, ale ako metafyzickú kategóriu. Na Platonovú 

definíciu lásky nadväzuje vo svojej filozofii aj Augustinus. Aj pre Augustína je láska 

metafyzickou kategóriou, dokonca najvyššou kategóriou, pretože jej analogickým vyjadrením 

je sám Boh a keďže Boh je večný, je aj láska u Augustína, rovnako ako u Platona, večná. Láska 

je príčinou stvorenia a konečný cieľ všetkých vecí. Augustinus pridáva k Platonovej teórii ešte 

jeden nový náhľad, a to je tvrdenie o tom, že skutočná láska si nekladie žiadne podmienky. 

Človeka máme milovať bezpodmienečne, nezávisle od telesného výzoru.3 Takže, kým 

u Platona je láska hľadaním dokonalosti, u Augustína je človek dobrý práve vďaka láske.  

 

                                                           
1 Pozri tiež MOKREJŠ, A.: Erós jako téma Platónovho myšlení. Praha: TRITON 2009; alebo všeobecnejšie 

HEJDUK, T.: Od Eróta k filosofii: Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. Hradec Králové: Pavel Mervart 

2007; HEJDUK, T. – PACOVSKÁ, K.: Filosofie lásky a přátelství. Hradec Králové: Pavel Mervart 2016. 
2 ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Bratislava: Iris 2002, s. 125. Pozri tiež PLATON: 

Symposion. In: PLATON: Dialógy I – III. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran  1990; a PLATON: Faidros. In: 

PLATON: Dialógy I – III. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran  1990. 
3 Pozri ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii, s. 126−127.  
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2. 3. Negatívna definícia lásky 

 

Typickým príkladom negatívneho vnímania lásky je, podľa Šlosiara, Arthur Schopenhauer 

a jeho práca Metafyzika lásky.1 Schopenhauer lásku redukuje na číry pohlavný pud, ktorý sa 

človek snaží mystifikovať a transcendovať, aby mu tak dodal väčšiu váhu. Tak či onak,  človek 

zostáva u Schopenhauera len otrokom rozmnožovania, na ktoré ho, v záujme prežitia 

a zachovania budúcich generácií, naprogramovala príroda. Cieľom a zmyslom lásky tak nie je 

nič iné, len snaha o splodenie budúcich generácií. „V súvislosti s otázkami lásky sa 

Schopenhauer zaoberá obzvlášť sexuálnym pudom ako kozmogonickým princípom, 

prostredníctvom ktorého sa prejavuje vôľa k životu, kde sexualita je utrpením, nie otázkou 

slobodného výberu, ale súčasťou kauzálne usporiadaného radu pretrvávania rodu.“2 Miguel de 

Unamuno vo svojom texte, Tragický pocit života v ľuďoch a národoch,3 zdôrazňuje Šlosiar, 

lásku síce neredukuje na pohlavný pud, slúžiaci výlučne snahe o prežitie druhu, no aj on ju 

stotožňuje s utrpením.4  Hraničnú pozíciu medzi pozitívnym a negatívnym postojom k láske, 

zastáva podľa Šlosiara v diele, Meditácie o ženách a láske5, ďalší španielsky filozofi, José 

Ortega y Gasset. Ten sa zaoberá predovšetkým významovou rôznorodosťou pojmu láska 

a podobne ako Unamuno zastáva vo svojej interpretácii skôr stanovisko naturalizmu.6  

2. 4. Pozitívna definícia lásky 

 

Pre Ludwiga Feuerbacha je láska základným určením vzťahu Ja a Ty. Neuznáva iba lásku k 

blížnemu, ale prostredníctvom zrovnoprávnenia zmyslového vnímania rehabilituje aj 

zamilovanosť a dáva jej aj duchovný rozmer. Láska je prekonaním subjekt ‒ objektového 

rozštiepenia, je vzťahom medzi dvoma subjektmi.7 Podobne pozitívne sa o láske vyjadruje aj 

Emanuel Lévinas: „Pátos lásky spočíva v neprekonateľnej dualite bytia. Je to vzťah k tomu, čo 

navždy uniká. Tento vzťah neznamená ipso facto neutralizáciu inakosti, pretože inakosť 

uchováva... Iný ako iný tu nie je objektom, ktorý sa stáva naším, alebo ktorý sa stáva nami; 

naopak uchyľuje sa do svojho mystéria.“8  

                                                           
1 SCHOPENHAUER, A.: Metafyzika lásky. Olomouc: Nakladatelství přátel duchovních nauk 1992.  
2 ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii, s. 128. 
3 De UNAMUNO, M.: Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Bratislava: Art Stigmi 1992.  
4 ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii, s. 129. 
5 ORTEGA Y GASSET, J.: Meditácie o ženách a láske. Pelhřimov. Nová Tiskárna 1996.  
6 Pozri ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii, s. 129. 
7 Pozri FEUERBACH, L.: Zásady filozofie budúcnosti. 
8 LÉVINAS, E.: Čas a jiné. Le Temps et l´Autre, s. 143.  
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Láska pre Lévinasa „Nie je ani zápasom, ani splynutím ani poznaním... Je to vzťah 

inakosti, k mystériu, to znamená k budúcnosti, k tomu, čo vo svete, kde všetko je tu, nikdy nie 

je tu, k tomu, čo tu môže nebyť, keď tu nie je všetko... Láska nie je možnosť, nevyplýva z našej 

iniciatívy, je bezdôvodná, zaplavuje nás i zraňuje a predsa ja prežíva v nej.“1 Na rozdiel od 

Hegela, ktorý v narodení dieťaťa vidí možnosť splynutia dvoch bytostí do jednej,2 Lévinas 

takúto možnosť úplne vylučuje, keďže aj dieťa je pre neho zas inou, vlastnou autonómnou 

bytosťou. Lévinas vníma lásku výlučne pozitívne, a to aj napriek tomu, že ju nedefinuje ako 

splynutie, ale ako vzťah k inému.   

Rovnako pozitívne vidí lásku aj Erich Fromm. Láska sa podľa neho realizuje v niekoľkých 

základných formách. Bratská láska je typickým príkladom lásky k blížnemu, podobne, ako ju 

na základe starozákonnej tradície definujú napríklad Feuerbach, Lévinas alebo Buber. Materská 

láska je schopnosť milovať nepodmienene tak, ako matka miluje svoje dieťa len preto, že je. 

Erotická láska  je typickým pocitom zamilovanosti a prvotnou podmienkou zrelej partnerskej 

lásky. Predpokladom všetkých vyššie spomenutých druhov lásky ako aj schopnosti vôbec 

milovať, je láska k sebe samému, teda zdravý pocit vlastnej hodnoty. Špeciálnou kategóriou 

lásky je u Fromma láska k bohu, ktorá sa podľa neho v dejinách ľudstva vyvíjala nasledujúcim 

spôsobom; prvotným štádiom vývoja bolo matriarchálne štádium, teda uctievanie Matky Zeme 

v prvotnopospolných spoločnostiach. Druhým štádiom bol vznik veľkých monoteistických 

náboženstiev v obdobiach, v ktorých prevládalo patriarchálne usporiadanie spoločnosti, išlo 

o takzvané patriarchálne štádium, teda o uctievanie Boha-Otca. Posledným štádiom vývoja by 

malo byť metafyzické štádium, kde je láska k Bohu ako k Jednému, ako k vnútornému princípu, 

ktorý je v človeku prítomný. 

„Láska“, hovorí Fromm podobne ako Lévinas, „je aktívnou silou v človeku; silou, ktorá 

preráža múry, ktoré delia človeka od ostatných ľudí a zjednocuje ho s inými; láska pôsobí tak, 

že prekoná pocit izolácie a odlúčenosti, a napriek tomu môže byť sám sebou, zachovať svoju 

celostnosť. V láske dochádza k paradoxu, že dve bytosti  splynú v jedno, a predsa zostávajú 

dve.“3 A aj keď láska môže mať v živote rôzne podoby, schopnosť milovať, musí byť vždy 

univerzálna. „Ak skutočne milujem jedného človeka, milujem všetkých ľudí, milujem svet, 

milujem život.“4 Láska je podľa Fromma základnou odpoveďou na problémy ľudskej 

                                                           
1 Tamže, s. 149.  
2 Pozri HEGEL, G. W. F.:  Frühe Schriften. Bd. 1 (Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte 

Ausgabe). In K. M. Michel & E. Moldenhauer (Hrsg.), G. W. F. Hegel. Werke in 20 Bänden mit Registerband. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, s. 249. 
3 FROMM, E.: Umění milovat. Prel. J. Vinař. Praha: Simon and Simon Publishers 2001, s. 27 
4 Tamže, s. 50.  
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existencie, ktorá sa vymanila z pôvodnej, živočíšnej jednoty s prírodou a nachádza sa tak na 

ceste hľadania novej, ľudskej harmónie, keďže návrat do pôvodného, predľudského stavu už 

nie je možný. K tomu mu ale nestačí rozum, pretože ani pomocou racionálneho zdôvodnenia 

nedokáže prekonať pocit samoty, vyplývajúci z odlúčenia od prírody. Jedným spoľahlivým 

prostriedkom, ako toto odlúčenie prekonať, je láska. Preto bez lásky nie je rozvoj človeka ako 

osobnosti vôbec možný.  

 Láska je teda základom ľudskej existencie pre Fromma, rovnako ako pre  Schelera, aj 

keď jeden uplatňuje viac psychologickú perspektívu a ten druhý zas fenomenologickú. 

V súvislosti so Schelerom to Patočka vo svojom úvode k spisu, Miesto človeka v kozme, 

formuluje takto:  

 

„Čo z druhej bytosti je nám skutočne neprístupné, čo je jej exkluzívne vlastné, sú jej rýdzo 

telesné pocity a stavy; tie nám nemôžu byť dané v origináli, zatiaľ čo jej radosť vidíme, 

vnímame priamo v jej úsmeve, gestách, správaní. To súvisí s oným rázom vyšších foriem 

intencionálneho cítenia, ktoré nie sú charakterom svojej danosti obmedzené na súkromnú sféru 

jednej bytosti, ako zmyslové a telesné dojmy.   

Je teraz spolu s tým jasné, že hierarchia cítenia, emocionálnych vrstiev umožňuje 

celkom iné prežitie vzťahov medzi ľudskými bytosťami, že dovoľuje zvlášť diferencovane 

traktovať obory sympatie a antipatie, lásky a nenávisti; dovolí odlíšiť omnoho ostrejšie než 

kedykoľvek pred tým skutočné súcitenie od spolucítenia, tým skôr len od citovej nákazy, ktorá 

sa dostavuje prevahou zmyslových a telesných emócií; tie sa síce môžu oznamovať, ale predsa 

ich má každý len súkromne pre seba. Zvlášť hlboko však Schelera zaujala teória lásky 

a nenávisti. V zhode so svojou hierarchizáciou životných funkcií na vitálnu, duševnú 

a duchovnú sféru vidí lásku a nenávisť rozvíjať sa vo všetkých troch vrstvách, tvoriť vzájomné 

harmonické a antagonické vzťahy (ako keď láska v oblasti vitálnej sa kombinuje s nenávisťou 

v oblasti duchovnej a naopak). Láska (a jej záporný protiklad, nenávisť) nie je výlučným 

pociťovaním hodnôt, koordinovaným ostatným emocionálne intencionálnym aktom, ale je 

pionierom všetkého cítenia hodnôt, tým aktom, ktorý nás pre príslušnú oblasť hodnôt, pre 

hodnotové univerzum, do ktorého náleží milovaná bytosť, vo vlastnom zmysle otvára (nenávisť 

naopak uzatvára). Láska je podstatne tvorivá: otvára nám priestor, v ktorom sa daná bytosť 

a všetko, čo k nej podstatne prináleží, až potom môže dostať k plnému hodnotovému 

rozvinutiu, otvára nám túto bytosť až v jej pravej, od empirickej podoby odlišnej podstate, a je 

tak až vtedy vlastným umožnením prístupu k nej. Odtiaľ je láska niečím viac než súkromným 

emocionálnym stavom, je princípom celej duchovnej komunikácie a celého duchovného 
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poznania: ako naše hodnotenie a náš mravný život, tak naše poznanie sveta, vecí, výtvorov 

a osôb je súčasťou ordo amoris.“1 

 

OTÁZKY: 

1. Prečo predstavuje láska odpoveď na problémy a otázky ľudskej existencie? Je láska skôr 

subjektívnym pocitom, alebo je viac objektívnym fenoménom?  

2. Aký spôsobmi možno charakterizovať pojem lásky? Čo tento fenomén pre jednotlivých 

filozofov znamená?   

3. Stručne charakterizujte Schelerovo chápanie ordo amoris? Akú úlohu v ňom zohrávajú 

láska a nenávisť? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PATOČKA, J.: Max Scheler. Pokus celkové charakteristiky, s. 15−16.  
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3.  Dôstojnosť a ľudská úcta 

 

O ľudskej dôstojnosti a úcte k človeku hovoríme vtedy, keď je človek cieľom a nie 

prostriedkom nášho konania. Podľa Jana Sokola nie je účelové konanie samo osebe zlé, ale 

zlým sa stáva vtedy, keď sa predstiera priateľské správanie aby daný človek mohol byť 

degradovaný na nič netušiaci nástroj. Zároveň rozlišuje niekoľko významov pojmu ľudská úcta. 

Úcta, hovorí, súvisí s uctievaním a preukazovaním pocty za nejaký dôležitý skutok, pričom 

dnes sa úcta neprejavuje tak formálne ako v minulosti. Napriek významným zásluhám, úcta 

podľa neho nie je sláva, patrí vždy iba osobe, nemôžu ju preukazovať masmédiá, ale zase len 

ďalšie osoby. Nie je dôležité, komu sa preukazuje úcta, ale to, kto a ako dokáže iným úctu 

preukázať.  

Výnimočnosť človeka, ktorému sa úcta preukazuje musí byť do istej miery skrytá, 

takýto človek býva prevažne našim vlastným objavom a cítiť úctu k takémuto človeku znamená 

zrieknuť sa pocitu závisti voči jeho výnimočnosti. Uctievanému človeku by sme sa radi 

podobali, aj keď vieme, že k tomu máme ďaleko, lebo úcta je v samom jadre prejavom veľmi 

osobnej vďačnosti.  Človek hodný úcty je skromný, preto pociťovať úctu neznamená podliezať, 

mať strach, nedostatok hrdosti alebo sebadôvery, navyše podliezať sa dá len živým, ale úcta sa 

pociťuje aj k mŕtvym. Úcta znamená aj úctivý odstup, potrebu zachovať si svoju samostatnosť 

a rešpekt voči súkromiu druhého, a tak je úcta prejavom a výsadou len naozaj zrelej osobnosti.1   

Lévinas upozorňuje, že človek je len prostriedkom, ak sa ničí jeho kontinuita, keď je 

inou osobou manipulovaný do úloh, v ktorých sa sám nepoznáva. Osoba manipulátora sa 

vyhýba stretnutiu tvárou v tvárou s manipulovaných človekom, jeho tvár ho nezaujíma, chce 

ho použiť len ako prostriedok pre svoje účely. Kontinuita manipulovaného stojí v ceste 

manipulátorovi, preto sa pokúša ju narušiť. B. Seilerová v komentári k prekladu eseje 

Giovanniho Pica della Mirandolu, ktorá vyšla pod názvom O dôstojnosti človeka2 zdôrazňuje, 

že úvahy o ľudskej dôstojnosti a úcte voči človeku sa prvýkrát výraznejšie prejavujú v období 

renesancie. Práve vtedy totiž vzniká metafyzické zdôvodnenie obrazu človeka, ktoré významne 

ovplyvňuje diela renesančných umelcov.  

„Renesanční myslitelia však nevyjadrili činnostnú univerzálnosť človeka, jeho otvorenosť 

voči svetu pojmom univerzálnosť, ako to urobili predstavitelia filozofickej antropológie 20. 

storočia... Renesanční myslitelia zdôrazňovali iný aspekt hodnoty sebazdokonaľovania svojej 

                                                           
1 Pozri SOKOL, J.: Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál 2002, s. 182.  
2 SEILEROVÁ, B.: O dôstojnosti človeka. Odkaz Giovanniho Pica della Mirandolu. Bratislava: Iris 1999.  
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osobnosti – úsilie o dosiahnutie obdivuhodného výkonu, ktorý by im zaručoval slávu 

a nesmrteľnosť. Chápanie univerzálnosti človeka vystihuje aj Picovo tvrdenie, navyše rozšírené 

v renesancii, že človek je spojivom a uzlom (vinculus et nodus est), centrom sveta. Bolo 

konkretizované v predstave, že v človeku sa spájajú všetky úrovne bytia, je mikrokozmos, 

v čom podľa novoplatonikov tkvie aj špecifickosť ľudskej prirodzenosti. Univerzálnosť 

človeka sa vníma ako atribút prirodzenosti človeka, ako syntéza štyroch úrovní duše, 

vegetatívnej, animálnej, rozumu a inteligencie, ktorou sa vyznačujú anjeli. Každá z nich dáva 

človeku určitú možnosť rozvoja, smerovania, t. j. schopnosti, ktoré väzia oddelene aj v iných 

výtvoroch Stvoriteľa. Podľa novoplatonikov človek vo svojom bytí zjednocuje úrovne sveta 

pozemského, nebeského, anjelského.“1 

Spis Giovanniho Pica della Mirandolu O dôstojnosti človeka je reč, koncipovaná na 

plánované celoeurópske stretnutie renesančných učencov, ktoré sa nakoniec nekonalo, pretože 

bol Mirandola obvinený z herézy. Táto reč, je typickým príkladom spojenia renesančného 

humanizmu a zatiaľ nie veľmi problematického vnímania postavenia renesančného človeka vo 

svete. Vyzdvihuje alebo až deifikuje slobodu človeka, prejavujúcu sa v jeho tvorivosti, pričom 

tvorivosť považuje za podstatnú vlastnosť človeka, ktorý svoj život môže utvárať slobodne, 

podobne ako umelecké dielo renesančných umelcov.2 „Tvorivosť človeka ponímal ako 

dominantný znak človeka, odlišujúc ho od iných bytostí, dokonca za určenie, ktorým sa človek 

deifikuje, zbožšťuje.“3 Dôstojnosť človeka spočíva v jeho stvorení na obraz boží, Boh ‒ Tvorca 

dal človeku dar tvorivosti a tým ho pripodobnil k sebe, no vždy záleží na slobodnom rozhodnutí 

človeka, či v sebe objaví obraz boží a bude sa snažiť o svoje zdokonaľovanie.4 Mirandola tak 

myslí v súlade s renesančnou antropológiou, ktorá uplatňuje spoločne teologické aj filozofické 

chápanie človeka. „Práve táto myšlienka sa stala dominantnou v renesančnej koncepcii človeka 

ako slobodnej individuality.“5 Giovanni Pico della Mirandola vo svojej filozofii vyzdvihuje 

myšlienky náboženskej, kultúrnej a názorovej tolerancie podobne ako jeho súčasník Mikuláš 

Kuzánsky.6  

 

 

                                                           
1 Tamže, s. 57−58.  
2 Pozri tamže, s. 7.  
3 Tamže, s. 59.  
4 Pozri tamže, s. 7.  
5 Tamže.  
6 Pozri tamže, s. 8.  
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3. 1. Človek ako „účel osebe“ 

 

Otázka ľudskej dôstojnosti ako takej je však relatívne nová, na túto skutočnosť upozorňuje 

Remy Debes, editor kolektívnej monografie, Dôstojnosť/dejiny (Dignity/a history1), ktorá sa 

zaoberá problémom dôstojnosti v dejinách filozofie od antiky až po súčasnosť, pričom 

tematizuje aj problematiku dôstojnosti v budhizme a islame. Debes vo svojej štúdii Dôstojnosť 

je delikátna (Dignity is delicate2) zdôrazňuje, že o dôstojnosti človeka naozaj hovorí už Pico 

della Mirandola, ale u Mirandolu je ľudská dôstojnosť ešte odvodená od stvorenia človeka na 

obraz boží, o čom svedčí jeho schopnosť kreativity a tvorivosti, ale nie od človeka ako takého. 

Človek sám osebe, ako ľudská bytosť, začína byť hodný úcty len vďaka svojej podstate až 

u Kanta, a to najmä z pohľadu jeho etiky, kde človek vždy musí byť účelom osebe a nikdy nie 

iba prostriedkom. Debes si vo svojej štúdii kladie otázku, prečo sa v západných spoločnostiach 

v poslednej dobe natoľko udomácnila dehumanizujúca rétorika voči ľuďom z iných kultúr, 

s inou farbou pleti a s iným vierovyznaním, než je kresťanstvo, najmä voči utečencom. Vzápätí 

na to si odpovedá, že pojem ľudskej dôstojnosti vo význame, v akom ho používame dnes, je 

relatívne nový a ani zďaleka nie je tak pevne udomácnený v tradícii západného myslenia, ako 

by sa na prvý pohľad zdalo. 

 „Dôstojnosť má tri široké významy. Je to dejinne starý význam vystupovania alebo 

gravitas, ktorý si stále spájame s jemnými spôsobmi a okrem nich s vyšším spoločenským 

statusom. V tomto zmysle, dôstojnosť je takmer synonymom s uctievaním. Oveľa bežnejšia je 

skupina významov spájaná so sebahodnotením a integritou, ktorú máme zväčša na mysli, keď 

hovoríme o vlastnom zmysle pre dôstojnosť nejakej osoby alebo keď napríklad hovoríme, že ho 

zbavili dôstojnosti. Tretí je viac abstraktný, ale nie menej rozšírený význam ľudskej dôstojnosti 

ako podstatná alebo nezaslúžená hodnota alebo status, ktorý všetky ľudské bytosti zdieľajú 

v rovnakej miere. Toto je dôstojnosť, tá, ktorá vyzdvihuje základný druh hodnoty, na ktorý 

mieril guvernér z Porto Rica. Základný neznamená jednoduchý – akoby hodnota na ktorú sa 

pýtame bola menej dôležitá. Znamená fundamentálny. Je to druh hodnoty, ktorý má každý a má 

ho v rovnakej miere len preto, lebo sme osobami... Najvplyvnejšie vyjadrenie tejto modernej 

idey pochádza od Immanuela Kanta v Základoch metafyziky mravov z roku 1785.“3 

 Moderný pojem ľudskej dôstojnosti ako základného a vrodeného práva každej ľudskej 

bytosti, hovorí Debes, bol však po prvýkrát explicitne použitý až v roku 1948, v Deklarácii 

                                                           
1Dignity. A History. Ed. R. Debes, Oxford, New York: Oxford University Press 2017.  
2 https://aeon.co/essays/human-dignity-is-an-ideal-with-remarkably-shallow-roots 
3 Tamže.  
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ľudských práv a odvtedy sa o ňom aktívne diskutuje. Napriek čoraz častejším diskusiám na 

tému ľudskej dôstojnosti, zostáva aplikácia tohto pojmu v praxi stále omnoho ťažšia 

a komplikovanejšia, než jeho teoretické vymedzenie. Pojem ľudskej dôstojnosti ako všeobecnej 

hodnoty každého človeka, bez ohľadu na jeho pôvod, spoločenské zaradenie alebo zásluhy nie 

je teda ani zďaleka taký samozrejmý a tak hlboko ukotvený v tradícii západného myslenia.   

 

3. 2. Kantov kategorický imperatív – človek ako účel, nie ako prostriedok 

 

Kantovské chápanie ľudskej dôstojnosti, uvedené v Základoch metafyziky mravov potvrdzuje 

aj Kantov kategorický imperatív, formulovaný v jeho Kritike praktického rozumu. Ten 

predstavuje maximu ľudského mravného konania a je všeobecne záväzný. Bez ohľadu na 

situáciu, v ktorej sa nachádzame, je potrebné ho aplikovať neustále a bez výnimky. „1. Konaj 

tak, aby maxima tvojej vôle mohla byť súčasťou všeobecného zákonodarstva., 2. Konaj tak, 

aby si sa správal k ľudstvu ako k svojej osobe, k osobe druhého ako k účelu, nikdy nie ako 

k prostriedku., 3. Vôľu každej rozumnej bytosti treba chápať ako ustanovujúce všeobecné 

zákony.“1 Podstatou kategorického imperatívu je človek ako účel osebe, lebo iba slobodná, 

autonómna bytosť je schopná ovplyvňovať svoju vôľu smerom k mravnému konaniu Kant vo 

svojom kategorickom imperatíve uvažuje o človeku ako o slobodnej a dôstojnej bytosti, preto 

vyslovene zakazuje používanie človeka ako nástroja. Človek nesmie byť nikdy nástrojom, ale 

vždy má byť cieľom nášho konania.  

 

3. 3. Jonas a zodpovednosť za dôstojný život budúcich generácií  

 

Pre Hansa Jonasa patrí dôstojnosť človeka k základným etickým princípom. Vo svojej knihe 

O zodpovednosti si kladie otázku, či je možné obetovať jednotlivca v prospech ľudstva a či smie 

jednotlivec pre svoje vlastné dobro obetovať skupinu ľudí. Do popredia kladie zodpovednosť 

súčasných ľudí voči budúcim generáciám. Súčasný človek nemá právo na to, aby na Zemi 

vytvoril podmienky, ktoré nebudú v budúcnosti vyhovujúce pre život ľudstva. Zastáva názor, 

že ľudstvo nemá právo na hromadnú samovraždu, spôsobenú nezodpovedným prístupom 

k životnému prostrediu. „Od budúceho ľudstva sa nedá obdržať, ani sa od neho nedá 

predpokladať akýkoľvek súhlas so svojím nebytím alebo s odľudštením; a ak by to niekto 

napriek tomu chcel predpokladať (čo je takmer šialená domnienka), muselo by to byť 

                                                           
1 KANT, I.: Kritika praktického rozumu. Prel. T. Münz. Bratislava: Spektrum 1990.  
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odmietnuté: lebo platí (ako však ešte musíme dokázať) nepodmienená povinnosť ľudstva voči 

životu, ktorú nesmieme zamieňať s podmienenou povinnosťou každého jednotlivca k životu. 

O individuálnom práve na samovraždu sa dá hovoriť, o práve ľudstva na samovraždu 

v žiadnom prípade.“1 

Jonas nesúhlasí s Pascalovým výrokom o prednosti života večného pred tým pozemským 

a tvrdí, že istota jestvujúceho života má vždy prednosť pred neistotou niečoho, o čoho existencii 

nemáme jasné dôkazy. Za istých okolností je ospravedlniteľné riskovať v záujme odvrátenia 

najvyššieho zla, no nikdy nie je dovolené, riskovať budúcnosť ľudstva v záujme technického 

pokroku. Vedecko-technický pokrok je často skôr znamením pýchy, než vecou nutnosti. 

Technológie nikdy nepovedú k nastoleniu pozemského raja, ale môžu viesť k zničeniu celého 

ľudstva. Naše konanie vždy ovplyvňuje aj druhých, riskovať však môžeme iba vlastné záujmy, 

lebo iba tie vlastníme. Na záujmy druhých nemáme právo. „Existencia alebo podstata človeka 

vcelku nesmie nikdy byť daná konaním do stávky... Pre život ľudstva platí (čo nemusí vždy 

platiť pre jednotlivého pacienta), že i čiastočnému zmierneniu bolesti treba dať prednosť pred 

sľubnou radikálnou liečebnou kúrou, pri ktorej pacient môže umrieť.“2 

Rozhodujúcim kritériom sa tak stáva otázka individuálnej a kolektívnej zodpovednosti. 

Keďže je človek ako indivíduum slobodný, môže slobodne nakladať so svojím zdravím 

a životom. Na individuálnej úrovni môže dokonca svoje dobro a svoj život poprieť a pripraviť 

sa oň. Takáto nezodpovednosť sa však stáva úplne neprijateľnou vtedy, keď vkladám cudzie do 

hry neistoty,3 pretože v stávke nesmie byť nikdy celok záujmov druhých, predovšetkým nie ich 

život.4 Slobodne môžeme nakladať len s vlastným životom, nie ale s životmi iných. 

Ľahkomyseľnosť sa stane neprijateľnou až vtedy, keď do svojej stávky zahrniem druhých.5 Byť 

zodpovedný, znamená myslieť na budúcnosť a dôstojné prežitie budúcich generácií. 

 

3. 4. Nietzsche a „nedôstojnosť“ kresťanstva  

 

Pre Nietzscheho je kresťanstvo náboženstvom otrokov, ktoré je založené na zdôrazňovaní 

slabosti človeka, a týmto zdôrazňovaním slabosti zničilo dôstojnosť človeka. Je potrebné 

prehodnotiť všetky hodnoty. Najvyššiu hodnotou pre neho predstavuje život, ten je potrebné 

premyslieť a reflektovať nanovo, aby sa táto hodnota zdôraznila. Nietzsche nesúhlasí 

                                                           
1 JONAS, H.: Princip odpovědnosti. Prel. B. Horyna. Praha: Oikúmené 1997, s. 70.  
2 Tamže, s. 70−71.  
3 Tamže, s. 68.  
4 Tamže.  
5 Tamže.  
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so žiadnymi dovtedajšími reflexiami života, lebo všetci doterajší filozofi podľa neho hľadajú 

hodnotu človeka mimo neho samého, v silnejšom vonkajšom princípe, ktorý zväčša predstavuje 

Boh, čím človeka degradujú na slabú bytosť, ktorá potrebuje vedenie, pretože v skutočnosti 

nedisponuje slobodnou vôľou. Človek sa musí vrátiť k sebe samému a znovu hľadať 

a nachádzať istotu v sebe samom. 

„Vyslovme ju: túto novú požiadavku, je potrebná kritika morálnych hodnôt, musí byť 

preskúmaná hodnota tých hodnôt samých – a k tomu je nutné poznať podmienky a okolnosti, 

z ktorých tieto hodnoty vyrástli, za ktorých sa vyvíjali a posúvali (morálka ako dôsledok, ako 

symptóm, ako maska, ako pokrytectvo, ako choroba, ako nedorozumenie; ale tiež morálka ako 

príčina, ako liek, ako povzbudenie, ako zábrana, ako jed); také znalosti doposiaľ neexistovali, 

dokonca po nich ani nikto netúžil. Hodnota týchto hodnôt bola chápaná ako danosť, ako fakt, 

ako niečo nado všetku pochybnosť; doteraz nikto ani v najmenšom nezaváhal a nezakolísal sa 

v tom, že hodnotenie dobrého má byť vyššie ako hodnotenie zlého, vyššie v zmysle prospechu, 

úžitku, zisku vzhľadom na človeka vôbec (vrátene jeho budúcnosti). Čo ale, ak by bol pravdou 

opak? Čo keby v dobre bol i symptóm úpadku a tiež nebezpečie, zvod, jed, narkotikum, 

v ktorom by napríklad súčasnosť žila na úkor budúcnosti? Možno pohodlnejšie, menej 

nebezpečne, ale tiež v menšom štýle, nižšie? ... Takže by práve morálka bola vinná tým, že sa 

nikdy nepodarilo dosiahnuť najvyššieho rozmachu a rozkvetu ľudského tipu, ktorý by osebe bol 

možný?“1 

Keď chce človek dosiahnuť uznanie života ako najvyššej hodnoty, musí stáť mimo boží 

zákon, mimo dobra a zla. Ak má byť človeku navrátená jeho stratená dôstojnosť, musí byť 

tvorcom hodnôt, nie ich pasívnym prijímateľom. U Feuerbacha je človek univerzálna bytosť, 

preto je slobodný a neobmedzený. Pompey zdôrazňuje, že ľudskú dôstojnosť je potrebné 

zachovať aj v posledných okamihoch ľudského života, aj chorí a umierajúci si zaslúžia úctu. 

Človek má právo na dôstojný život a dôstojné umieranie.  

Napriek skutočnosti, že Mirandolovo chápanie ľudskej dôstojnosti nekorešpondovalo úplne 

s moderným významom tohto pojmu, jeho humanizmus sa stal inšpiráciou pre ďalšie generácie 

filozofov. Vo svojej reči O dôstojnosti človeka Pico della Mirandola hovorí:  

 

„Keď dielo dokončil, želal si umelec (artifex), aby tu bol niekto, kto by rozumom posúdil 

zmysel tohto veľkého diela a obdivoval jeho krásu, jeho veľkoleposť. Preto, ako to dokazuje 

Mojžiš a Timon, keď stvoril všetky veci, rozhodol sa nakoniec stvoriť človeka. No medzi 

                                                           
1 NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky. Prel. V Koubová. Praha: Aurora 2002, s. 12.  
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archetypmi sa nenašiel ani jeden, podľa ktorého by vytvoril nového potomka. Ani medzi 

pokladmi nebolo nič, čo by mohol venovať ako dedičstvo svojmu novému synovi. Ani medzi 

mnohými odpočívadlami v kruhu sveta, kde sám sedával, nebolo nijaké, na ktorom by tento 

pozorovateľ Univerza mohol zaujať miesto. Všetko už bolo zaplnené, všetko bolo rozdelené 

medzi najvyššie, stredné a najnižšie sféry bytia. A nebolo by primerané Otcovej 

Všemohúcnosti, aby pri poslednom diele svojho stvorenia zlyhal, akoby už bol vyčerpaný. 

Nebolo by múdrosti svedčalo, aby v potrebnej veci váhala z nedostatku rady. Nebolo by hodné 

blahodarnej lásky, aby ten kto mal pri iných tvoroch chváliť Božiu štedrosť, by ju bol musel 

sám pre seba stratiť. 

 Vtedy najvyšší tvorca (optifex) rozhodol, že ten, komu nemohol nič dať, bude mať 

všetko, čo vlastnia jednotlivé stvorenia. Po tom, čo stvoril človeka ako výtvor neurčitej podoby 

(indiscretae opus imaginis), postavil ho uprostred sveta a prehovoril k nemu: Neurčili sme ti 

ani isté sídlo, ani vlastnú tvár, ani nijakú povinnosť, ó, Adam, aby si mal miesto, tvár 

a vlastnosti, ktoré chceš mať a ovládať. Ostatným bytostiam je ich povaha (natura) určená 

našimi zákonmi, ktoré sme im predpísali, tým sa udržiava v medziach. Tvoje rozhodnutie však 

nie je vymedzené nijakými hranicami. Túto možnosť sme vopred vložili do tvojich rúk. 

Postavili sme ťa do stredu sveta, aby si sa odtiaľ rozhliadol okolo seba a videl, čo všetko je na 

svete. Nestvorili sme ťa ani nebeským, ani pozemským, ani smrteľným, ani nesmrteľným, aby 

si ty sám ako svoj najvyšší, dôstojný správca a tvorca (plastes et fictor) vytvoril akúkoľvek 

podobu, ktorú si želáš. Môžeš upadnúť do podsvetia (in inferiora) a ťažko sa zvrhnúť (bruta 

degenerare). Môžeš sa však podľa svojho najlepšieho presvedčenia povzniesť do výšin 

božskosti a znovuzrodiť (regenerari).“1  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SEILEROVÁ, B.: O dôstojnosti človeka. Odkaz Giovanniho Pica della Mirandolu. Bratislava: Iris 1999, s. 

80−81.  
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OTÁZKY:  

 

1. Aké rôzne významy pojmu ľudská dôstojnosť rozlišujeme? 

2. V čom vidí dôstojnosť človeka Giovanni Pico della Mirandola?  

3. Aké je moderné chápanie pojmu ľudskej dôstojnosti a v čom sa odlišuje od Mirandolovho 

chápania?  
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4.  Šťastie človeka a spôsoby jeho hľadania  

 

Hľadanie šťastia1 patrí takpovediac k inštinktívnej výbave človeka. Už vyššie živočíchy, 

vrátane primátov, sa usilujú v čo najväčšej miere vyhnúť utrpeniu a nepríjemným pocitom 

a cielene tak vyhľadávajú situácie, v ktorých sa budú cítiť príjemne. Pojem šťastia do seba 

zahŕňa aj tieto momenty, no jeho zmysel je hlbší a jeho pôsobenie by malo byť dlhodobejšie 

a trvácnejšie než len momentálny dobrý pocit. Dôležitosť pojmu šťastia vo filozofickej recepcii 

človeka pripomína aj B. Seilerová, keď za dvoch hlavných predchodcov modernej filozofickej 

antropológie považuje Immanuela Kanta a Clauda Adriena Helvétia, filozofa, ktorý svoj pohľad 

na človeka odvodzuje od ľudskej schopnosti a snahy hľadať a nachádzať vlastný pocit šťastia. 

Helvétius, rovnako ako Kant, zdôrazňuje Seilerová, si uvedomuje potrebu syntetizovania 

všetkých dovtedy získaných poznatkov o človeku na jednotnej filozofickej platforme, ktorá by 

zároveň poskytla priestor pre vznik novej, autonómnej filozofickej disciplíny, sústrediacej sa 

na človeka.  

 V čase pôsobenia oboch spomínaných autorov totiž už moderné prírodné a spoločenské 

vedy disponujú pomerne slušnými poznatkami o človeku ako o jednotlivcovi, ale aj o jeho 

vzťahoch v rámci spoločnosti. Svoje antropologické názory formuluje Helvétius v spise 

O človeku, jeho intelektuálnych schopnostiach a o jeho výchove. „Už v úvodnej kapitole spisu 

sa stretávame s termínmi veda o človeku, celistvosť vedy o človeku, ktoré sú formulované vo 

vzťahu k rozsiahlosti poznatkov o človeku v jednotlivých vedných disciplínach. O človeku, 

okrem vied o človeku, vypovedajú aj predstavitelia rôznych umení, ako sú maliari, hudobníci, 

básnici, avšak podľa Helvétia pojednávajú o ňom iba z hľadiska jedného zmyslového orgánu 

človeka. Helvétius sa zamýšľa aj nad funkciou filozofie v poznatkoch o človeku rôznych 

vedeckých disciplín a umeleckých foriem. Píše, že veda o človeku vo svojej celistvosti je 

nesmierne rozsiahla, dlhodobo a ťažko sa študuje. Pýta sa, čo môže v tejto situácii poskytnúť 

filozofia. Konštatuje, že odpoveď na kladenú otázku musí vychádzať z predmetu výskumu 

filozofie, ktorým je problém šťastia človeka.“2 

 Helvétius, podľa Seilerovej, zastával v súlade s dobovým presvedčením názor, že 

šťastie človeka závisí najmä na právnom systéme v ktorom žije a na zákonoch, ktoré v danej 

krajine platia. S týmto presvedčením možno  čiastočne súhlasiť, individuálne šťastie a pocit 

spokojnosti jedinca v mnohom závisí od politického systému, od spoločenského poriadku či od 

                                                           
1 Pozri bližšie FULA, M.: Téma šťastia v morálnej filozofii. In: Filozofia, roč. 59, 2004; RUSSELL, B.: Boj 

o štěstí. Praha: ORBIS 1931 a WHITE, N.: A Brief History of Happiness. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

2006. 
2 SEILEROVÁ, B.: Človek vo filozofickej antropológii, s. 48−49.  
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funkčnosti právneho systému a vymožiteľnosti prijatých zákonov v praxi, no ani dobre 

fungujúca spoločnosť nemusí nutne zaručovať individuálne šťastie každého svojho člena. 

Pomôcť dosiahnuť šťastný život však môže aj správna výchova, t. j. výchova zameraná na 

rozvoj individuálnych schopností a daností, a tie môže úspešne identifikovať práve filozofia.1 

Filozofii sa tak pripisuje neskoršia úloha psychológie, keďže tá v čase Helvétiovho pôsobenia 

ešte nie je samostatnou vednou disciplínou.    

4. 1. Pojem šťastia a jeho odrody 

 

Helvétius vychádza vo svojej filozofickej koncepcii z dvoch základných predpokladov.2 Prvým 

je chápanie človeka a jeho emocionálneho života na základe mechanistickej fyziky, druhým je 

senzualizmus, preto podobne ako Locke vidí človeka pri narodení ako tabulu rasu. Pocit šťastia 

nešťastia posudzuje Helvétius na základe princípu príťažlivosti a odpudivosti, pričom za hlavnú 

motiváciu ľudského konania považuje práve spomenuté dosahovanie príjemných pocitov 

a vyhýbanie sa tým nepríjemným.  Zároveň sa podľa neho rodia všetci zdraví ľudia rovnako 

emocionálne a intelektuálne vybavení a len výchova alebo situácia, v ktorej sa ten ktorý jedinec 

počas detstva a dospievania vyskytne, rozhoduje o tom, aký človek z neho vyrastie. Helvétius 

preceňuje  nielen úlohu výchovy, ale aj úlohu štátu v živote jedinca, keď pred výchovou 

v rodine dáva prednosť inštitucionálnej výchove zabezpečovanej štátom a zastáva teda názor, 

ktorý sa už mnohokrát ukázal ako mylný. Napriek tomu, sú jeho názory na výchovu, ako na 

dôležitý faktor a zdroj šťastia v budúcom, dospelom živote, považované za veľmi pokrokové 

a stále aktuálne.  

„Chceme zdôrazniť“, hovorí Seilerová, „že Helvétius si bol vedomý toho, že 

syntetizujúci pohľad na rozmanité poznatky o človeku možno dosiahnuť len z určitého 

hľadiska. Týmto hľadiskom pre neho bolo úsilie človeka dosiahnuť šťastie. Bolo vlastne iným 

vyjadrením východiska Helvétiovej koncepcie ľudského snaženia a ľudských dejín, podľa 

ktorého sa človek snaží o príjemné pocity a bráni sa nepríjemným. Okrem definovania 

syntetického hľadiska na poznatky o človeku je dôležité identifikovať aj podmienky, ktoré 

Helvétius včlenil do svojho syntetizujúceho pohľadu, t. j. aké sú podmienky šťastia človeka 

a ďalej ako je šťastie teoreticky včlenené do nejakej univerzálnej vlastnosti bytia. Iba týmto 

začlenením a následnou konkretizáciou mohol Helvétius zdôvodniť filozofický status svojho 

kritéria. Pravda, obidva komponenty uvedeného kritéria spolu úzko súvisia. Pokiaľ ide 

                                                           
1 Pozri Tamže, s. 49.  
2 Pozri Tamže.  
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o podmienky života umožňujúce človeku dosiahnuť šťastie, možno povedať, že Helvétius 

absorboval poznatky a úvahy o fyzických, biologických, hospodárskych a politických 

podmienkach, v ktorých sa utvára duchovný život človeka. Práve komplexnosť chápania týchto 

podmienok života človeka ďaleko posunul horizont vtedajšieho chápania človeka.“1 

 Základným kameňom Helvétiovej filozofie je dvojaké chápanie pojmu sebalásky2, a to 

na jednej strane ako toho, čo človeka podnecuje k hľadaniu šťastia a k snahe o to, aby sa cítil 

dobre a bol šťastný a na druhej strane, prehnaná a zle chápaná seba láska, motivuje človeka 

k získavaniu čoraz väčšej moci nad ostatnými ľuďmi. Helvétius, podľa Seilerovej, pranieruje 

aj morálne pokrytectvo, keď hovorí, že aj láska k cnosti môže byť často motivovaná snahou 

o získanie morálnej prevahy, a teda aj moci nad spoluobčanmi.3 Láskavá výchova má človeka 

viesť k pocitu šťastia a spokojnosti a úlohou štátu je prijímať také zákony, ktoré by stavali na 

pocite zdravej sebalásky a nadväzovali by naň. Jedným zo spôsobov, ako sa môže sebaláska 

uplatňovať v zákonodarstve a v spravovaní spoločnosti je snaha o dosiahnutie čo najväčšej 

možnej miery sociálnej spravodlivosti, keďže príliš veľké sociálne rozdiely vedú k pocitu 

nespokojnosti a sú prekážkou šťastného života.4  

4. 2. Šťastie a nešťastie 

 

Seilerová ďalej zdôrazňuje, že Helvétius presadzuje, aby sa k informáciám o dobrých 

zákonoch, ktoré vedú k šťastnému fungovaniu spoločnosti mohli bez obmedzenia dostať všetky 

národy, čím za jeden z hlavných faktorov pre šťastie národa považuje podmienku slobody 

tlače.5 Keďže Helvétius, ako už naznačila Seilerová, prisudzuje minimálnu hodnotu dedičnosti 

a za hlavný zdroj vplyvu na vývin a život tak jedinca, ako aj celého národa považuje okolité 

prostredie a zákony, dajú sa jeho názory zhrnúť nasledujúcim spôsobom: Jedinec je šťastný, ak 

získa správnu výchovu, t. j. výchovu, ktorá rešpektuje jeho potrebu sebalásky a slobodného 

rozvoja jeho daností. Úlohy dobrej výchovy plnia na národnej a spoločenskej úrovni dobré 

zákony, teda také, ktoré tiež rešpektujú princíp sebalásky, no zároveň garantujú rovnosť šancí. 

Toto, samozrejme, predstavuje ideálne fungovanie, no reálna situácia v spoločnosti býva často 

odlišná, keďže ľudia disponujú rôznymi záujmami a tie nie sú vždy len pozitívne 

a rešpektujúce. 

                                                           
1 Tamže.  
2 Pozri Tamže, s. 51.  
3 Pozri Tamže.  
4 Pozri Tamže.  
5 Pozri Tamže.  
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 „Ako súvisí snaha človeka o šťastie s jeho záujmami? Ako sme už naznačili 

v Helvétiovej koncepcii človeka, snaha človeka o šťastie spočíva v základe každého záujmu 

jednotlivca. Snaha o šťastie je totiž epifenoménom univerzálnej vlastnosti bytia, ktorú 

formulovala fyzika vo vzťahu príťažlivosti a odpudivosti. V Helvétiovom hľadisku na syntézu 

poznatkov o človeku zaznamenávame zaujímavú súvislosť. Kategória šťastia v Helvétiových 

úvahách filozoficky jednotí výpovede o človeku od jeho fyzickej úrovne až po úroveň hodnôt. 

Túto súvislosť treba mať na zreteli pri posudzovaní Helvétiovho hľadiska syntézy poznatkov, 

ktoré situoval do najvyššej úrovne bytia človeka – do úrovne hodnôt. Ibaže táto filozofická 

syntéza je v podstate ontologickou redukciou na úroveň univerzálnej mechanickej vlastnosti 

hmoty a snaha človeka o šťastie je epifenoménom tejto vlastnosti. Ako vidieť, ontologický 

redukcionizmus charakterizuje filozoficko-metodologický rozmer Helvétiovho príspevku na 

riešenie do dnešných dní otvorenej otázky i požiadavky syntetizovať poznatky o človeku. 

Claude Adrien Helvétius patrí k prvým mysliteľom, ktorí túto otázku nastolili a snažili sa ju 

zodpovedať vo svojom teoretickom diele.“1 

 Otázkou šťastia sa zaoberá aj fenomenológ Eugen Fink vo svojom spise Oáza šťastia. 

Tento pozostáva z dvoch častí, pričom obe posudzujú problém šťastia z mierne odlišnej 

perspektívy. Prvá esej sa venuje ontologickej analýze fenoménu hry, ako jedného z hlavných 

predpokladov šťastného a naplneného ľudského života. „Ak myslitelia a básnici“, hovorí Fink, 

„tak hlboko ľudsky poukazujú na mocný význam hry, mali by sme si pripomenúť ešte aj oné 

slová: ak nebudeme ako deti, nemôžeme vojsť do kráľovstva nebeského.“2 Druhá esej má 

názov, Záhrada Epikurova. Okrem pokusu o rehabilitáciu Epikurovej filozofie, ktorá pod 

vplyvom filozofie stoicizmu bola neprávom dlho považovaná za najhrubšiu formu hedonizmu, 

sa Fink v tejto kapitole usiluje poukázať na skutočnosť, aké ťažké je v bohatej, technologicky 

vyspelej spoločnosti, kde nám zdanlivo nič nechýba, dosiahnuť obyčajný pocit šťastia 

a spokojnosti. Ukazuje sa totiž, že naša spoločnosť nie je ani zďaleka taká bohatá na fungujúce 

medziľudské vzťahy, ako na vzťahy majetkovo-právneho charakteru.  

4. 3. Faktory a zdroje šťastia 

 

Bolo by však nedorozumením domnievať sa, že Finkovi, ktorý pre fenomén šťastného života 

používa práve metaforu záhrady, ide o zrušenie majetkových vzťahov alebo o akýsi návrat 

k prirodzenému stavu. Metafora záhrady má podľa neho dve roviny: „Záhrada je tiež 

                                                           
1 Tamže, s. 52.  
2 FINK, E.: Oáza šťestí. Prel. M. Černý. Praha: Mladá Fronta 1992, s. 34.  
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opracovaná zem, nesie v sebe spredmetnenú ľudskú prácu, − je to i majetok, podlieha právnym 

vzťahom, − je však zároveň niečím viac než výkonom práce a zákonnou položkou, je krásna, 

je miestom kľudu a ticha, kde smú znieť len zvuky pravej prírody, preč od ruchu všedného 

dňa.“1 Epikurova záhrada je tak miestom, kde sa stretáva telesné s duchovným, racionálne 

s emocionálnym, kde produkty človeka jestvujú v dokonalej harmónii s výtvormi prírody. 

Epikurov človek verí, podľa Finka, úsudku slobodného myslenia natoľko, že sa neobáva ani 

nadvlády bohov či inej mocnosti, ani zlého osudu, ba dokonca ani smrti.  

 „Za slasť, ľudskú a teda konečnú slasť, ktorá prejasňuje svet, veci a tiež ľudí sebe 

navzájom, vďačia epikurejci mysleniu, rozumovému nahliadnutiu a filozofia sa im stáva 

záhradným šťastím bytia. Ako záhrada pretvorila, zľudštila a skrášlila prírodu, tak premieňa 

filozofia divokú pustatinu ľudského bytia, zmätok vášní a temnotu úzkostí v radostnú scenériu, 

ktorá je primeraná, jasná, priateľsky naklonená zmyslom a priezračná v myšlienkach, jedným 

slovom: krásna. Záhrada – v priamom i v prenesenom zmysle – je nám podnetom 

k premýšľaniu. Ako rozumieť tomu, že v záhrade nachádzame trojaké rozdielne bytie: bytie 

prírody osebe, človekom vytvorené bytie, v ktorom bola príroda pretvorená prácou – a bytie 

krásna, toto zvláštne svetlo, ktoré prináleží raz prírode samej, raz umeleckým dielam? Tieto tri 

spôsoby bytia, ktoré tvoria záhradu, sa zjavne nevyskytujú vedľa seba alebo nad sebou: spájajú 

a prestupujú sa ťažko nahliadnuteľným spôsobom. ... Záhrada je celkovo prírodou, t. j. bytím 

osebe, je celkovo ľudským artefaktom, t. j. niečím nami vytvoreným a pre nás jestvujúcim a je 

celkovo oblasťou zjavujúcej sa krásy.“2  

 Epikurova záhrada je pre Finka skutočnou oázou šťastia, miestom, kam sa nedostanú 

spory a konfliktné situácie, odohrávajúce sa za jej múrmi, pretože v jej vnútri vládne neustála 

harmónia medzi človekom a prírodou, medzi rozumom a emóciami a táto harmónia nie je len 

zdrojom šťastia jej obyvateľov, ale aj zdrojom krásy zjavujúcej sa na jej podklade. Záhrada 

predstavuje spoločné jestvovanie na pohľad oddelených entít, je najlepším príkladom možnej 

jednoty mnohého, je dialektickým spojením zdanlivých protikladov, pričom, ako upozorňuje 

Fink, porozumenie sa nikdy nedeje skrz mnohosť, ale vždy sa uberá smerom k jednote. Jedno 

je dôvodom mnohého a nie naopak.  

Fink bráni Epikurovu filozofiu aj pred námietkami, že Epikurova mechanistická fyzika, 

založená na antickom atomizme, protirečí jeho etickému učeniu. Tvrdí, že materializmus, 

predovšetkým na úrovni zmyslového vnímania, nijako neprotirečí idealizmu, ale je jeho 

predpokladom, podobne ako je mnohosť často úplne protichodných foriem jestvujúcna 

                                                           
1 Tamže, s. 37.  
2 Tamže, s. 38−39.  
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dialektickým predpokladom jednoty. Považovať Epikura za materialistu je podľa Finka znakom 

istej ľahkovážnosti, keďže v Epikurovej filozofii je telesné s duchovným vždy úzko prepojené, 

podobne ako jeho zdanlivo materialistický atomizmus neprotirečí myšlienke slobodného 

ľudského ducha. Skutočný pocit šťastia je možné dosiahnuť len v harmonickej rovnováhe 

všetkých aspektov ľudského bytia vo svete tak, ako to vyjadruje metafora Epikurovej záhrady.  

 

Fink o tom hovorí takto: „Epikurejská filozofia myslí celok telesnej existencie človeka 

a pohybuje sa prísne vzaté ešte pred rozlišovaním materializmu a spiritualizmu; je naklonená 

zmyslom, avšak nie bezuzdná, ctí ducha ako kvet ľudského bytia, ale neodtrháva ho od citu 

a pestrého zmyslového názoru, je duchovne bdelým spôsobom zmyslová a ešte i v opojení 

zmyslov si uchováva sublimované vedomie, pozná broskyňový povrch vecí, jemnú hebkosť 

nezvážiteľného a prchavo svitajúceho, pozorne si všíma to, čo väčšina ľudí svojimi hrubými 

a žiadostivými zmyslami a svojimi prefíkanými a ziskuchtivými myšlienkami nevidí, vníma 

jasným zrakom pokojného uvážlivého rozpoloženia duše tichú krásu sveta, – epikurejský mudrc 

pozerá na svet a na veci zo záhrady, z miesta krásy hľadí na ľudské utrpenie i ľudskú radosť, 

sám seba učinil záhradou, kde je divočina spútaná, ale nie zničená, kde vášne a radosti zmyslov 

prekvitajú, ale nerozpínajú sa bez miery, kde sa zrak a sluch, chuť a hmat kochajú plnosťou 

toho, čo im svet ponúka, kde slasť otvára všetky veci a myslenie pridáva hlboké vedomie, aby 

aspoň pre okamihy vnútornej nekonečnosti stvorili krehko nežnú omnú podobu ľudského 

šťastia. Záhrada je pre epikurejca perspektíva pohľadu na svet. 

 Vo svojej trojjedinosti navzájom sa prelínajú spôsoby bytia a vo význame sveta, ktorý 

kedysi mala pre epikurejskú filozofiu a jej životnú prax, zostáva pre nás záhrada hádankou. 

Epikurejská jednota výkladu sveta a praktického dosahovania šťastia spôsobom ľudsky 

primeraným priťahovala vznešených a citlivých duchov nielen v staroveku; mala silný vplyv 

na mnoho mysliteľov a jej kúzlu budú premýšľaví ľudia, ktorí sa usilujú o zlučiteľnosť šťastia 

zmyslov a mieru duše, podliehať stále znovu.“1 

OTÁZKY:  

1. Prečo sa človek snaží byť v živote šťastný?  

2. Ako u Helvétia súvisí podstata človeka s jeho túžbou po šťastnom živote?  

3. Aké sú možné faktory a zdroje  šťastia v ľudskom živote?  

                                                           
1 Tamže, s. 44−45.  
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5. Utrpenie ako spôsob ľudskej existencie.    

 

 Židovsko-kresťanská tradícia dáva vznik utrpenia do súvislosti so vznikom dedičného 

hriechu. Prví ľudia žili v dokonalom prostredí rajskej záhrady, kde žiadne utrpenie nepoznali. 

Keď neposlúchli Boha a napriek zákazu jedli zo stromu poznania, boli potrestaní vyhnaním 

z raja, ktoré bolo spojené s poznaním bolesti a utrpenia. Ludwig Feuerbach interpretuje 

vedomie utrpenia po spáchaní prvotného hriechu ako bolesť z neúplnosti, spôsobenú oddelením 

sa od úplného.1  

5. 1. Utrpenie a bolesť 

 

Predkresťanské náboženské tradície považujú rozumnú mieru bolesti a utrpenia za prirodzenú 

súčasť ľudského, najmä dospelého života, mnohé kultúry ich často dokonca cielene 

implementujú do iniciačných rituálov na prahu dospelosti. Americká antropologička Fiona 

Bowie vo svoje knihe, Antropológia náboženstva, dokonca tvrdí, odvolávajúc sa na knihu 

francúzskeho vedca Reného Girarda, Násilie a posvätné, že „násilie je v rituáli vždy prítomné 

a že je priamo v jeho jadre...“2  Rituálne násilie potom môže mať dve podoby, jednak podobu 

rituálnej obete, ktorá slúži ako náhrada za obetovanie celého spoločenstva a potom aj podobu 

iniciačného rituálu, kde má bolesť a utrpenie silnú psychologickú funkciu. V prvom prípade ide 

o prenesenie hnevu a násilia na zástupnú osobu alebo skupinu osôb, aby sa predišlo 

ventilovaniu hnevu, božieho alebo spoločenského, na osobách z vlastnej komunity. Takéto 

násilie môže mať podobu ľudských rituálnych obetí alebo aj genocídy a vyhladzovania celých 

národov.  

V druhom prípade sa násiliu viac či menej dobrovoľne podvoľuje osoba, ktorá 

podstupuje iniciačný rituál a jeho cieľom je vytvoriť u daného jedinca celoživotnú pamäťovú 

stopu ako symbol prechodu. „Skupiny ľudí obvykle vymýšľajú násilné rituály pre svojich 

členov ako prostriedok k utuženiu skupinovej súdržnosti a lojality, pričom sa novicom vštepujú 

ezoterické znalosti a novici získavajú počiatočné skúsenosti, ktoré ich premieňajú. Či už sú to 

pouličné gangy v Los Angeles, túžba domorodých Američanov mať videnie, iniciačné obrady 

na Novej Guinei alebo pôst a askéza spojené s rímskokatolíckou púťou na Lough Derg v Írsku, 

iniciovaní jedinci si budú dobre pamätať trýzeň a emocionálnu intenzitu, obsiahnutú 

                                                           
1 Pozri TOMASONI, F.: Ludwig Feuerbach. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung seines Werkes. Münster: 

Waxmann 2015, s. 214−215.  
2 BOWIE, F.: Antropologie náboženství. Prel. V. Petkevič. Praha: Portál 2008, s. 173.  
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v prechodovom rituáli.“1 Utrpenie, nielen fyzické, ale aj psychické je teda od počiatku vekov 

súčasťou ľudskej existencie. 

 

5. 2. Lévinasovo chápanie bolesti ako predchodcu a zároveň protikladu smrti 

 

Emmanuel Lévinas delí utrpenie na dva základné tipy, na bolesť a úzkosť. Zatiaľ čo bolesť je 

vždy spájaná s niečím, úzkosť sa viaže k ničote a je prítomná predovšetkým v strachu zo smrti. 

Lévinas v tejto súvislosti hovorí: „V trápení, bolesti, utrpení sa opäť stretávame 

s definitívnosťou v čistom stave, ktorá konštituuje tragédiu samoty. S definitívnosťou, ktorú 

extáza pôžitku nedokáže prekonať. Musíme tu zdôrazniť dva body: naša ďalšia analýza samoty 

sa zameria na bolesť z potreby a práce a nie na úzkosť z ničoty; zdôrazníme práve bolesť, ktorej 

sa ľahkomyseľne hovorí fyzická bolesť, lebo v nej je angažovanosť v existencii úplne 

jednoznačná. Ak sa v morálnej bolesti dá zachovať dôstojný a skrúšený postoj, a tým sa už 

oslobodiť, potom fyzická bolesť akéhokoľvek stupňa znamená, že nie je možné, odpútať sa od 

okamihu existencie. Fyzická bolesť je sama neodvolateľnosť bytia. Obsah utrpenia splýva 

s nemožnosťou, odpútať sa od utrpenia. A tým nedefinujeme utrpenie utrpením, ale trváme na 

implikácii sui generis, ktorá ustanovuje jeho podstatu. V utrpení chýba akékoľvek útočisko. 

Utrpenie je fakt bytia bezprostredne vystavenému bytiu. Pozostáva z nemožnosti utiecť 

a ustúpiť. Celá pálčivosť utrpenia je v tejto nemožnosti ústupu. Je to fakt bytia dohnaného 

k životu a k bytiu. V tomto zmysle je utrpenie nemožnosť ničoty.“2 

Zároveň nás ale práve utrpenie stavia do bezprostrednej blízkosti smrti, trpiaci človek 

je si často vedomý skutočnosti, že napokon aj samo utrpenie môže vyústiť v smrť. Sama bolesť 

je podľa Lévinasa často natoľko neznesiteľná, že pred ňou nie je kam ujsť a tento stav 

navodzuje pocit, akoby už nič horšie nemohlo ďalej jestvovať. A predsa je tam niečo, čoho sa 

trpiaci človek obáva minimálne tak veľmi ako bolesti, a tým niečím je smrť. Strach zo smrti 

však nie je strachom z utrpenia, ale strachom z neznámeho, ktorý do seba zahŕňa aj úzkosť a 

obavu  z ničoty, ktorá by tam potenciálne mohla na nás čakať. No je ťažké, ba priam nemožné, 

predstaviť si ničotu, pripomína Lévinas, a tak vzťah človeka k smrti zostáva aj naďalej vzťahom 

k neznámemu, teda k mystériu.  

„Tento spôsob“, hovorí Lévinas „akým sa smrť ohlasuje v utrpení mimo akékoľvek 

svetlo, predstavuje pre subjekt skúsenosť s pasivitou – pre subjekt, ktorý bol až doposiaľ 

                                                           
1 Tamže, s. 177.  
2 LÉVINAS, E.: Čas a jiné. Le Temps et l´Autre, s. 101.  
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aktívny, ktorý, aj keď bol presahovaný svojou vlastnou prirodzenosťou, zostával aktívny, ale 

vyhradzoval si možnosť vziať na seba svoj faktický stav. Keď hovorím skúsenosť s pasivitou, 

sú to iba slová, pretože skúsenosť vždy už znamená poznanie, svetlo a iniciatívu; pretože 

skúsenosť znamená tiež návrat objektu k subjektu. Smrť ako mystérium nedáva žiadnu 

príležitosť takto pochopenej skúsenosti. Vo vedení je každá pasivita prostredníctvom svetla 

aktivitou. Objekt, s ktorým sa stretávam, je mnou pochopený a koniec koncov i vytvorený, 

zatiaľ čo smrť ohlasuje udalosť, nad ktorou subjekt nemá vládu, udalosť, vzhľadom na ktorú 

subjekt už nie je subjektom“.1 

Lévinas sa tu, pri analýze smrti v utrpení, vracia k Heideggerovmu chápaniu ľudského 

života ako bytia k smrti. Kým u Heideggera predstavuje práve smrť výrazný okamih slobody, 

umožňujúci poslednú možnosť existencie Dasein, a teda Heideggerov človek v momente, keď 

sa poddáva bolesti a umiera, nielenže neprestáva byť subjektom, ale je ním dokonca omnoho 

viac než kedykoľvek predtým. Smrť, hovorí Lévinas, znamená u Heideggera aktivitu 

a slobodu.2 Lévinas, ktorého ako väzňa nacistického koncentračného tábora nepochybne 

formovala aj vlastná skúsenosť s utrpením a smrťou, zastáva opačný názor. Pre neho je trpiaci 

človek zahnaný až na samý okraj svojich možností. Je spútaný, presahovaný a akosi pasívny.3 

Napriek tomu je presvedčený, že smrť nesmieme chápať ako prejav a predpoklad ničoty, ale 

skôr ako niečo, čo nám v kritickom okamihu umožňuje lepšie pochopenie nás samých, keďže 

práve v momente smrti už nechápeme seba samých výlučne ako subjekty, ale sme zároveň ako 

objekty uchopovaní niečím neznámym, niečím, čo nás presahuje a umožňuje tým celostné 

uchopenie nás samých. Je to, ako by sme naozaj mohli byť sami sebou až v momente, keď sa 

samých seba vzdáme.  

 

5. 3. Vzťah západnej blahobytnej spoločnosti k bolesti a utrpeniu  

 

Heinrich Pompey, psychológ s dlhoročnou praxou v oblasti paliatívnej starostlivosti, je 

presvedčený, že súčasná bohatá západná spoločnosť sa aktívne snaží vytesniť utrpenie zo 

svojho života. Súčasný človek sa snaží byť čo najmenej konfrontovaný so skutočnou bolesťou 

a utrpením, a to tak vlastným, ako aj cudzím. Sám seba vníma výlučne z pozície aktívneho 

subjektu, podporovaný spoločnosťou, zameranou prevažne na výkon a ak sa niekedy dostáva 

do pasívnej úlohy, tak len v pozícii konzumenta civilizačných výdobytkov. „Naozaj veľkým 

                                                           
1 Tamže, s. 103.  
2 Pozri Tamže, s. 105.  
3 Tamže.  
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problémom našej spoločnosti je, že chýba schopnosť utrpenie prijať a vydržať. K tomu patrí aj 

stále prítomné nevyliečiteľné, neprekonateľné utrpenie, choroby a ostatné núdze, 

s prítomnosťou ktorých pomocníci aj trpiaci musia realisticky počítať...“1 Kým možnosť 

vlastného utrpenia sa nepripúšťa, tak utrpenie iných sa sleduje len z odstupu, v bezpečnej 

vzdialenosti pred televíznou obrazovkou.  

Agresívne filmy a počítačové hry nám na dennom poriadku servírujú bolesť, utrpenie 

a smrť vo fiktívnej podobe. Správy, informujúce každý deň o prírodných katastrofách, 

vojnových konfliktoch, dopravných nehodách a rôznych druhoch tragédií spôsobujú 

presýtenosť virtuálnym utrpením, no často nám dávajú aj falošný pocit bezpečia. Stávame sa 

čoraz menej empatickí a čoraz viac imúnni voči bolesti našich blížnych. „Naša spoločnosť však 

v porovnaní s predchádzajúcimi, trpí na metafyzickú ľahkomyseľnosť a úbytok sociálnej 

zodpovednosti aj ochoty konkrétne pomáhať trpiacim.“2 Ľudia, utekajúci pred hladom a 

vojnovými konfliktami sú neraz najvďačnejšou agendou populistov, ktorí sa práve vďaka 

strachu z nich dostávajú rýchlo a ľahko k moci.  

Podobne vníma tento problém aj Etela Farkašová, keď hovorí: „Rôzne historické 

obdobia a rôzne kultúry si k bolesti formovali odlišné postoje; my sa hrdíme, že s ňou vieme 

úspešne bojovať, skrotiť ju, ovládať alebo aspoň potlačiť, vysunúť na okraj existencie, že sme 

schopní vďaka progresívnym laboratórnym bádaniam postupne sa približovať k takmer 

bezbolestnému životu. V skutočnosti nás však i naďalej ovláda: tým že ju chceme popierať, sa 

do nás vpisuje azda ešte väčšmi, ako keby sme ju prijali. Mení nás. Učičíkaní niekoľkými 

vynálezmi, rafinovanými ľsťami, ako ju oklamať, nebadáme, že sme sami oklamaní. Zdá sa, že 

vo vzťahu k nej (a sprostredkovane i k mnohému inému) sa stávame čoraz ustráchanejšími, 

zbabelejšími: takmer si netrúfame ocitnúť sa zoči-voči akejkoľvek bolestivo nepríjemnej 

skúsenosti. Sústreďujeme sa na to, o čo nás okráda a ukracuje, no nevnímame, o čo nás môže 

obohatiť. A v pohŕdaní až odpore voči nej nepripustíme, že môže byť nielen prostriedkom seba 

strácania, ale aj seba nachádzania. Strach a potreba unikať pred ňou sa stávajú určujúcimi 

pocitmi moderného človeka.“3 

Utečenci na hraniciach dnes nevzbudzujú súcit, naopak vyvolávajú pocit agresie 

a ohrozenia na strane tých, ktorých sa utrpenie druhých netýka a ktorí sa týmto odmietaním 

uisťujú, že im samým sa nič také nemôže stať. Tí, ktorí sa najviac hrdia tradíciou kresťanskej 

                                                           
1 POMPEY, H.: Zomieranie. Prel. N. Scheida. Trnava: Dobrá kniha 2004, s. 83.  
2 Tamže, s. 70.  
3 FARKAŠOVÁ, E.: Etudy o bolesti a iné eseje. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 1998, 

s. 9.  
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Európy a najväčšmi sa obávajú jej straty, si mnohokrát neuvedomujú, že láska k blížnemu a 

empatická spoluúčasť na jeho utrpení tvorí jeden zo základných pilierov kresťanskej viery. Toto 

tvrdenie podporuje aj Pompey, keď v kapitole o pôvode chápania utrpenia a bolesti v biblickej 

tradícii jasne formuluje presvedčenie, že v raných dejinách kresťanstva sa pomoc pri zvládaní 

utrpenia a bolesti nepovažovala za problém jednotlivca, ale za kolektívnu záležitosť, na ktorej 

sa zúčastňovalo celé cirkevné spoločenstvo, vrátane kňazov.  

 

5. 4. Utrpenie a bolesť v biblickej tradícii. Spoluúčasť na utrpení Krista. Kresťanská  

teológia ako jeden s možných spôsobov empatického sprevádzania trpiacich. 

 

Kým Starý zákon vysvetľuje pôvod utrpenia na svete spáchaním prvotného hriechu, v Novom 

zákone sa utrpenie a smrť Krista stáva prostriedkom na prekonanie ľudskej smrteľnosti 

a konečným víťazstvom nad smrťou. V antropologickom chápaní sa Kristus, podobne ako 

u mnohých predkresťanských náboženstiev, stáva krvavou obeťou na zmierenie spupného 

a tým hriešneho človeka s rozhnevaným božstvom. V teologickom chápaní Boh v Kristovi 

obetuje samého seba, a tým umožní znovu nastoliť stratenú harmóniu v človeku. V každom 

prípade, na rozdiel od napríklad predkolumbovských kultúr, kde sú na zmierenie bohov 

a opätovné nastolenie narušenej harmónie potrebné stále nové a nové ľudské obete, je Kristus, 

ktorý podľa kresťanského učenia podstupuje strašnú smrť dobrovoľne, fyzicky obetovaný len 

jeden jediný krát, potom sa jeho obeta vykonáva už len na symbolickej úrovni. Od Kristovej 

smrti, ktorá predstavuje naraz obidva druhy rituálneho násilia, zástupné aj iniciačné, Boh od 

človeka už žiadne ďalšie skutočné obete, ľudské ani zvieracie, nevyžaduje.  

 „Kresťanská životná múdrosť pod pojmom utrpenie rozumie celkový ľudský zážitok 

a vedomie bolesti so všetkými jej duchovnými, duševnými, sociálnymi a somatickými 

dimenziami. Zážitok bolesti a utrpenia a ich prekonávanie zároveň z antropologického 

a teologického hľadiska v širšej súvislosti (prinajmenšom z teologického hľadiska) predstavujú 

skúsenosť vonkoncom neblahej situácie človeka. Každá pohroma, ochorenie či bolesť sa 

z kresťanského hľadiska vníma ako následok, resp. príznak narušeného vzťahu, alebo 

stroskotania vzťahu k sebe samému, k svojej somaticko-materiálnej skutočnosti, k svojej 

duševno-duchovnej realite, a chápe sa tiež ako porucha vzťahu k svojmu okoliu, k sociálnemu, 

ako aj ekonomickému a prírodnému životnému prostrediu.“1  

                                                           
1 POMPEY, H.: Zomieranie, s. 122.  
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Pompey v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v kresťanskom náboženstve sa Kristovo 

utrpenie považuje za skutok lásky a zmierenia, a preto ani chorobu, bolesť a utrpenie v živote 

človeka nemožno v nijakom prípade chápať ako boží trest za predchádzajúce hriechy. 

„Utrpenie pri ťažkej nevyliečiteľnej chorobe, pri strate práce, chudobe a biede a tiež pri 

každodenných stroskotaniach životných vzťahov, pri odlúčení od milovaných ľudí, od 

milovanej vlasti, od obľúbených osobných zvyklostí, od milovaných predmetov atď. – podľa 

Starého a Nového zákona je už predtuchou fyzickej smrti.“1 Zároveň však dodáva: „U Židov sa 

síce hriech považuje za prvotnú príčinu chorôb – možno to vidieť u Jóbových priateľov − , ale 

hriech sa s chorobou nestotožňujú. Autor knihy Jób je kritikom možnosti priamej súvislosti 

medzi vinou a chorobou a udalosť ťažkej choroby označuje ako problém teodicey, čo znamená, 

že pre človeka zostane nevysvetliteľná.“2 Len každodenná, aktívna účasť na Kristovom utrpení 

a jeho smrti umožní človeku každodennú možnosť znovuzrodenia, a to nielen v zmysle 

náboženskom, ale aj v zmysle psychologickom.  

Pompey tiež hovorí, že duchovné sprevádzanie trpiacich nemá byť v žiadnom prípadne 

náhradou za paliatívnu starostlivosť, ale iba jej doplnkom. Potrebu psychologickej podpory 

nevyliečiteľne chorých a umierajúcich popri medikácii dokladá nasledujúcim prieskumom, 

ktorý sa uskutočnil v roku 1987 v Stuttgarte.3 Podľa spomenutého prieskumu má 72 percent 

pacientov v terminálnej fáze ochorenia strach z bolesti a dlhého utrpenia a len 8 percent 

pacientov zaujíma otázka, čo bude po smrti. No až 56 percent pacientov vyjadrilo obavu, že 

bude niekomu na ťarchu, 49 percent má strach pred neláskavou opaterou, 45 percent sa bojí 

osamelosti a 40 percent chce mať duchovnú starostlivosť. Až potom nasledujú obavy 

o pozostalých, alebo otázka, kto bude daného človeka opatrovať. Autor tak jasne dokazuje, že 

strach z utrpenia dokážeme zmierniť nielen účinnou medikáciou, ale aj budovaním 

dostatočného množstva hospicov, ktoré budú ochotné prijímať pacientov bez ohľadu na ich 

pôvod, národnosť, vierovyznanie či majetkové pomery.   

 

5. 5. Zmysel utrpenia v ľudskom živote. Je utrpenie spôsobom duševného a morálneho 

zušľachtenia človeka, alebo ho naopak, robí ešte horším?  

 

Keďže Pompey vychádza z kresťanského chápania bolesti a utrpenia, pripisuje jej aj pozitívny, 

katarzný účinok, keď hovorí: „Prekonanie choroby, sociálnej biedy a psychického utrpenia 

nezahrňuje iba odstránenie príznakov nejakej choroby, sociálnej biedy, alebo psychického 

                                                           
1 Tamže, s. 79.  
2 Tamže, s. 86.  
3 Pozri Tamže, s. 94 
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utrpenia, ale odkrýva aj pomýlené a premeškané životné možnosti. V tom je dôležitá úloha 

opatrovateľov a ich liečebného sprevádzania. Utrpenie, choroba, núdza a chudoba sú výzvou 

i možnosťou pre sociálny a morálny rast i konečné vyzrievanie.“1 Podobne vníma zmysel 

bolesti a utrpenia aj Farkašová, ktorá tvrdí, že bolesť nám nielen berie, ale dokáže nám aj mnoho 

dať, no my si všímame, len to, čo nám vzala.2 Opačný názor zastáva Artur Domoslavsky, autor 

knihy Vylúčení, v ktorej poctivo dokumentuje život a utrpenie tým, ktorí boli vytlačení na okraj 

spoločnosti. Ich utrpenie nikoho nezaujíma, lebo pre väčšinovú spoločnosť už dávnu nie sú 

ľuďmi. Títo ľudia nemajú žiadnu perspektívu, žiadne sny, ich životom je ťažké prežívanie zo 

dňa na deň, a to akýmkoľvek spôsobom. Vedia, že ak chcú prežiť, nesmú brať ohľad na nikoho, 

veď na nich samých tiež nikto nikdy nebral ohľady.  

 

5. 6. Morálne dilemy tanatoturistiky  

 

Domoslavsky však vo svojej knihe opisuje aj nový, dnes pomerne rozšírený fenomén 

tanatoturistiky. Hovorí o ňom nasledovne:  

 

„Vraciam sa problematike temnej turistiky. Výskumníci z Institute for dark Turism upozorňujú, 

že tento jav vyvoláva otázky morálneho charakteru. Na jednej strane ide o otázky týkajúce sa 

sveta, v ktorom žijeme. To je nepochybne dobrá poznávacia stránka pozorovania dramatických 

udalostí a javov zblízka. Ale na druhej strane, nie je fascinácia ľudským utrpením, biedou 

a nešťastím tak trochu morálne podozrivá a nepatričná? Alebo dokonca odporná?... Po 

vypuknutí občianskej vojny v Sýrii začali niektoré cestovné kancelárie v Izraeli organizovať 

zájazdy na Golanské výšiny pri hranici s touto krajinou. Ktokoľvek si mohol pozrieť boje medzi 

Sýrskymi jednotkami a rebelmi. Na toto osobité predstavenie chodia aj miestni. Penzionovaný 

plukovník izraelskej armády, ktorý na týchto zájazdoch robí sprievodcu, reportérovi The 

Atlantic hovoril, že pozoruje ozbrojené strety zďaleka, hoci vlastne zblízka a turisti majú pocit, 

že sú ich účastníkmi.“3 

 „Podobné etické dilemy − hoci na úplne inom mieste a v inom spoločenskom kontexte 

– vzbudzujú už spomenuté výlety do faviel v Rio de Janeiro alebo do slumov v Bombaji. 

Turistické kancelárie berú turistov do chudobných štvrtí, kde sa turisti správajú tak, akoby prišli 

na safari. Fotografujú chudobu a chudákov bez varovania, bez ich súhlasu, čo vyvoláva pocit 

                                                           
1 Tamže, s. 84. 
2 Pozri FARKAŠOVÁ, E.: Etudy o bolesti a iné eseje, s. 15−21. 
3 DOMOSLAVSKY, A.: Vylúčení. Prel. A. Horák. Ed. Prekliati reportéri. Bratislava: Absynt 2018, s. 133.  
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poníženia a odpor miestnych obyvateľov. Niekedy dochádza k hádkam, vyskytuje sa aj 

agresivita, namierená proti cestovateľom.“1 

 „A ešte jedna silná poznámka: Obyvatelia modernosti, konzumenti násilia ako 

predstavenia a priaznivci blízkosti bez rizika sú vyškolení cynicky pristupovať k šanci byť 

úprimní. Množstvo ľudí urobí všetko preto, len aby nezažilo citové rozrušenie. O čo ľahšie je 

mať pocit nadradenosti, keď človek sedí vo svojom kresle ďaleko od ohrozenia. Vysmievať sa 

snahe tých, ktorí podali svedectvo z oblastí zachvátených vojnou, a nazvať tieto aktivity 

vojnovou turistikou, je jav taký častý, že prenikol do diskusie o vojnovom fotografovaní ako 

profesii. Prikláňam sa k názoru, že v navštevovaní miest tragédií a ľudského utrpenia – nie 

nevyhnutne profesionálnymi reportérmi – nie je nič nepatričné, je to spoznávanie sveta z jeho 

odvrátenej strany. Prečo by sme mali spoznávať len jeho slnečnú stranu, hoci aj na dovolenke? 

Cestovanie tohto typu je pravdepodobne etickejšie ako vylihovanie na pláži v uzavretom rezorte 

so zatvorenými očami pred reálnym svetom, v ktorom sa odohrávajú drámy.“2 

 

  

 

OTÁZKY:  

 

1. Aký je pôvod utrpenia a bolesti? Má bolesť a utrpenie v živote človeka nejaký zmysel? 

2. Aký je postoj moderného človeka k bolesti a k utrpeniu?  

3. Aké morálne dilemy prináša so sebou tanatoturizmus?  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tamže, s. 134. 
2 Tamže, s. 135. 
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6. Zmysel ľudského  života a formy  jeho napĺňania.  

 

Dvadsiate storočie bolo storočím dvoch svetových vojen, navyše sa obe tieto krvavé vojny 

s celosvetovým dopadom odohrali v prvej polovici storočia. Povojnový vývoj priniesol do 

druhej polovice dvadsiateho storočia dva diametrálne odlišné svety: západný svet slobody 

a kapitalistického blahobytu stál v protiklade k chudobnému východnému svetu komunistickej 

diktatúry. Počas dvoch svetových vojen klesla hodnota ľudského života na jednej strane veľmi 

nízko, no na druhej strane sa mnohonásobne posilnila vôľa prežiť aj v tých najhorších 

a najneľudskejších podmienkach, akoby ľudský život mal práve v tých krutých časoch svoj 

prirodzený zmysel a nevyčísliteľnú hodnotu.  

Kým po druhej svetovej vojne, nastúpila západná spoločnosť na cestu demokracie a jej 

životná úroveň sa rýchlo zvyšovala, v krajinách východného bloku sa ešte stále bojovalo 

o prežitie. Odmietnutie Marshallovho plánu spolu s centrálne riadeným hospodárstvom 

spôsobovali, že ešte aj po druhej svetovej vojne panoval nedostatok mnohých potravín a bolo 

možné ich dostať iba na prídelové lístky. Navyše komunistické, Sovietskym zväzom riadené 

monsterprocesy v päťdesiatych rokoch pripravili na území bývalého Československa o život 

a o budúcnosť mnoho nevinných ľudí, niektorí skončili bez súdu v sovietskych gulagoch. 

Takže, zatiaľ čo za železnou oponou sa stále bojuje o dôstojný život a občas iba o život, do 

slobodnej, blahobytnej spoločnosti sa pomaly vkráda kríza zmyslu života.  

Milan Machovec to vo svojej knihe Smysl lidské existence príhodne nazýva exhibíciou 

absurdnosti: „V druhej polovici storočia však už kdejakí literáti či filozofovia existencie 

ventilujú vždy viac a po tisícoch svoje pohŕdanie, svoj hnus. Áno – stalo sa priam akousi 

módou, že moderní (či postmoderní, čo je to isté) intelektuál je dokonca odbornou kritikou 

a časťou verejnosti oslavovaný, že vystihol základný pocit generácie, keď znovu vyzdvihuje, 

že celý svet je jeden veľký nezmysel a že ten, kto sa vôbec o niečo snaží, je proste naivný. Je 

pozoruhodné, že títo hlásatelia prichádzajú teraz takmer jednotne z vyšších, bohatých a dobre 

situovaných kruhov, zatiaľ čo na väčšej časti našej planéty prevláda bieda a hlad. Ale tí 

zhnusení intelektuáli na podiv nevolajú už ľudí, aby pomohli, ale aby sa od všetkého pohŕdavo 

odvrátili. Na počiatku storočia sa im hovorilo dekadenti, potom prišli všelijakí sklamaní 

kresťania, vyliečení komunisti a podobne. Ale keď už ich sklamali ideály ich zakladateľov, 

môžu predsa hľadať, ako ich opraviť. Je trápne ponúkať len svoje intímne pocity. Pre širšiu 
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verejnosť sú vždy viac a dotieravejšie ponúkané stále primitívnejšie zábavy. Ale že sa 

duchovnej elite akoby zapáčilo v hnuse, musí mať nejaké zistiteľné príčiny.“1 

Machovec si pritom kladie oprávnenú otázku, prečo sa táto kríza vynára práve 

v dvadsiatom storočí, čím je toto storočie iné, než tie predošlé, v ktorých sa o zmysle ľudského 

života viac-menej nepochybovalo. Navyše po páde železnej opony a pozitívnom ekonomickom 

vývoji sa kríza zmyslu života v pomerne konzumnej spoločnosti rozšírila aj v krajinách 

bývalého socialistického bloku. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že celá západná civilizácia trpí 

napriek vysokej životnej úrovni a relatívne bezpečnému prostrediu v porovnaní so zvyškom 

sveta, kde sa ešte stále bojuje o prežitie, krízou akéhosi hlbšieho zmyslu života, zredukovaného 

na bezbrehý konzum, čo podľa mnohých vedie ku kríze civilizácie samej. 

 

6. 1. Kríza zmyslu života, jej príčiny a možné riešenia 

 

Machovec krízu zmyslu života nepovažuje za kultúrny alebo civilizačný fenomén, naopak 

podľa neho sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Vždy, keď človek zažíval obdobia hojnosti tak, 

že nemusel iba prežívať a svoj život si mohol rozdeliť na obdobia práce a odpočinku, dovolil si 

zrazu naozaj žiť. No práve dostatok voľného času viedol človeka k premýšľaniu nad zmyslom 

sveta a života a tiež nad tým, ako tento svoj život strávi. Človek si začal klásť otázku, či bude 

žiť len preto, aby sa po práci, v čase voľna mohol ísť zabaviť, alebo bude hľadať aj iný, hlbší 

zmysel svojho života. Naliehavosť tejto otázky zdôraznila v dvadsiatom storočí aj čoraz viac 

sa prehlbujúca deľba práce, rozdelenie života medzi pracovný a voľný čas, rovnako ako 

postupné skracovanie pracovného času. Túto schému je, samozrejme, možné uplatniť len 

v prípade  hospodársky rozvinutých krajín, keďže v krajinách tretieho sveta stále platí, že lacná 

pracovná sila sa musí využiť na maximum a náklady na ňu smú byť len minimálne, čo vedie k 

celodennej práci v neľudských podmienkach, navyše za mzdu, ktorá umožňuje len prežívanie.  

 Dôvodom vzniku krízy zmyslu života však nie je iba dostatok voľného času a prebytok 

finančných prostriedkov, ktoré modernému človeku umožňujú život pre konzum a ktoré majú 

za následok moderné otroctvo a neustále ničenie nášho životného prostredia. Človek je totiž 

tým živočíchom, ktorý je vo svojej honbe za stále vyšším životným komfortom, schopný 

spôsobiť úplné vyhynutie svojho vlastného druhu a zničenie celej našej planéty. Machovec 

upozorňuje na skutočnosť, že nedostatkom zmyslu trpíme jednoducho preto, lebo ho 

                                                           
1 MACHOVEC, M.: Smysl lidské existence. Praha: Akropolis, 2008, s. 8−9.  
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nehľadáme na správnom mieste. Upíname sa na svet hmoty a hľadáme zmysel vo veciach, ktoré 

ho sami osebe vôbec nemajú. Zmysel totiž podľa neho nie je otázkou veci, ale otázkou vzťahu.  

Formuluje to nasledovne: „Keď astrofyzici 20. storočia ohlásili ľudstvu, že prehľadali 

celý vesmír a nikde tam v ničom žiadny zmysel nenašli, mali zaiste pravdu. Lenže takto sa 

zmysel nehľadá. Žiadna vec na našej planéte ani inde nemá zmysel v sebe, dokonca ani žiadna 

živá vec... Veci spadajú do kategórie bytia, ale zmysel do kategórie vzťahu (relácie); zmysel je 

možný len ako zmysel niečoho voči niečomu, nie je v žiadnej jednotlivine samej. Hľadať 

zmysel v telesách vesmíru je rovnako bláznivé ako hľadať ho v bylinkách na lúke či v kvapkách 

jazera. Je tam, kde sa rozumom nadaná bytosť stretáva s nejakým prírodným či historickým 

procesom, v ktorom sa ukazujú rázcestia, eventuality, kde rozum môže (a niekedy musí) voliť, 

je možné hovoriť o zmysle. Len  tam, kde ľudský rozum vstupuje do nejakej situácie, v ktorej 

môže voliť a konať, môžeme hovoriť o zmysle. Vo veciach zmysel nie je – až človek vnáša 

svojou schopnosťou do sveta zmysel – alebo samozrejme i nezmyselnosť.“1   

Machovec má, nepochybne pravdu, keď hovorí o tom, že skutočný zmysel je tvorený 

vzťahom, že niečo má pre nás zmysel vo vzťahu k niečomu a nemá zas vo vzťahu k niečomu 

inému a že o zmysle môžeme hovoriť len vtedy, keď máme možnosť slobodnej voľby. No pri 

tejto voľbe až príliš preceňuje rozum, a to aj napriek tomu, že ako sám tvrdí: „Keď prírodovedci 

nazvali túto bytosť homo sapiens, poriadne sa strelili. Ona sa tá múdrosť, resp. rozumnosť 

u tejto bytosti totiž vyskytuje skôr len výnimočne, inak táto bytosť koná pod vplyvom chaoticky 

sa meniacich, väčšinou krátkodobých a krátkozrakých záujmov, strachov, túžob a vášní atď., 

takmer výlučne. Hľadať zmysel existencie znamená teda hlave sa v tomto chaose vôbec 

orientovať a potom vymýšľať a vytvárať cesty, ako sa z neho dostať.“2 

No kríza zmyslu existencie nemusí nutne alebo ani vôbec nijako súvisieť s krízou 

racionality. Hľadanie zmyslu života často neprebieha na racionálnej báze, čo ho však 

neznehodnocuje. Mnoho ľudí vidí a nachádza zmysel svojho života ako aj celkový zmysel 

ľudskej existencie na základe iracionálnych a emocionálnych pohnútok. V období po 

osvietenstve sme si zvykli hovoriť o zmysle len v racionálnej rovine, akoby všetko, čo 

nezodpovedá kritériám rozumu, bolo zrazu hlúpe, nezmyselné a nehodnotné, no opak je 

pravdou. Človek môže mať jasný a hodnotný zmysel života bez toho, aby ho dokázal racionálne 

zdôvodniť, či dokonca sformulovať.  

 

                                                           
1 Tamže, s. 22. 
2 Tamže, s. 23.  
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6. 2. Zmysel života a zmysel ľudského života ako filozofický problém 

 

Od čias Platona vidí väčšina filozofov zmysel ľudskej existencie mimo hmotného sveta 

a pozemského života, najčastejšie vo večnom živote, ktorý sa týka výlučne nesmrteľnej duše.  

Feuerbach, zdôrazňuje Tomasoni, nachádza zmysel ľudskej existencie v protiklade medzi 

plným a prázdnym v priestore univerza rovnako ako medzi večnosťou rozumu 

a pominuteľnosťou vnímaného okamihu. „Kým kvapka spôsobuje, že myslíme na 

pominuteľnosť, guľa a perla pripomínajú úplnosť a vzácnosť. Vďaka tejto dvojitej vlastnosti 

označuje čas vnímanie, ktoré je neustálou pominuteľnosťou, ale aj okamih. Oheň, ktorý bol 

v prvej časti diela pôsobením večnosti, teraz splýva so sebareflexiou konečného. Tak, ako 

v prírode vzniká zo sústredenia sa slnečných lúčov na jeden bod, tak pri vneme ide o vtlačenie 

celého môjho bytia do ohnivka jedného okamihu. Rozdielom podmienené prerušenie 

pokračovania a jednoty prináša so sebou vnímanie hodnoty a pôžitku, ktorý je ako taký 

pociťovaný iba preto, lebo sa pominie, ako Feuerbach zdôrazňuje so zjavnými narážkami na 

tému Horácius. S požiadavkou na ty čitateľa, aby vo svojej vlastnej pominuteľnosti videl svoj 

vlastný význam, prisudzuje Feuerbach sebauvedomeniu ako vlastníctvu nejakého vnímajúceho 

zmyslový význam. Aj v reči je individuálne sebauvedomenie postavené do protikladu 

k vedomiu ako bytiu bytia.“1 

 Podobne ako Hegel, je aj Feuerbach mysliteľom, ktorý svoju filozofiu buduje na 

vzájomnom pôsobení protikladov, no na rozdiel od Hegela, Feuerbach po téze a antitéze 

neponúka syntézu, vybudovanú na racionálnych základoch, ale protiklady spája pomocou 

zmyslovosti, resp. ich vôbec nespája. Kým u Hegela musí po vymenovaní protikladov vždy 

nasledovať ich prekonanie prostredníctvom vzájomného zjednotenia, pre Feuerbacha tvorí už 

samotná protikladnosť podstatu bytia. Rovnako u Feuerbacha nepredstavuje Boh univerzálny 

rozum, ktorý vnáša do chaosu univerza poriadok a logiku, ale skôr zabudnutého básnika,2 ktorý 

stvoril svet bez zjavného účelu.  

Feuerbach vidí svet ako špongiu alebo ako sito,3 teda ako kombináciu plného 

a prázdneho priestoru, ako harmónie, ktorá môže vzniknúť len tam, kde jeden organizmus 

odumrie, aby sa druhý mohol narodiť, no ten novonarodený, ten starý nikdy nenahradí a tak 

tam po ňom navždy ostane prázdny priestor. Je to práve časová ohraničenosť, s nemožnosťou 

úplného prekonania protikladu života a smrti, ktorá dáva ľudskému životu jeho unikátny 

                                                           
1 TOMASONI, F.: Ludwig Feuerbach. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung seines Werkes, s. 87−88.  
2 Pozri Tamže, s. 90.  
3 Pozri Tamže.  



50 
 

zmysel, rovnako ako láska má svoj zmysel iba vtedy, keď vzťah medzi Ja a Ty nepredstavuje 

úplné splynutie dvoch indivíduí do jedného. Feuerbach prisudzuje ľudskej duši dôležité 

postavenie v celku ľudského života, no na rozdiel od novoplatonikov neverí v existenciu jednej, 

univerzálnej duše. Preto podľa neho nejestvuje univerzálny zmysel ľudskej existencie, ale iba 

neopakovateľný zmysel každého individuálneho bytia. 

Autentické bytie pobytu tvorí zmysel ľudskej existencie u Heideggera.1 Človek má svoj 

život žiť individuálne, no vždy so zreteľom na jedno univerzálne bytie. Kým Feuerbach ponúka 

antropologický pohľad na zmysel ľudskej existencie, Heidegger vníma človeka a zmysel jeho 

existencie ontologicky, a to už aj v čase, keď je jeho filozofia ešte existenciálnou analýzou 

pobytu a nie iba hľadaním odpovede na otázku bytia. Heideggerov človek ako pobyt sa musí 

vyrovnávať so svojím bytím vo svete tak, aby nesplynul s davom. Človek sa musí usilovať 

o autentické bytie, o bytie sebou, ktoré nie je redukované len na to, čo má človek k dispozícii 

(vorhanden, zuhanden) pre svoje prežitie. Aby sa naše bytie vo svete stalo autentickým, musíme 

sa oslobodiť od každodennosti prostredníctvom hraničnej situácie. Pocit strachu a úzkosti 

znamená podľa Heideggera vyklonenie smerom do ničoty, no práve táto skúsenosť s ničotou 

nám dáva bezprostredne zakúsiť bytie a tým prekonať neautentické bytie založené na 

každodennosti. No ako správne podotýka Buber, Heideggerovo autentické bytie pobytu je 

bytím monologickým a uzavretým, otvorenosť pre bytie neznamená u Heideggera otvorenosť 

pre svet a pre druhého, chýba v ňom ten vzťah, ktorý Machovec definuje ako základnú 

podmienku akéhokoľvek zmyslu, a teda aj zmyslu ľudskej existencie.   

„Ľudský život“, hovorí Buber, „má svoj absolútny zmysel v tom, že fakticky 

transcenduje svoju vlastnú podmienenosť, t. j. že človek to, čomu čelí a s čím môže nadviazať 

reálny vzťah od bytosti k bytosti, nepokladá za menej skutočné než seba samého, neberie menej 

vážne než seba samého. Ľudský život sa dotýka absolútna svojím dialogickým charakterom, 

lebo navzdory svojej jedinečnosti človek nemôže, keď sa ponorí k svojmu základu, nájsť bytie, 

ktoré by bolo v sebe celé a ako také sa už dotýkalo absolútna; nie však vzťahom k svojmu bytiu 

sebou, ale iba vzťahom k druhému bytiu sebou sa človek môže stať celým. Aj keď toto druhé 

bytie sebou môže byť rovnako obmedzené a podmienené ako on, v spoločenstve sa zakúša 

niečo neobmedzené a nepodmienené. Heidegger sa neodvracia len od vzťahu k božsky 

nepodmienenému, ale tiež od vzťahu, kde človek v nepodmienenom zakúša ako seba niečo 

iného a kde tiež zakúša to, čo na tom je nepodmienené. Heideggerov pobyt je pobyt 

                                                           
1 Pozri HEIDEGGER, M.: Bytí a čas. Prel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček jr. a J. Němec. Praha: Oikúmené 

1996. 
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monologický.“1 Zmysel ľudskej existencie možno nájsť rôznymi spôsobmi, racionálne aj 

celkom iracionálne2, nikdy však bez vzťahu k iným a k okolitému svetu. Žiaden človek, ako 

taký, a ani žiadna vec nedisponujú zmyslom sami osebe, ale vždy iba vo vzťahu k niečomu 

inému a k niekomu inému, preto býva hľadanie zmyslu také ťažké. Machovec, ktorý zmysel 

ľudského života vidí práve v dialógu, sa o tom vyjadruje takto:  

 

„Presnejšie povedané: dialóg sa modernej dobe drží ešte tak tam a v tom, čo v nej je vlastne 

tradičné, nemoderné, napr. v mileneckej láske, v komunite uzavretých siekt, v kontakte dvoch 

mimoriadne vyspelých vedcov jedného čo blízkeho oboru, hlavne tých, ktorí už tušia a začínajú 

poukazovať na vážne nebezpečenstvo špecializácie a ktorí začínajú hľadať prostriedky na jej 

prekonanie. Ale k normálnemu životu dialóg akosi nepatrí, nehodí sa, nesluší. V modernej dobe 

– všimnime si – býva často považované priamo za porušenie dobrého tónu, ak začne niekto 

hovoriť o čomkoľvek príliš vážne. Tým však vzniká ďalšia paradoxná situácia a bludný kruh, 

že totiž normálny život akoby vylučoval to, čo je jedným zo základných predpokladov 

normálneho rastu človeka – jeho skutočne bytostný kontakt s druhým človekom. A nemal by 

život a rast človeka byť to isté? Ľudia však žijú a pracujú v kolektívoch: ale pokiaľ 

v ktoromkoľvek kolektíve nie je dialóg, je len vonkajším príkrovom a utvrdením ľudskej 

samoty. 

 V čom je riešenie? Dialóg  ja−ty, uskutočňujúci sa v priateľstve alebo čestnom 

súperstve (čo sa vzájomne vôbec nevylučuje), môže sa stať do tej miery bytostnou vlastnosťou 

ľudského ja, že to si potom osvojí podivuhodnú schopnosť konfrontácie seba samého s inými 

ľudskými ja i tam, kde nejde o dialóg vo vlastnom zmysle slova, kde ty nie je bezprostredne 

prítomné, ba patrí už k minulosti. I mŕtvy druh môže zostať partnerom dialógu, ak moje ja 

pochopilo svojráz jeho osobnej existencie do tej miery, že sa naučilo samo a za neho domýšľať, 

ako by asi v ktorej situácii reagoval práve on...  

Človek však môže ísť ešte ďalej: pretože ľudské ja nie je niečím daným, ale vzniká 

postupne, rozvíja sa, deje sa, nikdy nie je hotové, ľudské indivíduum môže aj vedome prežívať 

konflikt ja dneška so svojím vlastným zajtrajškom, môže aktívne  pomáhať svojmu ďalšiemu 

rastu, svojmu seba premáhaniu, seba prekonávaniu. Môže viesť dialóg so sebou samým, so 

svojím zrením, vytušenou tendenciou... Moje ja, empirické, dané ťažkosťami okamžiku môže 

viesť dialóg s mojím s mojím ja ideálnym, daným súhrnom základných životných skúseností 

                                                           
1 BUBER, M.: Problém člověka. Prel. M. Skovajsa. Praha: Kalich 1997, s. 93−94.  
2 Napríklad visionquest u domorodých Američanov.  
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a vytúžených perspektív; moje ja môže oscilovať medzi dvoma pólmi, danými obvykle 

konfliktom medzi tlakom požiadavkou dneška a požiadavkou dlhších perspektív.“1    

 

OTÁZKY:  

1. Kedy približne vznikla kríza zmyslu ľudskej existencie a ako sa prejavuje?  

2. Prečo je také ťažké nájsť zmysel života človeka?  

3.Machovec definuje tri druhy dialógu. Ktoré to sú a aký je ich význam pri napĺňaní zmyslu 

ľudského života?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MACHOVEC, M.: Smysl lidské existence, s. 102−103.  
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Záver 

 

Cieľom predloženej učebnice filozofickej antropológie bolo spracovanie úvodnej kapitoly, ako 

zakladajúcej úvahy na tému človeka, predovšetkým z pohľadu jeho podstaty a prirodzenosti 

a neskoršie načrtnutie základných problémov ľudskej existencie z pohľadu filozofickej 

antropológie. Vzťah medzi dejinami filozofie a dejinami človeka je niekedy viac, inokedy 

menej komplikovaný, no vždy úzko prepojený. Akákoľvek filozofia vždy vychádza od človeka 

a nakoniec sa k nemu vždy vracia, pričom pohľad na človeka sa často odvíja od obdobia, 

v ktorom je človek, jeho podstata a jeho postavenie vo svete reflektované. Filozofická 

antropológia preto nikdy neponúka jednoznačný, konečný ani uzavretý obraz človeka.  

 Napriek tomu má antropologická filozofia v každom období svoj zmysel. Poukazuje na 

premenlivosť ľudskej povahy v závislosti od prevládajúcich predstáv a názorov o človeku 

a v tejto premenlivosti sa usiluje o nájdenie toho povestného Jedna v mnohosti, jednotnú, 

stabilnú podstatu bytosti menom človek, ktorá by dokázala charakterizovať celé ľudstvo bez 

ohľadu na dejinný, náboženský, geografický či kultúrny kontext jednotlivých príslušníkov 

ľudského rodu. Predstava šťastia či zmyslu vlastnej existencie môže byť u každého iná, no 

všetci ľudia rovnako túžia po šťastnom a naplnenom živote. Navyše, otázka spoločnej podstaty 

všetkých ľudí bytostne súvisí s otázkou dôstojnosti, na ktorú má každý človek bez rozdielu 

nárok. Praktický rámec tohto univerzálneho nároku, formulovaného už Kantom, dnes tvorí 

súbor základných ľudských práv. 

Dúfame, že prvý diel vysokoškolskej učebnice filozofickej antropológie podnietil 

čitateľov k zamysleniu sa nad otázkami, ktoré sa často zdajú byť samozrejmé a nad 

problémami, ktoré mnohokrát akosi automaticky akceptujeme alebo ich dokonca, či už vedome, 

alebo nevedome prehliadame. Úlohou tejto práce však nebolo teoretické a didakticko-

filozofické spracovanie vybraných problémov filozofickej antropológie, ale aj základ a príprava 

na pokračovanie riešenia danej problematiky, na pripravovaný druhý diel vysokoškolskej 

učebnice filozofickej antropológie, ktorá je momentálne vo fáze prípravy. Radi by sme vám tak 

v dohľadnom období ponúkli naozaj komplexný pohľad na problematiku človeka z perspektívy 

filozofickej antropológie.  
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