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Vážení �itatelia,

Dostáva sa Vám do rúk 5. �íslo zborníka Katedry filozofie FF

UKF pod názvom „Philosophica 5“.

Zostavený zborník prezentuje niektoré teoretické aktivity

pracovníkov katedry z oblasti dejín filozofie a systémovej

filozofie. Sú�asne sú v �om obsiahnuté aj dva príspevky našich

kolegov z Banskej Bystrice (F. Brišku a L. J. Veverku), ktoré vo

fundovanej a erudovanej podobe rozširujú obsahový záber tohto

zborníka.

Vyjadrujeme presved�enie, že jednotlivé štúdie polytematického

zamerania sa stanú inšpirujúcimi pre študentov a pedagógov

Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ako aj pre všetkých tých,

ktorým je blízka problematika filozofie.

Za redak�nú radu
Jan D�íza
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The author thinks of the problem of identity , namely on the level of

macrosummit (human identification towards the geopolitics, and

towards the mankind as a unit). From this point of view, the notion

„Europe“ is a middee input nation On such a background, the author

shows the conception of philosopher and theologian H. Künge about the

future Europe, and draws conclusions of it.

Problému identity sa v sú�asnosti venuje ve�ká pozornos� tak v

odbornej literatúre, ako aj v širokej verejnosti. Zdôraz�uje sa jej

historický, kultúrny �i politický rozmer. Vo všeobecnosti môžeme

identitu chápa� ako istý spôsob nadobudnutia a interiorizácie poznatkov

�loveka o sebe v rozli�ných, minulých, sú�asných i potencionálnych

spolo�enských situáciách i vz�ahoch. O probléme identity môžeme

uvažova� v rozli�ných rovinách.

Prvú rovinu predstavuje rovina individuálna. Na individuálnej

úrovni si jedinec h�adaním identity odpovedá na otázku, „aký som

�lovek a �ím sa líšim od iných?“ V odpovedi na túto otázku �lovek

postupne dospieva k poznaniu svojich vlastností a svojho

charakteristického správania, ktorými sa odlišuje od iných, a taktiež k

uvedomeniu si toho, �o má s inými �u�mi spolo�né. Prvou otázkou,

ktorú si musíme pri h�adaní našej identity položi�, je teda otázka: Kto

sme? Na túto otázku by sme mohli v prevažnej miere odpoveda� tak, že

sme najprv tým, �o si o sebe myslíme, za �o sa sami považujeme. Na

základe tohto východiskového postoja bude �lovek zaujíma� praktické

postoje k sebe i ostatným �u�om, pod�a toho bude kona� a svoje
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konanie aj zdôvod�ova� a hodnoti�. �udia dosia� vytvorili množstvo

takýchto individuálnych sebainterpretácií. Podobným procesom však

neprechádza iba �lovek ako jednotlivec, ale aj ur�ité etnické

spolo�enstvo, resp. národ, môže sa však týka� aj �udí, ktorí žijú v ur�itej

konkrétnej oblasti na našej planéte, v ur�itých dejinných situáciách sa

môže týka� aj �udstva ako celku. Pojem identity sa tak nemôže

obmedzova� len na úrove� obrazu, ktorý si o sebe utvárame, ale je úzko

spojený aj s nap��aním ur�itých sociálnych rolí a sebaza�lenovaním do

širších spolo�enských kontextov. Tento pojem orientuje našu pozornos�
aj do oblasti vnímania príslušnosti k vä�ším, �i menším spolo�enským

celkom napr. na základe národnej, náboženskej, �i regionálnej

príslušnosti. Problematika identity tak v sebe zah��a okrem

mikroúrovne (aký som vlastne �lovek) aj mezoúrove� (príslušnos� k

rodine, záujmovej skupine �i národu) a makroúrove� (identifikácia sa s

európanstvom, �udstvom a pod.).

Z tohto uhla poh�adu je pojem Európa pojmom stredného dosahu.

Je to na jednej strane širší a zastrešujúci pojem vo�i jednotlivým

národom, ktoré Európu obývajú, štátom, ktoré sa tu rozprestierajú resp.

do Európy zasahujú. Pojem európsky nadobúda okrem ur�itého

geografického, historického, kultúrneho a politického vymedzenia aj

ur�itý hodnotový postoj. Hovoríme o európskej kultúre, mentalite a pod.

Vo všeobecnosti sa za základné piliere západnej európskej kultúry

považujú grécka vzdelanos�, rímske právo a kres�anská mravnos�. Za

typicky európske (euroatlantické) moderné politické hodnoty sú

považované základné �udské práva, politické slobody, pluralistická

demokracia, právny štát, ob�ianstvo, úsilie rieši� konflikty mierovými

prostriedkami, právne a inštitucionálne garantovaná multikulturalita a

pod. Problém tu však nastáva, �i možno tieto hodnoty ozna�i� za �isto

alebo prevažne európske.

Na druhej strane je to pojem užší vo vz�ahu k iným geopolitickým

celkom, �udstvu ako celku. Celú situáciu komplikuje skuto�nos�, že

�asto dochádza k rozdielnemu chápaniu Európy v zmysle geografickom

a politickom. To sa plne prejavilo aj v u nás prezentovaných heslách

Spä� do Európy! Pritom „národy a kultúry“, ako upozor�uje S. Krno,

„ktorým boli adresované, sú už desiatky generácií sú�as�ou nielen

prírodno-geografického, ale aj spolo�enského vymedzenia európskeho

svetadielu. Patrili do� už aj v dobe, ke� ešte mu chýbalo dnešné

pomenovanie.“[1]
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Pojem Európan je v sú�asnosti ve�mi frekventovaný, ale zárove� aj
hmlistý a vágny. Povedomie európskej osobitosti sa nieko�ko storo�í
pestovalo predovšetkým v súvislosti s politickou, hospodárskou, ale aj
kultúrnou expanziou, ktorú uskuto��ovali niektoré európske národy od
16. storo�ia. Ich koloniálna politika sa �asto zdôvod�ovala civiliza�ným
poslaním, ako by v nej išlo iba o „pozdvihnutie“ národov, ktoré ustrnuli
na ceste civiliza�ného vývoja. Menej sa hovorilo o hromadnom
zbeda�ovaní, ktoré táto politika so sebou prinášala, popieraní kultúrnej a
etnickej osobitosti podmanených národov. Idea nadradenosti po stáro�ia
pôsobila tak, že zbavovala hodnoty také druhy myslenia a kultúry, ktoré
nie sú jej vlastným produktom. Západná civilizácia prejavovala sklon
ovládnu� svet, ostatné civilizácie nútila implantova� do seba spôsob
života, kultúru, techniku a hodnoty Západu. A. Finkielkraut to vyjadril
nasledovne: „Európania nikdy nerobili ni� iné, než to, že premietali do
cudzích národov svoje sny, svoju aroganciu a svoje rozumové dôvody.“
[2] Takýto europocentrizmus svojou sebaistotou zni�il v Afrike i Ázii
mnohé kultúrne hodnoty. Na tieto snahy bola dvojaká odpove�:
nekritické preberanie západných prvkov alebo posilnenie vlastnej
výnimo�nosti až do podoby fundamentalizmu. Lévi-Strauss pritom
upozor�oval, že „... príklon k západnému spôsobu života nebol z�aleka
až taký spontánny... Viedol k nemu skôr nedostatok inej vo�by ako
slobodné rozhodnutie.“ [3]

Europocentrizmus v zmysle Európy ako centra svetového diania bol
budovaný takmer 500 rokov. Vo filozofii sa podobný prístup premietol
do názorov, že len niektoré národy boli schopné vkladu do pokladnice
filozofických ideí, iné národy do nej priniesli len ve�mi málo alebo ni�.
Môžeme to ilustrova� napr. na Hegelovi, pod�a ktorého takými národmi,
ktoré „stelesnili“ vo svojom „národnom duchu“ filozofické poklady
„absolútneho ducha“, boli iba Gréci, Rimania a najmä Nemci, filozofia
vo vlastnom zmysle sa za�ína na Západe, „svetové dejiny postupujú od
východu na západ... na západe vychádza vnútorné slnko
sebauvedomenia, ktoré šíri �oraz vä�ší jas“. [4] Filozofia východných
národov bola v duchu tejto interpretácie nižším stup�om filozofie,
myslením v štádiu nazerania, nemala podstatný vplyv na svetovú
filozofiu. Podobné europocentrické h�adisko prijala vä�šina historikov
filozofie, ktorí východné filozofické myslenie považujú iba za
nábožensko-mystické, nazeravo-zmyslové, za cudzie racionálnemu
mysleniu a vede. Z toho sa potom odvodzovali teórie o odvekej
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protikladnosti až nepriate�stve tzv. západného a východného spôsobu
myslenia. V sú�asnosti sa v protiklade ku koncepciám europocentrizmu
môžeme stretnú� skôr s pesimistickými názormi, ktoré vyjadrujú
znepokojenie nad situáciou Európy na prelome tisícro�í, ke� Európa
prestala by� centrom diania, a údajne z h�adiska medzinárodných
vz�ahov nadobúda iba druhoradý význam (P. Sloterdijk, I. Karlsson, J.
Habermas, M. Albrow). V duchu týchto názorov v sú�asnom období
ur�ujú hlavnú úlohu v medzinárodnej politike skôr USA, Rusko a
Japonsko. Po roku 1989 Európa zatia� nevyužila priestor pre nájdenie
novej identity, predovšetkým v zmysle duchovného spolo�enstva. Je
na�alej zmietaná neistotou skon�enej bipolarity, ktorá je sprevádzaná
taktiež narušením zaužívaného systému hodnôt. Súhlasíme s M.
Go�covou, že len postupne si „Európa zvyká na skuto�nos�, že novo
otvorené oblasti strednej, juhovýchodnej a východnej Európy, sú taktiež
Európou a nie nepriate�ským priestorom vo�i ktorému sa roky
vymedzovala. Desa� rokov zjednocovania Nemecka dokazuje, ako
�ažké je nájs� cestu k vzájomnému pochopeniu.“ [5] Prejavuje sa
potreba harmonizácie ekonomického a hospodárskeho momentu v
živote �loveka a spolo�nosti s momentom duchovného sebapoznávania
a sebaotvárania sa vo�i svetu.

Proces formovania európskej identity je prejavom paradoxu: reálnej
potreby európskej integrácie na strane jednej a skuto�nos�ou, že Európa
sa konštituovala a aj v sú�asnosti zostáva ako Európa národov na strane
druhej. Európske zjednotenie sa môže uskuto�ni� len pomocou národov
a ich špecifík, nie proti nim. Protire�ivos� tejto úlohy v sú�asnej Európe
má dve podoby: ako integrácia a ako separácia. To vyvoláva aj ur�ité
politické napätie medzi „európanmi“ a „nacionalistami“, resp.
eurooptimistami a euroskeptikmi. Zatia� �o v západnej Európe
prevládala tendencia k integrácii, vo východnej Európe
(postsocialistických krajinách) vzrastalo národné vedomie, �o do ve�kej
miery spôsobilo aj rozpad doterajších štátov. V obidvoch prípadoch to
zvyšuje nestabilitu nielen na európskom kontinente. Na túto skuto�nos�
poukázal už Lévi-Strauss, ktorý v prednáške prednesenej na pôde
UNESCO uviedol: „�udstvo neustále zápasí s protikladnými procesmi,
z ktorých jeden sa snaží zavie� zjednotenie, zatia� �o druhý smeruje k
udržaniu alebo obnoveniu rozmanitosti. Miesto a orientácia každej
epochy alebo každej kultúry vo vnútri systému sú také, že z obidvoch
procesov vždy iba jeden pripadá �udstvu ako zmysluplný...“ [6]
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V sú�asnosti je Európa naviac územím, na ktoré prichádzajú vlny
pris�ahovalcov a ute�encov z rôznych �astí sveta, prinášajúcich svoju
kultúru, náboženstvo, hodnotové systémy formujúce sa v rôznych
civilizáciách po stáro�ia. Zneistení Európania majú obranný reflex
uzatvára� sa pred všetkým novým alebo, v snahe potvrdi� svoje
demokratické zmýš�anie, pripúš�ajú multikultúrnu spolo�nos� ako výraz
tolerancie. „Aj tento variant však znamená Európu bez identity, Európu
ako uzavretú spolo�nos�, kde žijú ved�a seba v etnických, kultúrnych,
náboženských a politických enklávach jednotlivé komunity. Je to síce
neutrálny priestor pre bývanie ved�a seba, ale nie je to cesta k
porozumeniu a európskej identite.“ [7]

Nemecký filozof a teológ H. Küng predostiera tri koncepcie
budúcnosti Európy: Prvá možnos� je vybudovanie technokratickej
Európy propagovanej bruselskou administratívou (EU, NATO, OBSE...)
a lobbistickými skupinami jednotlivých krajín. Je to model Európy ako
spolo�ného ekonomického, sociálneho a vojenského priestoru. V tejto
Európe však Küngovi chýba jej kultúrny a duchovný rozmer. Druhou
cestou môže by� obnovenie Európy na kres�anskom základe, ako to vo
svojich sociálnych encyklikách na�rtol Ján Pavol II. Problém takéhoto
zjednotenia však spo�íva v jeho �ažkej praktickej realizovate�nosti.
Tretím, pod�a Künga jediným správnym riešením, je eticky založená
Európa. Ide o duchovný pojem Európy, ktorá je založená mravne, kde
étos bude spolo�nos� drža� pohromade. „Budúcnos� Európy je v
projekte spolo�nosti s kultúrnou mnohotvárnos�ou (pluralitná
spolo�nos�), kde žijú �udia z rôznych kultúr spolo�ne, kde dominantná
kultúra (európska kultúra) vedie neustály dialóg s prichádzajúcimi
kultúrami, dochádza k spolo�nému bytiu a dohode na spolo�ne
zdie�aných hodnotách. Budúcnos� Európy je vo vedení dialógu medzi
civilizáciami“. [8] Túto skuto�nos� zdôraz�ujú autori, ktorí svoje
intelektuálne úsilie zameriavajú na h�adanie toho, �o �udstvo i v ére
globalizácie spája, za tento integrujúci �lánok považujú predovšetkým
spolo�ne zdie�ané etické hodnoty. „Demokratická spolo�nos�“, pod�a
H. Künga, „ktorej sa nemôže a ani nesmie predpisova� svetový názor, sa
udržuje a rozvíja na základe spolo�ných etických hodnôt, kritérií a
postojov, ktorých spolunosite�mi majú by� �udia najrôznejších
náboženstiev a svetových názorov. Moderný štát správne funguje iba na
základe etického konsenzu civilnej spolo�nosti.“ [9]
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Pri svojej argumentácii H. Küng využíva „zákon výzvy a
odpovede“ pri vzniku, rozvoji a zániku jednotlivých civilizácií, ktorý
sformuloval vo svojej filozofii dejín A. Toynbee. Vznik civilizácie
Toynbee považoval za špecificky �udskú odpove� na ur�itú výzvu. Ak
„výzva“ nachádza v štruktúrach civilizácie zodpovedajúcu odpove�,
zaznamenávame jej rozvoj. Ke� sa na výzvu odpovedá neprimerane,
alebo sa neodpovedá vôbec, civilizácia sa dostáva do štádia krachu. H.
Küng v tejto súvislosti upozornil na nieko�ko skuto�ností:

1. Žijeme vo svete a v �ase, ke� pozorujeme nové nebezpe�né
napätie a polarizáciu medzi veriacimi a neveriacimi, �udmi spätými s
cirkvou a sekularistami, klerikálmi a antiklerikálmi. Na tieto výzvy
odpovedá: Demokracia nemôže preži� bez koalície veriacich a
neveriacich vo vzájomnom rešpekte!

2. Žijeme vo svete a v �ase, ke� je �udstvo ohrozené tým, �o
nazýva S. Huntington „stretom civilizácií“, napr. civilizácie moslimskej
s civilizáciou západnou. Na túto výzvu odpovedá:

Nebude mieru medzi civilizáciami bez mieru medzi náboženstvami!
A nebude mieru medzi náboženstvami bez dialógu medzi
náboženstvami!

3. Žijeme vo svete a v �ase, ke� sú lepšie vz�ahy medzi
náboženstvami blokované všemožnými dogmatizmami, ktoré môžeme
nachádza� vo všetkých náboženstvách a taktiež moderných ideológiách.
Na túto výzvu odpovedá: Nebude nový svetový poriadok bez nového
svetového étosu, bez globálneho �i planetárneho étosu navzdory
všetkým dogmatickým rozdielom.

V �om má presne spo�íva� funkcia takéhoto svetového étosu?
Globálny étos nie je nová ideológia �i superštruktúra, nemá nahradi�
špecifický étos rozli�ných náboženstiev a filozofií. Jeden svetový étos
neznamená jedinú svetovú kultúru alebo jedno jediné svetové
náboženstvo. Globálny étos je nutné minimum spolo�enských
humánnych hodnôt, meradiel a základných postojov. Je to základný
konsenzus v záväzných hodnotách, kritériách a postojoch, s ktorým
súhlasia všetky náboženstvá napriek svojim dogmatickým rozdielom a
ktoré môžu s nimi spolo�ne zdiela� aj neveriaci. [10]

Na tieto nesporne humanistické Küngove „výzvy“ jestvujú medzi
ostatnými filozofmi protire�ivé odpovede. 	as� z nich (R. Rorty, M.
Foucault) sa nazdáva, že globálna základná zhoda v otázkach étosu nie
je možná, pretože existujú len regionálne etiky, planétu so všetkými
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výzvami našej doby ponechávajú vlastnému osudu. Iní filozofi zase
obhajujú radikálny pluralizmus, v duchu filozofie postmoderny hovoria
o takých kategóriách, akými sú pravda, spravodlivos�, �udskos�
výhradne v pluráli (J. F. Lyotard, W. Welsch). Kompromis medzi
týmito polárnymi tábormi predstavujú myslitelia, ktorí sa domnievajú,
že predsa len existuje medzi �udmi rôznej národnosti, kultúry a
náboženstva nie�o spolo�né, �o by sa mohlo ozna�i� ako všeobecne
platné etické štandardy.

Názory tohto tretieho prúdu môžeme ilustrova� na prácach
M.Walzera, ktorý vystupuje tak proti regionalistickým, ako aj proti
relativistickým odporcom predstáv o všeobecne platných hodnotách a
mravných nárokoch. M. Walzer poukazuje na to, že je tu �osi ako „jadro
mravnosti“, zväzok základných etických štandardov, ku ktorým patrí
predovšetkým právo na život, na spravodlivé zaobchádzanie (taktiež zo
strany štátu), na telesnú a duševnú nedotknute�nos�. Walzer to nazýva
„minimálnou morálkou“, alebo „morálnym minimalizmom“. Mieni tým
morálne normy, ktoré majú minimálny význam, Walzer ich preto
niekedy ozna�uje aj ako „riedku morálku“. Medzi také by sme mohli
zaradi� napr. také elementárne zásady ako: „S každým �lovekom treba
zachádza� �udsky!“ (to znamená, že každý �lovek má neod�ate�nú a
nedotknute�nú dôstojnos�) alebo „	o chceš, aby nerobili iní tebe, nerob
ani ty im!“. Táto „riedka morálka“ sa prirodzene v rôznych kultúrach
rozli�ne obohacuje, absorbuje do seba rozdielne historické, kultúrne,
náboženské a politické názory.

Z toho pramenia vzh�adom na našu tému nasledujúce závery: 1.
Rozdiely medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, a im
zodpovedajúcimi formami života, koncepciami vedy, hospodárskymi
systémami, sociálnymi modelmi a spolo�enstvami viery sú tak ve�ké, že
na plnú zhodu v otázke étosu nemožno pomýš�a�, nie je teda možný
žiadny totálny etický konsenzus.

2. Nech sú však už národnostné, kultúrne a náboženské rozdiely
akoko�vek rozmanité a mnohovrstevnaté, napriek tomu ide všade o �udí.
Títo �udia majú dnes na základe moderných komunika�ných systémov
stále intenzívnejší pocit, že sú osudovým spolo�enstvom, ktoré spája
zodpovednos� za �alší vývoj života na Zemi. V sú�asnej dobe nadobúda
�udská �innos� planetárne dimenzie, a preto treba po novom a ucelene,
ako na to prvý upozornil H. Jonas, formulova� „princíp zodpovednosti“
v danej svetovej situácii. Tieto problémy zárove� nevyhnutne nasto�ujú
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potrebu h�adania a prehlbovania nových foriem komunikácie �loveka so
svetom, komunikácie medzi jednotlivými národmi, náboženstvami a
celými kultúrami, komunikácie medzi �u�mi navzájom. Žijeme v dobe,
v ktorej, ako hovorí A. Toynbee si �udstvo „bude musie� vybra� medzi
dvomi alternatívami: bu� spácha� sebevraždu, alebo sa odteraz nau�i�
ži� v optimálnom súlade“.
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This contribution focuses on one of the most important Middle Ages

personalities – Master Eckhart. The center of attention creates, on the

one hand, the discovery of Eckhart as a „mythic philosopher“, and on

the other, the impact of his thinking on the Orient nations spirituality.

Na otázku, ako je dnes alebo ako bol v minulosti Majster Eckhart

prijímaný, aký vplyv mal na svojich sú�asníkov a pokra�ovate�ov,

�iasto�ne napovedá už jeho životná pú�. Inkvizícia mala eminentný

záujem na tom, aby sa kazate�a zbavila tým, že ho ozna�í za kacíra, a to

len preto, že jeho slová boli posluchá�mi prijímané súhlasne a že jeho

texty kázní boli dokonca uchované v opisoch. „Je to vynikajúci majster,

ktorý vie rozpráva�“ – takto výstižne zhrnul jeden z dobových svedkov

dojem, ktorý vzbudzoval Eckhart.

Druhá otázka je, do akej miery bol samotnými dominikánmi

pochopený v hlavných �astiach svojich kázní. Zachovali sa nám krátke

básne, v ktorých posluchá�i (najmä ženy) vyjadrujú svoj názor:

„Znalý Majster Eckhart k nám chcel hovori� o ni�ote.

Kto to nechápe, nech žaluje Bohu:

nezasiahla ho Božia žiara.

Oprostite sa úplne a vnímajte v sebe Boha,

Ponorte sa do svojho rozumu,

a tak sa stanete š�astnými.“ ([1],318)

Už samotná skuto�nos�, že sa kázne stali predmetom veršov,

zdôraz�uje, že všetko, �o si posluchá�i vypo�uli a zaznamenali,
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považovali za dôležité. Nie je teda nijaká pochybnos� o tom, ako mocne

zapôsobil tento dominikánsky k�az na svojich posluchá�ov

a posluchá�ky. V niektorých prípadoch sú známe aj ich mená. Figurujú

medzi nimi reho�ní�ky z hornonemeckej, resp. švaj�iarskej oblasti:

Anna z Ramschwagu z kláštora Katharinental, Alžbeta z Beckenhofenu

a Alžbeta z Oya z zürišského kláštora Oetenbach. Tieto mníšky zrejme

nevnímali Eckharta len ako kazate�a, ale aj ako spovedníka

a duchovného vodcu.

„Anna tak rozpráva Majstrovi o troch skúsenostiach, o zmysle

ktorých sa dozvedela od neho: prvá sa dotýka mdloby, ktorá sa jej

zmocnila pri úvahách o Kristovom utrpení; druhá sa dotýka

pozdvihnutia k moci prevyšujúcej nebo a zem, ktoré v tomto stave

prežíva, ak sa ponorí do obrazu zm�tvychvstalého Pána, ktorý vstal z

m�tvych; a tretia sa vz�ahuje k jednému jarnému d�u, ke� bola o�arená

poh�adom na kvitnúce stromy a videla, ako všetky stromy vychádzajú

od Boha a ako od neho dostávajú život a silu. Sestra Alžbeta

z Beckenhofenu prežíva vnútorné utrpenie, o ktorom nemôže poveda�

ni� bližšie a presnejšie. Až Eckhart a jeho autorita ju „oslobodili“

svojím odporú�aním, aby všetko odovzdala do slobodnej Božej vôle

([1],468).

Uvedené duchovné a náboženské problémy jednozna�ne

predpokladajú také kvality duchovného vodcu, ktorý disponuje

potrebnou schopnos�ou vcítenia sa do ve�mi citlivej ženskej „psyché“

a ktorý sú�asne dokáže tieto fenomény triezvo a s nadh�adom usmerni�.

Na druhej strane je nutné poznamena�, že Eckhartov známy

konflikt s inkvizíciou prinútil mnohých jeho sú�asníkov a priamych

pokra�ovate�ov k ur�itej rezervovanosti k jeho osobe. V knihe „O

dvanástich bekyniach“ sa Jan van Ruysbroek obracia proti „falošným

prorokom“. Rovnaký názor nachádzame aj v jeho známej knihe „Klenot

duchovnej svadby“ (kap. 76). Majstra síce priamo neuvádza, avšak

nepriamo sa odvoláva na jeho mnohé výroky. Jan van Leuwen,

Ruysbroekov brat z kláštora augustiniánskych eremitov v Groenendale,

nijako nezakrýva svoju averziu vo�i tomuto „bystrému a jemnému

duchu“, ktorému však pod�a Janovho názoru chýba nadprirodzená

milos�. Proti Majstrovi vystupuje vo svojom spise „Knižka o u�ení

Majstra Eckharta a jeho vyvrátenie“ (napísaná okolo r. 1355). V centre

jeho kritiky je najmä majstrovo kázanie o chudobe. Tento text evidentne

vyvolal zna�nú pozornos�, napríklad v poreformnom období, ke� sa na
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túto káze� odvoláva luterán Valentin Weigel a priamo tu uvádza

Eckharta. �alší autori uvedeného obdobia považovali za vhodnejšie

neuvádza� vo svojich dielach jeho meno – osobu pozna�enú inkvizíciou.

Ostáva však skuto�nos�ou, že cez vidite�nú snahu vyhnú� sa

Eckhartovmu menu, jeho kázne a traktáty sa šírili anonymne alebo pod

cudzími menami a tak sa zachovali pre budúce generácie. Je oprávnené

na tomto mieste uvies�, že to bol predovšetkým Eckhart, ktorý preslávil

hnutie nemeckej mystiky. Alojz Dempf sa zamýš�a nad jazykovým

nadaním Majstra a poznamenáva: „Ke� plne odhliadneme od

mystického a metafyzického obsahu, budeme týmto nemeckým káz�am

v�a�ní za dve veci zásadného významu: že až ich prostredníctvom

dosiahla nem�ina mužskú zrelos� na najsilnejšie a najjasnejšie

vyjadrenie nadzmyslového. Sú�asne im v�a�íme za dov�šenie

a zdokonalenie nemeckej filozofickej a teologickej terminológie, ktorá

do dnešných dní nebola plne využitá“ ([3],35).

V �alšom období však Eckhartovmu dielu bolo súdené „strati� sa“

na viac ako 500 rokov podzemí kláštorných knižníc a archívov. Zatia�

�o Eckhartovi žiaci Heinrich Suso a Jan Tauler boli �asto spomínaní,

Majster bol opomínaný. A predsa sa aj v tejto perióde ml�ania našli

vzácne výnimky, ktoré sa k Eckartovmu menu hlásili. Patrí k nim

predovšetkým Mikuláš Kuzánsky, ktorý sa v mladosti zoznámil

v holandskom Deventri s mystickou pobožnos�ou „bratov spolo�ného

života“ a ktorý svoje filozoficko-teologické vzdelanie nadobudol

v Kolíne. Ako všestranný u�enec a milovník kníh si nechal odpísa�

ve�kú �as� Eckharova diela. Poznal jeho jedine�nos�, Majster Eckhart

bol pre�ho inšpiráciou. Výskum preukázal, že tento vplyv pôsobil na

Kuzánskeho po celé dve desa�ro�ia (1439 – 1459), aj ke� Majstra vo

svojich dielach uvádza iba na dvoch miestach: v spise „Apologia doctae

ignorantiae“ a v kázni „Ku slávnosti Zjavenia Pána“. Dôležitý bol

pre�ho pojem Boha a jeho u�enie o cnosti.

�alší rozvoj mystickej pobožnosti orientovaný na Eckharta

prebiehal v podobe akéhosi skrytého spodného prúdu. Tu je nutné

spomenú� šírenie Eckhartových latinských a nemeckých spisov

kartuziánmi. Tento pustovnícky rád, založený Brunom Kolínskym pri

Grenobli, bol svojím úsilím o život v tichom rozjímaní priam

predur�ený pre Eckharta. V praxi to znamenalo, že mnísi �ítali jeho

spisy a odovzdávali ich �alej. S kartuziánmi sa úzko stýkali M.

Kuzánsky, ako aj už spomenutí „bratia spolo�ného života“.
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Prejavy eckhartovsko-dominikánskej mystiky akoby „vsakujú“ do

zeme, aby sa – obrazne povedané – stretli v podzemí dejín a nanovo sa

neskoršie objavili v plnej sile na povrchu. Prítomnos� Eckhartovho

ducha v spodných vrstvách dokazujú napr. stúpenci reforma�ného

a poreforma�ného spiritualizmu. Zaujímavá je aj skuto�nos�, že

bazilejské vydanie Taulerovho diela z rokov 1521/22, usporiadané

Adamom Petrim, obsahuje aj niektoré Eckhartove kázne, ktoré Tauler

oce�oval pre ich podnetnos�, aj ke� sa vydavate�ovi javili �ažko

zrozumite�né.

V tom istom období (1516 – 1518) zverejnil Martin Luther

anonymný mystický spis – frankfurtskú „Nemeckú teológiu“. Aj ke� tu

priame zmienky o Eckhartovi absentujú, prvý vydavate� tohto

frankfurtského spisu sa domnieval, že v �om je prítomný Taulerov hlas,

hlas �lena „rádu kazate�ov“ – t.j. prominentného Eckhartovho žiaka.

Eckhartovo myšlienkové dedi�stvo sa tak postupne dostáva na povrch

všade tam, kde v protestantizme ožíva mystická pobožnos�. Tak to je

u Valentína Weigela, Jakoba B�hma a v okruhu ich stúpencov, ale aj

v latinskej pobožnosti, v kabalistickej a kres�anskej mystike.

Až po�iatkom 19. storo�ia, t.j. v období nemeckého idealizmu

a romantiky, za�ína vzkriesenie a znovuobjavenie Eckharta. Táto

„renesancia“ je spätá s menami Franza von Baadera, J.G. Fichteho, G.

W. F. Hegela, Karla Rosenkranza a Josepha G�rreesa. Neskoršie sa

k nim pripojili A. Schopenhauer a F. Nietzsche, ktorý sa na ve�kého

dominikána aj ob�as odvoláva. Toto oživenie je však na druhej strane do

ur�itej miery problematické. A to preto, že v uvedenom období nebolo

ešte dostupné obsiahle a vierohodné vydanie Eckhartových textov.

Latinské spisy, rovnako ako texty k Eckhartovmu procesu neboli zatia�

známe. Sú�asne je potrebné upozorni� na skuto�nos�, že nehistorické

zjednocovanie mystiky, o ktoré sa pokúšali niektorí idealistickí filozofi,

viedlo ku skresleniu Eckhartovho obrazu. Marburský cirkevný historik

Ernst Benz v tejto súvislosti poznamenáva: „Rôzne mystické systémy

raz Eckharta, raz Taulera, potom B�hma, Paracelsa a Oetingera smelo

prevádzali na spolo�ného menovate�a, �o sa nezaobišlo bez �astých

nedorozumení a výkladov meniacich zmysel. Osobitný výskum by si

zasluhovalo predovšetkým porovnanie Eckhartovej a B�hmovej

mystiky“ ([4],109).

Ak máme �alej analyzova� cestu Eckhartovej recepcie, považujeme

za opodstatnené uvies� výsledok zberate�skej �innosti Franza Pfeiffera.
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Svoje vydanie nemeckých Eckhartových diel predložil už v roku 1857.
Okrem traktátov a sentencií obsahovalo toto vydanie až 110 kázní.
Otázka pravosti týchto zna�ne rozdielnych textov ostáva do dnešních
dní nevyriešená. V rozpätí rokov 1874 – 1893 vydáva Wilhelm Preger
trojzväzkové „Dejiny nemeckej mystiky v stredoveku“. Pojem
„nemecká mystika“ používa už v roku 1831 Hegelov žiak Karl
Rosenkranz, pôsobiaci v Krá�ovci. Definoval ho slovami: „Tento pojem
zah��a mystickú špekuláciu Majstra Eckharta a jeho kruhu ako
po�iato�né štádium vývoja nemeckého ducha, ktorý bol zav�šený
v Heglovej univerzálnej vede – v syntéze“ ([5],11).

V druhej polovici 19. Storo�ia je analýza Eckhartovej recepcie
spätá s dominikánom Heinrichom Susom Deniflom. Práve on odhalil, že
základom „nemeckého“ Eckharta je Eckhart „latinský“. Roku 1866
objasnil, akou silnou osobnos�ou scholastiky bol práve tento nemecký
mystik. Že bol na jednej strane úzko spätý s kres�anskou tradíciou, teda
že nebol nijaký kritik cirkvi alebo prvý reformátor, alebo dokonca
Lutherov predchodca, ale že bol orientovaný na Origena a Augustína.
Na druhej strane Denifle dospel k záveru, že Eckhart bol dominantnou
osobnos�ou vlastného rádu. Aj ke� bolo potrebné Denifleho závery
v niektorých aspektoch modifikova�, neskorší výskum z vä�šej miery
potvrdil jeho postuláty.

Po�iatkom 20. storo�ia sa objavili vydania Eckhartových diel
z iniciatívy Gustáva Landauera (Berlín 1903) a Hermanna B�ttnera
(Jena 1903). Landauer ospevoval Eckharta ako �loveka, ktorý „smelo
pohne mozgom i srdcom“, a ako tvorcu „nemeckej vedeckej prózy“.
Landauerova edícia zapôsobila aj na mladého Martina Bubera.
Korešpondencia medzi nimi sved�í o tom, že dominikán Eckhart bol
obidvom vnútorne blízky – u Bubera síce len na krátke obdobie,
u Landauera až do jeho násilnej pred�asnej smrti v roku 1919. V roku
1920 vydáva Buber nanovo Landauerovu knihu o Eckhartovi.

V tejto súvislosti považujem za vhodné uvies� aj román
o Eckhartovi od Paula Gurka, vyznamenaný v roku 1925 Cenou mesta
Kolína a knihu „Srdce Bohom pochválené“, ktorú roku 1938 napísal
Ewin Guido Kolbenheyer. Ide v nej o výstižné zobrazenie epochy
a stavu stredovekej nemeckej mystiky dioptriami 20. a 30. rokov
minulého storo�ia. Nachádzame tu tak �alší možný spôsob Eckhartovej
recepcie.Aj ke� táto štúdia neumož�uje obsiahnu� všetky �iastkové
dopady Eckhartovej koncepcie na 20. storo�ie, považujem za nutné
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upozorni� ešte na dvoch významných myslite�ov – C.G. Junga a E.
Fromma.

Eckhartove texty, pod�a môjho názoru, vníma Jung predovšetkým
ako historické materiály, ktorými je možné „obohati�“ plody
psychických prejavov dnešného �loveka. Slúžia tiež ako doklady,
názorné materiály a podporné prostriedky hermeneutiky. Ak je teda
priebeh „satori“ v zene chápaný „ako prenikanie vedomia ohrani�eného
formou Ja do formy pravého Ja, ktoré nie je v zajatí Ja“ ([6],205), potom
v ur�itých výrazoch kres�anských mystikov nájdeme jeho psychické
ekvivalenty, ktoré vyzývajú na porovnanie. Na tomto mieste ide o �as�
kázní o chudobných duchom – Beati pauperes spiritu.

Na �alších miestach svojho rozsiahleho spisu vníma Jung Majstra
Eckharta ako „svet obopínajúceho ducha, ako najkrajší kvet stromu liber
spiritus, ktorý ozna�uje po�iatok 14. storo�ia“ ([6],207). Samotného
Junga viaže k tomuto „svetu obopínajúceho ducha“ osobný vz�ah.
Skuto�nos�, že z kacírstva obvinený dominikán upadol na nieko�ko
storo�í do zabudnutia, sa Jung usiluje chápa� ako „dôvod na útechu“,
dotýkajúcu sa jeho vlastnej, �asto opomínanej tvorby. V jednom zo
starších Jungových listov �asto nájdeme opakovaný povzdych: „	asto
musím myslie� na Majstra Eckharta, ktorý upadol na 600 rokov
v zabudnutí. Sústavne sa pýtam, pre�o sa do dnešných dní nenašiel
nikto, kto by aspo� videl, o �o mi ide“ ([6],432).

Eckhartove myšlienky do ur�itej miery mali dopad aj na E.
Fromma, ktorý pôsobil najmä v anglicky a nemecky hovoriacich
krajinách. Analytik a filozof sociálnych vied, ovplyvnený rozli�nými
duchovno-náboženskými prúdmi (židovstvo, psychoanalýza,
marxizmus), sa pokúšal o vytvorenie akejsi humanistickej religiozity.
Tento proces zobrazil napr. v knihách „Psychoanalýza a zen-
budhizmus“ a „Vyzvanie Boha a �loveka“. Majstrovi Eckhartovi
a kres�anskej mystike venoval Fromm pozornos� po celé desa�ro�ia.

Vo svojom neskoršom diele “Ma� alebo by�“ vysoko oce�uje
Eckhartovo u�enie o „bytostnom“ �loveku. O bytostného �loveka, pod�a
Fromma, by sme mali usilova� práve v tejto dobe krízy a skúšky.
Rozlišuje dva existen�né, resp. životné postoje. Pre prvý je ur�ujúci
modus by�, pre druhý ma�. Duch spolo�nosti sa prejavuje pod�a toho, �i
dominuje by� alebo ma�. Fromm sa vyjadruje jednozna�ne: „Vlastnícka
orientácia je charakteristická pre západnú priemyselnú spolo�nos�,
v ktorej je dominantnou témou života hlad po peniazoch, sláve a moci“
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([7],23). „Eckhart vyjadril rozdiel medzi ma� a by� tak výrazne a jasne a
analyzoval ich tak dôkladne, ako sa to nikdy nikomu nepodarilo“
([7],53). Základom Frommovho výkladu sa stala známa káze� „O
chudobe k prvému blahoslaveniu v Ježišovej kázni na hore“. Pod�a
Fromma, ktorý neašpiruje na odborný Eckhartov výskum, ale snaží sa
nájs� vzor pre obnovu spolo�nosti, slúži Majster svojou interpretáciou
tomuto zámeru. Aj ke� sa táto Frommova interpretácia stretla s malým
pochopením, predsa len môže by� vnímaná ako doklad aktuálnosti
a akceptovate�nosti Majstra Eckharta.

Dejiny vplyvu Eckhartovej mystiky nadobudli v 20. storo�í
osobitnú podobu, resp. takú, v ktorej dochádzalo k stretávaniu, t.j.
k dialógu so spiritualitou Východu a �alekého východu. Tento proces
sa zrodil už na po�iatku 19. storo�ia. Zaujímavé je, že to boli stúpenci
toho istého duchovného prúdu, t.j. romantiky, ktorí Eckharta nanovo
objavili a ktorí, reprezentovaní napr. Friedrichom Schlegelom, prejavili
nadšenie pre Indiu. Vo všeobecnosti môžeme konštatova�, že medzi
idealisticky interpretovanou nemeckou mystikou a indickou filozofiou
jestvuje vnútorné prepojenie. Skôr ako bolo možné pristúpi� k ich
konfrontácii, bolo potrebné objasni� ve�a vlastných i cudzích postojov.

Uskuto��ovali sa najrozmanitejšie porovnania. Napr. v �asto
uvádzaných Giffordských prednáškach (1931) švédskeho arcibiskupa
Nathana S�derbloma nájdeme myšlienku: „Indický žobravý mních túži
po tom istom stave ako nemecký mystik ([8],53) – mieni Majstra
Eckharta (pozn. autora). Indický religionista Sarvepalli Rádhakrišnan
v roku 1961 konštatoval, že jestvujú dôvody, pod�a ktorých môžeme
západný mystický element v Indii považova� za prínos.

�alší vývoj kontaktov medzi Západom a Východom, podporovaný
impulzmi z obidvoch strán, sa �iasto�ne odvíjal v zložitých
podmienkach. Na Západe, najmä v nemecky hovoriacej oblasti, vládla
po celé desa�ro�ia antimystická atmosféra. Programový spis Emila
Brunnera, patriaci k prúdu ranej dialektickej teológie Karla Bartha,
s názvom „Mystika a slovo“ pripúš�a iba jednu alternatívu: „bu�
mystika, alebo slovo“.

Na tomto pozadí nadobúdajú zásadný význam religionistické
porovnávacie práce, akou je napr. „Západná a východná mystika“ od
Rudolfa Otta. Ten ukazuje, ako sa v mystike „v skuto�nosti ozývajú
mocné ve�né motívy �udskej duše, ktoré neberú na zrete� rozdiely
klímy, svetových strán alebo rasy a ktoré pri porovnaní vykazujú takú
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vnútornú spriaznenos� duchovnej a emocionálnej povahy, že je to až
obdivuhodné“ ([9],2). Toto presved�enie vedie autora k záveru, že
mystika má rozmanité podoby – v náboženstve, etike, umení a �alších
duchovných oblastiach. Tieto rozmanité formy nie sú, pod�a R. Otta,
podmienené rasou ani prostredím. „Môžu sa vyskytova� v rámci jednej
a tej istej rasy �i kultúrnej oblasti, a dokonca môžu ostro vystupova�
proti sebe navzájom“ ([9],3).

Ernst Benz, ktorý vysoko cenil Ottov prínos vzh�adom na „Majstra
Eckharta v Japonsku“, upozor�uje na to, že R. Otto bol prvým
nemeckým religionistom, ktorý osobne navštívil japonské zenové
kláštory, viedol tu nábožensko-filozofické rozhovory s japonskými
majstrami zenu a ukázal na príbuznos� medzi ur�itými skúsenos�ami
eckhartovskej a zen-budhistickej mystiky. Benz, ktorý je známy ako
vydavate� Eckhartovho diela a odborník na nemeckú mystiku a ktorý
nieko�ko prác venoval dialógu medzi západným a východným
náboženstvom, hovorí o duševnej spriaznenosti medzi zenom
a Majstrom Eckhartom. Predpokladá konvergenciu medzi Eckhartovým
transcendentným zážitkom a charakteristickou transcendentnou
skúsenos�ou zenu. Diskusiu na túto tému otvoril už v roku 1923 R. Otto,
ke� vo svojich �lánkoch o numinóznom súcne zdôraz�oval analógiu
medzi zenom a Eckhartom.

Zna�ný záujem o Eckharta je badate�ný aj na druhej strane, t.j.
u japonských zen-budhistov. Tento záujem o Eckharta zosilnel vtedy,
ke� boli jeho knihy vydané v angli�tine. Ke� napr. knieža Karlfried
D
rckheim pôsobil v Japonsku (v rokoch 1938 – 1947) v kultúrno-
diplomatických službách, stretol sa na svojich prednáškach o Eckhartovi
so zna�ným záujmom posluchá�ov. Nebol to však záujem jednostranný.
Už v roku 1920 uvedený knieža, známy ako univerzitný profesor
a zakladate� inicia�nej terapie (cesty duchovného cvi�enia), dochádza
postupne k záveru o úzkom prepojení medzi káz�ami Eckharta a knihou
Lao-c´ „Tao – te – �ing“. Poukazuje nielen na duchovnú príbuznos�
obidvoch myslite�ov Západu a Východu, ale najmä na príbuznos�
existenciálnu, spirituálnu. Ako sám poznamenáva, pre jeho celú
terapeutickú prácu sa zen stal ve�mi podnetným a prístup k nemu mu
umožnila dôkladná znalos�Majstra Eckharta.

V obdobnej súvislosti môžeme uvies� Daisetza Teitara Suzukiho,
ktorý ako jeden z prvých oboznámil anglicky hovoriaci svet so zenom.
Tak sa v jeho po�atí spojila – avšak v opa�nom smere, t.j. z Východu na
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Západ - zenová spiritualita s Eckhartovou mystikou. V úvode svojho
rozsiahleho diela „Mysticizmus: kres�an a budhista“, vydaného roku
1957 v Londýne, zaradil rozsiahlu kapitolu o Eckhartovi. Suzuki je
nato�ko fascinovaný analógiami a „zhodami“, že dominikánskemu
mníchovi z 13. storo�ia hrozí, že sa z neho stane u�ite� zenu. „Vždy,
ke� objavím podobné súznenie, zosiluje vo mne presved�enie, že
kres�anské náboženské skúsenosti sa od budhistických v zásade
neodlišujú. Všetko, �o nás rozde�uje, je terminológia. Ta nás odde�uje
a vedie k zbyto�nému mrhaniu síl“ ([10],17). Pod�a Suzukiho by sa mal
vedecký záujem koncentrova� na h�adanie akejsi spolo�nej základne
Východu a Západu, ktorá by mala by� duchovným východiskom a „z
ktorej by sa dala vy�aži� svetová kultúra“ ([10],21).

Práve tento zásadný záver je badate�ný aj u E. Fromma
v spomenutej knihe „Ma� alebo by�“, v ktorej pátra po „duchovnom
základe novej spolo�nosti“ a porovnáva Eckharta s japonským
básnikom Bašóom (1644 – 1694) – „Eckhart a budhizmus sú
v skuto�nosti len dva dialekty tej istej re�i“ ([7],29). Otázkou však
ostáva, �i je tento dialóg Východu a Západu tak jednoduchý
a priamo�iary. Japonskí religionisti zaujímajú pri riešení tejto otázky
zna�ne rezervovaný postoj. Potvrdením je, pod�a ich názoru, negatívna
(apofatická) teologická tradícia a rozvážna špekulácia mahájanskeho
budhizmu o „prázdnote“ (šúnjatá) v interpretácii Kitara Nišida (1870 –
1945). „Ozajstný Boh nezodpovedá bežnej predstave o Bohu, ale je skôr
božstvom, o ktorom hovoria západní mystici“ ([11],177). Autor tu má
zrejme na mysli Eckhartovo odlišovanie medzi Bohom a božstvom, t.j.
medzi osobným a neosobným v náboženstve.

Domnievam sa, že nazna�ené odlišovanie vychádza z rozdielneho
vymedzenia kres�anských a budhistických pojmov „bytie“, „prázdnota“,
„božstvo“. „Kres�anský mystik oslovuje aj toto posledné súcno
pomenovaním Ty alebo On. Pod�a analýzy zenu však Ty alebo On ešte
nie je posledným súcnom. Sme tu zasa konfrontovaní so základnou –
v tomto prípade epistemologickou – zložkou budhizmu všeobecne
a osobitne zen-budhizmu: s presved�ením, že posledné súcno nemôže
by� nijako vyjadrené ani myslené“ ([5],28).

V tejto súvislosti by sme nemali zabudnú� okrem iného na to, že
zhodné alebo príbuzné termíny sa používajú v rozdielnych štruktúrach
myslenia. Musíme si uvedomi�, že japonská škola v Kjóte (Nišada),
výrazne orientovaná na zen-budhizmus, sa zameriava na Buddhu
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Amidu, šin-budhizmus lásky a zbožnosti srdca. Práve z tohto ponímania
pramenil spôsob nazerania Boha. V Eckhartovom myslení sa zasa
spájajú prvky druhej duchovnej tradície – kres�anskej viery, gréckej
filozofie a predovšetkým mystickej skúsenosti novoplatonizmu. Sú�asne
Eckhart hovorí o Bohu v tradi�nom ponímaní a paralelne s tým sa jeho
úvahy priklá�ajú k nie�omu, �o je bez spôsobu. Je teda otázne, �i je
možné pri konfrontácii Východu a Západu zahrnú� sem „celého“
Eckharta, alebo skôr postupova� selektívnym spôsobom, aby sme
u tohto kres�anského mnícha mohli nájs� ur�ité analógie so zen-
budhizmom.

Tieto hypoteticky postavené konštrukcie však dokumentujú
skuto�nos�, že v dvoch dejinných horizontoch a na dvoch vzdialených
miestach sa zjavili nezávisle od seba dve do zna�nej miery analogické
štruktúry myslenia. Môžeme sa teda domnieva�, že sa tu v obidvoch
prípadoch objavuje celostná štruktúra, ktorá nevznikla na základe
nejakého subjektívneho želania jednotlivcov, ale ktorá je naopak
determinovaná základnými – univerzálnymi – pomermi a vz�ahmi,
ktorým sa �lovek a jeho myslenie sústavne prispôsobujú.
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This artickle analyzes a philosophy from one of the most prestigious

Russian philosophers from the half of the twentieth century who was N.

A. Ber�ajev. He was a filtration of the both national and external ideas

which he spread in a spirit of the personalize and existentialism. He

studied a man in a various of dimensions, a problem of figure as

absolute centre and the topmost value, a problem of the artistic

creativity, a reason of the history, liberty and a crise of Christianity.

N. A. Ber�ajev (1874-1948) bol predstavite�om

personalizmu, existencializmu a ruskej náboženskej filozofie, ktorá sa

rozvíjala v prvej polovici XX. storo�ia v tzv. „striebornej dobe ruskej

kultúry“. Rozpracoval myšlienku tvorivého kres�anského

antropologizmu, ktorý bol zameraný na tvorbu a tvorivos�, dušu

a duchovnos�, zmysel života, slobodu a pokrok. Osou jeho úvah sa stal

vz�ah �loveka a Boha, ktorý vyvrcholil v osobe Krista ako ideálneho

vzoru boho�loveka. Ber�ajev napísal, že pokia� ide o problém teodícey,

„považuje sa za syna Dostojevského“, ktorého na nieko�kých miestach

(vo svojich dielach) nazval prorokom ruskej revolúcie, pretože mnohé

prvky, ktorými bola „nasiaknutá“ ruská revolúcia, Dostojevský

anticipoval a precízne definoval. Ako tvrdil Ber�ajev, Dostojevský bol

obdarený schopnos�ou objavi� metafyziku ruskej revolu�nosti.

O Dostojevskom napísal, že „mal geniálny dar odha�ovania h�bok

a objavovania posledných medzí. Nikdy neostáva uprostred, nezastavuje
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sa pri prechodných stavoch, vždy ho pri�ahuje posledné a definitívne.
Jeho tvorivý umelecký akt je apokalyptický, v tom je Dostojevský
skuto�ne ruský národný génius.“([1], s. 607) Vysoko si ho cenil ako
psychológa a metafyzika, pretože odha�oval dialektiku �udského
myslenia a cítenia. „Celá Dostojevského tvorba, to je antropologický
objav - odhalenie �udskej h�bky, nielen duševnej, ale aj duchovnej.
Odha�ujú sa mu �udské myšlienky a �udské vášne, ktoré už
nereprezentujú psychológiu, ale ontológiu �udskej podstaty.“ ([1], s.
607) Dostojevského považoval za najvä�šieho ruského génia a pod�a
jeho názoru práve jeho tvorba bola „zrkadlom“ ruského myslenia.

Ber�ajev vyjadril presved�enie, že ruské h�adanie pravdy vždy
nadobúdalo apokalyptický alebo nihilistický charakter, dokonca sa
vyjadril, že „to je ruská národná �rta“, pri�om sa ruský nihilizmus
a ateizmus odlišuje od západného nihilizmu a ateizmu. „Dostojevskij do
h�bky odhalil apokalypsu a nihilizmus v ruskej duši. Práve preto uhádol,
aký charakter nadobudne ruská revolúcia. Pochopil, že revolúcia je
náboženský fenomén, že rieši otázku Boha... Pre Dostojevského je
problém ruskej revolúcie, ruského nihilizmu a socializmu, ktorý je
v podstate náboženský, otázkou Boha a nesmrte�nosti.“ ([1], s. 608)
Ke� Ber�ajev písal o zdrojoch svojej filozofie priznal sa k tomu, že mu
bol bližší Kantov dualizmus a Schopenhauerov pesimizmus (lebo boli
bližšie k pravde) ako Fichteho univerzálne Ja, resp. Heglove chápanie
objektivizácie ducha, aj napriek tomu, že ruskej duchovnej atmosfére
toho �asu a tiež náboženskej filozofii, ktorú rozvíjali jeho priatelia
a známi filozofi, bol predsa len bližší Hegel a Schelling než Kant
a Schopenhauer.[2] Aj pod vplyvom Tolstého, Dostojevského,
Turgeneva, Lermontova, Gercena, ale aj Nietzscheho, Šestova, Franka
a iných za�al Ber�ajev chápa� zvrátenos� dogmy o nemenných
spolo�enských hodnotách a tradícii, o morálnych predsudkoch, o vz�ahu
viery a poznania, o probléme „bohoh�adania“ a iných. Po�as
univerzitných štúdií bol ovplyvnený dielami Marxa a Nietzscheho. Bol
to „trend“, ktorému sa nevyhol ani jeden z jeho priate�ov. Tento fakt
komentoval neskôr jeho priate� S. Levický, ke� napísal, že za�iatok
renesancie ruskej náboženskej filozofie bol spojený s dvoma
„antikristami“ - s Marxom a Nietzschem.

Bol rozporuplným filozofom, ktorý sa snažil spoji� marxistickú
kritiku spolo�nosti s idealizmom vo filozofii. Kniha Subjektivizmus a
individualizmus v spolo�enskej filozofii (1901) zaujala mnohých svojou
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kritikou marxizmu v duchu filozofie I. Kanta. Ber�ajev nebol jediný,
ktorý prešiel cestou od marxizmu k idealizmu. Podobný prechod
zaznamenávame aj v názoroch P. Struveho, S. Bulgakova, S. Franka
a iných, ktorí publikovali svoje �lánky v zborníku Problémy idealizmu.
�alšou ne�ahkou cestou, ktorou prešiel, bola cesta ku kres�anstvu.
Odrážala logiku duchovného vývoja mnohých predstavite�ov ruskej
inteligencie na za�iatku XX. storo�ia. Toto obdobie bolo pozna�ené
zmenami v duchovnej kultúre, ktoré boli sprevádzané h�adaním novej
filozofie a zostreným náboženským a mystickým h�adaním. Ako tvrdil
sám Ber�ajev, „ruská filozofia nikdy predtým nedosiahla takú
vycibrenos� ako v tom �ase.“1 S hlbokým záujmom sa medzi filozofmi
diskutovalo o myšlienkach Schellinga, Nietzscheho, Marxa, Solovjova,
Dostojevského i Tolstého. Tieto diskusie boli h�adaním nového
myslenia odlišného od scientizmu, ako aj od racionalizmu, ktorý
za�iatkom nášho storo�ia ovplyv�ovali ruskú filozofiu. Vidite�ným
prejavom tohto nového myslenia bol symbolizmus, ktorý sa ako smer
objavil v literatúre, a náboženská filozofia.

Základnou kategóriou Ber�ajevovej filozofie bol pojem osobnos�.
Pozornos� venoval odhaleniu jej podstaty a jej protire�ivému
charakteru, alebo ako tvrdil, jej „tajomstvu“. Predpokladal, že tajomstvo
bytia je postihnute�né iba v �udskej existencii. Odmietal akúko�vek
esenciálnu filozofiu, ktorá sa snažila postihnú� všeobecnú zákonitos�
bytia, lebo na ceste jej realizácie dochádzalo k zabudnutiu na osobnos�.
Ber�ajev neveril v „trvácnos� a pevnos�“ objektívnej reality, bol
presved�ený o tom, že bytie je – ak použijeme Kantovu terminológiu-
transcendentálnou ilúziou. Presadzoval myšlienku, že v skuto�nosti
existuje len svet vytvorený ako produkt cie�avedomej �innosti �loveka,
pretože len subjekt je existenciálny a iba on je schopný vytvori� realitu.2

Objektívny svet odmietal nie ako nejakú fyzickú realitu, ktorá prebýva
vo forme svojho empirického jestvovania, ale ako hodnotu. Rozhodol sa
v individuálnom bytí - v osobnosti odhali� pravdu reality, lebo reálny
v axiologickom zmysle môže by� len duch. A tak sa duch stal základom
sveta. Nešlo však o ideálny, univerzálny základ sveta, ale o konkrétny,
osobný, subjektívny duch, ktorý sa odha�uje len v osobnom jestvovaní.
Chápal ho personalisticky, ke� tvrdil, že „vo ve�nej ríši ducha nie je ni�
rodové, kolektivistické ani masové - všetko je osobné (konkrétne) a tiež
univerzálne a zjednotené. Duch je najreálnejšia reálnos�, lebo
subjektívne - osobné je objektívnejšie než objektívne - reálne.“ [3]
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�lovek pod�a Ber�ajeva žije sú�asne v nieko�kých svetoch
v závislosti od rôznych aktivít, ktoré vykonáva: žije vo svete
každodenného života, v náboženskom, vedeckom, umeleckom,
politickom, hospodárskom a pod. Všetky tieto svety ovplyv�ujú
formovanie jeho osobnosti. Okrem toho je �lovek dvojakou bytos�ou
(„božskou a zvieracou“, slobodnou a otrockou), a preto je jeho poznanie
orientované rôznymi cestami - môže vychádza� z božskej podstaty alebo
zo živelnej - démonickej podstaty. Odhalenie tejto dvojakej �udskej
podstaty neuskuto�nil Ber�ajev, bola odhalená už dávno pred ním
v dielach Dostojevského, Kierkegaarda, Nietzscheho a iných filozofov.
V ich filozofických koncepciách dostal �lovek rôzne prívlastky: bol
považovaný za mu�eníka (Dostojevský), bol hnaný vô�ou k moci
(Nietzsche), poci�oval strach a úzkos� (Kierkegaard) a pod.

Ber�ajev tvrdil, že �lovek má „vedomie osobnosti“, �o sved�í
o jeho vyššej prirodzenosti a povolanosti. Ako osobnos� je výnimo�ný,
jedine�ný a neopakovate�ný, rozvíja sa a obohacuje. Existencia
osobnosti predpokladá diskontinuitu a nemožnos� vonkajšej
determinovanosti. ([2], s. 20) Osobnos� nemôže by� momentom
svetovej evolúcie, nepatrí do prírodnej hierarchie, lebo vývoj sveta je
pre �u priúzky. Ako napísal Ber�ajev, „�lovek je ve�kou hádankou“, je
mikrokozmom, ktorý je schopný postihnú� v individuálnej forme
univerzum. Snažil sa h�ada� a nachádza� univerzum v osobnosti a nie
osobnos� v univerze. Tajomstvom a tiež špecifikom osobnosti pod�a
jeho názoru je to, že „ona nie je ani nemôže by� �as�ou vo vz�ahu
k akémuko�vek celku, akoko�vek ve�kému, ba celému svetu... osobnos�
nie je �as�ou univerza, to je práve jej �as�ou a kvalitou“. ([2], s .20-21)
S týmto súvisí aj to, že osobnos� môžeme poznáva� len v nekone�nej
subjektivite z �oho v kone�nom dôsledku vyplýva, že ide predovšetkým
o etickú a duchovnú kategóriu. Ke�že je osobnos� len duchovnou
kategóriou „znamená slobodu a nezávislos� �loveka na prírode, na
spolo�nosti, na štáte, nie je však len egoistickým sebapotvrdením, ale
práve naopak.“ ([2], s. 31)

Osobnos� je absolútnym existenciálnym stredom, ktorý nemôže
by� ur�ený ani determinovaný zvonku, lebo všetko, �o je takto
determinované, je založené na objektivite a objektivizácii a je neosobné.
Pod�a Ber�ajeva �lovek, resp. �udská osobnos� predstavuje najvyššiu
hodnotu. Nie vždy to však tak bolo. V súvislosti s týmito úvahami
hodnotil význam kres�anstva v dejinách �udstva a tvrdil, že tento
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fenomén sa prejavoval vo vz�ahu k �loveku kladne i záporne: považoval
�loveka za obraz Boží a tiež ho ponižoval a trestal za jeho hriešnos�. Ak
�lovek vstupuje do spolo�nosti, dochádza k odcudzeniu �udskej
prirodzenosti, k vrhnutiu do predmetného sveta. Toto vrhnutie je
sprevádzané objektivizáciou, �iže podria�ovaním sa nie�omu. Na
rozdiel od procesu objektivizácie má �lovek snahu transcendova� seba
samého, t.j. prechádza� k transubjektivite. Na tejto ceste (v tomto
aktívnom a dynamickom procese) sa �lovek stretáva s Bohom. Podstata
pojmu osobnos� sa rozplýva na pozadí vz�ahu indivíduum a osobnos�
a �alej sa konkretizuje a prehlbuje v súvislosti s odkrývaním �alších
nemenej zložitých vz�ahov: osobnos� a zmysel dejín, osobnos� a tvorivá
�innos�, osobnos� a „boho�lovek“, osobnos� a génius, zmysel tvorby
a iné. Ber�ajev považoval za dôležité urobi� rozdiel medzi osobnos�ou
a indivíduom. Konštatoval, že „osobnos� nevzniká z rodového
kozmického vývoja, nerodí sa z otca a matky, ale pochádza od Boha... je
svedectvom toho, že �lovek je priese�níkom dvoch svetov, že v �om
prebýva boj ducha a prírody, slobody a nutnosti, nezávislosti
a závislosti.“([2], s. 32) Na rozdiel od toho je indivíduum
naturalistickou kategóriou, ktorá je spojená s materiálnym svetom, má
biologický pôvod a je determinovaná rodovou a spolo�enskou
dedi�nos�ou. �lovek ako indivíduum je egocentrikom, naopak, ako
osobnos� prekonáva svoju egocentrickú uzavretos� a pod�a slov
Ber�ajeva otvára v sebe univerzum. Egocentrizmus totiž bráni
osobnosti realizova� plnos� života „osobnos� predpokladá vystúpenie zo
seba k inému a iným“. ([2], s. 36) Existencia osobnosti si vyžaduje aj
existenciu nadosobných hodnôt - ako písal Ber�ajev - �udská osobnos�
by neexistovala, keby neexistovalo vyššie bytie ku ktorému môže
�lovek smerova�. „Universální a takzvané nadosobní hodnoty nepat	í ke
sv
tu objekt�, ale ke sv
tu subjektivity. Práv
 objektivizace
universálních hodnot vede k zotro�ení �lov
ka... �lov
k, tzv.
individualita... je existenciálnejší než lidstvo samo, lidstvo má pouze
hodnotu všelidské jednoty v lidském sv
t
... osobnost není v�bec ni�ím
�áste�ným, není žádnou �ástí protikladnou univerzsálnímu... osobnost je
universální... Universální je zkušeností v subjektu a nikoli realitou
v objektu.“ ([2], s. 33)

N. Ber�ajev vytvoril existencialistickú koncepciu „nad�loveka“
v rámci ktorej rozoberal problémy, ktoré trápili jeho, no trápia aj
postmoderných filozofov. Nietzscheho slová „Boh je m�tvy“
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interpretovali mnohí filozofi, okrem iných aj Heidegger a Sartre. Pod�a
O. Semaka Heidegger svoju interpretáciu Nietzscheho stanoviska
zakladal na výrokoch „pomätenca“ na rozdiel od Ber�ajeva, ktorý bol
presved�ený o tom, že Nietzscheho trápilo, že Boh je m�tvy a túžil, aby
sa vrátil, a práve táto túžba ho viedla k idei nad�loveka. ([4], s. 560)
V súvislosti s týmto je zaujímavé zamyslie� sa nad problémom slobody
a tvorivosti a pozrie� sa na� o�ami dvoch filozofov, ktorí tvoria svoje
filozofické koncepcie v „medziach“ tej istej duchovnej iniciatívy
a zárove� vychádzajú z jednej (Nietzscheho) diagnózy doby, ktorá je
daná výrokom „Boh je m�tvy“. Títo filozofi prišli k dvom rôznym
interpretáciám tohto výroku a tiež k rôznemu chápaniu vz�ahu Boh -
�lovek, ako aj názorom na ateizmus a tradi�ný humanizmus. Pod�a
Sartra ak existuje Boh, tak je všetko predur�ené a tým sa problém
o slobodnom sebaur�ení �loveka stáva bezpredmetným, lebo pod�a jeho
názoru je existencia Boha nezlu�ite�ná s existenciou slobodného
�loveka. Presadzuje názor, že �lovek by mal ži� bez oh�adu na to, �i
Boh existuje alebo nie, ve� Boh „�loveka nepo�uje, nevníma, nepozná
ho“. Sartre sa „neza�ažuje“ dokazovaním existencie Boha, vyhlasuje, že
aj keby Boh existoval, ni� by sa tým nezmenilo. Pod�a neho nejde o to,
�i existuje alebo neexistuje, problém je v tom, že �lovek má nájs� seba
samého a má pochopi�, že ho ni� nemôže ochráni� pred sebou samým.
Ako napísal O. Semak, „Sartre sa nebúril proti Bohu, len eliminoval
samotnú ideu Boha z vlastnej koncepcie. Bol skôr ne-teista.“([4], s. 562)
�lovek je u Sartra personifikovanou slobodou a tvorivos�ou, zodpovedá
za všetko, lebo všetko vo svete je �udské, t.j. je výtvorom �loveka.
Tvrdí, že „existencializmus je humanizmus, pretože pripomína �loveku,
že niet iného zákonodarcu vo svete �udí okrem neho samého, on sám
rozhoduje o svojom osude, �lovek totiž môže nájs� cestu sebaur�enia
len vyty�ovaním cie�ov mimo seba, von, nie na ceste ponorenia do
vlastného vnútra. Pripomína mu, že svet �loveka, to je aj svet
zodpovednosti každého za každého, svet rešpektovania vlastnej a cudzej
slobody.“ ([4], s. 563)

Na rozdiel od Sartra Ber�ajev vychádzal z nepopierate�nej viery
v Boha a z toho, že �lovek a svet nie sú sebesta�ní, a preto zmysel sveta
je v Bohu. Z tohto sa odvíjali �alšie jeho úvahy (vz�ah �loveka a Boha,
problém ateizmu a humanizmu). „Pravú �udskos�“ videl v dialektike
boho�udskosti, t.j. v okrývaní �udského v Bohu a naopak božského
v �loveku. Cestu k „novému humanizmu“ máme pod�a neho h�ada� len
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na ceste odhalenia tajomstva boho�udskosti - tajomstva zrodu Boha
v �loveku a �loveka v Bohu. Kladie si otázku, aký je skuto�ný vz�ah
medzi �lovekom a Bohom a kde sa tento fenomén (Boh) berie. Napísal,
že „B�h pat	í do oblasti existenciální, do skušenosti transcendence.
Vztah mezi �lov
kem a Bohem není vztahem kauzálním, ani vztahem
prost	edku a cíle, ani vztahem pána a raba, není podoben ni�emu
z p	edm
tného sv
ta, p	írodního a spole�enského, tento vztah není
analogický ni�emu v tomto sv
t
. B�h neexistuje jako n
jaká p	edm
tná
realita nade mnou, jako objektivace universální ideje, B�h existuje jako
existenciální setkání, jako transcendence, a v tomto setkání je B�h
p	ítomen jako osobnost“. ([2], s. 33-34) Osobnos� nie je determinovaná
dedi�nos�ou, ani nie je determinovaná biologicky, ani spolo�ensky - no
napriek tomu je spolo�enskou bytos�ou, vychádza za hranice vlastného
egoizmu a je dejinná. Ber�ajev bol presved�ený o tom, že je potrebné
rozlišova� medzi Bohom a ideou Boha, medzi Bohom ako bytos�ou
a Bohom ako objektom. ([2], s. 67)

�lovek ako osobnos� je ur�ený nie vz�ahom ku skuto�nosti
a vesmíru, ale vz�ahom k Bohu. Osobnos� by sa nemohla realizova�,
nemohla by naplni� svoj život, ak by nebolo Boha, božských kvalít
a nadosobných hodnôt. Egocentrizmus je zdrojom dvojakého otroctva-
otroctva k sebe samému a otroctva vo vz�ahu ku svetu. Napriek potrebe
komunikova� (vystúpi� zo seba) osobnos� nie je ur�ená vz�ahom ku
svetu, resp. ku spolo�nosti, ale vz�ahom k Bohu. Práve z tohto
vnútorného vz�ahu �erpá silu k slobodnému vz�ahu ku svetu i k inému
�loveku. Z toho urobil Ber�ajev záver, že obraz �udskej osobnosti je
nielen �udským obrazom, ale aj Božím obrazom. V tejto myšlienke je
skrytý racionálne nevyjadrite�ný paradox boho�udstva. A tak je
osobnos� �udskou osobnos�ou iba vtedy, ak je aj boho�udskou
osobnos�ou. Z toho vyplýva, že nie je formovaná predmetným svetom,
ale subjektivitou. Z tohto „skrytého“ vz�ahu �erpá silu k slobodnému
vz�ahu ku svetu a �loveku. Ber�ajev tvrdí, že sloboda nemusí znamena�
deklaráciu práv �loveka, ale skôr deklaráciu jeho povinností by�
osobnos�ou, lebo osobnos� je spojená s vedomím poslania. Práve tento
proces je spojený s rôznymi nástrahami (s otroctvom). Tvrdí, že existujú
rôzne formy otroctva: násilná socializácia, ekonomická deformácia,
automatizmus, mechanizmus a iné. Pri odkrývaní dialektiky božského
a �udského priviedol príklady prostredníctvom ktorých sa snažil
poukáza� na to, ako sa tento problém interpretoval v dejinách filozofie.
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Spomenul Luthera, ktorý úplne odmietal slobodu �loveka, slobodnú
vô�u a �udský rozum nazval „diablovým vynálezom“ alebo Feuerbacha,
pod�a ktorého si �udia vymysleli bohov pod�a svojho obrazu - no nie
každý �lovek mal túto potrebu (vymyslie� si Boha), len tí, ktorí boli
chudobní a slabí. „Feuerbach m
l pravdu, t	ebaže se tím v�bec
nevy	ešila otázka po Bohu. �lov
k tvo	í Boha k obrazu svému a vkládá
do Boha nejen to nejlepší ze své povahy, ale i to nejhorší. Na Bohu
otevírajícím se lidskému v
domí lpí pe�et antropomorfizmu
a sociomorfizmu...V lidských ideách Boha se zra�í lidské spole�enské
a sociální vztahy, vztahy otroctví a panství, jimž jsou napln
ny lidské
d
jiny.“ ([2], s. 67) Silní a bohatí nepotrebovali Boha. U neho sa
myšlienka Boha menila na myšlienku �loveka, teológia prechádzala do
antropológie, resp. priviedol príklad Hegla, u ktorého Boh prišiel
k sebapoznaniu v �loveku.

Ber�ajev tvrdil, že „historické kres�anstvo“ sa nachádza v kríze
a že ak má by� vz�ah Boh - �lovek „skuto�ným“ autentickým, tak sa
musí jeho chápanie oslobodi� od otrockého sociomorfizmu. Na vz�ah
Boha a �loveka bol prenesený vz�ah pána a otroka „	íkalo se, že B�h je
Pán, Hospodin, a �lov
k rab, služebník, pak to bylo myšleno
sociomorficky“, ale ako píše �alej, „v Bohu a v jeho vztahu k �lov
ku
a sv
tu není nic, co by se podobalo spole�enským vztah�m lidí. Boha
nelze charakterizovat p	ízemními kategoriemi panování. B�h není pán
a nepanuje. B�h nevládne žádnou mocí, nemá v�li k moci, nepot	ebuje
otrocké uctívání n
jakého nevolníka. B�h je svoboda, je osvoboditelem,
nikoli Pánem. B�h dává pocit svobody, nikoli pod	ízenosti. B�h je duch
a duch nezná vztah pána a otroka Boha nelze myslet skrze analogii
s tím, co se d
je ve spole�nost, ani s tím, k �emu dochází v p	írod
.“
([2], s. 67-68) Boh sa stal pre �loveka objektom uctievania a teda aj
zdrojom otroctva. Ber�ajev konštatoval, že Boh sa nespája s bytím, lebo
bytie je vždy spojené s determinizmom. Boh existuje mimo akejko�vek
objektivizácie, je láskou a slobodou. „Boha lze myslit pouze
symbolicky“. Medzi Bohom a �lovekom nie je determinácia ani
prí�innos�, lebo akáko�vek objektivizácia odvádza našu pozornos� od
vnútornej skúsenosti. „V otrockých theologických naukách se vždy
shledáme se zvn
jšn
ním ducha. Toto zvn
jšn
ní ducha odvádí
pozornost od niterné duchovní zkušenosti do sféry abstraktního myšlení.
Duch je vždy subjektivita a v této subjektivit
 probíhá transcendence.
Objektivizující sm
	ování vede do jiné sféry. Objektivizace zdánliv
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dosahuje sféry transcendence... Objektivující v
domí z�stává
v uzav	eném kruhu imanence, by� by sebevíce dokazovalo objektivitu
transcendentního. To je nejjasn
jší potvrzení me-li použít zastaralé
terminologie.“ ([2], s. 69)

Prekvapivé boli jeho úvahy o význame, resp. úlohe ateizmu, ke�
nieko�kokrát opakoval, že ateizmus pomáha veriacim o�isti� predstavu
Boha, a ke� ho považoval za „dialektický moment spoznávania Boha“.
Pod�a názoru O. Semaka, „...humanistické iniciatívy stroskotali na tom,
že chceli �loveka urobi� š�astným bez Boha, �ím ich prerod dospel
napokon k antihumanizmu. Tento proces má hlboké metafyzické
základy. Ke� sa �udské presadzuje ako jediné a najvyššie a odmieta sa
božské, potom sa �udské za�ína popiera� a podrobuje sa všeobecném“.
([4], s. 561)

�alším problémom, ktorému sa venoval bol problém slobody.
Odmietol myšlienku (Hegla a marxistov) o tom, že sloboda je poznaná
nevyhnutnos�, a tvrdil, že sloboda je nechu� pozna� nevyhnutnos�
(Samopoznanie. Skúsenos� filozofickej autobiografie). Pod�a tejto idey
musí by� �lovek slobodný, nesmie by� otrokom. �asto sa môže sta�
a tiež sa aj stáva, ako tvrdí Ber�ajev, že „plne socializovaný
a civilizovaný �lovek môže by� úplne neosobný, môže by� otrokom, aj
ke� to nepostrehne“. ([2], s. 23) �lovek v mene svojej sebarealizácie
musí vies� vojnu s objektivizovaným svetom, lebo sloboda je hlavným
a ur�ujúcim atribútom osobnosti. Sloboda akoby viedla boj s našou
snahou poznáva� a odha�ova� všeobecné zákonitosti sveta okolo nás -
ak nevedie tento boj, stáva sa otrokom prírody, spolo�nosti, poprípade
civilizácie. Tento boj musí �lovek vies� - Boh ho k tomu núti. Ber�ajev
tvrdí, že �lovek má schopnos� transcendova� sa, t. j vychádza� za svoje
hranice - má imanentnú podstatu.

Z Nietzscheho úvah Ber�ajev vyzdvihoval aj ve�mi dôležitú
myšlienku o �udskej tvorivosti, ktorá je pod�a názoru Ber�ajeva
nevyhnutná pre pochopenie „pravej �udskosti“ (humanity), a tú je
možné pochopi� iba zo vz�ahu Boha a �loveka. Tvorivos� je pod�a neho
„základom aktívneho úsilia na ceste k Bohu“, t.j. dáva �loveku možnos�
uniknú� z tohto života a vstúpi� do „iného sveta“. Nemôže by� dané
zvonku, nemôže by� podriadené nevyhnutnosti ani vonkajšiemu svetu
objektov. V tvorbe sa uskuto��uje „prechod od vlády nevyhnutnosti
k vláde slobody“ (v týchto názoroch je cíti� vplyv Jaspersovej filozofie).
Pod�a slov Ber�ajeva môže by� sloboda darovaná len Bohom a z toho
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potom vyplýva, že z poci�ovania osobnej slobody vyplýva existencia
Boha ako zdroja slobody. V tvorivom akte sa cíti �lovek bohupodobnou
bytos�ou - neviazanou zákonmi vonkajšieho materiálneho sveta. Z toho
potom pod�a Ber�ajeva vyplýva, že tvorenie je nevyhnutné na to, aby
sa zachránil. Zmysel tvorby okomentoval jeho priate� E. Gercyk
slovami „Vytváraj, lebo zomrieš“!

Ešte pred Ber�ajevom tvrdil Gercen, že podriadi� osobnos�
spolo�nosti, národu, �udstvu alebo idei znamená pokra�ova� v �udských
obetiach modlám. Ber�ajev bol presved�ený o tom, že je potrebné
vytvori� spolo�nos� slobodných �udí, a to je možné len vtedy, ak bude
vytvorená personalisticky, t.j. na základe solidarity a milosrdenstva.
V opa�nom prípade sa �lovek stáva otrokom prírody, spolo�nosti,
poprípade civilizácie. Prvenstvo slobody pred bytím vyjadruje aj zmysel
�udského života, ktorým nie je spasenie, ale tvorenie, a tak kult svätosti
musí by� doplnený kultom geniálnosti (�lovek a Boh sú tvorcami a tento
prvok ich nerozlu�ne spája). S týmto problémom a tiež s problémom
�alšieho smerovania civilizácie je spojený eschatologický problém.
Konštatoval, že proces socializácie je spojený s formovaním vz�ahu
panstva a otroctva „civilizácia pravdepodobne nemohla vzniknú�, ani sa
�alej rozvíja� inak než cestou strašnej spolo�enskej a sociálnej
nerovnosti a útlaku, bola po�atá v hriechu... (dôsledkom �oho je,
že)...civilizácia v sebe nesie jed, nepravdu a z �loveka �iní otroka, bráni
mu v dosiahnutí celistvosti a plnosti života“ ([2], s. 96) Napriek tomu,
že civilizácia prináša �loveku mnohé výhody, prináša so sebou aj
otroctvo, pretože v rôznych podobách a v rozli�nej intenzite
objektivizuje �udskú existenciu. Civiliza�ný pokrok (najmä pokrok vo
vede a technike) spôsobuje, ako poznamenáva Ber�ajev, preniknutie
más do dejín a kultúry, ktorá „bola �o do svojho princípu
aristokratická“. Tento fenomén pomenovali rozli�ní autori rozli�ným
spôsobom, napríklad španielsky filozof a sociológ José Ortega y Gasset
písal o „vzbure davov, ktorá spo�ívala... v zatemnení priemerných duší,
a z tejto vzbury potom vyplýva obrovský problém, pred ktorým stojí
dnešné �udstvo“ ([5], s. 88), alebo francúzsky filozof P. Ricoeur v diele
Život, pravda, symbol v �asti Univerzálna civilizácia a národné kultúry
píše o vytváraní univerzálnej civilizácie, ktorá má spoji� kultúry
Východu a Západu. ([6], s. 95)

Civilizáciu ako výsledok objektivizácie �udského snaženia
umiestnil Ber�ajev do stredu medzi ríšu slobody a prírody. Pod�a neho
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bola civilizácia len jedným zo stup�ov objektivizácie �udskej �innosti,
a teda aj tej mnohosti, ktorej je potrebné zriec� sa v mene jednoty
a celistvosti. Rozdrobenos�, nejednotnos� a mnohorakos� predmetného
sveta na �loveka zle vplýva, robí z neho otroka. „�lovek je zotro�ený
rozumom civilizácie,“ tvrdil Ber�ajev. A tu akoby sme po�uli slová
�alšieho predstavite�a moderny 20. storo�ia K. Malevi�a, ktorý vo
svojej suprematickej vízii obvi�oval Boha z narušenia „prvopo�iato�nej
jednoty“ a z vrhnutia �loveka do predmetného sveta, v ktorom sa �lovek
cíti stratený, a preto celý jeho život je túžbou a snahou navráti� sa do
prvopo�iato�nej jednoty sveta. ([7], s. 38) Východisko z tejto formy
otroctva (ako aj z predchádzajúcich foriem) videl na ceste prechodu od
objektivity k transcendencii. Pripomenul, že „objektivita“, resp.
požiadavka objektivity sa nespája s pravdivos�ou a apodiktickos�ou, ale
s priemernos�ou, všednos�ou a každodennos�ou. Túto myšlienku
rozvíjal slovami, že „�lovek je zotro�ený rozumom civilizácie. Ten však
nie je Božím Logom, je to rozum priemerne normálneho,
socializovaného vedomia, ktorý sa prispôsobuje priemernej duchovnej
úrovni a nižšiemu stup�u duchovného spolo�enstva �udí. Tak je celistvá
osobnos� potla�ená a nie je daná príležitos� jej prirodzeným silám...
�lovek sa stáva otrokom ideálnych kultúrnych hodnôt. �lovek si
vytvára modlu z vedy, umenia, zo všetkých aspektov kultúry a to z neho
robí otroka. Scientizmus, estetizmus, snobizmus - to�ko foriem
�udského otroctva“. ([2], s. 104-105) Kultúra ako jedna z foriem
objektivizácie je determinovaná mnohými vonkajšími prvkami �o
spôsobuje jej nestabilnos� a ohrani�enos� jej trvania.

V diele Filozofia slobody v �asti II. a v hlave V. pod názvom Pôvod
zla a zmysel dejín Ber�ajev pojednával o „bolestivej kríze sú�asného
�loveka“, ktorú spôsobilo hne� nieko�ko faktorov: tlak pozitivizmu,
teórie sociálneho prostredia, podriadenie osobného záujmu rodu, viera
v existenciu definitívneho spolo�enského zriadenia at�. �lovek bol
a doposia� je zhypnotizovaný myšlienkou pokroku a pozemského raja,
ktorý je na jeho konci. Bol tak zlákaný, že si vôbec nevšimol šialenstvo
a nerozum svojho slúženia �omusi, �o iní nazývali pokrokom. Ber�ajev
otvorene a niekedy až príliš tvrdo napádal ideu pokroku. Tvrdil, že
„pokrok kvitne na cintoríne a celá kultúra zdokona�ujúceho sa �udstva
je otrávená m�tvolným jedom. Všetky kvety života sú kvety cintorína...
V prírode a v živote je všetko podriadené zákonu pominute�nosti
a každé pokolenie sa rozožiera nasledujúcim pokolením prihnojuje
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svojimi telami pôdu pre rozkvitanie nového života, každá �udská tvár sa
prevracia na prostriedok pre nové �udské tváre, ktoré �aká ten istý osud.,
každá tvár je zdrojom budúcej a v akte rodenia sa rozpadá do
nekone�na“. ([8], s. 1) udská energia je zameraná na vytvorenie
nedokonalej hlúpej mnohosti, na podporovanie pokroku, ktorý realizuje
zákon rozkladu, a nie dovnútra ve�nosti, nie na ví�azstvo nad smr�ou
a na vybojovanie ve�ného života. Takto charakterizoval sú�asný stav,
v ktorom sa nachádza �udské pokolenie. udský rod je pod�a neho
„otrávený hnilobným jedom svojich predkov“. Doteraz pod�a jeho slov
�udia v sebe pestovali túžbu po ví�azstve nad smr�ou prostredníctvom
narodenia a nie živením v sebe myšlienky na ve�ný život. Tradi�né
chápanie nesmrte�nosti ako formy vz�ahu medzi minulos�ou
a prítomnos�ou, resp. medzi minulým a budúcim pokolením je iluzórny.
Je výsledkom nezmyselného sebaklamu. Pod vplyvom pozitívneho
poznania za�al �lovek pochybova� o tom, �i existuje reálne, stratil
schopnos� vidie� seba samého ako osobnos�, t.j. ako jedine�nos�,
výnimo�nos� a originálnos�. Kultúrny �lovek 19. storo�ia sa túžil
oslobodi� od prírodnej nevyhnutnosti, od nadvlády sociálneho
prostredia a tiež od klamného objektivizmu. Indivíduum sa obrátilo do
seba - do svojho subjektívneho sveta, a tým za�alo odha�ova� nový svet
svojho vnútra. Reakciou na objektivizmus bol psychologizmus, ktorý sa
objavil v rôznych podobách, napríklad v �innosti novoromantikov,
dekadentov, symbolistov a mystikov, ktorí povstali proti dovtedy
existujúcej regule - proti akémuko�vek objektivizmu a tiež proti
myšlienke univerzálnej jednoty. Výlu�ne sa orientovali na všetko
subjektívne a individuálne. Zo svojvo�nosti a iluzórnosti urobili
primárny zákon nového krásneho života. Stále viac sa stieral rozdiel
medzi Ja a Ne-Ja.
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Ruská duchovná renesancia na za�iatku XX. storo�ia

2
je treba pripomenú�, že Ber�ajev varoval pred subjektívnym idealizmom

alebo dokonca pred solipcizmom, ktorý vo svete nevidel ni� iné len subjektívne

vedomie.
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This contribution deals with the problem of the freedom in ontological

horizon. I devide the abovementioned topic into three areas: in the first

– phenomenological and ontological analysis of Heidegger´s conception

of Dasein as Being-in-the-world and the problem of understanding; in

the second – the transcendental horizon for the question of Being is time

and time is horizon for understanding the meaning of Being, the

horizonal structure of the world is grounded in the horizonal structure

of temporality; in the third – ontological analysis of Aletheia, of the

truth and the freedom.

„Som bytos� zapustená v �ase, v slobode urobi� zo svojho života to,

�o si zvolím, a tým sa zmeni� z uvrhnutia k rozhodnutiu.“

Martin Heidegger

Predbežné úvahy

V bežnom hovorovom jazyku sa �asto používa fráza, že "svet je

malý". Všeobecne sa tým rozumie "malá" priestorová vzdialenos� medzi

jednotlivými miestami, prekonávanie kultúrnych, rasových, �i

náboženských rozdielov alebo prekonávanie priestorovej vzdialenosti

elektronicko-mediálnou výbavou, ktorá umož�uje prekona� všetky

lokálne zvláštnosti. Z každého miesta je možné použi� rovnakú

bezbariérovú elektronickú komunikáciu. Na základe elektronickej

hyperrýchlosti a virtuálnosti tak dochádza k marginalizácii
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geografických rozdielov. Takéto zamyslenie sa nad prekonávaním

priestorovej vzdielenosti ma privádza k úvahe o Heideggerovom pobyte,

ktorý má bytostnú tendenciu k blízkosti. V Heideggerových analýzach

však nejde o priestorovú, ontickú vzdialenos�, ale o ontologické od-

�a�ovanie, ktoré odkrýva súcno v celku. Od-dia�ovanie je existenciál,

ktorý poukazuje na sprítom�ovanie bytia. Do akej miery a pre�o má

bytie ako stála prítomnos� prednos�? Na základe �oho, akého spôsobu

sa odkrýva súcno v celku? �o znamená v ontologickej reflexii sveta

bežne použitá fráza, že "svet je malý"?

Napriek prekonaniu uvedených rozdielov, napriek technickej

extenzii nie je dnes vôbec isté �i �lovek miestam, do ktorých preniká aj

rozumie, �i svet, v ktorom sa prekonávajú rozdiely je aj svetom

zrozumite�ných súvislostí, resp. domovom. Domov je oblas� dôvernej

oboznámenosti, v ktorej sa vyznáme, kde sa vieme pohybova� a cítime

sa v bezpe�í. Je "miestom" vzájomného stretnutia �udí, kde sa láme

totalita a egocentrizmus, je "miestom" sebanaplnenia �loveka

a porozumenia jeho spolubytia v osobnom, dialogickom vz�ahu

k druhému. Takto pochopený domov nie je istotou, ale najmä vedomím

pravdivosti spolubytia, nie je prenosom informácií, a prekonávaním

priestorových vzdialeností, ale je právom na porozumenie súvislosti vo

svete.

Bytie �loveka vo svete nazval M. Heidegger spolubytím. To nie je

možné opomenú�, prekro�i�, uzátvorkova� alebo zni�i�. Tento svet

spolubytia je založený na pôvodnej komunikácii, ktorá nemá ni�

spolo�né s prenosom informácií. Ide o komunikáciu ako hovorenie

k a nie hovorenie o. Spolubytie je bytie vo svete s a nie ved�a alebo

proti. Nie je založené na základe karteziánskeho ovládnutia,

manipulácie a odmerania, ale na základe rozumenia. Ako však popísa�

rozumenie, ktoré je pôvodné a ako také odomyká svet v celku? V �om

sa prejavuje jeho pôvodnos�? Nie je to len umelá konštrukcia, ktorou

chceme ospravedlni� odcudzený fakt sú�asného �loveka? Nie je to len

�alší vyfantazírovaný mýtus?

Moderný vz�ah �loveka k svetu je taký, že �lovek má svet

k dispozícii. Dnešný svet mediálnej skuto�nosti už nevytvára

spoluú�as�, ale skôr indiferentnos�, ktorej je každá osoba a vôbec

všetko jedno. Aj ke� si �lovek vytvára ilúzie, že je slobodný, jedine�ný,

bohatý, vzdelaný, �i jednoducho pánom sveta. Takýto povrchný postoj

vyús�uje do straty domova, do letargie a naivnej bezproblémovosti,
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v ktorej sa uspokojujeme s obstarávaním a ovládaním druhého. Dnes sa

skoro všetko stalo obeživom a dobre plateným tovarom vo svete, pre nás

už nezrozumite�ných súvislostí. Nepochybne nie my sme páni sveta, ale

naše vlastné výtvory, reklama , inštitúcie a veci sú našimi pánmi. Nie je

takýto, Heglovsky povedané odcudzený �lovek stálym bezdomovcom?

A ke� uznáme pôvodnos� domova, a faktického spolubytia pre�o

�lovek vä�šinou zotrváva v odcudzení? Môžeme v takomto svete

hovori� o slobode ? Akým spôsobom si vôbec položi� otázku po

slobode �loveka, ktorú je možné pod�a nás odkrýva� len ontologicky?

A má to vôbec zmysel pre sú�asného �loveka? Má ešte �o poveda�

ontologické odkrývanie �ohoko�vek dnešnému �loveku?

Na úvod chcem zdôrazni�, že naše skúmanie ontologického základu

slobody bude v zmysle ontologického odkrývania , a nie ontického,

tématického, �i hodnotového popisu a klasifikovania. Myslíme si, že

otázka po podmienkach možnosti by� slobodný, prekra�uje akéko�vek

(aj ke� seriózne) úsilie klasifikova� slobodu ako ontickú vlastnos�

�loveka. Takouto klasifikáciou by bol zni�ený pôvodný možnostný

charakter slobody, ktorý poukazuje na základnú a ešte raz zdôraz�ujem

pôvodnú (fenomenologicky) štruktúru pobytu ako bytia vo svete.

Sloboda ako etická, sociálna hodnota, ako vlastnos�, ako vo�ba, ako

výzva totiž pôvodne nepozná hierarchiu. Je ju možné a priam nutné

zatriedi� až vtedy, ke� z nej �lovek urobí svoj nástroj a zabúda, �i

každodenným praktickým obstarávaním zakrýva jej pôvodný základ.

Naše skúmanie je úsilím o zamyslenie sa a vo fenomenologickom

význame "podržaním" tohto pôvodného základu. Aj ke� vôbec nie

vy�erpávajúcim.

Fenomenologicko-ontologické odkrývanie sveta
Samotný pojem sveta je ve�mi neur�itý a mnohozna�ný. Svet sa

rôzne definuje v zmysle kozmologickom, sociologickom,

psychologickom a pod. Nás bude zaujíma� fenomenologický pojem

sveta, na ktorý ako prvý poukázal Edmund Husserl, a tak dal podnet na

hlbšie analýzy sveta u Martina Heideggera.

Pojem sveta vo fenomenologickom myslení mal dôležité

postavenie. Husserl prostredníctvom analýzy fenoménu horizontu

postihol celú štruktúru vzniku intersubjektívnej konštitúcie sveta. Svet

je pôdou, ku ktorej sa vz�ahuje vedomie pôvodnej fakticity, a je

intersubjektívne konštituovaný. Husserl hovorí o tzv. horizontálnej
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oblasti vyjavovania sveta. Fenomenológia tak fenomenalizuje svet

prechodom od prirodzeného postoja k transcendentálnemu. Pôvodným

javiskom sveta je vedomie, svet je postavený pred vedomie (stojí a trvá

pred). Metódu, ktorá tematizuje svet ako fenomén ozna�il Husserl ako

fenomenologickú redukciu.

Fenomenológia prekonala pozície substanciálneho myslenia,

pretože uplatnila metódu, ktorá umož�uje vyjavovanie sa súcna

oslobodeného od substancie. Ide o myslenie, ktoré na všetko vo svete

pozerá ako na jav. Takáto nová transcendentálna pozícia mala "uvo�ni�"

zrak pre to ako sa veci podávajú samé, bez skres�ujúcich analýz a

hypotéz. Fenomenologická metóda má za úlohu jasne rozlíši� akty,

v ktorých je daná vec ako reálna, od aktov, v ktorých je daná ako fikcia

alebo ako ideálny útvar. Uzátvorkovanie sveta tak smeruje

k pozastaveniu platnosti naivných presved�ení o �om.

E. Husserl sa prostredníctvom fenomenológie pokúsil odkry�

predvedecký svet nášho života, ktorého idealizáciou vzniká veda.

Analyzuje dva svety – prirodzený svet nášho života, svet mojich

záujmov a objektívny svet vedy, medzi ktorými už neexistuje vzájomná

väzba. Výsledkom tohto oddelenia je kríza vied, ktorá spo�íva

v neschopnosti vedy odpoveda� na otázku zmyslu, smerovania

a porozumenia �udskej existencie. Prirodzený svet sa stáva predmetom

nového fundamentálneho skúmania, ktoré za�ala fenomenológia.

Husserl tento problém uchopil ako problém „javenia sa sveta“. Otázkou

teda je �o sa javí a ako sa javí to, �o sa javí? Do popredia sa dostáva

otázka filozofického porozumenia javiacemu sa v jeho javení, otázka

porozumenia fenomenalite, t.j. porozumenia javeniu sa fenoménov.

Nový prístup k problému prirodzeného sveta u Husserla zaujal

Martin Heidegger tým, že iným spôsobom položil otázku po spôsobe

bytia súcien tohto sveta. Husserl chápal spôsob bytia súcien ako

prítomnos� tu a teraz a ne�udské súcna charakterizoval ich

predmetnos�ou. Pre Heideggera je �lovek existencia, svet je spolusvet

a ne�udské súcna charakterizuje služobnos�ou a vhodnos�ou, �o je

nevyhnutné na uchopenie problému rozumenia a fenoménu bytia vo

svete. Heidegger na rozdiel od Husserla zdôraz�uje nepredmetovos�

bytia, z �oho sa odvíja kvalitatívne iná ontologická analytika pobytu než

v tradi�nej metafyzike. Pojem sveta tak ako ho vymedzil Heidegger

podstatne ovplyvnil filozofiu Sartra, Merleau-Pontyho, Bultmanna,
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Gadamera a iných, a ukázal sa ve�mi významný tak hermeneuticky, ako

aj antropologicky.

Svet pod�a Heideggera vystupuje ako základné porozumenie,

základné ur�enie pobytu, je horizontom nášho rozumenia, ktoré je

podstatnou štruktúrou pobytu. Heideggerov svet je „mojím domovom,

ktorý obývajú smrte�ní“ ([7], 70). Nie je to ani svet zbavený

vzdialeností, ale ani svet bez možnosti zblíženia. Svet ako horizont je

pôdou možností od-�a�ovania a približovania, putovania a zárove�

bývania. A ke�že fenomenologicky je svet pôdou pre zjavnos�, je vždy

výsledkom odstupu, dištancie. "By� v dištancii" znamená sú�asne "ma�

pozadie", na ktorom sa súcno ukazuje, necháva sa vystúpi�

z nerozlíšite�nosti. Dištancia a zárove� blízkos� súvisí s Heideggerovou

predstavou o „pripravenosti pýtajúcich sa na to, aby bolo možné

nahliadnú�, prija� a rozlíši� ich v logu“. ([11], 16)

Aby sme o svete vedeli, musí sa ukáza� akési rozhranie a my sa

musíme z neho uvo�ni�. Kategória uvo�nenia zohrala v Heideggerovom

myslení významnú úlohu, a to najmä v období po vydaní diela Bytie

a �as. V existenciálnej analytike pobytu vymedzuje vyššie na�rtnutú

problematiku s tzv. odhodlanos�ou, ktorá je „autentickým 'bytím sebou'“

([2], 328) a autentickou odomknutos�ou pobytu. Odhodlanos�

faktického pobytu je svojou ontologickou bytnos�ou založená

v rozumení, rozvrhovaní a autentickom rozhodnutí pobytu 'môc� by�'.

Odhodlanos� tak poukazuje na otvorenos� pre výzvu vymani� sa zo

zabudnutosti a anonymity v neosobnom 'ono sa'. Bolo by mylné

domnieva� sa však, že odhodlanos� je len krátkym okamžikom

trvajúcim len po�as aktu odhodlania. Odhodlanos�, ktorá smeruje

k môjmu vlastnému 'môc� by�', je „slobodou pre možnos� “ ([2], 424)

jednak vo vnútrosvetskom obstarávaní upusti� od odhodlaného

rozhodnutia uvo�ni� sa od väzieb, �i našich aj tak jednostranných

presved�ení, uvo�ni� sa od postoja k 'ma�', a od

neautentického vykladania a rozumenia prítomnosti len z minulosti.

Ke�že pobyt je podstatne budúcnostný, je rozvrhom �i projektom, tak aj

Heideggerova analýza poukazuje na �asovos� a dejinnos� �udského

bytia a tzv. ek-statickos� pobytu. Odhodlanos� je potom stálos�ou

vychádzajúcou z „už rozvrhnutej �asovosti budúcnostne bývalého

obnovovania“ ([2], 424).

Heideggerovi sa podarilo zmeni� celkovú naladenos� myslenia na

základe dôsledného uplatnenia fenomenologického prístupu k svetu,
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konkrétne alebo presnejšie povedané k bytiu vo svete. Fenomén

odhodlanosti nás núti zamyslie� sa nad základnou ontologickou

štruktúrou pobytu ako bytia vo svete. Podrobná analýza tohto fenoménu

však prekra�uje štruktúru našej práce, preto sa pokúsim zamera� len na

niektoré ontologické ur�enia pobytu, odha�ované v Bytí a �ase,

konkrétne na fenomény možnosti a rozumenia.

Pobyt je pod�a Heideggera to súcno, ktoré má bytostnú možnos�

pýta� sa. Toto súcno som vždy ja sám, a to ako 'môc� by�', ktorému ide

o to by� týmto súcnom. Pobyt má bytostný záujem o svoje bytie. Jeho

bytie mu nie je a ani nemôže by� �ahostajné. Všetko, �o robím, má

základ v tomto bytostnom záujme o moje bytie. Pobyt sa vz�ahuje

k svojmu bytiu ako k svojej možnosti - „pobyt chápe samého seba vždy

zo svojej existencie, z možnosti samého seba, ako sebou samým by�,

alebo neby� samým sebou. Túto možnos� si pobyt bu� sám zvolil, alebo

do nej upadol, alebo v nej vyrástol. O existencii rozhoduje vždy len ten,

ktorý pobyt sám spôsobom, �i sa jej chopí, alebo ju zanedbá. “ ([2], 28)

– a to tak, že rozvrhuje možnosti svojho bytia. Pobyt sa vždy rozhoduje

'ako by�'. Má vždy nejaké možnosti, ktoré si môže voli�. Dokonca aj on

sám ako vrhnutý do sveta je možnos�ou, ktorej svet poskytuje

prostriedky, aby sa uskuto��ovala. Vždy som už vo svete, ako hovorí

Heidegger, a z neho musím prevzia� možnosti, ktoré mi poskytuje. Svet

potom patrí k spôsobu ako pobyt je. Heidegger pochopil existenciu ako

výkon, a to praktický sebavýkon svojho bytia, �ím na prvé miesto

položil aktuálne rozvrhovanie a možnosti pre jeho uskuto�nenie.

Možnos� je v jeho chápaní najpôvodnejším ontologickým ur�ením

pobytu, je pôvodnejším ur�ením než skuto�nos�. Jasne tým prekra�uje

Aristotela, ktorý vo svojej metafyzike odvodzuje možné zo skuto�ného.

Možnos� u Heideggera totiž nie je modálna kategória výskytového

súcna, charakterizujúca to, �o je len možné. Možnos� je existenciál

pobytu, t.j. jeden zo základných spôsobov ako pobyt už vždy je, nie

v zmysle ontickej �ubovo�nosti vo�by, ale ontologického rozumejúceho

odomykania 'môc� by�'. Rozvrhový charakter pobytu je u Heideggera

v istom napätí medzi slobodným rozvrhovaním svojich možností a už

uskuto�nenou vrhnutos�ou. Pobyt sa rozvrhuje do možností, do ktorých

už je vrhnutý. Takto vrhnutý pobyt musí svoje 'bytie základom'

prevzia�. K tomu Heidegger hovorí: „ Pobyt je ako vrhnutý, tzn. svoje

"tu" si sám nedal. Ako súcno je ur�ený ako "môc� by�", ktoré patrí sebe
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samému, a predsa si samo seba ako také nedalo. Vo svojej existencii sa

pobyt nikdy nemôže vráti� pred svoju vrhnutos�.“ ([2], 314)

Rozvrh vždy uchováva možnos� ako možnos�, �ím jej ponecháva

možnostný charakter. Heidegger takýmto vymedzením dôsledne

uplat�uje fenomenologický postup k veciam samým, ke� podržanie �i

uchovanie neznamená definitívnos�, ukon�enos� resp. uzatvorenos�, ale

ide o ponechanie otvorenej tendencie k veciam samým, teda

oslobodenie �i uvo�nenie od nepravdivých (pozri rozdiel od

nesprávnych v poslednej kapitole tejto práce)výpovedí a všeobecne

klasifikujúcich hypotéz. Tematizáciou možností by sme premenili

možnos� na danos�, �ím by sme ju zbavili jej bytostného možnostného

charakteru. Možnos� a ani skuto�nos� nie sú nejakým predmetom

rozvrhu, pretože ani samotný rozvrh vo svojom otváraní sa pre

umožnenie nemá predmet. Pobyt nie je predmetom rozvrhu.

Na rozvrhový charakter pobytu, ktorý je projektovaním sa na

možnosti, poukazuje rozumenie. Heideggerov pobyt je to súcno, ktoré

sa vz�ahuje k svojmu bytiu tak, že mu rozumie. Rozumenie umož�uje

pobytu zmysluplne existova� v �ase, a týka sa vždy celej základnej

štruktúry bytia vo svete. Tak štruktúra rozumenia je štruktúrou

rozumenia "bytia vôbec". Heidegger postavil problém rozumenia ako

ontologický problém. Akým spôsobom a ako je vôbec možné, že pobyt

svojmu bytiu rozumie? Znamená to vari, že máme nie�omu rozumie�,

nie�o pochopi�, alebo sa nie�oho zmocni�? Už sme spomenuli, že pobyt

je primárne bytím možností, a preto nie je výskytovým súcnom

s vlastnos�ou nie�o môc�. To, o �o nám ide v rozumení, ako

existenciály nie je žiadne 'nie�o', ale je bytie ako existovanie. Potom

môžeme spolu s Heideggerom poveda�, že „spôsob bytia pobytu

v zmysle môc� by� spo�íva existenciálne v rozumení“ ([2], 171).

To, že pobyt svojmu bytiu rozumie, vychádza z bytostného záujmu

pobytu o svoje bytie. Tento záujem ozna�il Heidegger termínom staros�.

Staros� nevystupuje v zmysle nejakého psychického pocitu

znepokojenia. Nie je to obava z nie�oho, ale ani tendencia pobytu

k bezstarostnosti. Takéto chápanie by bolo len v zmysle ontickom.

Staros� je naopak existenciálne-ontologický fenomén, ontologická

štruktúra pobytu, ktorá obsahuje fakticitu, teda vrhnutos�, �i "bytie-už-

v", existenciu, teda rozvrh, �i "bytie-pred-sebou" a upadanie, teda

"bytie-u". Ke�že pobyt je bytím vo svete, rozumie bytiu vo svete vždy

najprv z obstarávania, z praktického zaobchádzania s vnútrosvetským
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súcnom. Takže pobyt si najprv a vä�šinou rozumie zo svojho sveta.

V konkrétnom rozvrhovaní možností je už anticipované rozumenie

bytiu. Heidegger si na za�iatku svojej analýzy pobytu položil otázku po

zmysle bytia. Zmysel charakterizoval ako to, na základe ktorého sa

nie�o stáva zrozumite�ným. Práve zmysel má by� chápaný z rozvrhu,

ktorý sa objas�uje rozumením a odomyká možnosti pobytu.

Zmysel nie je výsledkom slobodného utvárania pozorujúceho �i

teoretizujúceho pobytu a ani nesmeruje k reflexívnej výpovedi o súcne,

že súcno "má zmysel". Zmysel nie je nikdy mimo pobytu. Je to, „'do

�oho' sa rozvrhuje primárny rozvrh a z �oho je možné pochopi� nie�o

v tom, �ím to je, a to v jeho možnosti“. ([2], 355) To, �omu rozumieme

nie je zmysel, ale bytie. Súcno sa skrze zmysel stáva prístupným vo

svojom bytí.

Ontologickú štruktúru zmyslu bytia pobytu Heidegger odha�uje

v mode autenticity starosti, ktorá je vyjadrená štruktúrou autentického

"môc� by� celý". "Môc� by� celý" je tým pôvodným, z "�oho" je možné

nie�o rozumie� ako ono samo, t.j. v jeho vlastnom bytí.

Rozumenie ako fundamentálny existenciál pobytu odomyká

otvorenos� pobytu ako "bytia vo svete". Heideggerov pobyt je otvorený

svetu a zmyslu bytia vôbec, a vyzna�uje sa tým, že o tejto svojej

otvorenosti vie. Otvorenos�ou Heidegger ukázal, že bytie �udského

pobytu je založené v jeho existencii a nie v intencionálnych aktoch

vedomia, ako to myslel Edmund Husserl. Existencia práve na základe

svojho otvoreného charakteru je vždy sú�as�ou sveta, t.j. je vo svete.

Otvorenos� je pod�a Heideggera ontologickým významom "tu" pobytu,

je konštitutívnym prvkom ek-statickej štruktúry �udského pobytu ako

takého. Len �lovek je súcno, ktoré je otvorené svetu, neprijíma svoj svet

pasívne, ale aktívne v �om pôsobí a pretvára ho. Na základe otvorenosti

môže pobyt zauja� k svetu odstup, môže prichádza� k sebe a slobodne

uskuto��ova� svoje možnosti. Pobyt ako otvorená existencia má

rozumejúci vz�ah k svetu a k pôvodnej otvorenosti bytia vôbec, ktorú

Heidegger bude neskôr ozna�ova� ako "nezakrytos�" bytia, a pojem

zmyslu bytia nahradí pravdou bytia, ktorá bude artikulovaná ako miesto

bytia, aby sa tým predišlo zamie�aniu pojmu pravdy s tradi�ným

chápaním správnosti.

Najpôvodnejší horizont v rámci, ktorého môže dochádza�

k odha�ovaniu zmyslu bytia všetkého, �o je, a zárove� to, v �om sa

artikuluje odpove� na otázku bytia, je �as. A podmienkou možnosti
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porozumenia �asu (pôvodného), a tým bytia v �ase je �asovos�. Týmto

sme na�rtli základnú problematiku, ktorá bude odha�ovaná

v následujúcej kapitole, kde poukážeme aj na istú zmenu atmosféry

myslenia Martina Heideggera po tzv. "obrate".

Od rozumenia k dianiu bytia
Pochopi� Heideggerovo dielo znamená myslie� ho v jeho základnej

intencii súvislosti bytia a �asu. Heidegger prísne rozlíšil vulgárny �as

v zmysle �asového sledu okamžikov, a v zmysle �asového sledu

vznikania, trvania a zanikania jednotlivého súcna. Z h�adiska

fenomenologického skúmania vyzdvihol, a tým "prebudil" myslenie

k postihnutiu, resp. "videniu" pôvodného �asu ako pôvodnej ekstaticko-

horizontálnej �asovosti. Pôvodný �as nie je kvantitatívny a je mimo

akéhoko�vek kategoriálneho uchopenia a klasifikácie.

Heidegger pochopil �as ako horizont rozumenia bytia. Takto

chápaný �as je pôvodný v zmysle jeho ekstaticko-horizontálnej

štruktúry, ktorá osvet�uje celostnos� autentickej starosti ako bytia

k smrti, a zárove� aj najpôvodnejší a najhlbší základ súcna, ktorým je

bytie. �as necharakterizuje pobyt ako �asový, ale pobyt sa ako �asový

vykladá. To neznamená existujúci v �ase, ale existujúci �asovo ako

�asové bytie. Prostredníctvom �asu je možné odlíši� bytie, tzn. že je ho

možné interpretova� ako �asové. Odlíšenie bytia znamená, že je

interpretovate�né v jeho zmysle, že vôbec nie�o také ako zmysel

umož�uje jeho výklad. Takáto �asová interpretácia je možná len preto,

že pobyt svojmu bytiu rozumie z �asu.

V rámci našich analýz za rozhodujúcu považujem Heideggerovu

interpretáciu ekstatickej otvorenosti pobytu vo�i svetu. Ek-statický

znamená "mimo seba", tzn. že h�adanie pôvodného "bytia sebou"

pobytu je potrebné znova zamera� tam, odkia� sa pobyt najprv

a naj�astejšie vykladá, teda zo sveta. �asovos� ako toto "mimo" seba

ekstatického pobytu umož�uje nielen výslovné porozumenie vlastného

bytia, ale je zárove� podmienkou možnosti porozumenia bytia vôbec,

a to ako bytia �asového. Pre ekstatickú existenciu je podstatné, že musí

vykro�i� zo seba (to neznamená však vykro�i� von z nejakého vnútra,

ale smerom "od seba" "k"), a to vo vz�ahu, ktorý udržiava so sebou,

s ostatnými existenciami a so svetom. Nie je tak bytím sústredeným na

seba samo (ako moderný subjekt), ale je naopak, bytím bytostne

"excentrickým". Je potrebné ešte zdôrazni�, že ek-sistencia, myslená
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ekstaticky sa nestotož�uje ani obsahom, ani formou s existenciou.

V �alšom období svojho myslenia Heidegger chápal ek-sistenciu ako

„vy�nievanie do pravdy bytia“ ([4], 18).

Bytnos� �asovosti spo�íva v �asení jednoty �asových extáz –

fenoménov budúcnosti, bývalosti a prítomnosti, a umož�uje jednotu

existencie, fakticity a upadania. Budúcnos� je fenomenologicky

popísaná ako fenomén "k...", ako "prichádza� k sebe", alebo ako "bytie

k"; bývalos� ako fenomén "do...", ako "spä� do", alebo ako "bytie v"

a prítomnos� ako fenomén "pri...", ako "stretnú� sa s �ím", alebo ako

"bytie u". Potom môžeme poveda�, že v horizonte budúcnosti je spolu

s faktickým "bytím tu" už rozvrhnuté nejaké "môc� by�", v horizonte

bývalosti odomknuté nejaké "už nejako by�" a v horizonte prítomnosti

je odkryté nejaké obstarávané súcno. Budúcnos�ou je umož�ované

rozumenie ako predbeh, bývalos�ou je umož�ovaná nálada ako

obnovenie a prítomnos�ou je umož�ované upadanie ako sprítomnenie.

�asovos� je možná vždy v jednote extáz: „�asovos� sa �así ako bývalo-

sprítom�ujúca budúcnos�“ ([2], 382).

Dynamiku ekstaticko-horizontálnej štruktúry �asu rozvíja dimenzia

budúcnosti. Heideggerovi nešlo o odhalenie nejakého všeobecného

chápania budúcnosti, ktorá by objas�ovala bytie, ale o bytostnú

zameranos� pobytu, ktorá je bytostne budúcnostná, vychádzajúca

z chápania pobytu ako bytia vrhnutého do sveta, a ako bytia k smrti.

Smr� je poslednou, "najbudúcejšou" a najvlastnejšou možnos�ou

patriacou k bytiu pobytu. Autentická existencia rozumejúca svojim

možnostiam a podržujúca ich ako možnosti, neprijíma smr� ako

biologickú nutnos� všetkých pobytov, s ktorou "sa" zomiera.

Rozumejúce bytie k smrti prijíma smr� ako "svoju" možnos�, konkrétne

autentickú možnos� "by� celý", �ím je vždy v tzv. "predbehu k"

a zárove� uchopuje fakticitu života ako vrhnutos� "do". V takto

uchopovanej možnosti smrti ako možnosti sa �udská existencia

sprieh�ad�uje, život sa stáva vidite�ným a tým zárove� aj špecifickos�

"svojho" bytia. V autentickom mode sa pobyt nevyhýba svojej

najvlastnejšej možnosti, ale „vo�ne sa jej vystavuje“ ([2], 293). Toto

slobodné "vystavenie" umož�uje pobytu faktické možnosti autenticky

rozumie� a zvoli�, tzn. rozhodnú� sa pre "môc� by� celý". Dovolíme si

ešte raz pripomenú�, že rozhodnutos� nie je úsilie o ur�itý projekt, alebo

plán, ktorý chceme uskuto�ni�, ale je návratom k uchopeniu možnosti

ako možnosti.
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Pobyt svoju kone�nos� (nie však ukon�enos�, resp. zav�šenos�)

neuchopuje vedomím vždy prichádzajúcej smrti, ale prichádzaním

k sebe samému. Smr� privádza pobyt pred jeho najvlastnejšiu možnos�.

Smr� ako budúca privádza k prítomnosti a umož�uje vidie� minulos�.

V diele �o je metafyzika Heidegger poukazuje na to, že pobyt sa

s úplnou kone�nos�ou stretáva v ni�ote. Samotné bytie je vo svojom

bytovaní kone�né, a len v transcendencii pobytu sa stáva zrejmým. By�-

tu znamená drža� sa vo vyklonení do ni�oho. Takto vykra�uje pobyt za

súcno v celku, a toto vykro�enie Heidegger nazýva transcendenciou.

Keby sa pobyt nedržal vyklonený do ni�oho, a týmto by

netranscendoval, tak by sa nemohol vz�ahova� k súcnu, nemohol by by�

samým sebou. „V ni� prichádza súcno k sebe samému, a až vtedy

porozumie sebe samému, ke� sa ni� nevzdá.“ ([5], 63)

V Heideggerových analýzach ni�oty a bytia k smrti sa stretávame

s negativitou, ktorou je ur�ený rozvrh. Známe "ešte nie" má charakter

toho, k �omu sa pobyt vz�ahuje. Smr� nie je na "konci" pobytu k nemu

pridaná, ale „ako staros� je pobyt vrhnutým základom svojej smrti“ ([2],

280). Smr� potom vystupuje ako možnos� nemožnosti existencie, ako

úplná negativita pobytu. Heidegger negáciu v konštitutívnom zmysle

stavia proti kladu, pretože charakter �udského bytia má sklon

k upadaniu.

Pretože existencia ako bytie vrhnuté do sveta a ako bytie k smrti je

zásadne kone�ná, tak aj ekstatická �asovos� je �asovos�ou kone�nou,

ktorá konštituuje pôvodný �as. Takáto zásadná kone�ná �asovos� je

základom toho, �o Heidegger nazýva "dejinnos�ou" pobytu, t.j. nie fakt,

že môže by� predmetom historickej vedy (to by bol len popis v zmysle

ontickom), ale že existuje dejinne ako uchopujúca možnosti. Dejinnos�

neznamená predmetné "vedenie" poznávajúceho subjektu o jeho

minulosti. V dejinách Heidegger nevidí nejaké konkrétne súcno, ktoré

už nie je, �i je minulé. Otázku po dejinách si kladie ako otázku po

ontologickom objasnení �udského spôsobu bytia. Dejiny sú tak založené

v štruktúre dejinnosti a �asovosti �udskej existencie, a ako také sú

hlboko zakorenené v budúcnosti. Pobyt ako �asový a dejinný nemôže

by� nikdy minulý, nie preto, že by bol nezanikajúci, ale preto, že sa

bytostne nikdy nemôže vyskytova�, pretože „potia�, pokia� je, existuje.

A pobyt, ktorý už neexistuje, nie je v ontologicky prísnom zmysle

minulý, ale byvší-tu“ ([2], 414).
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V našich doterajších analýzach sme sa primárne zamerali na

ontologickú štruktúru pobytu, ktorý ako �asový a dejinný odkrýva bytie

vôbec. Bytie nie je súcno, ale je vo vz�ahu k súcnu, a to tak, že je bytím

súcna. Poukázali sme na to, že �lovek je schopný "skrze" �as prichádza�

k bytiu. Tak sme odha�ovali, ako súcno vystupuje zo svojej zakrytosti,

autenticky rozumie svojim možnostiam a tomu, ako na tom so sebou

samým je. Otázka, ktorá sa vynára pri pokuse o porozumenie

a premyslenie týchto analýz, ktorá sa stáva pre naše myslenie stále

naliehavejšou a zatia� otvorenou je otázka o bytí samom. �o znamená

zakrytos� súcna vzh�adom na samotné bytie? Je rozvrh len záležitos�ou

pobytu, alebo pôvodne je rozvrhom bytia? Aký je vôbec dosah rozvrhu?

A ako to je so základnou skúsenos�ou zabudnutia bytia? Sme vôbec

schopní myslie� bytie?

Po vydaní diela Bytie a �as sa Heideggerovo myslenie "obracia".

Tzv. obrat však u Heideggera neznamená zmenu myslenia na základe

náhlej inšpirácie, zmeny stanoviska (tzn. otázky bytia), resp.

prekro�enie predchádzajúceho diela. Ke�že sám Heidegger poukazuje

na pohyb myslenia (pozri dejinné myslenie in: [4], 26), ktoré potrebuje

�as aby dozrelo a bolo schopné artikulova� pravdu bytia, chápeme tento

Heideggerov obrat v zmysle pohybu mylenia jeho samého. Je zrejmé, že

Heidegger neskúmal bytie ako predmet nejakej pozitívnej vedy, ale že

samotné Heideggerovo myslenie bolo "strhnuté" vlastným

ontologickým pýtaním sa po zmysle bytia. Bytie bolo "vecou" jeho

myslenia. Z tejto pozície je možné pochopi� Heideggerovo myslite�ské

úsilie ako postupné odkrývanie „základnej skúsenosti zabudnutia bytia

(zabudnutos�- LETHE – skrytos� – od�ah – od-vlastnenie: úvlas�)“ ([4],

20).

Spomínaný obrat sa za�ína prejavova� už v prednáške O bytnosti

pravdy z roku 1930. Neskôr v dielach O pôvode umeleckého diela

(1935), Hölderlin a bytnos� básnictva (1936), Dopis o humanizme

(1946), Otázka po technike (1953), Bytnos� re�i (1957), Koniec filozofie

a úloha myslenia (1964) a v mnohých �alších. Heideggerovo myslenie

sa zameriava na dianie bytia, na tzv. seba-dávanie bytia. Bytie

Heidegger za�ína stále �astejšie písa� ako bytj (Seyn). Je však potrebné

spomenú�, že už aj v Bytí a �ase sa stretávame s pomenovaním bytia

ako bytj ([2],59-60), a to v súvislosti s pobytom ako bytia "tu". Bytj

poukazuje na slovesnú povahu bytia v zmysle súvislosti s �asom

a dianím, kde �as a bytie sa "dávajú" v udalosti. Bytj v zmysle diania nie
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je stávanie sa, ale je tzv. udalos�. Udalos� sa �asuje ako seba-dávanie

bytj. "U-dáva" sa bu� ako udalos� �tve�iny (das Geviert), alebo ako

udalos� svetliny (Lichtung), alebo ako udalos� spáry (Fuge). Seba-

dávanie bytj súvisí so zakrytos�ou samotného bytia a s tzv.

sprítom�ovaním. Bytie ako "dejúce sa sprítom�ovanie", ako udalos�,

ktorá sa deje zo seba, samo umož�uje ukazovanie, odkrývanie a bytnos�

súcna ale zárove� sa nikdy nestáva súcnom ani bytnos�ou, a samo

zostáva skryté. Bytie je v tomto zmysle zakrývajúcim odkrývaním, a

"potrebuje" alebo "vyzýva" �loveka k ú�asti na "dianí pravdy ",

v zmysle odkrývania samotného bytia a v zmysle starosti. Ek-statickú

existenciu potom Heidegger chápe ako strážcovstvo pravdy bytia.

Sloboda a ALETHEIA
Heidegger nasto�uje otázku pýtania sa po bytí a zárove� pýtania sa

po ALETHEIA. ALETHEIA sa prekladá ako neskrytos�. Ide o základné

slovo gréckeho porozumenia bytiu. ALETHEIA ako neskrytos� patrí

k bytiu, ale nie bez opa�ného vz�ahu k skrytosti, LETHE. Napriek tomu,

že bytie je najvlastnejšie, že ur�uje súcno ako súcno, že má ontologickú

prednos� (význa�nos�) upadá do zabudnutia. Zabudnutím Heidegger

nemyslí mentálnu záležitos� ako bežné zabudnutie myslenia. Už

samotná bytnos� zabudnutia vždy obsahuje v sebe "vyhýbanie sa sebe

samému" a upadanie pobytu, �ím sa súcno v celku zakrýva a bytie

zostáva skryté pred "tu", ktoré je najbližšie, t.j. pred súcnom v jeho

spôsobe bytia. Tak najužšia blízkos� je zárove� najvä�šou zakrytos�ou

a zabudnutím. Akéko�vek poznanie súcna je možné len vtedy, ke� bude

zbavené skrytosti, pokia� sa stalo neskrytým. Je to neskrytos� ako

odkrývanie, ako ukazovanie sa. O súcne môžeme vypoveda� len vtedy,

ke� už predtým bolo odkryté. Odkrytos� je konštitutívnym charakterom

samotného súcna, nie je však produktom �udskej �innosti a konania. Už

sme spomenuli, že pobyt je otvorené súcno. Otvorenos�, ktorá necháva

vystupova� všetko zjavujúce sa, je neskrytos�. So spôsobom

otvorenosti, do ktorého je �lovek vrhnutý sa mení aj jeho vz�ahovanie

k zjavnému súcnu. Aby sa súcno odhalilo, zjavilo ako to, �ím je a ako

je, je nevyhnutné isté poodstúpenie od súcna, odstup, resp. dištancia.

Bez odstupu nie je možné zahliadnú� súcno v celku. Aby sme o celku

vedeli, musíme sa z neho uvo�ni�. Teda poodstúpi� od súcna a v tomto

poodstúpení ho necha� by� pred sebou. Necha� súcno by� neznamená

�ahostajnos�, zanedbanie alebo vzdanie sa nie�oho. Necha� by�
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znamená predovšetkým odda� sa súcnu v otvorenom vz�ahovaní.

Heidegger odha�uje toto nechanie súcna by� ako slobodu, ktorá je ek-

sistentná a ako „odkrývajúca pobyt-tu má �loveka, a to s takou

pôvodnos�ou, že jedine sloboda poskytuje �u�om nadväznos� na súcno

vcelku ako také, nadväznos� zakladajúcu a vyzna�ujúcu dejiny vôbec“

([3],41).

Slobodu v Bytí a �ase Heidegger myslí ako uchopujúcu možnos� ako

možnos�, s �ím sú spojené fenomény rozhodnutosti a odhodlanosti ako

autentického 'bytia sebou'. Neskôr, sloboda pochopená ako nechanie

súcna by� uskuto��uje „bytostné ur�enie pravdy v zmysle odkrytia

súcna“ ([3],41). Pravdivé je v Heideggerovom chápaní neskrytos�ou,

ktorá sa necháva vidie�, nazrie�, ale nepôsobí násilne. Pokia� sa

pravdivé skrýva, zaha�uje, potom prístup k odha�ujúcemu sa bytiu bol

nesprávny. Pravdivé je odha�ované v re�i, v logu, ako hovorí

Heidegger: „logos ako neskryté je nutné vymani� zo svojej neskrytosti

ako apofainesthai, naproti tomu nepravdivé pseudesthai zostáva vo

svojej skrytosti. Postavi� nie�o pred nie�o a vydáva� to tak za nie�o,

�ím to nie je “([2],50). Neskrytos� je podmienená schopnos�ou logu

dosta� pravdivé zo zakrytého obsahu. Pravda nie je chápaná v tradi�nom

zmysle správnosti výpovede, pretože pravda pod�a Heideggera nesídli

vo vete. Pravda je vždy viac, než ktorýko�vek �udský pokus

o uchopenie pravdy. Myslenie je vztiahnutím sa k pravde, ktorá je

odkrytím súcna, bytostne ur�ujúca istú otvorenos�. To, �o pravdu

umož�uje, je sloboda ako bytnos� pravdy samej. Sloboda necháva súcno

by� tým súcnom, ktorým je, uvo��uje ho k sebe samému, umož�uje

odkry� bytnos�, pretože sloboda pochádza z pôvodného ur�enia pravdy.

Myslie� však to, �o je pravda, môžeme len ke� sa zárove� pokúsime

myslie� samotné bytie. Toho však �o má by� myslené - bytie - nie je

možné sa zmocni� myšlienkovým výkonom poznávania bytia ako

nejakého objektu. Je v zmysle oddania sa, tzn. trpezlivosti a v kone�nom

dôsledku schopnosti �aka�, pokia� "prehovorí" to, �o má by� myslené.

Otázka po pravde bytia je otázkou otvorenosti a tým aj dosahu rozvrhu.

Možnosti nášho vlastného bytia ako bytia bytostne ek-statického, nám

nie sú otvorené našou vlastnou slobodou, ale sloboda sama spolu

s ostatným zjavujúcim sa súcnom je nám otvorená samotným bytím.

Bytie robí �loveka "svojím", preto Heidegger hovorí, že je miestom

bytia, v ktorom sa deje osvojenie bytia. O bytí nerozhoduje �lovek, ani

v rozvrhu vrhajúci sa nie je �lovek, ale bytie, ktoré "ude�uje" �loveku
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ek-sistenciu 'bytia tu' ako jeho bytnos�. Ek-sistencia je „bývaním

v blízkosti bytia. �lovek je susedom bytia.“([4], 33) Týmto Heidegger

jasne poukazuje, že pobyt nie je pánom súcna, ani pánom sveta, ako si

to vä�šinou vo svojej každodennosti myslí, a tým upadá do zakrytosti,

�ím sa mu znemož�uje prístup k súcnu v celku, a k pravde bytia.

Vlastné bytie mu vä�šinou zostáva napriek blízkosti vzdialené. Bytie

samo ako udalos� pravdy je zakrývajúcim odkrývaním. Bytie

ontologicky predchádza, umož�uje a dáva bytnos�, resp. súcnos� súcna.

Bytie ako "dejúce sa sprítom�ovanie" sa ponúklo �loveku k dispozícii,

týka sa ho a vyzýva ho k ú�asti na dianí a strážení bytnosti pravdy.

Potom môžeme poveda�, že ontologickým základom slobody �loveka je

jeho bytie.
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In her contribution „The Influence of L.N. Tolstoy on the Slovak
Environment“ the author points at the influence of Tolstoy to his Slovak
followers D. Makoviský and A. Škarvan. She particularly devotes her
attention to offering non-violent resistance to evil; freedom; the true
culture and the true Christianity.

Na prelome 19. a 20. storo�ia prichádza k vyostreniu politických,
sociálnych a národnostných rozporov v Uhorsku a monarchii vôbec.
Daný stav spolo�nosti viedol predstavite�ov slovenského národného
hnutia k vytváraniu nových vlastných koncepcií jeho �alšieho vývinu
a k h�adaniu možností ich uskuto�nenia. Jednými z tých, ktorí sa snažili
nájs� nové cesty sociálneho a národnoobrodného zápasu patrili aj
slovenskí tolstojovci, najmä A. Škarvan a D. Makovický, na ktorých
mal silný vplyv L. N. Tolstoj. Jadro Tolstého vplyvu spo�ívalo v jeho
snahe ukáza� cestu k mravnému obrodeniu, k realizovaniu nového
spôsobu života. Pri odstra�ovaní konfliktu indivídua a spolo�nosti, pri
vytváraní nových spolo�enských vz�ahov sa stala pod vplyvom L. N.
Tolstého nosnou myšlienkou tolstojovcov myšlienka neodporovania zlu
násilím. Z uvedenej myšlienky vyplynulo následne aj riešenie
niektorých konkrétnych problémov �loveka a spolo�nosti, t.j. problém
slobody, kultúry, idea pravého kres�anstva.
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1. Idea neodporovania zlu násilím.
Koncom 19. a za�iatkom 20. storo�ia sa pod vplyvom L. N.

Tolstého stal nosite�om a propagátorom myšlienok neodporovania zlu
násilím najmä slovenský lekár a literát Albert Škarvan. Sám hovorí:
„Kázania Tolstého takre�eno nové svety otvorily predo mnou.“ [1]

A. Škarvan už v detstve, zrejme pod vplyvom prostredia, v ktorom
vyrastal a študoval, premýš�al o tom, kedy je �lovek nezávislý
a slobodný. Vždy túžil po slobode, chcel kona� dobro, pomáha� svojim
blížnym. Táto jeho orientácia bola ešte umocnená poznávaním ruskej
literatúry. Vo svojich záznamoch píše, že: „Menovite Gogo�, Tolstoj
a Dostojevský vplývali silne na moju dušu a ja som sa v pravom zmysle
slova pod �arodejnou silou ich ducha nachádzal. Dojímali ma v týchto
spisovate�och jednoduchos�, hlboká pravdivos� i láska k �u�om,
ktorých opisovali, lež nadovšetko ma v nich dojímalo to zrejmé
prorocké tušenie nového lepšieho sveta, než je ten, v ktorom žijeme.“
[2]

Jednou z prvých a pre�ho základných myšlienok L. N. Tolstého,
ktorú si A. Škarvan osvojuje, domýš�a a zárove� sa ju pokúša
uskuto��ova�, je myšlienka neodporovania zlu násilím. U Tolstého ho
zaujal jeho odpor proti ne�udskosti, násiliu a klamstvu. Pod vplyvom
Tolstého teórie kres�anskej zmierlivosti a mravnej obrody, za�al
rozvíja� svoje úvahy ako odstráni� negatívne stránky, ktoré priniesla
civilizácia. Dospieva k názoru, že tieto negatívne stránky sú
v samotnom �loveku a v jeho morálke. Je preto potrebné uvies� do
praxe iné etické zásady a propagova� ich. Všíma si a trápi ho daný stav
v spolo�nosti, v ktorej existujú armády, vojny, pustošenie. Poukazuje na
to, že sa síce vyznáva Kristov zákon, zákon všeobecného bratstva
a nekone�ného odpustenia nepriate�om, ale v skuto�nosti sa tento zákon
nedodržiava, ba ani sa nepomýš�a dodržiava� ho.

Pod�a Škarvana hlavnou hnacou silou, ktorou sa udržuje život, má
by� láska. Tam, kde jej nie je dostatok, panuje násilie a surová moc.
Vyslovuje názor, že nik nemá právo súdi� alebo tresta� druhého
�loveka. �lovek, ktorý koná zlo, sám seba tresce, a teda treba by�
k nemu trpezlivým, mravne ho poú�a� a napomína�. Treba ho lie�i�
rozumom a láskou, postupne ho privies� k lepšiemu chápaniu života.
Škarvan verí, že láskou sa dá všetko premôc�. Musí to by� však pod�a
neho pravá láska, láska k nepriate�om, láska, ktorú musí ma� �lovek
skuto�ne v srdci. Nesmie to by� falzifikát lásky. Pod�a Škarvana je
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potrebné radikálne zmeni� život �udí. Vylú�i� z ich života nielen násilie,
ale i všetku zlobu. Ponecha� a �alej zdokonali� treba iba to, �o je
prospešné a osožné pre všetkých �udí. Musí teda plati� princíp lásky
k blížnemu, hoci �udia si vytý�ili pre seba zákon boja s blížnymi, zákon
boja o svoju existenciu. Tento zákon boja o svoju existenciu, ktorý
umož�uje kona� násilie, odvádza �udí od ich nevyhnutného boja
s prírodou, zoslabuje ich pre tento boj. Zárove� napomáha rozbrojom
medzi �u�mi, dokonca stavia jeden národ proti druhému. V žiadnom
prípade nemôže napomáha� postupnému vývoju �udstva, ale naopak,
skôr ho vedie k jeho mravnej a fyzickej degradácii.

V súlade s názormi L. N. Tolstého aj Škarvan veril, že príde �as
a �udia pochopia, že je výhodnejšie ži� v pokoji a láske, hoci aj
jednoducho. Domnieval sa, že pri odmietnutí akéhoko�vek druhu násilia
treba vidie� východisko v prvom rade v �udskej psychike, najmä jej
morálnej zložke, v zdokona�ovaní duchovného života. Dospieva
k názoru, že premena vonkajšieho, hmotného sveta je závislá od
premeny vnútorného, duchovného sveta.

Odstránenie všetkého negatívneho je možné pod�a Škarvana
uskuto�ni� iba vnútorným sebazdokona�ovaním indivíduí
a odporovaním zlu všetkými možnými spôsobmi, okrem foriem násilia.
Škarvan neodmieta boj so zlom celého sveta, iba odmieta násilie ako
prostriedok boja. Násilie považuje za nerozumné, ne�udské
a nedosahujúce cie�. Je dôležité bojova� proti zlu, ale bojova� rozumne,
zbra�ou ducha, rozumu a lásky, presvied�aním, dokazovaním, umením,
vedou, príkladom života. Zlo sa nedá zni�i� zlom, pretože násilie plodí
násilie a to v novej podobe. Neprotivi� sa zlu neznamená neprotivi� sa
mu všeobecne, ale znamená neprotivi� sa mu násilím, surovou mocou,
aj v prípade sebaobrany. Treba teda zni�i� zlo, lož a nespravodlivos�,
ale len pomocou presvied�ania a hlásania správneho konania, a nie
násilím. K prekonaniu zla neprotivením sa je potrebné mravné
prebudenie, samopoznanie, svedomie a vlastný rozum, nevyhnutnos�
dospie� k pravde. �udstvo si bude stále viac uvedomova�, že zákon
násilia bude musie� by� vystriedaný zákonom lásky. �udia spoznajú, že
základom života musí by� nie �ubovô�a a násilie jedných nad druhými,
ale vedomie jednoty duchovného princípu, ktorý sa prejavuje láskou
u všetkých �udí rovnako.

Škarvan nesúhlasí s názorom, že v ur�itom zmysle aj násilie má
svoje zákonité opodstatnenie, a je preto �asto kodifikované v zákone.
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Dodržiava�, uplat�ova� takýto zákon neznamená používa� násilie ako
prostriedok proti páchaniu zla (napr. zabráni� kriminálnym �inom
a pod.), pretože pod�a neho násilie nemôže ma� pozitívnu funkciu
v riešení existujúcich konfliktov.

Škarvan vyslovil myšlienku, že ve�a zla pochádza z toho, ke� sa
�udia snažia právom zamedzi� neprávos�, že existujú okolnosti,
v ktorých sme nabádaní súdi�, bojova�, tresta� smr�ou. I v týchto
prípadoch však si nesmie �lovek zvoli� násilnú cestu riešenia daných
problémov.

Poznamenajme, že i v sú�asnosti sa stretávame s názormi, pod�a
ktorých sú napríklad tresty porušovaním �udských práv, sú chápané ako
druh násilia. Odmieta sa použi� násilie i v takom prípade, ak by malo
zohra� pozitívnu úlohu a to v záujme záchrany celku, v záujme
všeobecného dobra. Ba pod násilím niektorí chápu akýko�vek druh
donucovania, predpisy a normy spolo�enského života.

2. Problém slobody.
Tosltojovci a najmä A. Škarvan v úzkom spojení s myšlienkou

neprotivi� sa zlu násilím rozvíjali i svoje názory na slobodu �loveka,
národa, na národ ako taký, na úlohu štátu. Škarvan sa snažil uvies� do
súladu ciele a úlohy slovenského národného zápasu s tolstojovským
u�ením.

Vo svojich úvahách na prvé miesto v živote �loveka kladie Škarvan
mravné „preporodenie“, ktoré chápe ako zdokona�ovanie samotného
�loveka. Na základe zmeny vo vnútornom živote �loveka je možné
vybudova� aj vonkajší blahobyt. Je možné konštatova�, že Škarvan
podria�uje blahobyt mravnej dokonalosti.

Tak Tolstoj, ako i Škarvan veria, že sloboda �loveka je spätá
s duchovnou láskou. Táto láska umož�uje �loveku kona� slobodne, robí
ho slobodným �lovekom konajúcim v súlade s mravnými zákonmi,
riadiacim sa svojou láskou. Tolstojovci v súvislosti s �lovekom, jeho
konaním a slobodou zdôraz�ovali, že �lovek je slobodný vtedy, ak
nekoná na základe nátlaku zákona, náboženských obradov, ale poslúcha
seba samého. Osobnú slobodu považuje Škarvan za najvä�šie blaho
každého jednotlivca. �lovek je pod�a neho zložitý, vyššie organizovaný
jednotlivec, ktorý by mal „by� i dobrým i silným, ale by� kres�anom,
i krotkým i opatrným, i holubicou i hadom, i slávikom i oslom.“ [3]
�lovek je slobodný len vtedy, ak ho nikto nemôže prinúti� robi� to, �o
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pokladá za nesprávne alebo nedobré. Slobodný �lovek koná na základe
svojho vlastného vnútorného hlasu, svedomia, uváženia, �o poklada� za
mravné �i nemravné.

Hlavnou úlohou �loveka je zdokona�ova� seba samého, rozvíja�
svoje sily a schopnosti v záujme dosiahnutia š�astia, radosti
a spokojnosti, a to tak pre seba, ako i pre celú spolo�nos�. V snahe
splni� svoju úlohu každý �lovek by mal myslie� samostatne a zachova�
si svoju originalitu. Pod�a Škarvana sloboda �loveka a jeho konanie
nevylu�uje mravné zákony, nátlak mravných príkazov �i
transcendentnej vonkajšej autority. Slobodu však dosahuje �lovek iba
vtedy, ak je individuálne konanie, konanie na základe myšlienok, citov,
intuície, v nadradenom vz�ahu vo�i konaniu, ktoré je diktované iba
mravnými zákonmi spolo�nosti.

Pravú slobodu �loveka vidí Škarvan v zodpovednosti �loveka za
svoje konanie, ako i v možnosti zmeni� svoj život. Cez túto slobodu
�loveka je možné dosiahnu� i slobodu národa.

Sloboda je pod�a Škarvana následok a výsledok duchovného stavu,
závisí od vyspelosti �loveka. K vybudovaniu slobodného a š�astného
života je potrebný predovšetkým osvietený �lovek, ktorý je preniknutý
Kristovou pravdou a miluje v prvom rade mravnú dokonalos�, t.j. Boha.

Aby nastala sloboda a rovnoprávnos� medzi �u�mi treba pod�a
Škarvana nevyhnutne pokori� v �u�och egoizmus, ktorý chápe ako
sebectvo, hlúpos� a zlobu �udí, povyšovanie sa jedného �loveka nad
druhým. Odstráni� egoizmus sa pod�a neho dá len tak, že �lovek
centrum svojich záujmov presunie z vonkajšieho osobného blaha do
svojho vnútorného sveta. Cez tento vnútorný svet �lovek dosahuje
mravné ví�azstvo nad sebou samým, prekonáva egoizmus a stáva sa
altruistom. Takýto �lovek nežiada pre seba žiadne práva a ešte aj tie �o
má, prenechá iným.

Tieto názory slovenských tolstojovcov a najmä A. Škarvana súviseli
s celkovou nepriaznivou hospodárskou a sociálnou situáciou Slovenska.
Pri prekonávaní krízy indivídua a spolo�nosti sa pre nich stala ur�ujúcou
morálka. Nešlo teda o zásadnú zmenu spolo�nosti, ale o reformu
morálky. Táto morálka by sa mala za�a� u jednotlivcov, ktorí by svojím
vlastným príkladom mohli zmeni� celú spolo�nos�.

V súvislosti s uvedenými myšlienkami o slobode sa Škarvan
zamýš�al aj nad životom, postavením a schopnos�ami slovenského
národa. Východisko zo sú�asnej situácie, v ktorej sa nachádzal
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slovenský národ, videl Škarvan v kres�anskom u�ení o nenásilí, vo
vnútornej ceste spasenia, ktorá spo�íva v milovaní Boha. Pod�a neho je
potrebné uskuto�ni� myšlienku bratstva a slobody, a to v duchu hesla
osvietenskej filozofie „Všetci �udia budú bratia“. Veril v zmenu
zmýš�ania �udí, pre ktorých sa stane jediným ideálom dokonalos�
a ve�nos�, lepší život na základe hlasu svedomia, povznášania seba
samých, štúdia a pestovania svojej duše.

3. Problém pravej kultúry.
Na prelome 19. a 20. storo�ia pod vplyvom umeleckého

a myšlienkového diela Tolstého dospeli slovenskí tolstojovci
k formulovaniu názorov na kultúru a všetku �innos� �udstva.

A. Škarvan, ktorý sa najvýraznejšie stotož�uje s názormi L. N.
Tolstého, vyslovil názor, že nie je nutné odmietnu� celú západnú kultúru
a vôbec všetku �innos� �udstva, t.j. umenie, filozofiu, sociológiu,
kultúru, výchovu, medicínu, technické výdobytky at�., ale je nutné
odmietnu� smer, ktorým sa terajšie �udstvo uberá. Tento smer je
pochybný a vedie �udstvo nie k spáse, ale do záhuby. Technické
výdobytky, výsledky vedy a umenia sú odmietané len nato�ko, nako�ko
„slúžia zlu a nepravde, v službe dobra a pravdy, nie len že priznáva, ale
s vä�ším plesaním srdca než my všetci, víta ich.“ [4] A. Škarvan
upozor�uje, že civilizácia je chápaná v zápornom zmysle iba vtedy, ak
jej výdobytky ako železnice, telegrafy, tla�, stroje, umenie, veda slúžia z
99,9% nie dobru, ale zlu. Zdôraz�uje, že je potrebné uvedomi� si, že
všetko to, �o sa nazýva kultúrou môže existova� iba v�aka prinúteniu
robotníkov k práci, a tak si treba zodpoveda� otázky: �o majú milióny
robotníkov zo všetkých výdobytkov našej nami vychválenej civilizácie?
„�i neslúžia výdobytky, umenie a veda kratochvíli záha��ivých �udí?
�i netla�ia ony nesnesite�ným bremenom plecia miliónov robotníkov,
bratov našich? Ani nehovoriac o tom, že pomocou moderných
výdobytkov vraždia sa a hotovia sa úplne vyvraždi� národy. Nuž, akože
nezavrhova� tú cestu, ktorou �udstvo krá�a?“ [5]

To znamená, že je potrebné odmietnu� výdobytky nie ako také, ale
iba podobu v akej v sú�asnosti existujú. Teda kultúra, užito�ná kultúra,
sa nezni�í. K tomu je však nevyhnutné, aby �udia pochopili, že
„nemohou využívati pro své pot�šení života svých brat	í, dovedou užiti
všech úsp�chu techniky tak, aby nehubili životu svých brat	í, dovedou
uspo	ádati život tak, aby užívali všech t�ch vydobytých nástroju moci
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nad p	írodou, jichž mohou užívati, i když neudržují v otroctví svých
brat	í.“ [6] Žiadne schopnosti �loveka sa teda nesmú využíva�
v negatívnom zmysle, na nemravné �i škodlivé ciele.

A. Škarvan sa kriticky vyjadruje o kultúre svojej doby, t.j. nie
o národnej kultúre, ale nadnárodnej kultúre liberálneho kapitalizmu,
ktorá „s jej modlárstvom industrie a štátu neberie žiadneho oh�adu na
�loveka, ba otro�iac ho, kazí mu život a pozbavuje ho i tej málo radosti
a š�astia, ktoré má každý živý tvor od prírody.“ [7] Skuto�ná kultúra by
mala slúži� �loveku, pomáha� mu predovšetkým k rozvoju duchovných
síl a schopností, t.j. mala by to by� kultúra kres�anská. Túto úlohu však,
pod�a neho, kultúra 20. storo�ia neplní. Východisko pre plnenie daných
cie�ov nachádza preto skôr v �udovej kultúre. Vyslovuje myšlienku, že
Slováci „majú neocenite�ný poklad umenia v svojich národných
pies�ach a poves�ách.“ [8] A všetko toto umenie a všetka múdros�
Slovákov „majú nau�i� �udí správne ži�, aby im dobre bolo, aby boli
š�astní.“ [9] Škarvan tiež zdôraz�uje, že slovenský národ, aby dosiahol
samostatnos� a slobodu, musí dobre pozna� seba samého, t.j. pozitívne
i negatívne �rty svojej povahy, vytvori� výrazne vlastnú kultúru, nájs�
seba samého, svoje miesto v Európe. Iba tak je možné vybudova� nie�o
skuto�ne vlastné a nové, zmeni� radikálne svoj život. Zárove� však
nesmie použi�, v snahe dosiahnu� zmenu svojho života, násilie, ale musí
kona� na základe lásky k Bohu a každému �loveku. Skuto�ná veda
a skuto�né umenie vždy existovali a budú existova�. Je potrebné
odmietnu� iba vedu pre vedu a umenie pre umenie. Pod�a tolstojovcov
nemali by existova� právne vedy, vojenské vedy, vedy o politickej
ekonómii �i finan�né vedy, ktoré majú za cie� dobro a blahobyt iba
ur�itých národov na úkor iných, ani umenie, ktoré �loveku iba kráti dlhú
chví�u. Umenie totiž preniká celým životom �loveka. Umenie a slovo sú
dva nástroje �udského pokroku. Umenie dáva vo�nos� citom
a myšlienkam. Proti umeniu vyumelkovanému je potrebné postavi�
umenie �udské, ktoré zjednocuje všetkých �udí, všetky národy. Umenie
budúcnosti nebude pokra�ovaním sú�asného umenia, ale vznikne na
úplne nových a iných zásadách. Umenie je tlmo�ením citu, ktorý zažil
umelec a ktorý sa môže zrodi� iba vtedy, ak umelec žije život
prirodzený a nie záha��ivý �i rozkošnícky. V budúcnosti bude pod�a
tolstojovcov umelecká �innos� prístupná všetkým �u�om a bude pre�
charakteristická jasnos�, jednoduchos� a stru�nos�. V súvislosti
s jednoduchos�ou sa zdôraz�uje, že �udská múdros� sa nezakladá na
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vedení vecí, ale na usporiadaní vecí a na schopnosti zoradi� svoje
znalosti pod�a ich dôležitosti. Zdôraz�ujú, že zo všetkých vied, ktoré
�lovek môže pozna�, hlavná je tá veda ako ži� takým spôsobom, aby
konal �lovek �o najmenšie zlo a �o najviac dobra. A zo všetkých umení
je najdôležitejšie vedie� sa vyhnú� zlu a s �o najmenším úsilím tvori�
dobro. Úlohou umenia je odstráni� násilie a jedine umenie je toho
schopné. V tomto prípade zrejme ide najmä o umenie ži� a to v súlade
s myšlienkou neodporovania zlu násilím, t.j. prikázania lásky ku
všetkým �u�om.

Z analýzy tolstojovských názorov na �loveka a kultúru vyplýva
poznanie, že ide najmä o h�adanie pravdy, š�astia, slobody, mravnej
�istoty �loveka, o nevyhnutnos� od základov zmeni� spolo�nos�, t.j.
zmeni� morálku. Morálka mala napomáha� pri odstra�ovaní konfliktu
indivídua a spolo�nosti, pri vytváraní nových spolo�enských vz�ahov,
pri vytváraní správneho názoru na skuto�nú vedu a umenie, ich úlohy
v živote �loveka. Navrhované riešenie všetkých problémov spolo�nosti,
t.j. i problémov kultúry, vedy a umenia, je však možné realizova� iba
v prípade dodržovania zásady neprotivenia sa zlu násilím.

4. Idea pravého kres�anstva
Názory na kres�anstvo, h�adanie zmyslu života sa u slovenských
tolstojovcoch formovali pod vplyvom Tolstého diela „Kres�anské
u�enie“, ktoré preložil A. Škarvan a vydal D. Makovický v roku
1898 v Liptovskom Ružomberku.
Základným problémom sa stáva otázka vz�ahu pozemského

a posmrtného života, svetského a duchovného. Pre tolstojovcov
prvoradý význam nadobúda vyriešenie protire�enia medzi túžbou po
š�astí, po dlhom živote a nevyhnutnos�ou smrti, nemožnos�ou
dosiahnu� š�astie. Riešenie uvedeného protire�enia však neprinášajú
pod�a nich ani jednotlivé kres�anské u�enia (katolícke, pravoslávne,
kalvínske, luteránske), ani nekres�anské náboženské u�enia (budhizmus,
mohamedánstvo a i.). Tieto u�enia považovali za vnútorne protire�ivé,
hlásajúce na jednej strane milosrdenstvo, ale na druhej strane krutos�,
uznávajúc Boha, ktorý trestá �udí ve�nými mukami. Zárove�
poukazovali na snahu uvedených u�ení tvrdi� o sebe, že ono jediné je
pravé.

A tak v h�adaní odpovede ako vysvetli� zmysel života dospel
Tolstoj k názoru: „I nemohol som sa navráti� ani k tej viere, ktorej ma
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z detstva priú�ali, ani uveri� v dajednu z tých, ktorú vyznávaly iné
národy, ponevá� sa vo všetkých nachádzaly jedny a tie samé
protimluvy, nesmysle, zázraky, nepriznanie všetkých ostatných vier,
hlavne klamstvo požadovania slepej dôvery k svojmu u�eniu.“ [10]

Pre Tolstého a tolstojovcov sa stalo nevyhnutným h�ada� odpovede
na svoje otázky v pravom kres�anskom u�ení, ktoré odha�uje uvedené
protire�enia a ukazuje cestu ich riešenia. Protire�enia spo�ívajú pod�a
nich v tom, že �lovek je na jednej strane fyzickou a na druhej strane
duchovnou bytos�ou. �lovek ako fyzická bytos� žije zvieracím
životom, patrí do živo�íšnej ríše. Je to tak predovšetkým v po�iato�nom
štádiu života �loveka. V tomto štádiu si �lovek neuvedomuje, že žije
a v �om spo�íva zmysel života. S rozvojom myslenia však prichádza
k uvedomeniu si seba samého ako �loveka, k uvedomeniu si, že žije
a túži po š�astí, stáva sa duchovnou bytos�ou. Dospieva k poznaniu, že
prvoradým faktorom v živote �loveka je š�astie, ktoré usmer�uje jeho
konanie. Poznanie uvedeného sa uskuto��uje prostredníctvom Boha,
ktorý pomáha každému �loveku sebauvedomi� sa ako duchovnej,
rozumnej bytosti. Boh je tým, ktorý dáva život všetkému, �o existuje
a želá š�astie všetkému existujúcemu.

Pojem š�astia sa u tolstojovcov spája s pojmom láska. Dospie� ku
š�astiu je možné za pomoci lásky. Láska umož�uje �udstvu správne sa
orientova� na ceste svojho vývoja. Zárove� poukazujú na to, v �om
spo�íva pokrok v �udskom živote. Pokrok tolstojovci vidia v zjednotení
�udstva, v prekonaní rozporov, nenávisti a v nastolení vzájomnej
pomoci, jednoty a lásky. Pokrok v týchto intenciách súvisí pod�a
tolstojovcov s poznaním kres�anského u�enia. Upozor�ujú však, že to
kres�anstvo �i kres�anské u�enie, o ktorom hovoria, nie je totožné s tým
kres�anstvom, ktoré hlásajú cirkvi. Kres�anstvo, ktoré hlásajú cirkvi, nie
je �isté, pravé kres�anstvo, nie je to u�enie o nekone�nom
milosrdenstve, ktoré hlásal Kristus, „ale miešanina, asíce miešanina
smrtonosná, ducha a slobodu ubíjajúca. Teologovia smiešali u�enie
Kristovo s u�ením sveta o násilí a moci, oni u�ia, že áno možno vraždi�,
možno zbíja�, možno okráda� vdovy, siroty, len aby sa to v mene
zákona dialo, že to neprie�i sa náboženstvu.“ [11]

Tolstojovci, najmä však A. Škarvan, dospeli k odmietnutiu cirkvi,
k�azov, kostolov a ceremónií. Zdôraz�ovali, že je to iba prílepok
k jednotlivým náboženstvám, ktorý vedie k ni�eniu dobra, lásky,
pravdy. Kres�anstvo musí by� o�istené od nerozumnosti, mysticizmu,
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pietizmu, exaltácie a musí sa chápa� ako životná múdros�, spo�ívajúca
na láske k Bohu. �lovek teda nepotrebuje sprostredkovate�a vo svojom
vz�ahu k Bohu. Môže pozna� pravdu priamo, v priamom vz�ahu �lovek
– Boh a tak nepotrebuje prostredníkov medzi ním a Bohom.

Pod�a A. Škarvana je nevyhnutný návrat k pravému kres�anstvu,
ktoré chápe ako „spolo�nos� �udí mravne osvietených, bažiacich
a túžiacich po bohatstve ducha, po veciach božích a nie po bohatstve
materiálnom a po sláve.“ [12] �lovek, ktorý sa správa v uvedenom
zmysle, stáva sa š�achetným, sp
�a sa jeho túžba po pravde a slobode.
To všetko môže uskuto�ni� iba cez vysokú mravnos�, ktorá sa dosahuje
dlhou, neustálou vnútornou prácou, duševným rastom. Vyslovuje názor,
že môžu zaniknú� v budúcnosti rôzne cirkvi alebo sekty, ale pravé
kres�anstvo nezaniká ani nezanikne. Prí�inu svojho názoru vidí Škarvan
v úlohe kres�anstva ako základu múdrosti, duchovnej osvety a správnej
orientácie v živote pre každého jednotlivca i celé �udstvo. Kres�anstvo
pomáha �loveku vypracova� si aktívnu životnú pozíciu, uvedomenie si
svojho vz�ahu k okolitému svetu, �udskej spolo�nosti, jej záujmom,
potrebám, cie�om. Umož�uje �loveku uskuto��ova� rozumnú kontrolu
nad svojím správaním, citmi, váš�ami a želaniami a to z dôvodu, že
kres�anstvo vzniká na základe rozumu, ale zárove� stojí vyššie ako
rozum. To sa však týka iba pravého kres�anstva, o�isteného od povier
a mysticizmu. Nepravé, falošné kres�anstvo stojí teda nižšie, ako je
niveau rozumu, pravé zase vyššie.

V závere je možné konštatova�, že dielo a názory L. N. Tolstého
v slovenskom prostredí našli svoj ohlas najmä u dvoch mladých
intelektuálov (A. Škarvan, D. Makovický), t.j. u slovenských
tolstojovcov, ktorí tak ako Tolstoj h�adali východisko z problémov
vtedajšej spolo�nosti predovšetkým v morálke �udí ako ur�ujúcom
faktore v živote spolo�nosti. Pod�a nich nie je nevyhnutné zmeni� od
základov spolo�nos�, sta�í zmeni� morálku a realizova� myšlienku
neodporovania zlu násilím, t.j. vráti� sa k pravému, o�istenému
kres�anstvu.
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The main goal of the article is to point out the active learning. C.

Rogers´s theory analysis emphasizes forming students´opinnions and

attitudes. The writer´s aim is to apply the Rogers´s theory person-

centred-education to the student education.

„...jediný �lovek, ktorý je vzdelaný, je ten,

�o sa nau�il u�i� sa, �o sa nau�il adaptova�

sa a meni� sa

C. R. Rogers

Tento príspevok vznikol na základe mojich skúseností,

komunikácie s u�ite�mi, so študentmi a snahy rieši�, �i aspo� zamyslie�

sa nad problémami eduka�nej praxe a h�adania cesty, ktorá by bola ako

tak správna �i adekvátna v spleti iných, vzájomne sa križujúcich.

Nemožno ignorova� prioritnú otázku, ktorá nevyhnutne súvisí so

školou, a to je problém hodnôt. Dnešný, nazvime ho i moderný svet (aj

slovenský svet), má svoj hodnotový „systém“, dám mu prívlastok

rozkolísaný, preto, že nie je možné sa v �om pohodlne usadi� a hlavne

preži� život, absentujúc pri jeho preskúmaní. Nemožno modernému

svetu vy�íta�, že by neh�adal zmysluplný prístup k hodnotám, k takým,

ktoré by boli akceptovate�né. Frekventovaný názor (laický i teoretický)

sa pohybuje v rovine konštatácií, že sú�asné hodnoty sú v perióde

rozkladu a �udia prevažne pátrajú a tendujú k ich univerzalizácii.
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V tomto bode ale treba akcentova� rolu jednotlivca. Je evidentné, že

zmeny v prístupe k hodnotovému systému sa práve u neho výrazne

menia, jedinec sa vyvíja a nie je vždy ochotný pasívne prijíma�, presne

kopírova� to, �o mu je ponúkané. Interioriza�ný proces, to je faktor,

ktorý má zásadnú úlohu pri tvorbe hodnôt, pri ich preberaní,

modifikovaní, stotož�ovaní �i averzii. Prí�ina moderných neistôt,

odcudzenia �loveka je v rozdieloch, rozpornostiach medzi

individuálnym prežívaním a racionálnou štruktúrou hodnôt �i

hodnotových procesov. �udia sa ocitávajú v obdobiach straty vlastných

možností a dôvery v seba, prí�inou je rozpor medzi prijatými a reálne

fungujúcimi hodnotami. A to je ukážka kontraproduktívnosti. �lovek je

nútený riadi� sa nie v nadväznosti na vlastné priame posudzovanie,

ktoré by bolo pre� nutné a aktuálne, v ktorom by využil svoju múdros�

a skúsenos�, ale naopak, koná a správa sa (akceptujúc fungujúci systém

hodnôt) v súlade s takými hodnotami, ktoré mu zais�ujú sociálne

schva�ovanie, rešpekt, úctu. Je to v poriadku, ale seriózne možno

predpoklada�, že jednotlivec v kontakte s vlastným prežívaním skôr

interiorizuje, skôr sa prejavuje v súlade s vlastnou úprimnos�ou,

sebapoznaním, sebariadením, zodpovednos�ou, medzi�udskými

interakciami.

Aktuálnym problémom v teritóriu hodnôt je h�adanie individuálnej

identity, pretože dnešný �lovek nie je vopred ur�ený, nie je vopred

zaradený svojou rodinou, náboženstvom, názormi na svet. �lovek dnes

h�adá seba v rovine vlastnej vo�by, vlastných možností, nie iba

možností, ktoré sú mu ponúkané. H�ada� identity som ja, ty, on, tá cesta

nie je iba jednorazovým aktom, ale je celoživotná, s rizikami, zákrutami.

Takýmito cestami môžu by�: rada iných, u�enie sa od iných, u�enie sa

v zmysle svojho chcenia, záujmov, potrieb. Všetky tieto podnety vedú

k zmenám, i ke� úplný úspech nie je možné o�akáva�, vždy ide

o proces, výkon, spätý s individuálnym prežívaním. Ak sa v tejto polohe

pohybuje i u�enie, u�enie sa, je to správne h�adanie seba.

Napriek tomu, že som už nieko�kokrát vo svojich publika�ných

pokusoch uvažovala o problematike hodnôt �i už z aspektu

filozofického, �i etického, som �iasto�ne v rozpakoch a sú�asne

súhlasím so závermi C. R. Rogersa k problematike vývoja hodnôt:

„...ke� sa budú �udia vyvíja� smerom k vä�šej otvorenosti vo�i svojmu

vlastnému prežívaniu, vynorí sa nový druh univerzality hodnotových
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smerov. Táto hodnotová základ�a prispeje k rozvoju seba aj iných �udí
a podporí pozitívny evolu�ný proces“ ([2], 318).

Niet sporu o tom, že kreovanie hodnôt sa vo ve�kej miere deje
v eduka�nom teritóriu, ktoré poskytuje (malo by) vä�šinu predpokladov
a disponuje adekvátnymi prostriedkami. Nebudeme si však zastiera�
zrak a chváli� to, �o na chválu nie je, a sme opä� (tak ako v súvislosti
s hodnotami) v polohe rozporností. Priestor, kde sa realizuje výchova
a vzdelávanie (�i vari iba vzdelávanie?), možno opísa� i takto: škola je
teritórium, roz�lenené na množstvo menších priestorov – tried (dnes
ve�ká �as� slovenských škôl nemá k dispozícii špeciálne u�ebne,
laboratóriá), ktoré sú fyzicky prepojené chodbami, po ktorých deti,
hlavne prvého stup�a, chodia s prstami na ústach. Naša budúca
generácia, ktorá je už i tak dos� pacifikovaná nárastom zdravotných
problémov �i patologických javov, tu prijíma množstvo informácií,
striktne stanovených osnovami (vynímajúc predmety typu ob�ianska
výchova, ob�ianska náuka, kde to tak, naš�astie, nie je), ktoré sú viac-
menej bez vzájomnej obsahovej integrácie predmetov príbuzného
charakteru. Žiaci sa �asto u�ia zlomkovité fakty, vede sa venujú bez
laboratórnych pokusov, spojenie s praxou je nanajvýš teoretické,
praktické projekty sú bielymi vranami.
�alší problém, ktorý nepriamo súvisí s už nazna�eným, je nárast �asu,
ktorý musia dospelí v slovenskom prostredí venova� práci, aby udržali
základný životný štandard rodiny, �ím sa eliminuje ich vo�ný �as,
v ktorom by sa mohli venova� rodi�ia de�om.

Vychádzajúc zo spolo�ensko-eduka�nej praxe mi prichodí
konštatova�, s istou dávkou irónie, že školy nie sú schopné pripravova�
mladých �udí pre reálny život. Zdá sa, že pre našu spolo�nos� je
efektívnejšie organizova� rôzne platené kurzy pre absolventov škôl
na zaradenie sa do života; hoci takto použité finan�né prostriedky by sa
mohli investova� priamo do vysokoškolskej prípravy. V našom prípade
napríklad vypracovaním a realizovaním systému, ktorý by ošetril spätnú
väzbu u�ite� – študent v didakticko-metodickej príprave budúcich
pedagogických pracovníkov. Možno by to bola cesta k eliminovaniu
faktu, že dnes študenti odmietajú nastupova� do pedagogickej praxe,
nevedia sa vyrovna� s novou životnou realitou, nevedia vstúpi� do
života. Tradi�ný spôsob u�enia vedie mladých �udí k pasivite,
stereotypnosti a je potrebné urobi� krok k naplneniu Heideggerových



67

myšlienok: skuto�ný u�ite� musí umožni� žiakovi u�i� sa, musí
pestova� jeho prirodzenú zvedavos�.

Realizova� uvedenú Heideggerovu ideu je možné i prostredníctvom
poznania a praktickej aplikácie koncepcie, ktorá vo svete spôsobila
nemalý rozruch, koncepcie originálnej a výraznej postavy psychológie
a pedagogiky 20. stor. Carla R. Rogersa. Ak chceme presné
a jednozna�né artikulovanie základnej idey a podstaty rogersovskej
koncepcie, je obsiahnuté vo vyjadrení: Deti sa majú u�i� samy!

Vä�šina prvkov v teórii C. R. Rogersa je orientovaných na proces
výchovy, zameranej výsostne na samotné die�a. V „eduka�ných
hnutiach“ je tento koncept ozna�ovaný skratkou P–C–E; t.j. Person
Centred Education = výchova zameraná na osobnos�, vybavená
preferovaním schopností edukanta, vierou v jeho pozitívny rozvoj. Táto
škola sa vyzna�uje nondirektívnos�ou, ktorá je podporená klasickou
interakciou u�ite� – žiak, ale s prioritnou pozíciou žiaka, vz�ah,
umož�ujúci u�iacemu by� sám sebou. Dôvera u�ite�a v schopnosti žiaka
otvára priestor sebakontrole, sebariadeniu, sebadisciplíne, tvorivosti;
u�ite� u�í spolupráci, verí žiakovi bez rozdielov a podmienok, je
v polohe facilitátora.

�alším rozmerom môjho uvažovania je proces vyu�ovania,

klasická podoba dnes už nemôže by� adekvátna, hlavne v ponímaní
kvantifika�nom. Nie je možné vyžadova� všetky, �udstvom
naakumulované vedomosti. I Rogers vychádza z predpokladu
odmietania tradi�ného vyu�ovania v zmysle ukáza�, vies�, riadi�,
poskytova� vedomosti, poú�a�. Vyjadruje sa ve�mi jasne: „Vyu�ovanie
je pod�a m�a relatívne nevýznamná a silne prece�ovaná �innos�“ ([2],
177). Vyu�ovanie v tradi�nom ponímaní má zmysel iba v prostredí
nemennom. Pretože práve v dnešnom �ase sa dynamika zmien nedá
odmietnu� a jej radikalizácia je viac ako razantná, nemožno vyu�ovanie
poníma� ako statické. Ak dnes u�ite� poskytne žiakovi informáciu, musí
ráta� s faktom, že pokia� die�a príde do praktického života, jeho
vedomos� je zastaraná.

Kopírovanie spolo�enských premien vo vyu�ovacom procese je
možné v podobe facilitovania zmien a u�enia sa. A sme pri �alšom,
viac ako vážnom príspevku C. R. Rogersa do pedagogickej teórie
predchádzajúceho storo�ia. Facilitovanie u�enia je treba interpretova�
ako poskytovanie konštruktívnych, meniacich sa odpovedí na
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najzložitejšie otázky, ktoré musí dnes �udstvo rieši�. Je to spôsob ako
meni� charakter a kvalitu vedomia u�i� sa tak, aby u�enie so sebou
prinášalo uspokojenie, zvedavos�, podria�ovalo sa interesu jednotlivca,
je to u�enie sa v pružných podmienkach, je to zážitkové u�enie
v skupinách. Výrazným predpokladom úspešného facilitovania je
schopnos� vytvori� osobný vz�ah medzi facilitátorom (u�ite�om)
a u�iacim sa. Osobnos� facilitátora, jeho schopnos� ma� a prejavi� úctu
k mladému �loveku, akceptova� ho bez �alších podmienok, atmosféra
dôvery, empatické porozumenie, to sú zásadné aspekty facilitovania.

Odpove� na moju otázku, �i a ako možno v našich podmienkach
realizova� facilitovanie, znie: V našom prostredí by za�iatok
facilitovania mohol by� realizovaný taktikou „postupných krokov“,
jednozna�né facilitovanie by mohlo posunú� u�ite�ov do negatívneho
svetla, ve� by sa na prvý poh�ad mohlo zda�, že u�ite� nepracuje, ke�
sa aktivita presunie na u�iacich sa. Nielen mladí �udia, ale ani tí starší
nie sú vedení a nie je im vlastné korigovanie, samostatné myslenie,
praktické projektovanie. Pokusy poskytnú� edukantovi (aj
vysokoškolákovi) priestor na aktivitu, samostatnos� v u�ení sa, zvä�ša
vedú k nezáujmu, pasivite. Faktom zostáva, že ak u�ite� na
ktoromko�vek stupni školy nekontroluje a nestanoví jednozna�né
kritériá, u�iaci sa unikajú, chápu túto možnos� ako slobodu v polohe
vo�nosti, ako možnos� v duchu hesiel: „...ke� nemusím, nepracujem“,
„...a na�o?“ Z vlastnej skúsenosti môžem konštatova�, že iba máloktorí
študenti sami chcú �osi viac ako to, �o je bezprostredne nevyhnutné,
nechápu potrebu vzájomných osobných interakcií, hodnoty vz�ahov
u�ite� - žiak, majú malý záujem pozna�, poznanie je pre nich
nepríjemná nevyhnutnos�, kon�iaca absolvovaním skúšky.

K facilitovaniu sa možno priblíži� v podobe poskytnutia zdroja
informácií, uvedené nie je, samozrejme, neznáme, ale tento zdroj vo
ve�kej vä�šine zostáva v polohe pre�ítania toho, �o je nutné, prikázané.
Úspech je vtedy, ak študent pre�íta a dokonca diskutuje o tom, �o
nemusel bezprostredne študova�. Iný spôsob je vies� u�iacich sa
k vypracovaniu praktických prác, projektov, �i metodického
spracovania zadaného materiálu.

Moderná história mnoho aspektov, týkajúcich sa �loveka, jeho
kvalitatívneho vývoja, spochybnila, h�adáme novú rovnováhu, nové
kritériá a je to tak i v rovine u�enia sa. Kvantifika�ný faktor neobstojí,
hromadenie faktov nie je adekvátne, u�enie sa musí prinies� efekt,
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spôsobujúci zmeny v správaní, v postojoch, vo všetkých rozmeroch
osobnosti. Nová koncepcia u�enia sa by mohla by� obsiahnutá vo
výsledkoch u�enia, ktoré možno formulova� nasledovne: poh�ad
�loveka na seba samého sa mení; �lovek plnšie akceptuje seba samého;
nastáva posilnenie sebadôvery; intenzívnejšie a pružnejšie vníma svoje
okolie; mení svoje správanie; viac akceptuje iných; �lovek je
otvorenejší.

Uvedená zmena kvality a obsahu výsledkov u�enia sa, tak ako si to
s najvä�šou pravdepodobnos�ou vyžaduje situácia �loveka na za�iatku
nového tisícro�ia, spochyb�uje úplnú funk�nos� tradi�ného prijímania
vedomostí a jednozna�ne akcentuje myšlienku, že funkcia u�enia sa
mení a prechádza do polohy prieniku celou osobnos�ou u�iaceho sa,

s následným odrazom v jeho konaní.
V súvislosti s uvedeným opä� poskytnem zopár návrhov, ktoré by

boli vhodné aj pre u�ite�ov ob�ianskej výchovy/náuky:
- kardinálnou otázkou je zabezpe�i� u�ite�om vhodnú, pozitívnu

atmosféru v triede, ktorá by zaru�ovala a u�ah�ovala proces u�enia
sa;

- u�ite�, vychovávajúci ob�ana pre potreby jeho vlastnej existencie
v rámci istého spolo�enstva, by sa mal žiakovi javi� ako ozajstný
�lovek; takto formulovaný výraz chápem v tom zmysle, že u�ite�
by zásadne nemal v sebe steles�ova� iba požiadavky u�ebného
plánu, nemal by sa postavi� do pozície „prenáša�a“ vedomostí
z jednej generácie na druhú;

- problémy interpretova� tak, aby ich žiaci chápali ako problémy
vlastnej existencie, aby sa angažovali za ich vyriešenie,
a predovšetkým aby ich prijímali optimisticky ako riešite�né;

- tvorba osobnostného vz�ahu u�ite� - žiak (kongruencia), založená
na akceptácii mladého �loveka, jeho potrieb a záujmov; tu za
jednozna�ne nevyhnutné považujem nutnos� pripomína� budúcim
u�ite�om ob�ianskej náuky/výchovy potrebu vci�ova� sa do
prežívania detí, ich obáv, strachu, �ažkostí, o�akávaní (možno
budete so mnou súhlasi�, že tieto pocity sú, bohužia�, sú�as�ou
našej dnešnej školy); i prostredníctvom poci�ovania, prežívania sa
žiak stáva �lovekom, u�í sa u�i� a pracova�;

- neopomenú� aspekt, ktorý skôr prináleží samotnému die�a�u,
mladému �loveku: kreovanie žiaka, aby bol sám sebou, aby si sám
seba vážil, sám sa rozhodoval.
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Uvedené návrhy korešpondujú s Rogersovou koncepciou: „..len
v �udskej atmosfére, ktorú môže u�ite�ka navodi�, sa môžu mladí �udia
cíti� rešpektovaní, môžu sa zodpovedne rozhodova�, môžu prežíva�
vzrušujúce u�enie sa, môžu položi� základy efektívneho ob�ianskeho
života, v ktorom budú dobre informovaní, budú ovláda� množstvo
vedomostí a zru�ností...“ ([2], 21).

Rogersovské podmienky, princípy u�enia sa, sú adekvátnymi
predpokladmi zvládnutia stanovenej stratégie. Autenticita u�ite�a, jeho
transparentnos� v rovine vyu�ovacej ale i osobnostnej, otvorenos�,
komunikatívnos�, to sú objektívne predpoklady kongruencie, ako
princípu obsahového aspektu interakcie u�ite� – žiak. Je pochopite�né,
že žiak sa cíti príjemne v atmosfére uvo�nenosti, rovnováhy, nemá
obavy o individuálny prejav, vyjadrenie svojich emócií, zážitkov.
Samozrejme, že funguje táto interakcia v podobe �i polohe otvorenos�
za otvorenos�, úprimnos� za úprimnos�.

Žiaci sú rôzni, svojím správaním kopírujú vonkajšie prostredie, sú
osobití, neopakovate�né indivíduá, ktoré by sa mal u�ite� vyvarova�
navzájom porovnáva�, mali by sme ich prijíma� ako osobitnú hodnotu
so všetkými špecifikami. Uvedený obsah je v P – C – E systéme
vyjadrený ako princíp akceptácie. Akceptácia je „jednoduchá“
u bezproblémových a vedomostne dobrých žiakoch. Akceptácia ako
hodnota u�ite�a je vážená vo vz�ahu k „zlým“ žiakom, ktorí sú prevažne
odstrkovaní, je to poskytovanie nádeje, lásky, je to obetovanie sa týmto
de�om. Analyzovaný princíp možno hodnoti� aj ako jednu z najvyšších
profesionálnych spôsobilostí u�ite�a.

�alší princíp, nadväzujúci na akceptáciu, je empatické porozumenie

žiaka, vcítenie sa do jeho prežívania, pochopenie jeho individuality,
jeho sveta, o dôležitosti ktorého nemožno pochybova�, má pre žiaka
výrazný rozmer. I empatia sa spolupodie�a na tvorbe hodnôt jednotlivca,
jej obsah sa však, na prekvapenie, presúva z hodnôt kognitívnych,
racionálnych, ktoré sú vo vä�šine eduka�ných systémoch prioritné,
k prežívaniu, emóciám, potrebám, túžbam. Výsledkom tejto konverzie
je odblokovanie obáv, strachu, stresu, napätia a aktivizácia motivácie,
samostatnosti, tvorivosti a následné modelovanie hodnôt, potrieb,
vz�ahov.

Hodnotenie edukanta prináša zvä�ša obavu, preto C. R. Rogers
navrhuje prenos týchto kompetencií na samotného žiaka –
autoevaluácia. Rogers je toho názoru, že vonkajšie hodnotenie
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eliminuje dôveru žiaka v seba samého, je direktívne, žiak stráca kontakt
s vlastným ja. V podstate dve tretiny hodnotenie žiaka u�ite�om má
negatívnu hodnotu. Autoevaluácia naopak tenduje k sebaaktualizácii,
hodnoteniu seba, svojich potencií a možností, reálnych postojov k svetu.
Sebahodnotenie to je vari tá najlepšia devíza, ktorú si mladý �lovek
postupne osvojí a jej pestovaním dokáže prekonáva� reálne problémy,
rieši� prekážky reálneho sveta.

Pokúsim sa sformulova� �alšie návrhy, ktoré korešpondujú
s myšlienkami C. R. Rogersa. Systém výchovy a vzdelávania, jeho
filozofia, ktorá by rozhodne podporila kvalifika�nú rovinu, by mala
jednozna�ne smerova� k posilneniu a využitiu tvorivosti. Výsledok takto
modelovanej aktivity by evokoval zvedavos�, experimentovanie,
spontánnos�, individuálne schopnosti, individuálnu zodpovednos� za
zvládnutie úloh, vlastný záujem a vlastnú koordináciu stanoveného
penza nau�eného. Neviem, �i nasledujúca myšlienka je úplne správna,
ale priklá�am sa k názoru, že tvorivý proces je hodnotnejší ako samotný
výsledok. Netvrdím, že uvedené by sa malo chápa� ako zásadné
kritérium, ale ak by jeho obsah u�itelia boli ochotní aspo� parciálne
uplat�ova�, môže mentorstvo ustúpi� kreativite.

V rámci idey tvorivosti, by bolo priechodné, aby žiaci v koordinácii
s u�ite�om �iasto�ne plánovali svoju prácu. Možné je pokúsi� sa,
v rámci napr. predmetov charakteru viac výchovného ako
vzdelávacieho, poskytnú� žiakom takýto priestor. Efekt by tu iste bol,
pretože deti by sa necítili ako bábky, ktorými po�as pobytu v školskom
prostredí neustále manipulujú u�itelia.

Tvorivos�, jej aktivita nemôže sk	znu� do roviny „robím, �o
chcem“, „robím ni�“ alebo „robím �oko�vek“, preto u�ite� je a zostane
zásadným koordinátorom práce v triede. I posluchá� univerzity,
pripravovaný na pedagogickú prácu, nevysta�í iba so získanými
vedomos�ami z istého kurzu, ale jeho schopnosti sa plne prejavia práve
v aplikatívnej rovine, v adekvátnom metodickom prepracovaní
nadobudnutých informácií.
Rogersov prístup v teritórii u�enia sa ma oslovuje práve preto, že má
ambíciu eliminova� konzumno-pasívny charakter žiakov, ktorí �asto
zostávajú v pozícii „pozorovate�ov“ (je to tak i u vysokoškolských
posluchá�ov). Až 70-80% �asu vyu�ovacích hodín je venovaných
výkladu u�ite�a, po ktorom nasledujú praktické cvi�enia, signalizujúce
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mieru zvládnutia prijatých informácií. Pasivita, ktorá je i takto
„zabezpe�ená“, vedie k obmedzovaniu interakcií medzi u�ite�om
a žiakom �i žiakmi navzájom; 80% interakcií v triede sa deje medzi
20% žiakov, ostatní sú zvä�ša pasívni, nie sú vyvolávaní, netešia sa
z úspechu, iba v triede „sú“.

Pre u�ite�a, ktorý sa prednostne zaoberá (�i by sa mal) prípravou
pre praktický ob�iansky život, by mala by� prvoradá orientácia
vyu�ovacieho procesu na prípravu žiakov na zapojenie sa do

spolo�enského života. V tejto súvislosti je možné využi� množstvo
podnetov z praktického žitia spolo�enstva, v ktorom sa deti, mladí �udia
pohybujú. Mnohospektrálnos� je naozaj ve�mi farebná, sú neustálym
zdrojom u�ebných inšpirácií. Ve�me žiakov, aby uvažovali a riešili
problémy typu: �udské interakcie, ekologické problémy (viem, že som
ni� nového neobjavila, ale aktuálnos� uvedeného je nepopierate�ná
a u�enie iba knižného charakteru nechce vymiznú�).

Dajme de�om možnos� sebaprojekcie, pretože bombardovanie
informáciami zo strany školy a masmédií a naprojektovanie ich
pochopenia a hodnotenia treba nejako eliminova�. Zmiernime embargo
praktického a vlastného pochopenia spolo�enských javov, procesov,
ktoré sú v bezprostrednom kontakte s každým z nás. Umožnime im
kontakt s realitou, pomôžme im komponova� scenár vlastného života
tak, aby vonkajšiu realitu poci�ovali ako sú�as� seba a nie len ako nutnú
kulisu.

Ako vysokoškolskému pedagógovi, zaoberajúcemu sa prípravou
u�ite�ov, ktorí budú pôsobi� na kreovanie ob�ana, mi konvenujú tie
aspekty Rogersovej koncepcie, ktoré sa koncentrujú na oblas� výchovy
�loveka sú�asnej doby. Je však bez sporu fakt, že ak by sme hodnotili
náš školský systém vzdelávania a výchovy, museli by sme, práve
v súlade s názormi Rogersa, uskuto�ni� minimálne tri reálne koncep�né
zmeny:
- akcentova� v politike vzdelávania humanistický prístup;
- pripravova� budúcich pedagogických pracovníkov s dôrazom na

výchovnú stránku a nonkognitívny rozvoj jednotlivca
- a naposledy vytvori� také podmienky v rámci školského prostredia,

aby evokovali žiakove pozitívne postoje, flexibilitu, viedli k jeho
úspechom.
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Ak by bola možná takáto transformácia a ona možná je, aj keby
pochopite�ne nemohlo ís� o zmenu celého systému, verím, že by zatia�
posta�ovalo:
- úsilie zamerané na prípravu u�ite�ov v spomínaných aspektoch;
- �alej v rovine záujmu o u�enie detí;
- pochopenie u�ite�ského postavenia ako spolo�ensky výsostného;
- chápanie u�ite�a ako tvorcu, spolutvorcu žiakovho Ja, ktoré by
pozitívne posunulo a parciálne realizovalo rogersovský zámer v našich
podmienkach.

Potom by sme mohli o�akáva�, ba dokonca nachádza� také
pozitíva, akými sú:
- širšie vedomosti a vedomostné kompetencie žiakov;
- schopnosti a záujem o samostatné riešenie problémov zo strany
edukantov;
- zlepšenie správania sa;
- široká motivácia žiakov v rovine záujmu u�i� sa.

Zložitos� procesu u�enia, u�enia sa, výchovy nedovo�uje tým, ktorí
sú s ním nejakým spôsobom prepojení, nepátra� po nových
možnostiach, alternatívach. Toto pátranie privádza k zmenám, možno k
zdokona�ovaniu, v každom prípade je jediným spôsobom ako v rýchle
a zásadne sa meniacich spolo�enských situáciách pomôc� sebe aj iným,
prednostne mladej generácii prispôsobova� sa stále novým trendom,
ktoré presakujú žitou realitou.
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Creative activity of the individual is one of the significant features of

personality concept. The creative activity is based firstly upon scale of

understanding the present social relations. Higher level of human being

personlity status results in deeper understanding of his/her moral

predestination and increased effort to develop or change the current

reality of life. Philosophy represents the crucial part of university

student personality creation.

Funk�né postavenie (status) vo vertikálnej a horizontálnej mobilite

má funkciu motiva�nú, integra�nú a legaliza�nú.

V procese hodnotenia a kvalifikovaného filozofického riešenia

problému personálnej sebaidentifikácie pôsobí na každého jednotlivca

ve�ké množstvo rôznorodých determinantov. Tieto pôsobia špecificky

v konkrétnych situáciách a vývinových etapách. Výrok, že ”�udská

podstata nie je abstraktum vlastné jednotlivému indivíduu, ale je

súhrnom spolo�enských vz�ahov”, nemožno interpretova� jednostranne,

tak že imaginárne spolo�enské vz�ahy tu hrajú úlohu tvorcu indivíduií,

osobností, že každá osobnos� je konštituovaná a modifikovaná len

objektívnou situáciou, bez rozhodujúcej ú�asti množstva subjektívnych

faktorov. Jednostrannú, a tým neúplnú interpretáciu uvedeného

vyjadrenia treba doplni� v tom zmysle, že �udia sú produktmi okolností

a výchovy, ale zárove� oni sami sa podie�ajú na tvorbe týchto okolností

teda, že zmenení �udia sú produktmi iných okolností a zmenenej

výchovy. Okolnosti sú menené práve �u�mi. Sám vychovávate� musí

by� vychovávaný. Vychádzajúc zo skuto�nosti, že suma spolo�enských
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interakcií sa podie�a na formovaní �loveka, �lovek mení spolo�enské

pomery, okolnosti, a tým vytvára podmienky pre zmenu seba samého,

podmienky sebarealizácie a nap��ania svojej krea�no-evolu�nej

dimenzie a podstaty.

Jedným z faktorov personálnej sebaidentifikácie je i proces

hodnotenia jedinca-osoby-osobnosti, z aspektu jej statusu a prestíže.

Z toho jednozna�ne vyplýva, že jedným z podstatných znakov pre

vytvorenie definície pojmu osobnos� je vlastná aktivita indivídua, ktorá

sa zakladá v prvom rade na h�bke pochopenia jestvujúcich

spolo�enských vz�ahov i na chcení premeni� tieto spolo�enské danosti

pod�a vlastného, dobovo podmieneného pochopenia i pod�a dobovým

poznaním podmienených predstáv. �udské indivíduum je tým viac

osobnos�ou, �ím hlbšie chápe svoju vlastnú mravnú predestináciu a

zákony vývinu spolo�enskej skuto�nosti a �ím vä�šiu snahu vyvinie na

zmenu danej skuto�nosti pod�a svojich predstáv, vytvorených na

základe relatívne pravdivého poznania a viery v dosiahnutie

transcendentných ideálov i viery v seba.

Dôležitým definujúcim znakom pojmu osobnos� bude teda nielen

pochopenie daností, ale i dištancovanie sa od týchto daností, najmä od

amorality, pod�a vlastných predstáv. Samostatnos�, kritickos� a

tvorivos� v myslení sú teda charakteristickými znakmi osobnosti.

Bez nich sotva možno hovori� o osobnosti. Tvorivým myslením a

konaním �lovek dospieva k novým poznatkom, stáva sa viac

osobnos�ou. Poznatky ku ktorým dospeje majú by� len východiskom

pre �alší rozvoj jeho myslenia a pre �alšie problematizovanie relatívne

poznaného. Každý tvorivo mysliaci �lovek sa dostáva do konfliktu sám

so sebou i so spolo�enskou skuto�nos�ou. Tento konflikt však nemôže

preruši� sled jeho úvah, praktického konania a �alšieho

sebapotvrdzovania. �ím viac myslíme, a tvorivo konáme, tým sme

slobodnejší, samostatnejší, spokojnejší. V každom stupni spokojnosti,

ktorý �lovek dosiahne, je však zárove� obsiahnutá i nespokojnos�,

nespokojnos� s tým, že nepoznal a nevykonal viac, nebol lepší a

mravnejší.

V tejto nespokojnosti a v uspokojovaní sa �alším poznávaním a

pretvárajúcou �innos�ou sa vytvárajú nové dimenzie �loveka –

myslite�a a tvorcu ideálov i realizátora spravodlivo štruktúrovanej

spolo�nosti – Civitatis Dei, spolo�nosti, ktorá by znamenala realizáciu
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božských ideálov. Sebaidentifikova� sa, to znamená myslie� kreatívne.

Myslie�, to znamená namáha� sa, spôsobova� si �asto i osobné

nepríjemnosti, pretože nie každú dôkladne premyslenú, správnu a

pravdivú tézu možno v danej dobe realizova�. �udia, ktorých málo

zaujímajú bytostné problémy �udstva vôbec a spravodlivej spolo�nosti

zvláš�, sa nedostávajú do rozporu s nikým a ni�ím. Ni� ich nepáli, za ni�

nebojujú, pretože sa nevedia postavi� na nijakú pozíciu, nevidia

problémy z nijakého zorného uhla. Sú i takí, �o vedia myslie�, ale umelo

brzdia rozlet svojho myslenia, alebo sa bránia vyjadreniu kritických

myšlienok obávajúc sa, že by to mohlo ma� pre nich v praktickom

ob�ianskom živote nepríjemné dôsledky. Preto osobnosti, ktoré

vychádzajú zo zásady, že pravda má m�a a nie ja ju, sa dokážu vždy

postavi� za každého, kto dôsledne, s celou h�bkou svojej osobnosti,

nekompromisne prebojúva celospolo�enské záujmy a v tejto súvislosti

sa nevyhýba konfliktom. Taký �lovek musí ma� vždy úplnú podporu.

Milova� pravdu, presadzova� ju v spolo�enskej interakcii a „bráni� ju až

do smrti” môžu len osobnosti, ktoré plne pochopili celý zmysel svojho

života ako boj za ví�azstvo princípov pravdy a spravodlivosti v praxi.

Pochopi� i realizova� ich v každodennej praxi to neznamená ich len

citova� a opakova� formou „závanu slova” (flatus vocis), ale tvorivo ich

presadzova� v konkrétnych podmienkach �innosti jednotlivca -

osobnosti. Preto i vysoké školy majú formova� tvorivo, samostatne a

kriticky mysliace osobnosti. V zmysle zásady „Novi errores impugnandi

sunt, veritate antiqua.“

Filozofia, najmä sociálna, ako duša vzájomnej interakcie medzi

�u�mi má pri výchove takýchto osobností nezastupite�né miesto. Cesta

každého �loveka k filozofii vedie cez jeho základné životné záujmy.

Tým sa ona stáva ur�itým individualizovaným poh�adom na svet. Status

i prestíž posluchá�a vysokej školy sa konštituuje a prejavuje i v tom, že

sa pozerá na filozofiu cez prizmu svojich vlastných záujmov,

odbornosti, kombinácie, ktorú študuje, cez osvojený štýl. Len v takomto

za�lenení do štruktúry jeho špecifickej osobnosti mu môže filozofia

nie�o poveda� a môže sa sta� nenevyhnutnou sú�as�ou �alšieho rozvoja

jeho osobnosti. Ak je filozofia len pasívne prijímaná, ako ur�itý násilne

vnucovaný filozofický systém, ako nutnos�, alebo zbyto�né za�aženie

pri štúdiu, ak má jej štúdium pre posluchá�a fakulty len cenu

papierového certifikátu o absolvovaní prednášok, seminárov a skúšok,
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potom stráca svoju imanentnú hodnotu pre tvorbu základných znakov

osobnosti posluchá�a, nevedie ho k personálnej sebaidentifikácii.

Z h�adiska filozofie možno rámcovo ur�i� pojem osobnosti

v prvom rade ako samostatne a tvorivo mysliaceho a konajúceho

�loveka, ktorý svoje myslenie �alej rozvíja, a tým vytvára i nové kvality

vo vývine svojej vlastnej osobnosti. Možno teda iba rámcovo stanovi�

aké kvality rozumové, morálne, estetické, emocionálne participujú na

formovaní osobnosti, nemožno však kvantitatívne ur�ova� mieru

uvedených kvalít a ich presné proporcie, pretože by to viedlo

k uniformnému po�atiu osobnosti, k stotož�ovaniu osobností. Ako

každá osobnos�, tak i osobnos� posluchá�a sa má vyzna�ova�

autentickos�ou, originalitou kladných �	t. Osobnosti z našich

posluchá�ov nemôžeme vymodelova� tak, že ich násilne vženieme do

vopred vytvorenej formy skladajúcej sa z množstva príkazov a zákazov,

ktorým sa jednoducho prispôsobia, poprú svoju autentickos� „zaprú

seba”, ale predovšetkým tak, že im dáme možnos� tvorivého rozletu

v myslení, pri kvalifikovanom filozofickom - myslite�skom vedení.

Modelovanie osobnosti posluchá�a bude potom spo�íva� v jednote

rozvoja jeho originálnych �	t a všeobecných zásad filozofického

myslenia, ktoré umož�ujú rozvinú� všetko nové a originálne do

najoptimálnejšej podoby.

V snahe o výchovu skuto�ných osobností nemožno zabúda� na to,

že zjednodušovaním vecí a vz�ahov medzi nimi sa vychovávajú

osobnosti obmedzené, ktoré nie sú schopné pozna� a rieši� zložité

životné situácie. Nie v každej situácií možno vysta�i� s dodržiavaním

princípu jednoduchej, jasnej a zrozumite�nej pravdy, pravdy bez

zbyto�ných zákrut. Jednoduché, jasné pravdy u�ah�ujú �innos� �loveka.

Osobnos� však nekoná len v jednoduchých situáciách (najmä nie

vysokoškolák ako osobnos�). Ak má kona� zodpovedne, bude jeho

konanie založené na mnohostrannom poznaní �udí, vecí, situácií

vz�ahov medzi nimi. Pravdivé poznanie môže by� �asto formulované

ako ve�mi prostá pravda. Cesta k nej však nie je prostá, vedie cez zložité

celostné poznanie. A ak sa nemá sta� polopravdou, musia by� i v jej

formulácií obsiahnuté výsledky tohto zložitého poznania. Inak sa nám

zmení na úlomky pravdy, na prázdne slovo. Mnohostranné a celostné

poznanie nielen nevylu�uje ur�itos� poznania, ale naopak, je jedinou

cestou k ur�itosti a istote, �o sú dôležité znaky osobnosti.



79

Výu�ba filozofie sa významnou mierou podie�a na formovaní

osobností posluchá�ov vysokých škôl najmä tým, že ich vedie

k všestrannému, hlbokému a pritom reálnemu poh�adu na život.

Množstvo filozofických poh�adov, s ktorými sa posluchá�i oboznamujú,

zabra�uje, aby do ich svetonázoru a politického myslenia prenikli plytké

a povrchné konštatácie, eliminuje obmedzenos� v ich myslení, a tak

postupne vytvára súbor mentálnych i ak�ných kvalít, ktorými sa má

vyzna�ova� osobnos� sú�asnej spolo�nosti. Filozofia umož�uje

samostatne prenika� do najzložitejších problémov bytia, poznania, vedie

k vytváraniu vedecky zdôvodnených názorov na život a vytvára

predpoklady na vytla�enie prvkov epigónskeho, ziskuchtivého, ale

pritom bojácneho a plazivého spôsobu myslenia, ktoré sa zakorenilo vo

vedomí staršej a strednej generácie najmä v minulosti a ešte v sú�asnosti

je jedným zo spôsobov spolo�ensko-politického uvažovania ur�itej �asti

�udí v našej spolo�nosti. Filozofia posluchá�ov vedie k pochopeniu

základných téz vyslovených odvážnymi vedcami, že jedinou autoritou,

ktorú hodno uznáva�, pod�a ktorej možno meni� systém vlastného

myslenia, názory bez toho, aby sa �udia stali chameleónmi, je autorita

vedy, autorita vedeckého dôkazu. Preto vä�šina z nich je schopná

samostatne, správne a do dôsledkov analyzova� spolo�ensko-politické

problémy, tvorivo si osvojac metódu, ktorou ich riešili osobnosti typu

Sokrata, T. Akvinského, F. Bacona, R. Descarta, I. Kanta, Theilarda de

Chardina, a iných. Možno poveda�, že ich názory zodpovedajú i

dnešnému poh�adu na našu sú�asnú rozpornú skuto�nos�. Sú v mnohom

oh�ade hlbšie, všestrannejšie, a preto i pravdivejšie a reálnejšie ako

názory tých „osobností”, ktoré svoju autoritu opierajú len o módne tézy

týkajúce sa abstraktne proklamovaných �udských práv a abstraktnej

slobody.

Práve prienik vedecky fundovanej filozofie ako otvoreného,

dynamického, revolu�ného filozofického systému do vedomia mladej

inteligencie je zárukou toho, že v sú�asnosti sa formujú a v budúcnosti

sa budú formova� osobnosti v pravom zmysle slova, osobnosti slobodné

a tvorivé , ktoré nebudú potrebova� svoj myšlienkový pochod napája�

na spôsoby samozvaných obhajcov �udských práv v iných krajinách, ale

nie vo vlastnej, na pokusy o zveli�ovanie ojedinelých a do�asných chýb,

ktorým sme sa v minulosti nevyhli a ktoré sa v sú�asnosti hrozivo

multiplikujú. Práve v úsilí o dosiahnutie personálnej autenticity, v mode
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osobnostného statusu a prestíže, pod vplyvom dynamickej interpretácie

zásad etiky i pod vplyvom vlastnej životnej praxe, dospejú dnešní mladí

�udia k poznaniu, že nijaká spolo�nos� nie je bezrozpornou

spolo�nos�ou práve preto, že v nej sa realizuje, postupne v celom

rozsahu, nezvratný zákon o stúpajúcej úlohe osobnosti v dejinách. Preto

i v sú�asnej spolo�nosti sa každý �lovek má sformova� v osobnos�,

ktorá zodpovedným vykonávaním mravných a pracovných povinností

si získa prirodzenú autoritu. Osobnosti sa formujú vo vývoji,

v oponencii starých a nových koncepcií, v kritikách. Spory sú

podmienené protikladnými pozíciami a východiskami, ale �asto i

prílišným zápalom a nerozvážnos�ou, teda znakmi, ktoré nevedú vždy

k cie�u optimálnym smerom, ale majú ten klad, že zoce�ujú charaktery a

formujú samostatne a konštruktívne mysliace osobnosti. Zmyslom cesty

originálnej a tvorivej filozofie k problematike mladého �loveka -

študenta je smerovanie k originálnej a tvorivej filozofii. Zmyslom cesty

študenta k filozofii má by� cesta k sformovaniu samostatne mysliacej a

konajúcej, uvedomelej a disciplinovanej osobnosti, organicky v�lenenej

do rámca optimálne fungujúcej spolo�nosti.

Absolvent vysokej školy, ale najmä vysokoškolský u�ite�, pod

vplyvom osvojenia si teórie kvintezen�nej filozofie, má by� �lovekom

�estným, pracovitým a spravodlivým. Pritom tieto kategórie nemôže

poníma� abstraktne, ale má ich presadzova� v konkrétnych

podmienkach vlastného života i života spolo�enského. Má by�

zásadový, spo�ahlivý, vytrvalý, skromný i sebavedomý. Má by�

pripravený na každodenný a zložitý boj za jednotu teórie a praxe, za

jednotu slov a �inov. Boj za pravdu a viera v pravdu sa má sta� nápl�ou

jeho života.

Má ma� schopnos� syntetického, kvintesen�ného myslenia. Jeho

myslenie má by� samostatné, tvorivé, kritické, filozoficky originálne,

nie eklektické. Nemá iba opakova� princípy vyslovené v dejinách

filozofie, ale má ich tvorivo rozvíja�. Nemá vychádza� len z opakovania

oficiálnych stanovísk, ale ich má v praxi prehodnocova�. Má by�

schopný kvalifikovane a úspešne �eli� mamonárskemu, lokajskému,

podlízavému, bojácnemu, epigónskemu konaniu. Má myslie� kriticky a

konštruktívne. Vytvára� i pre iných podmienky pre realizáciu princípu

kritickej náro�nosti v praxi. Akademickú, ale ani tzv. �udovú filozofiu

nemôže sprofanova� a zjednodušova� vlastnou myšlienkovou
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sterilnos�ou a lenivos�ou. Vzorom mu majú by� všetky významné

osobnosti dejín vedy a filozofie, ich logika a štýl myslenia a konania.

Vysokoškolák i ke� študuje vlastný odbor, má prostredníctvom

akademickej i �udovej filozofie získa� preh�ad a schopnos� odvodzova�

svetonázorové závery i z �alších vied. Nemôže sa orientova�

jednostranne len na svoju špecializáciu, lebo osobnos� vysokoškolsky

vzdelaného a kreatívne mysliaceho �loveka nemôže by� orientovaná

jednostranne, má vychádza� vo svojej �innosti z poznatkov všetkých

prírodných i spolo�enských vied, z ich filozofickej kvintesencie, ale i

z vlastných životných skúseností.

Jednotlivé filozofické disciplíny (dejiny filozofie, dejiny etiky,

ontológia, gnozeológia, dialektika, filozofická antropológia, etika a

�alšie), ak ich vyu�uje kvalifikovaný u�ite�, robia z posluchá�a pasívne

reagujúceho na filozofické myslenie posluchá�a aktívneho, ktorý svojím

slobodným rozhodovaním vytvára nové faktory pre svoj �alší vývin.

Stimulatívne faktory formulovate�né ako „cie� pred ním” vra�ujú sa do

systému vz�ahov „za ním” a „okolo neho”

a menia ich skladbu. Tým sa stáva spolutvorcom seba samého. Nie je

len pasívnym objektom výchovných vplyvov, produktom sociálnych

vz�ahov a prostredia fakulty, ale stáva sa osobnos�ou v danom

prostredí, vytvára si „svoje” prostredie, ktoré je organicky v�lenené do

„objektívnych” podmienok vytváraných práve „jeho” prostredím i

prostrediami, ktoré sú výslednicou individuálnych snáh jeho kolegov.

Prejavuje sa u neho aktivita, t.j. zámerná �innos� smerujúca „z vnútra

von”, samostatné rozhodovanie a nielen mechanické reagovanie na

popudy z vonku.

Je zrejmé, že vyššie uvedené princípy, charakterizujúce konanie

osobnosti u�ite�a i posluchá�a dnešnej vysokej školy nemôžu sa sta�

imanentnou zložkou ich osobností v celom rozsahu a naraz. Realizova�

tieto princípy, to znamená reálne pochopi� a výchovne využi� celý

súbor podmienok, v ktorých posluchá� žije a pracuje, a na tomto

základe rieši� i otázku smerov �alšieho vývoja jeho osobnosti.

Ak z uvedených h�adísk požadujeme od u�ite�ov jednotlivých

odborov, aby z u�iva odvodzovali osobnosti formujúce závery, máme aj

od u�ite�ov filozofie žiada�, aby si osvojovali najnovšie poznatky vied a

s hlbokou filozofickou a vedeckou akríbiou ich v tomto smere plne

využívali. V tomto zmysle nemôže úspešne na formovanie osobnosti
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vysokoškoláka pôsobi� ani „profesionálny idiotizmus”, ani filozofický

katedrový akademicizmus, nadradený nad vedy a nerešpektujúci

najnovšie objavy vied.

Pomoc môžu poskytova� filozofi prírodovedcom i prírodovedci

filozofom. U�itelia jednotlivých odborov by mali za�a� túto interakciu

tým, že si budú sústavne všíma� a vyty�ova� osobnosti formujúce

problémy vo vlastných vedných odboroch, budú sa snaži� ich rieši�

nielen odborne, ale i s istým filozofickým nadh�adom. Takémuto

riešeniu má predchádza� diskusia s pracovníkmi filozofickej komunity,

vzájomne prospešná pre jedných i druhých, tvoriacich jediný front

pedagogického, osobnosti formulujúceho pôsobenia.

Záverom treba konštatova� dve skuto�nosti:

a) H�bka a trvalos� v osobnostnej výchove sa dosiahne iba vtedy, ak

bude založená na systematickej spolupráci pracovísk tvorivej

filozofie s pracovníkmi na úseku špeciálnych vied.

b) Dôležitou úlohou, ktorá je pred nami, je dosiahnu� permanentnú

interakciu medzi filozoficky mysliacimi matematikmi, chemikmi,

fyzikmi, historikmi a �alšími pracovníkmi na úseku prírodných a

spolo�enských vied, tvorivo a konkrétne mysliacimi a konajúcimi

osobnos�ami pracujúcimi vo výu�be i výskume na poli filozofie.

Východiskom výchovy je zvyšovanie odbornej a didaktickej úrovne

samotných u�ite�ov. Svoju vedomostnú úrove� majú systematicky a

plánovite zvyšova� u�itelia odborných predmetov i u�itelia integrujúcej

filozofie.

Jednou z podmienok úspechov na tomto úseku je formova� u

u�ite�ov analyticko-syntetické, integrujúce, kvintesen�né myslenie

zbavené vychodených chodní�kov, smelé a tvorivé. U�ite� nemá by� iba

subjektom transformácie poznatkov, ktoré sám zvládol, ale i tvorcom

nových po�atí, ktoré vychádzajú z dynamiky rozvoja vedných disciplín

a z dynamiky rozvoja kvintesen�nej filozofie. Musí stá� na strane

vedeckej pravdy verifikovanej praxou. Pravdu nemôže len konštatova�

ako fakt, ku ktorému dospel a ktorý je situovaný ved�a neho a ved�a

života spolo�nosti, ale ako fakt, ktorý vyplýva z jeho vedeckých

výskumov, z jeho vlastného tvorivého i kritického prístupu ku

skuto�nosti. Za pravdu vedy, ale i jednotlivých filozofických systémov,

má sa každodenne za katedrou a v styku s posluchá�mi usilova� a to i

v tom prípade, keby nebol pochopený zo d�a na de�. Stimulom pri
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vštepovaní tejto pravdy do vedomia posluchá�ov môže by�
pozoruhodná otázka: „Nie je azda prvou povinnos�ou h�ada�a pravdy
ís� priamo za pravdou a nepozera� sa ani napravo ani na�avo?” V zápase
za pravdu má tvori� pevný �lánok zložitej interakcie medzi
posluchá�mi, rodinou a spolo�enským prostredím. Jednozna�ne má �eli�
najmä vplyvom, ktoré dezintegrujúco pôsobia na myslenie a konanie
posluchá�ov, najmä v sú�asnej totalite všemocného trhového
mechanizmu a demonokracie pe�azí, ktorá podstatne obmedzuje
duchovnú dimenziu �loveka a orientuje ho len na materiálne „hodnoty“.
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