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Logický pozitivizmus
a�jeho chápanie
vývoja vedy
Miroslav Karaba

KARABA, M.: Logical Positivism and Its View of Scientific Progress. Studia
Aloisiana, 3, 2012, 2, s. 5 – 15.
The aim of this paper is to analyze logical positivism view and understan-
ding of scientific progress with emphasis on its inductivism and cumulati-
vism. One of the resources of this view was Mach’s empiriocriticism. In the
positivists view, the progress of science consists in the accumulation of ob-
servations, on the one hand, and cumulative growth of theories, on the
other hand. The new theory includes the old theory (plus something). Thus
the growth of science essentially exhibits continuity. On the ground of
empirical basis (pure observations or facts) positivists were able to build
up their theory of scientific progress based on cumulative amount of ob-
servations which are theory free. Consequently, the scientific progress is
purely quantitative, continuous and linear process. The main problem is
with unhistorical and absolutist understanding of verification which is in-
cluding in this kind of cumulativist approach.
Keywords: logical positivism, scientific progress, inductivism, cumulativism

Myšlienka, že veda je spoločným podujatím vedeckých pracovní-
kov, bádateľov, experimentátorov a�teoretikov, smerujúcim k�čoraz vše-
obecnejším a�potvrdenejším výrokom, sa stala jednou z�charakteristických
ideí pre novovek. Klasickí empirici (Bacon) a�racionalisti (Descartes) se-
demnásteho storočia zdôrazňovali, že iba používanie správnej metódy je
zárukou objavov a�potvrdenia nových právd. V�kumulativistickej koncep-
cii preukazuje veda (resp. konkrétna oblasť vedy alebo vedecká teória)
pokrok vtedy, ak sa preukáže nahromadenie vedeckého poznania, a�po-
krokovou je iba tá epizóda vedy, ktorá na konci preukazuje viac poznania
ako na začiatku. Takýto kumulativistický pohľad na vedecký pokrok sa stal
dôležitou súčasťou optimizmu osvietenstva osemnásteho storočia a�bol
začlenený aj do Comtovho pozitivistického programu. V�devätnástom sto-
ročí do tohto rámca zapadla aj idealizovaná predstava organického ras-
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tu, tak ako ju nachádzame v�romantickej literatúre, či Hegelov dynamický
prístup k�historickému vývoju. Filozofujúci vedci devätnásteho storočia,
ktorí sa zaoberali históriou vedy (Whewell, Peirce, Mach, Duhem), vypra-
covali zaujímavé analýzy priebehu zmeny vo vede a�stali sa hlásateľmi in-
korporačných a�kumulativistických teórií vo filozofii vedy. Aj na tieto myš-
lienky nadviazali logickí pozitivisti1 vo svojej snahe riešiť vzťah filozofie
a�vedy v�spojitosti s�relevantnosťou výpovedí o�svete. Vyústením tohto úsilia
bolo epistemologické odlíšenie vedeckého poznatku od iných foriem re-
produkcie skutočnosti a�formulácia filozofie vedy založenej na výsledkoch
vedeckého poznania.

Cieľom tejto práce je analýza pozitivistického chápania vývoja vedy,
s�dôrazom na jeho induktivizmus a�kumulativizmus. V�súvislosti s�problé-
mom vedeckého pokroku možno spomedzi logických pozitivistov označiť
za najvplyvnejšiu osobnosť Rudolfa Carnapa. Jeho odpovede bývali často
stotožňované s�odpoveďami logických pozitivistov vo všeobecnosti. Prí-
stupy Reichenbacha, Neuratha, Hempela či Feigla však nemožno pokla-
dať iba za nepodstatné variácie Carnapovho prístupu. Okrem toho treba
vziať do úvahy aj fakt, že samotná Carnapova filozofia podstúpila dôleži-
té zmeny počas takmer štyridsiatich rokov jeho aktívnej činnosti. Preto
všeobecná odpoveď na otázku vedeckého pokroku zo strany logického
pozitivizmu nejestvuje. Naším cieľom bude zdôrazniť spoločné aspekty
tejto problematiky a�naznačiť niektoré vybrané riešenia, ktoré možno
v�kontexte doby považovať za viac-menej reprezentatívne.

Empiriokriticizmus Ernsta Macha
Personálne a�sociálne počiatky logického empirizmu sú stále pred-

metom intenzívneho výskumu, ale jeho základné pramene možno pomer-
ne spoľahlivo identifikovať. Nachádzame ich v�matematických a�logických
dielach Hilberta, Peana, Fregeho a�Russella; ich základné práce v�mate-
matike poskytli model a�metódu pre novopozitivistické štúdium vedy.2

Druhým prameňom bol Humov klasický empirizmus, prenesený cez Milla
k�Russellovi a�Machovi. Odtiaľ pramení presvedčenie, že skúsenosť alebo

1 V�tejto práci je označenie „logický pozitivizmus“ chápané ako synonymum s�termínmi „logický
empirizmus“ alebo „novopozitivizmus“, aj keď niektorí novopozitivisti medzi nimi rozlišovali a�niektorí
nie. V�tridsiatych a�štyridsiatych rokoch 20. storočia používali oba tábory najmä označenie „logický
empirizmus“.

2 Porov. HILBERT, D.: Über die Grundlagen der Logik und der Arithmetik, 1905. In: KRAZER, A. (ed.):
Verhandlungen des dritten Internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg vom 8. bis 13.
August 1904. Leipzig : Teubner, 1905, s. 174–85; FREGE, G.: Die Grundlagen der Arithmetik : Eine
logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau : W. Koebner, 1884; PEANO,
G.: The Principles of Arithmetic, Presented by a�New Method. In: HEIJENOORT, J. van (ed.): From
Frege to Gödel : A�Source Book in Mathematical Logic, 1897 – 1931. Cambridge (Mass.) : Harvard
University Press, 1967, s. 83–97.
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pozorovanie poskytuje základ pre celé vedecké poznanie.3 Tretím zdro-
jom sa stalo samotné vedecké poznanie, reprezentované najmä novými
fyzikálnymi teóriami, t. j. Einsteinovou teóriou relativity a�kvantovou teó-
riou.4 Na základe Russellovho programu redukcie aritmetiky na logiku
formulovali logickí pozitivisti podobné programy pre základy geometrie,
fyziky, biológie, psychológie a�sociológie.

V posledných dekádach devätnásteho storočia prišiel Ernst Mach
s�kritikou Newtonovej filozofie vedy, veľmi podobnou Berkeleyho mate-
matickému pozitivizmu.5 Machov prístup bol vo všeobecnosti antimetafy-
zický a�jeho snahou bolo urobiť filozofiu (t. j. epistemológiu) vedeckej-
šou a�vedu filozofickejšou prostredníctvom vylúčenia z�ontológie všetké-
ho, čo nemôže byť preukázané ako empiricky signifikantné. Táto
antimetafyzická reforma priviedla Macha k�istej forme fenomenalizmu s�tzv.
neutrálnymi prvkami, tvoriacimi neredukovateľnú základňu všetkého po-
znania. V�tomto neutrálnom monizme je kauzalita iba logickou závislos-
ťou jednotlivých elementov a�substancia ako „nosič vlastností“ je nadby-
točný pojem.6 Podľa Macha by preto bolo chybou predpokladať, že ve-
dou vytvorené pojmy sa zhodujú s�tým, čo existuje v�prírode. Pri skúmaní
prírody sa teda „musíme zaoberať iba poznaním spojenia vonkajších zna-
kov medzi sebou navzájom. To, čo si predstavujeme poza tento vonkaj-
šok, existuje iba v�našom poznaní a�má pre nás hodnotu iba ako memo-
ria technica alebo formula, ktorej forma, pretože je ľubovoľná a�nepod-
statná, sa veľmi ľahko mení v�súvislosti so stanoviskom našej kultúry“7.

Ako je všeobecne známe, Mach sa nekompromisne staval proti za-
vedeniu konceptu atómu do fyziky a�proti Boltzmannovej kinetickej teórii
plynov.8 Nerobil tak pre námietku, že atóm nemôže byť nikdy pozorova-
ný, ani preto, že výroky zahŕňajúce pojem atómu nemohli byť induktívne
vytvorené zo zmyslovo získaných údajov. V�skutočnosti totiž väčšina pozi-
tivistov, od Comta po Macha, Poincareho a�Duhema, prijímala Kantovo

3 Do istej miery žriedlo tohto druhu empirizmu môžeme vidieť už v�stredovekých interpretáciách
aristotelovskej koncepcie vedy z�pohľadu oxfordskej františkánskej školy. Porov. NEMEC, R.:
V.�Ockham k�problematike „scientia“. In: Aither : Časopis pro studium řecké a�latinské filosofické
tradice, roč. III, 2011, č.�6, s. 169–193.

4 Porov. REICHENBACH, H.: The Philosophy of Space and Time. New York : Dover Publications, 1957.
5 „But although Newton and Torricelli seem to be disagreeing with one another, they each advanced

consistent views, and the thing is sufficiently well explained by both. For all forces attributed to
bodies are mathematical hypotheses just as are attractive forces in planets and sun. But mathema-
tical entities have not stable essence in the nature of things; and they depend on the notion of the
definer. Whence the same thing can be explained in different ways.“ BERKELEY, G.: Of Motion : Or
the Principle and Nature of Motion and the Cause of the Communication of Motions. Cit. podľa
http://www.cfh.ufsc.br/~conte/berkeley-ofmotion.pdf (13. 11. 2009).

6 Porov. WOLTERS, G.: Mach. In: NEWTON-SMITH, W. H. (ed.): A�Companian to the Philosophy of
Science. Malden; Oxford : Blackwell Publishers Ltd., 2001, s. 253.

7 MACH, E.: History and Root of the Principle of the Conservation of Energy. Chicago : Open Court,
1911, s. 49.

8 Dobrý výklad týchto problémov pozri v�BLACKMORE, J.: A�Historical Note on Ernst Mach. In: The
British Journal for the Philosophy of Science, roč. 36, 1985, č.�3, s. 299–305.
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presvedčenie o�aktívnej úlohe poznávajúceho subjektu a�úplne odmieta-
la ten typ empirizmu a�induktivizmu, ktorý tvrdil, že sa teórie mechanicky
vynárajú zo získaných a�usporiadaných dát. Machovo odmietnutie zave-
denia pojmu atóm do fyziky bolo postavené na presvedčení, že všetky
známe fyzikálne zákony možno založiť na oveľa ekonomickejších vysvet-
leniach, ako je koncept atómu. Mach teda nebol vo všeobecnosti odpor-
com zavádzania pojmov, ktoré nejakým spôsobom unikajú zmyslovej skú-
senosti, ale ich zavedenie do konkrétnej vedeckej teórie muselo viesť
k�efektívnejšiemu a�ekonomickejšiemu opisu zmyslovej skúsenosti.9

Logický pozitivizmus bol vždy filozofiou centrálne zviazanou s�ve-
dou. Aj keď bol záujem novopozitivistov neskôr nasmerovaný na otázky
sémantiky a�metaetiky, snaha o�vedecké poznanie sveta ostala vždy pri-
márnou. Veda bola v�ich chápaní miestom najlepšieho poznania sveta
a�zdrojom nádeje na jasnejšiu a�menej obskúrnu budúcnosť filozofie. Aj
preto predstavitelia Viedenského krúžku použili v�manifeste z�roku 1929
termín „wissenschaftliche Weltauffassung“. Logický pozitivizmus ponúkol
vedecké chápanie sveta prístupného prostredníctvom skúmania vedy
a�zároveň sa v�tomto procese usiloval nájsť ten typ filozofie, ktorú bude
možné pevne zakotviť medzi vedeckými disciplínami. Táto snaha vychá-
dzala z�presvedčenia, že iba vedecké poznanie je kandidátom na miesto
skutočného poznania. Iba ono si môže robiť nárok na prezentáciu viero-
hodných výsledkov, ktoré majú objektívnu platnosť a�pravdivosť.

Štruktúra vedeckých teórií
v�logickom pozitivizme
Základom každej vedeckej činnosti je podľa logických pozitivistov

pozorovanie a�experiment. Laboratórne protokoly obsahujú pozorovateľ-
né dáta a�predstavujú záznam alebo opis pozorovaných objektov a�proce-
sov. „Najjednoduchšie vety v�protokolárnom jazyku sú protokolárne vety, t.
j. vety, ktoré nepotrebujú nijakú justifikáciu a�slúžia ako základ pre všetky
ostatné vety vyskytujúce sa vo vede.“10 Tieto tzv. protokolárne vety sú za
predpokladu použitia a�dodržania korektných experimentálnych postupov
pokladané za úplne objektívne a�pravdivé, teda nezávislé od pozorovateľa
a, ako naznačil Carnap, sú pre svoju pravdivosť základom hodnotenia prav-
divosti všetkých ostatných tvrdení vyskytujúcich sa v�rámci vedy. Pozorova-
né výsledky predstavujú dané, teda to najjednoduchšie a�nesporné.11

9 Porov. HUNT, S. D.: Controversy in Market Theory : For Reason, Realism, Truth, and Objectivity.
Armonk (NY) : M. E. Sharpe Inc., 2003, s. 47–48.

10 CARNAP, R.: Protocol Statements and the Formal Mode of Speech. In: HANFLING, O. (ed.):
Essential Readings in Logical Positivism. Oxford : Basil Blackwell Publisher Limited, 1981, s. 153.

11 Schlick v�tomto kontexte varuje pred neporozumením a�nesprávnou interpretáciou „daného“: „This
very term ‘the given’ is already an occasion for grave misunderstandings. ‘To give’, of course,
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Jednou z�hlavných otázok filozofie vedy vo všeobecnosti je otázka
štruktúry vedeckých teórií. Logickí pozitivisti pokladali teórie za kľúč k�ve-
deckému poznaniu empirických javov. Tvrdiť, že určitý druh javu je vedecky
pochopiteľný, je to isté, ako povedať, že veda môže poskytnúť jeho uspoko-
jivé teoretické vysvetlenie.12 Základným problémom logického empirizmu
bola otázka, ako skombinovať empiristické dedičstvo filozofujúcich vedcov,
akými boli napr. Ernst Mach a�Pierre Duhem, s�nárokmi modernej logiky
a�matematiky. Sústreďme sa teraz na dva prístupy (Hilbert, Duhem), ktoré
reprezentujú komplementárne prúdy v�súdobej diskusii o�otázke teórie.
Hilbert bol predstaviteľom axiomatického prístupu, ktorý prišiel so všeobec-
ne akceptovaným riešením otázky teórie pre matematické teórie, zatiaľ čo
Duhem bol filozofujúcim prírodovedcom, ktorý tvrdil, že štruktúra empi-
rických teórií je podstatne odlišná od matematických alebo formálnych te-
órií, pritom však nepopieral dôležitosť a�nevyhnutnosť matematiky pre
empirické vedy. Hilbertova axiomatizácia matematických teórií, predo-
všetkým geometrie, priniesla uspokojivú odpoveď na otázku teórie v�oblasti
matematických teórií. Matematické teórie možno chápať ako relačné systé-
my, ktorých entity sú definované prostredníctvom implicitných definícií, takže
môžu byť pokladané za zamaskované axiómy. Hilbertov prístup možno
objaviť už v�Schlickovej Allgemeine Erkenntnislehre, v�ktorej sú geometrické
koncepty pokladané za entity, „ktorých celým bytím je byť nositeľom vzťa-
hov stanovených systémom“13.

Výzvou pre empiristickú filozofiu vedy bolo prispôsobiť Hilberto-
vu odpoveď aj na prípady empirických teórií. Sám Hilbert zaradil tento
problém do svojej základnej prednášky, ktorá bola dodaná na Medziná-
rodný kongres matematikov v�roku 1900 v�Paríži.14 Zdá sa, že Hilbert po-
kladal axiomatizáciu fyzikálnych teórií v�porovnaní s�geometriou za zloži-
tejší problém, ktorého riešenie však nie je v�princípe rozdielne. Je to prí-
stup, v�ktorom sa zotierajú rozdiely medzi matematikou a�empirickými

normally signifies a�three-termed relation: it presupposes in the first place someone who gives,
secondly someone given to, and thirdly something given. For the metaphysician this is quite in
order, for the giver is transcendent reality, the receiver is the knowing consciousness, and the latter
appropriates what is given to it as its ‘content’. But the positivist, from the outset, will obviously
have nothing to do with such notions; the given, for him, is to be merely a�term for what is simplest
and no longer open to question.“ SCHLICK, M.: Positivism and Realism. In: HANFLING, O. (ed.):
Essential Readings in Logical Positivism, s. 85.

12 Porov. FETZER, J. H. (ed.): The Philosophy of Karl G. Hempel. Oxford : Oxford University Press,
2001, s. 218.

13 SCHLICK, M.: General Theory of Knowledge. Wien; New York : Springer-Verlag, 1974, s. 34.
14 „The investigations on the foundations of geometry suggest the problem: To treat in the same

manner, by means of axioms, those physical sciences in which mathematics plays an important
part; in the first rank are the theory of probabilities and mechanics. As to the axioms of the theory
of probabilities, it seems to me desirable that their logical investigation should be accompanied by
a�rigorous and satisfactory development of the method of means values in mathematical physics,
and in particular in the kinetic theory of gases.“ HILBERT, D.: Mathematical Problems. In: BROW-
DEN, F. E. (ed.): Mathematical Developments Arising from Hilbert Problems. Proceedings in Pure
Mathematics, XXVIII. Providence : American Mathematical Society, s. 14.
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vedami. Hilbert vidí možné riešenie práve v�prístupe, ktorý chápe fyziku
ako vedu toho istého druhu, akým je geometria. Aj keď väčšina logických
empirikov s�Hilbertovým axiomatizačným programom v�matematike sú-
hlasila, v�otázke axiomatizácie prírodných vied neprejavovali taký opti-
mizmus. Príčinou tohto zdráhania bolo presvedčenie, že takýto program
je plný metafyzických tendencií a�zbavuje v�konečnom dôsledku prírodné
vedy ich empirických základov. Významnú úlohu v�tomto boji zohral kon-
vencionalizmus, prezentovaný napr. v�prácach francúzskych filozofov
Duhema, Poincarého a�Reya. Duhem bol v�tomto smere zarytým obran-
com empirického charakteru prírodovedných teórií a�podporoval strikt-
ne antimetafyzické koncepcie vedy, zatiaľ čo Poincarého filozofia vedy
obsahuje aj heterodoxné kantovské znaky.15

Vzhľadom na fakt, že čistá matematická axiomatizácia nebola uspo-
kojivou odpoveďou na otázku teórie vo vzťahu k�empirickým teóriám,
došlo v�logickom pozitivizme k�rozvoju iných modelov štruktúry empiric-
kých teórií, ktoré boli síce navrhnuté tak, aby obsahovali axiomatické
matematické systémy, ale iba ako jeden z�komponentov oveľa zložitejšie-
ho aparátu empirickej teórie. Bol tak utvorený model štruktúry empiric-
kých teórií založený na „voľne plávajúcom“ (free-floating) systéme po-
jmov, ktoré navzájom určujú ich vlastné významy, čo sú nejakým spôso-
bom zakotvené v�realite. Základy tejto geometrickej metafory možno nájsť
už u Schlicka a�jej ďalšie rozvinutie v�prácach viacerých novopozitivistov,
napr. Carnapa, Hempela či Feigla.16 Schematické znázornenie17 tohto mo-
delu zachytáva obrázok na nasledujúcej strane.

Logickí empiristi interpretovali tento diagram ako model „dvoch
jazykov“ empirických teórií, podľa ktorého je štruktúra empirickej teórie T
opísaná štruktúrou jazyka L, v�ktorom je príslušná teória vyjadrená. Jazyk
L sa skladá z�dvoch základných zložiek, a�to slovníka LO (language of ob-
servation), používaného na opis nižšej, empirickej úrovne, a�slovníka LT
(language of theories), zaoberajúceho sa formuláciou pojmov a�postulá-
tov vyššej teoretickej úrovne. Zároveň sa predpokladala existencia aké-
hosi prekladateľského manuálu, ktorý umožňuje (aspoň čiastočne) inter-
pretovať tvrdenia vyššej teoretickej úrovne v�pojmoch empirickej úrovne.

15 Porov. MORMANN, T.: The Structure of Scientific Theories in Logical Empiricism. In: RICHARD-
SON,�A., UEBEL, T. (ed.): The Cambridge Companion to Logical Empiricism. Cambridge : Cambridge
University Press, 2007, s. 139–140.

16 Porov. SCHLICK, M.: Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin : Verlag von Julius Springer, 1918; CAR-
NAP,�R.: Foundations of Logic and Mathematics. In: International Encyclopedia of Unified Science,
I, 3. Chicago : University of Chicago Press, 1939; HEMPEL, C. G.: Fundamentals of Concept Forma-
tion in Empirical Science. Chicago : University of Chicago Press, 1952; FEIGL, H.: The Orthodox
View of Theories : Remarks in Defense as Well as Criticism. In: RADNER, M., WINOKUR, S. (ed.):
Analyses of Theories and Methods of Physics and Psychology : Minnesota Studies in the Philosophy
of Science. Minneapolis (MN) : University of Minnesota Press, 1970, s. 3–15.

17 Schéma je spracovaná podľa FEIGL, H.: The Orthodox View of Theories : Remarks in Defense as
Well as Criticism. In: RADNER, M., WINOKUR, S. (ed.): Analyses of Theories and Methods of
Physics and Psychology : Minnesota Studies in the Philosophy of Science, s. 6.
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Feigl tento aspekt charakterizuje ako „vzostupne orientované presakova-
nie“ významu, smerom od observačných pojmov k�teoretickým koncep-
tom.18 Toto riešenie spojenia teoretických a�empirických zložiek v�empi-
rických vedách postpozitivistickí filozofi (napr. Feyerabend, Putnam) od-
mietli ako zavádzajúce a�nesprávne.19

Induktivizmus a�kumulativizmus
v�logickom pozitivizme
Na základe získaného presvedčenia, že veda má svoju pevnú empi-

rickú bázu, mohli novopozitivisti pokračovať v�procese zovšeobecňova-

18 „Hence, pointer readings and other similarly objective or intersubjectively concordant ‘data’ would
serve as an observation basis. Sharply in contrast to terms thus referring to intersubjectively
observable qualities and relations are the theoretical concepts. Terms like ‘electromagnetic field’,
‘neutron’, ‘neutrino’, and ‘spin’ are understood only partially, i.e., with the help of postulates,
explicit definitions, correspondence rules, and operational definitions. In the picturesque descrip-
tion of our diagram, it was said that there is an ‘upward seepage’ of meaning from the observatio-
nal terms to the theoretical concepts.“ FEIGL, H.: The Orthodox View of Theories : Remarks in
Defense as Well as Criticism. In: RADNER, M., WINOKUR, S. (ed.): Analyses of Theories and
Methods of Physics and Psychology : Minnesota Studies in the Philosophy of Science, s. 7.

19 Porov. MORMANN, T.: The Structure of Scientific Theories in Logical Empiricism. In: RICHARD-
SON, A., UEBEL, T. (ed.): The Cambridge Companion to Logical Empiricism, s. 138–143, 161.
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nia, utvárania empirických generalizácií, vrátane empirických zákonov, a�na
ich základe aj najvyšších vrstiev vedeckej štruktúry – vedeckých zákonov
a�všeobecných tvrdení dotýkajúcich sa formy zákona. Základným nástro-
jom tejto grandióznej stavby mala byť induktívna stratégia, rozpracovaná
už v�dielach Bacona a�Milla, ktorí formulovali základné kánony vedeckej
indukcie. Logickí pozitivisti tieto výsledky prijímali ako nepostrádateľný
metodologický nástroj. Induktívne postupy pokladali za rovnako platné
ako deduktívne logické a�matematické inferencie.20 Programom, ktorý
najlepšie reprezentuje ideály logického empirizmu, je Carnapov pokus
vybudovať induktívnu logiku, ktorá by bola striktným zovšeobecnením
Russellovej deduktívnej logiky.21 Základná myšlienka Carnapovho prístu-
pu je jednoduchá. Výrok, ktorý má formu zákona Z�„Všetky labute sú bie-
le“, deduktívne implikuje výrok „Ak je Sam labuť, potom je Sam biely“.
Cieľom je logický systém, v�ktorom potvrdzujúce výroky získané z�pozoro-
vania, napr. „Sam je biela labuť“ (výrok e), čiastočne implikujú zákon. Car-
nap, podobne ako pred ním Keynes, uvažoval o�tom, že by táto čiastočná
implikácia mohla byť reprezentovaná pravdepodobnostnou funkciou,
takže induktívny postup má logickú formu, reprezentovanú pravdepodob-
nostným výrokom p(Z/e) = r (t. j. pravdepodobnosť Z, daná výskytom
dôkazu e, má hodnotu r). V�Carnapovej klasifikácii induktívnych inferen-
cií nachádzame päť základných druhov:
– Priama inferencia, ktorá zvyčajne vyvodzuje relatívnu početnosť výskytu

určitého znaku v�danej vzorke z�jej relatívneho výskytu v�celkovej popu-
lácii, z�ktorej vzorka pochádza.

– Prediktívna inferencia, ktorá je inferenciou z�jedného príkladu na iný
príklad bez toho, že by ho presiahol. Toto je podľa Carnapa „najdôleži-
tejší a�základný typ induktívnej inferencie“22, ktorý zahŕňa aj špeciálny
prípad tzv. singulárnej prediktívnej inferencie.

– Inferencia prostredníctvom analógie je usudzovaním z�vlastností jednot-
livej entity na vlastnosti ďalších entít na základe skupiny vlastností, ktoré
majú tieto entity spoločné.

– Inverzná inferencia usudzuje na nejakú vlastnosť celej populácie na zá-
klade premís platných pre jednotlivých členov tejto populácie.

– Všeobecná inferencia je inferenciou z�jednotlivého na hypotézu univer-
zálnej formy. Klasickým príkladom tohto typu inferencie je jednoduchá
enumeratívna indukcia.

Odhliadnuc od množstva technických ťažkostí a�toho, že Carnap roz-
vinul svoj systém induktívnej logiky len pre jazyky príliš jednoduché na vy-

20 Porov. CARNAP, R.: Remarks on Induction and Truth. In: Philosophy and Phenomenological Research,
roč. 6, 1946, č.�4, s. 590–602.

21 V�skutočnosti prvým, kto sa pokúsil vypracovať takýto systém, bol John Maynard Keynes v�roku
1921, teda iba niekoľko rokov po publikovaní Pricipia Mathematica. Porov. KEYNES, J. M.: A�Treatise
on Probability. London : Mcmillan, 1921.

22 CARNAP, R.: Logical Foundations of Probability. Chicago : University of Chicago Press, 1962, s. 207.
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jadrenie základných tvrdení modernej vedy, dôležitá je jeho vízia úplne
objektívnej, racionálnej, vedeckej inferencie, podobnej deduktívnej logike.
Príťažlivosť takejto vízie potvrdzuje aj množstvo snáh o�vypracovanie rôz-
nych variantov Carnapovej induktívnej logiky až do sedemdesiatych rokov
20. storočia.23 Implicitný predpoklad indukcie viedol logických pozitivistov
k�záveru, že empirická podpora vedeckých poznatkov je nekorigovateľná
a�jednoznačná, teda že celá štruktúra vedy je empirickou bázou jednoznač-
ne determinovaná. Z�empirickej bázy možno teda vyvodiť jediné správne
zovšeobecnenie, napr. prírodný zákon, ktorého štruktúry vytvoria jedinú
správnu teóriu. Duhem a�Quine demonštrovali nesprávnosť takéhoto pred-
pokladu vo svojej téze o�nedourčenosti teórií empirickými faktmi.24

Kombinácia predpokladu daného a�empirického kritéria zmyslu
viedla logických pozitivistov ku presvedčeniu o�možnosti dosiahnuť ne-
pochybné poznatky, ktorých množstvo neustále narastá a�vďaka spoľahli-
vému kritériu sú trvalou súčasťou príslušnej vedeckej disciplíny. Je to dané
tým, že empirické dáta vyjadrené protokolárnymi vetami sú akýmisi inva-
riantmi nášho poznania a�každé zovšeobecnenie (na najvyššom stupni sú
to vedecké teórie) majú parazitný charakter. Pravdivosť teórií je teda pri-
márne zaručená invarianciou empirickej bázy a�univerzálnosťou empiric-
kého kritéria. Vývoj vedy prebieha podľa logických pozitivistov „zdola“,
teda zmenou empirickej bázy a�rozširovaním sféry empirických dát. Štruk-
túra zovšeobecnení, zákonov a�teórií sa mení v�závislosti od rozšírenia
empirickej bázy. Takéto chápanie vedy možno charakterizovať ako kumu-
lativistické, pretože vývoj vedy podľa neho prebieha práve kumuláciou
verifikovaných (t. j. pravdivých) poznatkov. Tento proces je čisto kvantita-
tívny, kontinuálny a�lineárny.

Cieľom logických pozitivistov nebol deskriptívny opis toho, ako veda
v�skutočnosti funguje. Ich cieľom bolo zabezpečiť vede logické a�episte-
mologické základy, teda preukázať oprávnenosť a�legitímnosť vedy. Pro-
blémom ostáva nehistorické a�absolutistické chápanie verifikácie, ktoré je
obsiahnuté v�kumulativistickom prístupe a�ktoré pokladá verifikovaný
poznatok za niečo nezávislé od použitej metódy, prístrojového vybave-
nia, či teoretického kontextu, v�rámci ktorého vystupuje. Preto musela byť
požiadavka univerzálneho empirického kritéria ako základu verifikácie aj
v�samotnom pozitivistickom tábore liberalizovaná.

23 Porov. GIERE, R. N.: Explaining Science : A�Cognitive Approach. Chicago : The University of Chicago
Press, 1988, s. 26–27.

24 Duhemova a�Quinova téza o�nedourčenosti vedeckých teórií pozorovateľnými faktmi poukazuje na
skutočnosť, že vedecká teória nie je jednoznačne určená pozorovateľnými dátami a�že v�teoretických
tvrdeniach možno uskutočňovať ľubovoľné zmeny tak, aby bola dosiahnutá zhoda s�pozorovaním.
Táto téza na jednej strane naznačuje, že pre prijatie danej vedeckej teórie existujú aj iné dôvody,
ako je zhoda s�pozorovaním, na druhej strane však stále vychádza z�predpokladu, ža základnou
bázou vedeckého overovania sú pozorovateľné fakty. Teoretické tvrdenia sú stále pokladané za
inštrumentálnu nadstavbu dát získaných z�pozorovania.
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V súčasnosti logický pozitivizmus, najmä vo svojej pôvodnej ver-
zii, založenej na predpoklade „daného“, empirického kritéria zmyslu,
verifikacionizmu, induktivizmu a�kumulativistického chápania vývoja
vedy, patrí minulosti. V�bežnej praxi sa však aj napriek tomu môžeme
stretnúť s�jeho recidívami. Ide predovšetkým o�úroveň pedagogickej pra-
xe, ktorá vedu predstavuje ako súbor hotových poznatkov a�metód ur-
čených na vyučovanie a�zvládnutie konkrétneho predmetu. Vedecká dis-
ciplína je žiakom a�študentom prezentovaná ako súbor pravdivých po-
znatkov, zdôvodnených prijatou verifikačnou bázou a�nespochybniteľnou
empíriou, bez vývojovej dimenzie zmien v�oblasti kognitívnej technoló-
gie a�samotnej vedeckej teórie. Z�pedagogického hľadiska je zrejmé, že
v�rámci základného a�všeobecného vzdelania je veda prezentovaná ako
relatívne ucelený súbor vedeckých poznatkov, teórií a�metód. Každá ta-
káto koncepcia musí však neustále prechádzať procesom modernizácie
výučby, aby udržiavala krok so samotným vedeckým procesom. Aj pri
najlepšom úsilí pedagógov však časť populácie zotrváva pri týchto „zá-
kladných“ predstavách školskej náuky a�vznikajú v�nej imprinty, ktoré
neumožňujú pochopiť vedu ako dynamický systém a�neustály dialóg
s�prírodou. Takýto „fázový posun“ v�prenose výsledkov vedeckého po-
znania do pedagogického procesu a�bežnej komunikácie však pravde-
podobne nebude možné nikdy úplne eliminovať.25
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Náčrt Goodmanovho
chápania úlohy
metafory v�jeho teórii
referencie
Lukáš Jeník

JENÍK, L.: Outline of Goodman’s Understanding of Metaphor’s Role in
His Theory of Reference. Studia Aloisiana, 3, 2012, 2, s. 17 – 36.
The aim of this study is to elucidate the context and the relationship be-
tween Goodman’s understanding of metaphor and its properties and the
exemplification. The first part focuses on the symbolic reference which is
exemplification. In the second part of the study we focus on a�problem of
metaphorical exemplification and we also outline some of the ideologi-
cal perspective of Goodman’s concept of metaphor.
Keywords: Goodman, exemplification, denotation, metaphor, relativism

Jedným z�kľúčových problémov postanalytickej filozofie umenia je
téma rôznych podôb symbolického referovania a�reprezentácie.1 S�me-
nom Nelsona Goodmana sa spája jeden z�najvýraznejších ideových im-
pulzov ku skúmaniu tejto problematiky. Podoby referencie, ako aj vzťahy
a�zákonitosti medzi jednotlivými typmi predstavil hlavne vo svojich die-
lach Jazyky umenia a�Spôsoby svetatvorby. Goodman pertraktuje predo-
všetkým tri základné podoby symbolickej referencie, a�to denotáciu, ex-
presiu a�exemplifikáciu, a�poukazuje na zákonitosti ich používania, kto-
rých skúmanie predstavuje predmet estetiky ako vedy.

Práve v�súvislosti s�posledným menovaným typom referovania sa
výraznejšie črtá téma metafory ako spôsobu vyjadrovania, ktorým nielen
konštruujeme významy ako v�prípade denotácie, ale môžeme aj niečo
exemplifikovať. Exemplifikácia a�metafora hrajú dôležitú úlohu nielen

1 Porov. CARROLL, Noël: Philosophy of Art : A�Contemporary Introduction. London; New York :
Routledge, Taylor & Francis Group, 2002, s. 50–55.
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v�kontexte estetických skúmaní, ale aj v�oblasti teórie vedy a�filozofie ja-
zyka. Problematizovanie vlastností metaforického referovania a�odhaľo-
vanie prítomnosti metafory v�rôznych svetoch predstavuje pre Goodma-
na jeden zo strategických motívov obrany estetiky ako vedy.

Primárnym zámerom tejto štúdie je predostrieť niektoré ideové
kontúry Goodmanovho chápania úlohy metafory, ktoré ju rámcujú, a�na-
črtnúť niektoré aspekty metaforického referovania v�našej komunikácii.2

Z�toho dôvodu sa v�prvej časti štúdie v�krátkosti zameriame na načrtnutie
koncepcie špecifickej podoby referencie, ktorou je exemplifikácia. Pred-
stavenie exemplifikácie v�rámci symbolických podôb referencie, ktorá nie
je referenčným modom jednoduchého označovania niečoho (denotátu)
niečím (denotujúcim znakom), ale nie je ani expresiou, pomáha vysvetliť
úlohu metaforického vyjadrovania, ktoré je prítomné v�rovine umeleckej
tvorby – vo svete umenia3, ale aj v�bežnej komunikácii.

V druhej časti skúmania kontextu, z�ktorého Goodman vychádza,
sa posunieme k�niektorým úlohám metafory: k�metaforickej exemplifiká-
cii a�neskôr k�samotnej téme metafory, a�to so zreteľom na pragmatický
význam a�otázku pravdivosti, ktoré Goodman skúmaním tejto formy refe-
rencie sleduje.4

1. Exemplifikácia – sprievodca do ríše
metafory
V Goodmanovej estetike predstavuje teória symbolickej referencie

jadro jeho skúmania. Okrem najčastejšie prítomnej podoby referencie –
denotácie sa zaoberá predovšetkým dvoma v�estetike známymi, no často
aj zanedbávanými podobami symbolického referovania – expresiou
a�exemplifikáciou. Aj vo svete umenia predstavuje najčastejší príklad de-
notácie akákoľvek obrazová reprezentácia. Denotáciu chápe ako referen-

2 Zámerom tohto článku je predostrieť kontext Goodmanovho chápania metafory so zreteľom na jej
špecifickú funkciu či spojenie s�inou formou symbolickej referencie, s�exemplifikáciou. Z�tohto
dôvodu nie je cieľom a�ani ambíciou našej štúdie hlbší a�kriticko-analytický prístup k�niektorým
problematickým aspektom jeho chápania metafory, ale napriek tomu sa týchto tém v�krátkosti
dotkneme pri osvetľovaní kontúr nášho skúmania.

3 Pojem svet umenia (the artworld), ktorý sa nachádza v�rovnomennom článku Arthura C. Danta,
predstavuje kľúčový pojem v�angloamerickej estetike. Označuje svet umeleckých objektov, ktoré sú
do tejto množiny zahrnuté rozširujúcimi sa hranicami samotného sveta. Tie sa rozširujú „inštituci-
onálnym“ a�tiež konvenčným zvolením nového predikátu, ktorý charakterizuje nový umelecký prúd
(napr. konceptuálny rozmer umeleckého diela). Prijatím nového kritéria klasifikácie sa rozšíria
možnosti tvorby, na ktoré vzápätí reaguje umelecká produkcia. Porov. DANTO, Arthur C.: The
Artworld. In: LAMARQUE, Peter, OLSEN, Stein Haugom: Aesthetics and Philosophy of Art : The
Analytic Tradition : An Anthology. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2004, s. 27–34.

4 Porov. JENSEN, Henning: Exemplification in Nelson Goodman’s Aesthetic Theory. In: The Journal of
Aesthetics and Art Criticism, roč. 32, 1973, č.�1, s. 47.
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ciu (označovanie) niečím na niečo, na niekoho,5 čo vo svete umenia pred-
stavuje napr. maľba portrétu. Goodman však odmieta chápať denotáciu
v�umení ako obrazovú reprezentáciu, ktorá je zviazaná s�ideou podob-
nosti, a�naopak, akcentuje dva motívy: konvenčnosť a�zároveň relatívnosť.6

Na rozdiel od denotácie, symbolická referencia, akou je exemplifi-
kácia, otvára priestor pre skúmanie tých referenčných mechanizmov, kto-
ré na rozdiel od denotácie neoznačujú, nie sú obrazovou reprezentáciou
niečoho, a�ani nevyjadrujú ako expresia.7 Exemplifikácia je takou podo-
bou symbolickej referencie, ktorej úlohou je exemplifikovať určité vlast-
nosti, čo vyjadrujeme zvolenými predikátmi.8

Exemplifikácia svojou bezprostrednou prirodzenosťou a�jednodu-
chosťou9 – na niečo referujeme pomocou príkladu – spôsobuje, že si tento
typ referovania nevšímame adekvátne jeho významu, alebo sme náchylní
chápať ho ako neproblematizovaný model referencie. Práve túto okolnosť
chce Goodman pozmeniť, a�to aj zviazaním témy exemplifikácie s�jej podo-
bou vo svete umenia – metaforickou exemplifikáciou. Pri využívaní meta-
fory v�umení nezriedka dochádza k�exemplifikácii určitých vlastností, a�to
k�metaforickému „spríkladneniu“ nie doslovných vlastností diela.10

V najjednoduchšom chápaní exemplifikácie ju Goodman definuje
ako „vlastnenie vlastností plus referencia“11 (possesion plus reference). Ak
teda niečo exemplifikujeme, dávame príklad nejakých vlastností, ktoré
referujú na niečo, čo tieto vlastnosti má.12 Exemplifikácia je aj referenciou
na danú vlastnosť, nielen určitou formou vymedzenia denotátu.

5 Porov. GIOVANNELLI, Alessandro: Goodman’s Aesthetics. In: The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy (May 7, 2005). Ed. Edward N. Zalta. URL = ‹http://plato.stanford.edu/entries/goodman-aesthe-
tics/›. Goodman chápe denotáciu ako vzťah (relationship) medzi „nálepkou“ (label), ktorá môže
mať jazykovú i�obrazovú formu, a�tým, „čo“ označuje.

6 Porov. GIOVANNELLI, A.: Goodman’s Aesthetics. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Denotácia ako jeden z�princípov referovania nemôže byť podľa Goodmana založená na vzťahu
podobnosti a�ani na miere realizmu zobrazenia nevyhnutne. Naopak, je vecou konvenčného refero-
vania a�čokoľvek môže predstavovať čokoľvek. Práve pre tieto skutočnosti je Goodman vnímaný ako
relativista a�extrémny konvencionalista.

7 Porov. GOODMAN, Nelson: Způsoby světatvorby. Bratislava : Archa, 1996, s. 72–75.
8 Porov. GOODMAN, N.: Způsoby světatvorby, s. 114–115.
9 Ako synonymá „exemplifikácie niečoho“ možno použiť spojenia: „ilustrovať niečo niečím“, „demon-

štrovať niečo niečím“. Iný príbuzný význam pojmu exemplifikácie je termín „typizácia“ (typication),
ktorý naznačuje, že referujúci symbol je typom určitých vlastností.

10 Goodman sa ku špecifickej podobe referencie, ktorou je exemplifikácia, niekoľkokrát vracia a�sám
si uvedomuje problematickosť tohto typu referencie. Exemplifikovať niečo pomocou metaforického
vyjadrenia je len jednou z�možných vlastností metaforického referovania. Bez adekvátneho rozlíše-
nia sa stráca rozdiel medzi exemplifikáciou a�expresiou. Porov. GIOVANNELLI, A.: Goodman’s
Aesthetics. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

11 GOODMAN, Nelson: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů. Praha : Academia, 2007, s. 56. Dôležitou
poznámkou, ktorou Goodman dopĺňa svoju definíciu, je odlišnosť ostenzie a�exemplifikácie: „Os-
tenze se stejně jako exemplifikace týká vzorků, avšak zatímco ostenze je aktem ukázání na vzorek,
exemplifikace je vztahem mezi vzorkem a�tím, k�čemu odkazuje.“

12 Zatiaľ čo obrazová reprezentácia denotuje niečo, čo je obrazom reprezentované (portrét Napole-
ona označuje francúzskeho cisára Napoleona a�reprezentuje ho ako vojenského vojvodcu), exem-
plifikácia ukazuje od denotovaného smerom ku vlastnostiam. K�chápaniu denotácie u Goodmana
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Príkladom použitia exemplifikácie je detská hra na vojakov. V�rám-
ci takejto hry môže konár predstavovať ľubovoľnú strelnú, alebo aj inú
zbraň. Ide o�kombináciu konvencií, pravidiel hry na vojakov a�pod. Pre
malého vojaka konár symbolicky označuje určitú zbraň. Na tomto príkla-
de možno vidieť aj rozdiel medzi označením a�exemplifikáciou. Na roz-
diel od denotácie, ktorú Goodman chápe ako konvenčný spôsob referen-
cie, v�takých prípadoch, akým je detská hra na vojakov, nejde pri hľadaní
zbrane len o�ľubovoľné označenie. Jedným z�dôvodov, prečo si chlapci-
vojaci vyberajú ako zbraň určitý typ konára, je často ten, že daný kus dre-
va má exemplifikovať určitú vlastnosť, ktorú má mať vec, na ktorú koná-
rom referujeme. Detská imaginácia vie utvoriť zbraň z�akéhokoľvek koná-
ra, ale prax ukazuje, že niektoré konáre sú vhodnejšie ako iné. Konár,
ktorý má zakrivené časti, čím pripomína strelnú, alebo sečnú zbraň, exem-
plifikuje určité vlastnosti, ktoré dieťa-vojak očakáva aj od svojej detskej
zbrane, a�tým je vyhovujúcejší ako iný kus dreva. Palica či konár sú raz
vhodnejšie a�inokedy menej vhodné, čo v�zápale hry koriguje detská pred-
stavivosť, no kvalitu „zbrane“ možno predsa len spojiť s�tým, že konár nie-
len označuje zbraň, ale je aj exemplifikáciou určitých vlastností, ako je
ergonomický tvar zodpovedajúci potrebe pohodlnej streľby, alebo akými
sú farba, podobnosť s�reálnou zbraňou a�i.13 Konár označuje zbraň, ale
takto označený denotát slúži aj ako exemplifikujúci symbol určitých vlast-
ností, pre ktoré bol daný kus dreva zvolený ako zástupný symbol.

V prípade, že sa nás niekto opýta, akej farby niečo je (alebo akú
palicu ako pušku si máme zobrať do hry), často ukážeme nejaký príklad,
nejakú vzorku, ktorá je exemplifikujúcim príkladom.14 Prvým motívom,
ktorý charakterizuje exemplifikáciu, je teda vzťah medzi exemplifikáciou
ako symbolickým referovaním a�pojmom vlastností. Symbol, ktorý exem-
plifikuje – udáva príklad nejakej vlastnosti a�tak symbolicky referuje, ale-
bo aj metaforicky vyjadruje a�i. –, je zároveň aj denotovaný ako vzorka.15

porov. RICŒUR, Paul: La métaphore vive. Paris : Éditions du Seuil, 1975, s. 292. „Tenons donc
d’abord référence et dénotation pour synonymes. La dénotation doit être définie d’emblée de façon
assez large, de manière à subsumer ce que fait l’art, à savoir représenter quelque chose, et ce que
fait le langage, à savoir décrire.“ (Kurzíva L. J.)

13 Už tu treba spomenúť, že neskorší problém s�kontextualizmom metafory, ktorý je s�Goodmanovým
chápaním spojený, sa objavuje už v�téme exemplifikácie. Ak exemplifikovanie nie je niečo úplne
konvenčné, musí to predpokladať nejakú reálne a�objektívne existujúcu vlastnosť, reláciu, či entitu.
Tu naráža kontextualizmus, ako aj antirealistický motív konvencionalizmu, na predpoklady vedec-
kého realizmu a�nevyhnutné spojenie s�určitou podobou sémantického minimalizmu. Porov. ZOU-
HAR, Marián: Kontextualizmus a�jeho skryté pozadie. In: ZOUHAR, Marián (ed.): Kontext a�význam.
Bratislava : Aleph, 2010, s. 39–62.

14 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 56. Jedným z�elementárnych príkladov
exemplifikácie v�bežnej komunikácii je exemplifikovanie farieb na základe ich asociácie s�potravinami
– pomarančová, citrónová, olivová, maslová a�i. Odpoveďou na otázku, akú farbu má niečo (napr.
výrobok, ktorý si niekto kúpil), pričom ukazujeme na nejakú potravinu („je to vínovočervené“), exem-
plifikujeme vlastnosť niečoho, na čo referujeme, ale zároveň aj ukazujeme na vzorku. Vlastnenie
nejakej vlastnosti je inherentné, zatiaľ čo vypovedanie o�niečom podľa Goodmana nie je.

15 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 57. „Vezměme tedy jako základní
exemplifikaci predikátů a�jiných označení. Pokud v�tomto duchu tvrdíme o�žetonu, že je vzorkem
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Tu je nevyhnutné poznamenať, že ak nejaká vzorka exemplifikuje
vlastnosť, napr. predikát červený, nejde z�Goodmanovho pohľadu o�vlast-
nosť v�platónskom zmysle.16 Podľa neho ide iba o�to, čo nazýva koextenzi-
vita medzi dvoma použitiami jedného predikátu.17 Exemplifikujúce pri-
rovnanie (má to hráškovú farbu), alebo aj metaforická exemplifikácia ( je-
dovatá zelená, a�pritom nejde o�to, že farba môže obsahovať zložky zdraviu
škodlivých látok) poukazuje iba na to, že daná vlastnosť vzorky, ako napr.
„hrášok“ a�predikát „hrášková zelená“, ktorý vyslovujeme o�inej jednotli-
vine, sú podľa neho koextentenzívne.18 Koextenzivita vlastnosti exempli-
fikujúceho symbolu a�veci, na ktorú sa úspešne referuje danou exemplifi-
káciou, vyplýva z�jeho chápania kontextu ako nevyhnutnej podmienky
úspešnej komunikácie.19 Koextenzivita je daná spoločným intersubjektív-
nym kontextom používania a�rozpoznávania sémantických kategórií apli-
kovaných na určitý typ skúsenosti.

Druhým motívom, ktorý súvisí s�exemplifikáciou a�otvára nám dve-
re do ríše metafory, je prítomnosť exemplifikácie v�kontexte metaforické-
ho vyjadrovania. Metaforická exemplifikácia tak predstavuje jednu zo zá-
sadných úloh metafory, ktorú Goodman chápe ako významný konštruu-
júci typ referovania.20 Zároveň predstavuje motív, ktorý spája
exemplifikáciu ako istý typ referencie s�vlastnosťou metafory, ktorá môže
metaforicky exemplifikovať.

predikátu ‚červený‘, a�ne červenosti, musíme mít zároveň na paměti, že exemplifikujícím je zde
něco denotovaného, nikoli samotný zápis predikátu. To, co symbol exemplifikuje, se na něj musí
vztahovat.“ Referenciu exemplifikácie červenej je podľa Goodmana vhodné brať ako skratku určité-
ho tvrdenia, pričom dochádza k�exemplifikácii niečoho, čo využíva extenziu s�pojmom červený.

16 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 56–59.
17 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 58; JENÍK, Lukáš: Východiská

a�konzekvencie konštruktivizmu Nelsona Goodmana. In: Studia Aloisiana, roč. 2, 2011, č.�4, s. 41–60.
Podobne ako v�antirealistickej debate o�probléme podobnosti, aj tu sa vynára otázka, čo zakladá
danú koextenziu. Pri každom z�uvedených príkladov vystupuje nasledujúca otázka: Na základe
čoho, akým spôsobom môže nejaký symbol, nejaká vec exemplifikovať niečo, a�to tak, že nejde
o�relatívne ľubovoľné označenie, ale o�nezameniteľnú podobu referencie? Uvedené otázky principi-
álne narúšajú konzistenciu nominalistického stanoviska, Goodman to však rieši práve svojím anti-
realisticky orientovaným východiskom – irealizmom, ktorý spája sémantický konštruktivizmus
s�relativizmom.

18 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 58.
19 Porov. GOODMAN, N.: Způsoby světatvorby, s. 77–78. Goodman vyjadruje charakter exemplifikácie

prirovnaním k�sociálnym vzťahom medzi priateľmi. V�množine „priatelia“ koexistujú rôzne netotož-
né a�tiež protichodné vzorky, ale ich funkcia exemplifikujúca vzťah priateľstva z�nich robí priateľov.
V�jeho diele sa tak objavujú okrem relativizujúceho konvencionalizmu aj motívy kontextualizmu, čo
súvisí s�jeho konštruktivizmom. Vzorky Goodman vníma ako zástupné symboly, ale okrem toho je
nevyhnutné poznať kontext, v�ktorom sa daná komunikácia odohráva. To, na čo tieto vzorky odkazu-
jú, sa týka aj samotných vzoriek. Symbol niečo exemplifikuje a�to exemplifikované sa vzťahuje späť
na symbol.

20 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 60, 65. „Exemplifikace je oproti
denotaci omezená ze své podstaty, neboť je vztahem podřízeným obrácené denotaci. Denotace
zahrnuje referenci mezi dvěma prvky v�jednom směru, zatímco exemplifikace v�obou směrech.“
Zatiaľ čo denotácia je podľa neho referovaním, pri ktorom „napasujeme“ nejaké ľubovoľné označe-
nie na čokoľvek, exemplifikácia nie je natoľko slobodná, alebo vhodnejšie, nie je natoľko nezávislá.
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2. Od metaforickej exemplifikácie
k�metafore
V prípade metaforickej exemplifikácie si Goodman všíma motív,

s�ktorým sa stretávame už v�jeho skúmaní denotácie fiktívnych entít. Tým
je otázka statusu takýchto označení a�s�ním spojený problém ich chápa-
nia ako predmetu estetiky ako vedy. V�akom zmysle môžu byť takéto ozna-
čenia predmetom vedy, ak im nič nezodpovedá?21 Zobrazenia bájnych
a�fiktívnych entít, akými sú napr. Pegas, alebo aj Pickwick, boli chápané
ako označenia bez denotátu. Goodman však chápe úlohu označení fiktív-
nych entít inak.

Otázku extenzie fiktívnych entít, teda pojmov s�nulovou extenziou,
rieši teóriou konštrukcie etiket (labels) ako sekundárnych extenzií. Good-
man totiž odmieta chápať fiktívne entity ako entity, ktoré sú bez extenzie,
a�navrhuje ich chápať ako jednomiestne predikáty.22 Napr. pojem kentau-
rus neoznačuje neexistujúcu entitu, s�ktorej ontológiou sa treba kompli-
kovane vyrovnávať dvojúrovňovou sémantikou, ale denotuje nejaký špe-
cifický denotát „zobrazenie-opis kentaura“. Takto chápané označenie re-
feruje na denotát, ktorým je druhotná extenzia (secondary extension), čo
funguje ako konštrukčná nálepka.23 Bez ohľadu na ontologický záväzok,
daný pojem existuje ako praktická deskripcia.

Problém fikcie má svoje miesto aj v�kontexte exemplifikácie a�ne-
skôr metafory, a�tak predstavuje spájajúci moment oboch podôb symbo-
lického referovania. Podobne ako v�prípade exemplifikácie, aj pri meta-
forickom exemplifikovaní referuje daný symbol na určitú vlastnosť. V�dru-
hom prípade je však fiktívnym to, „čo údajne odkazuje“24. Napriek tomu

21 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 33. „Jak ale můžeme tvrdit, že obraz
zobrazuje Pickwicka, případně jednorožce, a�zároveň prohlašovat, že zobrazuje nic. Jelikož žádný
Pickwick ani jednorožec neexistuje, obrazy Pickwicka a�jednorožce zobrazují totéž. Obraz Pickwi-
cka a�obraz jednorožce však určitě totéž nejsou.“

22 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 33. Goodman ponúka nasledujúce
riešenie. Jazykové výrazy alebo zobrazenia, ako okrídlený kôň, či jednorožec, je vhodnejšie chápať
ako nedeliteľné jednomiestne predikáty či druhové názvy alebo opisy. V�prípade, že o�takýchto
obrazoch uvažujeme ako o�jednomiestnych predikátoch (obrazy bájnych bytostí – Pegas, jednoro-
žec), teda s�nulovou extenziou, možno u každého takéhoto obrazu analyzovať to, čo obraz kvázi
denotuje (Pegas), a�takisto to, čo určuje, opisuje (okrídlený kôň).

23 Porov. GOSSELIN, Mia: Nominalism and Contemporary Nominalism : Ontological and Epistemolo-
gical Implications of the Work of W.V.O. Quine and of N. Goodman. Dordrecht : Kluwer Academic,
1990, s. 53–54. Označenia, ktoré sú prázdne, a�zobrazenia, ktoré majú nulovú extenziu, nedenotujú
nič, aj keď vo sfére zmyslu (referenčného rámca mytológie) majú svoje miesto. Možno však o�obrazoch
jednorožca, Pegasa a�Medúzy povedať, že nič neoznačujú, a�neskĺznuť pritom k�paradoxu, že sú
oba pojmy totožné, napriek ich zreteľne odlišnému používaniu? V�prípade zobrazenia fiktívnej, či
bájnej bytosti možno usudzovať a�definovať opis „monštra-obrazu“, a�práve to chápe Goodman ako
druhotnú extenziu a�nálepku, vďaka ktorej opisujeme niektoré fenomény a�entity ako pomocné
konštrukty v�rámci procesu poznávania. Druhotná forma extenzie (secondary extension) je viazaná
na mentálny obraz a�jazyk subjektu, a�ako taká je konštruovaným znakom.

24 GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 66.
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to, čo je fiktívne (Pegas ako fikcia) a�slúži ako symbol, je zviazané s�určitou
vlastnosťou (okrídlený kôň) a�ako predikát či výpoveď o�niečom inom
môže exemplifikovať danú vlastnosť (budeš ako Pegas).25 Takýto symbol
nemá nijaký význam okrem toho, že je chápaný ako konštrukčná nálepka,
no ako taký je nositeľom – vzorkou vlastností (schopnosť lietať a�pod.).
Vďaka tomu takýto symbol môže tieto fiktívne vlastnosti exemplifikovať.
Tento spôsob exemplifikácie pracuje s�tým, čo chápeme ako spájanie rôz-
nych sfér a�schém, pomocou ktorých tvoríme naše pojmy. V�prípade me-
taforickej exemplifikácie dochádza k�referovaniu na vlastnosti, ktoré sa
vzťahujú na exemplifikovaný objekt metaforicky.

Od metaforickej exemplifikácie ako špecifickej úlohy metaforické-
ho referovania sa dostávame k�pojmom schéma a�sféra. Práve tieto dva
pojmy úzko súvisia so samotnou ideou metafory. Metaforická exemplifi-
kácia predstavuje len jednu z�možností či úloh, ktoré súvisia s�naším pou-
žívaním metaforického jazyka, a�teda vyjadrovania, ktoré nie je zviazané
s�doslovnosťou. Pojmy schéma a�sféra, s�ktorými Goodman pracuje, re-
flektujú, nakoľko je jeho uvažovanie o�metafore súčasťou dejín skúmania
tejto témy. Tieto pojmy vystúpia do popredia pri analýze obsahu metafo-
ry. Z�toho dôvodu je vhodné sa na chvíľu zastaviť pri tom, ako chápe me-
taforu, z�čoho vychádza a�k�akým motívom smeruje.

2.1. V�ríši metafory – metafora a�jej obsah
Metafora je z�hľadiska literárnej teórie súčasťou trópov, t. j. nepria-

mych pomenovaní niečoho pomocou preneseného významu. Ako refe-
renčný modus je prítomná nielen vo svete symbolickej referencie, vo sve-
te umenia, ale spája sféry vedy a�umenia pomocou symbolického preno-
su významov.26

Počiatok dejín teórie metafory môžeme spojiť s�Aristotelovou este-
tikou, kde je metafora charakterizovaná ako referenčný model označova-
nia, ktorý využíva prenos významov a�ich rekonštrukciu v�inom referen-
čnom význame.27 Už v�Aristotelovom diele možno nájsť problematizova-

25 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 66. „Je-li ‚fiktivní‘ predikát skuteč-
ným predikátem s�nulovou extenzí, a�nemá tudíž čím být skutečně exemplifikován, stále ještě
může být exemplifikován fiktivně. Spojení ‚okřídlený kůň‘ je exemplifikováno Pegasem v�tom smys-
lu, že slovo ‚Pegas‘ je příkladem ‚okřídleného-koně-označení‘.“

26 Porov. GÁLIKOVÁ, Silvia: Psyché : Od animálnych duchov k�neurotransmiterom. Bratislava : Veda,
2007, s. 195. Silvia Gáliková v�súvislosti s�platformou analytickej filozofie uvádza a�neskôr v�krátkosti
analyzuje päť základných modelov – teórií chápania metafory: substitučnú, komparačnú, interakci-
onistickú, pragmatickú, relačnú. V�diele Goodmana možno vidieť predovšetkým kombináciu
a�majoritný podiel interakcionistickej a�komparačnej teórie.

27 Porov. ARISTOTELES: Poetika. Praha : Oikoymenh, 2008, s. 95–99, 1457b5–1459a. Kľúčovú úlohu hrá
idea podobnosti, ktorú síce Goodman odmieta, ale aj v�jeho koncepcii je zrejmé, že to, čo tvorí
metaforu, je spojenie, ktoré funguje. Povaha tejto pragmatickej funkcie sa však na rozdiel od
Aristotela neviaže na podobnosť ako reálne existujúcu vlastnosť, ale na konštrukčný mechanizmus
ľudského poznania.
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nie doslovnosti a�metaforickej pravdivosti.28 Zrozumiteľnosť, ale tiež fe-
nomén pravdivej či správnej metafory29 sú úzko zviazané najmä s�otázkou
vedeckosti alebo toho, čo v�globále za vedecké označujeme.

Vo svete analytickej filozofie rámcuje problém metafory a�jej fun-
kcií diskurz dvoch majoritných názorov – interpretácií povahy metafory.
Prvou je historicky etablovaný a�stále aktuálny názor, že metafora „má
zmysel alebo význam odlišný od doslovného významu a�že vypovedá prav-
divo alebo nepravdivo o�svete“30. Práve tento interpretačný postoj a�ná-
zor má svoj explicitný počiatok v�Aristotelovej estetike, v�jeho Rétorike
a�Poetike, no zároveň treba spomenúť, že od historicky staršej diskusie sa
modernejšie pohľady na otázku vlastnosti metafory obracajú aj pomimo
témy podobnosti významov (synonymia). Moderné teórie metafory (Black,
Lakoff, Goodman) vyzdvihujú aj tvorivý aspekt v�metaforickom prejave.
Už nejde len o�spájanie – kombinatoriku – podobných, či k�sebe sa hodia-
cich sfér, ale aj o�utváranie nových významov spojenia. Na rozdiel od Aris-
totelovho konceptu, ktorý je zviazaný s�realistickou (objektivistickou) me-
tafyzikou, autori ako Lakoff a�Goodman chápu metaforu ako konštrukčný
princíp pragmatiky. Analýza témy vypovedania o�svete pomocou metafo-
ry tak prekračuje hranice sveta estetických skúmaní a�dotýka sa funda-
mentálnych otázok antirealistickej a�realistickej debaty. Predmetom záuj-
mu nie je len otázka, ako metafora vôbec vypovedá, ale aj otázka, akú
logicko-sémantickú hodnotu majú výroky metaforického charakteru, a�teda
aj analogického vypovedania.

Otázka, ktorá nás v�súvislosti s�metaforou zaujíma, je teda fakticita
metaforickej referencie, a�tá charakterizuje druhú interpretáciu tejto témy.
Jedným príkladom postojov odmietania kognitívneho významu metafory
je starší názor Donalda Davidsona.31 Podľa Kulku Davidsonov postoj k�otáz-
ke úlohy metafory možno charakterizovať takto: „[metafory] neznamena-
jú nič ... nemajú kognitívny zmysel a�neobsahujú nijaké významy.“32 Da-
vidson ako odporca obvyklého chápania metafory odopiera priznať me-

28 Porov. ARISTOTELES: Poetika, s. 101, 1458b5–1458b29.
29 Metafora ako téma filozofie jazyka nie je len špecifickou témou analytickej filozofie, ale predstavu-

je pertraktovaný priestor komunikácie medzi svetom analytickej a�kontinentálnej filozofie. Príklad,
na ktorom možno tento záujem o�metaforu ako priestor presahu analytickej a�kontinentálnej filozo-
fie demonštrovať, je dielo Paula Ricœura. Jeho kniha Živá metafora, ktorá je v�americkom preklade
príhodne nazvaná Vláda metafory (The Rule of Metaphor), konfrontuje dva pohľady na svet skúma-
nia jazyka, a�to „analytický“ a�„kontinentálny“. Živosť metafory je priestorom dotyku oboch tradícií
– zdarným príkladom toho je aj Goodmanova analýza. Porov. RICŒUR, P.: La métaphore vive, s. 293.

30 KULKA, Tomáš: Jak metafora vytváří své divy. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 403.
31 Porov. DAVIDSON, Donald: What Metaphors Mean. In: Critical Inquiry, roč. 5, 1978, č.�1, s. 31–47.

Tento kľúčový Davidsonov článok ku problematike hraníc literatúry a�jazyka je zaradený v�jeho
neskoršej publikácii Inquiries into Thruth and Interpretation. Davidson kritizuje predovšetkým kon-
cepciu metafory, ako ju prezentuje Max Black, no predmetom jeho námietok sú tiež niektoré idey
Goodmanovho superextenzionalizmu. Davidson odmieta priznať metaforám kognitívny zmysel,
aký majú propozície, ale odmieta aj Goodmanov konštruktivizmus, ktorý predstavuje metaforu ako
funkčnú komunikačnú referenciu.

32 KULKA, T.: Jak metafora vytváří své divy. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 404.
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tafore kognitívny význam propozície a�podľa neho metafora, ktorá tvrdí
„X je Y“, je na rozdiel od prirovnania „X je ako Y“ doslovne nepravdivá.33

Dokonca sa o�nejakej pravdivosti alebo nepravdivosti nedá ani uvažovať,
pretože takýto diskurz by si vyžadoval, aby metafora referovala na niečo
v�zmysle doslovne pravdivej výpovede, ktorá je zviazaná so zodpovedajú-
cou extenziou. Namiesto pravdivosti si však Davidson všíma efektnosť
metafory. Aj keď metafora nevypovedá a�nereferuje tak ako doslovný vý-
rok, svojou prokreatívnou charizmou môže aj podľa neho efektne nazna-
čovať, alebo zvýrazňovať určitý význam.34 Avšak v�konečnom dôsledku,
v�rámci praxe vedeckých modelov, je metafora, a�teda aj analogické vypo-
vedanie, zbytočnou formou referovania, ktoré môžem obísť parafrázujú-
cim prirovnaním alebo doslovnou deskripciou.

Aj Goodman súhlasí s�atribútom efektnosti, ktorý si so sebou meta-
fora nesie. Avšak radikálny rozdiel medzi chápaním metafory v�jeho diele
a�chápaním Blacka35 a�tiež názorom Davidsona je v�interpretácii metafory
ako jedného z�možných a�aj relevantných spôsobov, ktorým konštruujeme
nové významy (nielen efektné nálepky), pretože podobne ako v�kontexte
riešenia denotácie fiktívnych entít, ani tu nejde o�efektivitu, ale o�reálne
vytváranie deskripcií ako nových významov. Z�toho dôvodu má metafora
svoj význam aj ako model referovania v�rámci vedeckej praxe. Goodman
odmieta chápať metaforu len ako vhodné prirovnanie36 alebo parafrázu.37

Podľa neho, Blacka, ale tiež Lakoffa dochádza použitím metafory
k�regulárnemu tvoreniu kategórií myslenia – ku spolutvorbe sveta jazykom.38

Túto nie doslovnú a�akoby neoficiálnu tvorbu významov nazýva „bokovka“

33 Porov. DVOŘÁK, Petr: Metafora. In: MARVAN, Tomáš, HVORECKÝ, Juraj (ed.): Základní pojmy
filosofie jazyka a�mysli. Nymburg : O.P.S., 2007, s. 127–130.

34 Porov. LAKOFF, George, JOHNSON, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno : Host, 2002, s. 135.
35 Porov. BLACK, Max: Critical Response : How Metaphors Work : A�Reply to Donald Davidson. In:

Critical Inquiry, roč. 6, 1979, č.�1, s. 131–143. Spor medzi Blackom a�Davidsonom možno chápať aj ako
konflikt medzi redukcionistickým pohľadom a�„kreačným“ chápaním metafory.

36 Problém konfrontácie prirovnania (simile) a�metafory však predstavuje jeden z�najdôležitejších
problémov chápania tohto typu referencie v�diele Nelsona Goodmana. Porov. SCHEFFLER, Israel:
Symbolic Worlds : Art, Science, Language, Ritual. Cambridge : Cambridge Universtity Press, 1997,
s. 67–94.

37 Porov. KULKA, T.: Jak metafora vytváří své divy. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 409–
412. Napriek nejasnostiam v�chápaní metafory v�jej vzťahu k�parafráze, ktoré Kulka kritizuje, akcen-
tuje fakt, že vysvetlenie metafory pomocou prirovnania či parafrázovania je vysvetlenie kruhové.
Parafráza a�prirovnanie referujú na nejakú vec z�určitého hľadiska, no nedefinujú hľadisko druhého.
„Jak metafora, tak přirovnání říkají, že dvě věci si jsou podobné, ani jedno však neříká, z�kterých
aspektů.“ Tu je vhodné poukázať aj na istú neopodstatnenosť Goodmanovho radikálneho odmieta-
nia možnosti prekladu metafory do roviny prirovnania. Pre Goodmana je svet metafory svetom
metaforických významov, ktoré analogická parafráza nemôže prirovnaním vysvetliť. Porov.
SCHEFFLER, I.: Symbolic Worlds : Art, Science, Language, Ritual, s. 67–94.

38 Porov. GÁLIKOVÁ, S.: Psyché : Od animálnych duchov k�neurotransmiterom, s. 196–197. Tento názor
spája Goodmana s�inými mysliteľmi, ktorí sa zaoberali metaforou, predovšetkým s�neskoršou gene-
ráciou filozofov mysle, z�ktorých treba spomenúť najmä Georga Lakoffa. Pre Lakoffa a�Johnsona je
metafora jedným z�najefektívnejších spôsobov kategorizovania, ktorým reflektujeme a�koncipujeme
obsahy i�formy nášho poznania. Porov. LAKOFF, G., JOHNSON, M.: Metafory, kterými žijeme.
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(moonlighting), čím akcentuje alternatívnosť metaforického a�doslovného
referovania. Metafora obchádza oficiálne cesty doslovnej referencie,
a�napriek tomu prináša úžitok v�podobe kognitívneho významu.39

Úžitok metafory spočíva v�úspešnom kombinovaní schém konštru-
ovania významov a�referenčných rámcov. Pri referovaní metaforou do-
chádza ku presunu jedného významu do cudzieho prostredia (iného re-
ferenčného rámca), a�tým sa vytvára nový a�efektný význam. Jadrom celé-
ho problému o�povahe metafory je otázka pravdivosti, ergo problém
významu metafory, pretože to, k�čomu smeruje Goodmanova analýza, je
hľadanie odpovede na otázku, aký význam (extenziu) má metafora – v�čom
je informatívna a�pravdivá a�čo exemplifikuje. Ak je metafora iba presu-
nom jednotlivých významov do iných referenčných rámcov, buď dochá-
dza ku špecifickej zmene, ktorá v�doslovnom svete neplatí (a metafora má
predsa len určitý kognitívny zmysel, informuje a�niečo vyjadruje), alebo
je to len literárna figúra, ktorá je síce efektná, no nič neznamená (pretože
to, čo vyjadruje obrazne, sa dá vyjadriť aj doslovne a�bez presunu význa-
mu), alebo to, čo vyjadruje, nemá zmysel, a�teda ani použiteľnosť.40

Kód, ktorým Nelson Goodman dešifruje význam a�úlohu metafory
ako referencie, ktorá môže utvárať a�aj exemplifikovať, je práve oddele-
nie doslovnej a�symbolickej funkcie.41 Ideál pravdivosti v�zmysle doslov-
nosti, s�akým pracuje napr. Davidson, nie je podľa Goodmana vhodnou
optikou, ktorou možno definovať význam a�funkciu metafory, čím je me-
taforické vyjadrenie. Áno, metafora ako spojenie dvoch významov mení
zaužívaný význam pojmov a�tak mení aj obsah doslovného tvrdenia, ktoré
má extenziu v�inom, nie doslovnom zmysle. Tu však podobnosť medzi chá-
paním vzťahov medzi predikátom pravdivosti a�metaforickým vypoveda-
ním u oboch autorov končí. Dôvodom je, že Goodman nevníma metafo-
ru len ako efektný rétorický čin, ale ako akt, vďaka ktorému sa sprostred-
kuje nový význam. Ako sa vyrovnať so zmenou významu – extenziou, ktorá
je v�prípade metafory základom jej funkcie? Čo vyjadrujeme tvrdením šaty
robia človeka, alebo slovným spojením zlomené srdce? Z�hľadiska jeho
teórie je jasné, že nehovoríme o�prirovnaniach: šaty akoby robili človeka,
alebo, že sa niekto cíti, akoby mal zlomené srdce. Z�jeho pohľadu nie je
metafora prirovnaním, ale tvrdením, že nejaké X je (metaforicky pravdi-
vo) Y. Metaforicky chápané tvrdenie šaty robia človeka poukazuje na to,
že šaty sú súčasťou našej toalety, súčasne demonštrujú sociálny status,

39 Porov. GOODMAN, Nelson: Metaphor as Moonlighting. In: Critical Inquiry, roč. 6, 1979, č.�1, s. 125–130.
40 Dôvodom, ktorý leží v�pozadí Goodmanovej stratégie obrany metafory, je fakt, že ju chápe ako

fenomén prieniku dvoch oblastí do jednej. Po prvé, je súčasťou jazyka, zložkou, ktorou pojmovo
uchopujeme našu skúsenosť reality (bez ohľadu na mieru nezávislosti reality od poznávajúceho
subjektu). Okrem toho je aj výsledkom celého radu determinujúcich faktorov, ktoré majú podiel na
našej pojmotvorbe. Stačí spomenúť hlavne kultúrne konvencie, modely a�kritériá vedy, ktoré sa
praxou dostávajú do našej optiky poznávania a�interpretácie. V�našom bežnom jazyku tak spájame
obe sféry. Metafora sa javí ako výsledok spolutvorenia kategórií myslenia a�našej skúsenosti.

41 Porov. GOODMAN, N.: Metaphor as Moonlighting. In: Critical Inquiry, roč. 6, 1979, č.�1, s. 125–130.
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a�tak robia človeka. Toto spojenie neoznačuje len určitý status, ale pouka-
zuje na dva odlišné kontexty, ktorých spojenie dáva zmysel iba ako meta-
forické vyjadrenie. Kto odev nemá, alebo ho nemá taký, ako sa práve vy-
žaduje, či očakáva, nie je „urobený“správne, ba dokonca môže byť „uro-
bený“ nesprávne. Človek je teda robený či tvorený, spravený, zapríčinený
v�niekoľkých významoch a�extenzii výrazu „robiť“ zodpovedá doslovný, ale
tiež metaforický význam.

V druhom prípade, v�slovnom spojení zlomené srdce spájame význam
zlomenia, puknutia, teda deštrukcie nejakého materiálu s�ľudským srdcom,
s�ktorým symbolicky spájame určité významy, napr. srdce ako symbol lásky,
citu a�pod. Nevyjadrujeme tým fyzické poškodenie, ruptúru srdcového sva-
lu, ale referujeme, vyjadrujeme (symbolicky označujeme) nejaký citový stav,
ktorý zjednodušene – metaforicky opisujeme daným predikátom.

Príklady metaforického presunu významov sú z�doslovného hľadiska
nesprávne a�vylučujú sa, avšak v�kontexte metaforického referovania je
práve tá odlišnosť a�expresivita želaným efektom, ktorý označuje vážnosť
drámy, ktorá je metaforou vyjadrovaná.

Predchádzajúce príklady poukazujú na interdimenzionálny presah
fenoménu metafory, ktorá je prítomná nielen vo svete umeleckého vyjad-
rovania (napr. v�prípade literárneho diela), ale aj v�bežnej komunikácii.42

2.2. Metafora ako tvorba správnosti bez pravdy
Holá skutečnost sama o�sobě nepřinese pravdu.43

Podľa oponentov obvyklého chápania metafora nemôže mať
význam inak ako v�súvislosti s�„prekrútením“ doslovného významu, ktoré-
ho je premenou, a�tak nevyjadruje nič, čo by sa nedalo preložiť späť do
doslovného významu. Preto je vlastne nepotrebná a�bez informačného
úžitku. Goodman striktne odmieta Davidsonov názor na metaforu ako

42 Príkladom používania metaforického vyjadrovania v�bežnom jazyku a�komunikácii – prenosu a�fúzie
dvoch sfér – je nadávanie. Naše hanlivé označenia a�vulgarizmy často nie sú len doslovnými
vyjadreniami určitých vlastností, ktoré označujeme špecifickými označeniami, naopak, nezriedka
sú vyjadrením nášho pocitu o�niekom (niečom), na koho (na čo) referujeme metaforicky. Hanlivým
označením niekoho, napr. „ten muž je somár“, nevyjadrujeme doslovný fakt, no naším zámerom nie
je ani prirovnanie „ten muž sa správa ako somár“, pretože ten muž sa podľa nášho názoru nielen
správa, ale aj nejakým spôsobom „je somár“. Symbolickým označením niekoho ako somára sleduje-
me identifikáciu danej osoby s�výrazom, s�ktorým spájame konotáciu negatívnych, či nežiaducich
vlastností. Tu dochádza ku presunu sfér významov. Takéto metaforické exemplifikovanie musíme
odlíšiť od označovania, keď používame ustálené, no vyhranené termíny – nadávky ako nálepky,
ktoré neoznačujú nič iné okrem človeka s�takouto vlastnosťou, napr. surovec. Výraznejší rozdiel
medzi funkciami metafory alebo prirovnaním, či špecifickým označením vzniká pri takom referovaní,
keď zamlčujeme podmet („[on je] somár!“), o�ktorom vypovedá predikát, a�pritom dochádza ku
presunu významov viacerých sfér. Metafora sa javí ako performatívny rečový akt, ktorý deklaruje –
vytvára – určité subjektívne tvrdenie.

43 BRESSON, Robert: Poznámky o�kinematografu. Praha : Dauphin, 1998, s. 84.
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triviálnu rétorickú figúru, ktorú možno nahradiť prirovnaním alebo do-
slovným opisom. Rovnako ako Black, aj Goodman odmieta spájať s�meta-
forou predikát pravdivosti v�zmysle, v�akom ho spájame s�doslovnými tvr-
deniami, ktorým zodpovedajú empiricky pozorovateľné extenzie. V�poza-
dí argumentu jeho obhajoby metafory ako informatívnej referencie možno
vidieť echo stratégie, vďaka ktorej riešil problém fiktívnych entít. Triviál-
nosť a�tak i�vzájomná podobnosť statusu tvrdenia „šaty robia človeka“,
ktoré je doslovne nepravdivé, alebo tvrdenia „smutná sivá“, v�ktorom ide
o�sivý obraz – myslené metaforicky, vyvoláva dojem, akoby šlo o�totožné
tvrdenia v�zmysle ich nepravdivosti.44 Samozrejme, rovnako ako v�prípade
zobrazení kentaura alebo Pegasa, ani v�tomto prípade nejde o�dve rovna-
ké tvrdenia a�dané konštrukčné nálepky označujú dve odlišné sekundár-
ne extenzie.45 Obe tvrdenia majú teda podľa Goodmana evidentne odliš-
ný význam, ktorý súvisí s�ich odlišným používaním v�zmysle rôznych kon-
štruovaných kategórií.

Podľa Goodmana metafora nie je typ referovania, s�ktorým možno
spojiť predikát pravdivosti v�zmysle, v�akom ho spájame s�doslovnými tvr-
deniami. Naopak, podľa neho nemôže existovať delenie na pravdivé
a�nepravdivé metafory, pretože metafora nie je spôsobom referencie, kto-
rý nám ukazuje, ako sa svet javí, ale pomáha nám ho tvoriť. Práve tu leží
moment jeho chápania dôležitosti funkčnej správnosti pravdivej metafory.

Vo svojej analýze a�charakterizovaní metafory zohľadňuje Good-
man dve fundamentálne idey, ktoré vyplývajú z�jeho postojov, čo zastával
v�epistemológii a�metafyzike. Prvou je jeho konštruktivizmus, ktorý sa pre-
javuje v�tvorbe svetov aj pomocou metaforickej exemplifikácie a�metafo-
ry. Druhou ideou je odmietanie zlučovania pravdivosti a�nepravdivosti
doslovnej a�metaforickej roviny, čo odráža pojem pluralizmu stvorených
svetov ako autonómnych referenčných rámcov. Pre neho je totiž metafo-
ra, ktorá je súčasťou obrazného jazyka a�špecifickým trópom, progresív-
nym a�aktívnym modelom referovania a�jej používanie sa podieľa na tvor-
be poznania.46

44 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 33.
45 Porov. KULKA, T.: Jak metafora vytváří své divy. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 413.

Kulka poukazuje na to, že ani v�prípade, keby sme metaforu či prirovnanie chápali ako triviálne
a�tiež neinformatívne, nemôžeme usudzovať, že majú totožný význam. Rovnako by sme mohli
hovoriť o�totožnosti významu všetkých pravdivých informácií. „...že všechna znamenají totéž, o�nic
víc, než že všechna obyčejná pravdivá sdělení (řekněme takové, jaké jsou obsaženy v�telefonních
seznamech nebo logaritmických tabulkách) sdělují totéž. Skutečnost, že obsah přirovnání může být
triviální, neimplikuje, že nesděluje nic.“ Proti Goodmanovmu konštruktivizmu môžeme namietať
z�viacerých pozícií vedeckého realizmu. Zdá sa však, že fenomén metafory ako určitého druhu
rečového aktu je práve tou témou, ktorá súvisí s�aspektmi interpretácie a�subjektivity a�otvára tak
priestor pre chápanie samotného konštruktivizmu ako špecifickej realistickej pozície.

46 Porov. GOODMAN, N.: Metaphor as Moonlighting. In: Critical Inquiry, roč. 6, 1979, č.�1, s. 125.
„...participates fully in the progress of knowledge: in replacing some stale ‘natural’ kinds with novel
and illuminating categories, in contriving facts, in revising theory, and in bringing us new worlds.“
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To, čím metafora obohacuje poznanie, je jej špecifická pravdivosť,
ktorú však Goodman chápe ako správnosť, čo súvisí s�úspešným, a�teda správ-
nym prenosom významu. Metaforické vlastnenie – referovanie o�nejakej
vlastnosti, napr. smutný, ktorou referujeme o�sivom obraze, musíme odlíšiť
od doslovného referovania informácie, že obraz je sivej farby. Prízvukova-
nie tohto pravidla je nevyhnutný metodický bod skúmania podôb referen-
cie, ktorý viackrát opakuje. Metafora, ktorá o�niečom niečo metaforicky tvr-
dí, vytvára – podobne ako zobrazenie fiktívnych entít – nálepku, ktorá od-
kazuje na sekundárnu extenziu. Tá je výsledkom konštrukcie významu
a�špecifickej podoby tejto konštrukcie, ktorou je metaforické referovanie.
Náš sivý obraz je smutný v�inom zmysle, v�akom je sivý.47

Naša obrazová reprezentácia, napr. obrázok doverských útesov, je
ako obraz sivý doslovne, ale smutný je metaforicky. A�takýto obraz, na
ktorý je metafora ako referencia aplikovaná, len metaforicky exemplifi-
kuje určitú vlastnosť. Obraz je príkladom spojenia doslovného opisu ob-
razu sivej farby s�preneseným významom sivej farby ako výrazu smútku.
Goodman poukazuje na fakt, že obe roviny referovania, ktorými sú do-
slovná a�metaforická rovina, sú kategóriami, ktoré sú nápomocné pri na-
šom kategorizovaní a�katalogizovaní skúmaných vecí a�daný obraz tak môže
metaforicky exemplifikovať. Definovanie niečoho pomocou metafory je
utváranie špecifickej kategórie významov „sivých obrazov“ alebo „vecí, ktoré
robia človeka“. Metaforické vypovedanie a�exemplifikovanie určitých vlast-
ností nie je iba naznačovaním, ale utváraním novej nálepky. Predikát „smut-
ný“ sa na obraz vzťahuje inak ako doslovne, ale ide o�vzťah referovania na
nejakú vlastnosť – jej príkladom je obraz sivých útesov.48 Správnosť použi-
tej metafory vyplýva zo zohľadnenia našej schopnosti dekódovať metafo-
ru a�jej dosah na účastníka estetickej situácie. Význam metafory je ukrytý
v�bohatosti jej významov, a�to znemožňuje parafázovať metaforu bez straty
na efektivite.49

Ako iný dôvod, pre ktorý Goodman diskvalifikuje a�obmedzuje
význam predikátu pravdivosti, ktorý máme tendenciu chápať v�zmysle tri-
viálnej korešpondencie, a�teda aj ako záväzné kritérium významu nejakej
referencie, možno uviesť nasledujúcu skutočnosť: Polohy správnosti ale-
bo nesprávnosti, adekvátnosti či neadekvátnosti nie sú podľa neho totož-
né s�kategóriou pravdivosti alebo nepravdivosti, ktorá je pre jeho uvažo-
vanie menej dôležitá ako kategória správnosti. Goodman totiž odmieta
diskusiu o�pravdivosti, ako ju chápe realizmus z�princípu svojho konštruk-
tivistického stanoviska. Ak je metafora aktívnym utváraním nápomocnej

47 GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 66. „Mít vlastnost v�metaforickém smyslu
jistě neznamená mít ji doslovně, nicméně samotné vlastnění, ať metaforické či doslovné, je skuteč-
né. Metaforické a�doslovné je zapotřebí rozlišit v�rámci skutečného. Nazvat obraz smutným a�nazvat
jej šedým jsou prostě různé způsoby klasifikace.“

48 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 66.
49 Porov. KULKA, T.: Jak metafora vytváří své divy. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 412.



Studia AloStudia AloStudia AloStudia AloStudia Aloisianaisianaisianaisianaisiana | roč. 3 | 2012 | č. 2 | Teologická fakulta | Trnavská univerzita

nálepky, ktorá určitým spôsobom – prenosom významov – exemplifikuje
nejakú vlastnosť, ktorá metaforicky mení a�zamieňa významy, tak podob-
ne ako v�prípade našich kritérií pre podobnosť, aj metafora môže byť správ-
na na základe rôznych referenčných propozícií. Pravdivosť metafory vy-
plýva z�jej používania a�triviality, ale to, čo si Goodman cení viac, je práve
jej správnosť, ktorá je dôsledkom používania a�kontextu. Správnosť meta-
fory vyplýva z�jej intersubjektívneho presahu, z�jej opätovnej reidentifiká-
cie a�pochopenia.50

Metafora „X je Y“ je metaforicky pravdivá v�prípade, keď metafo-
ricky platí, že „X je Y“. Ak tvrdíme, že obraz je sivý, a�daný obraz taký aj je,
je to doslovne pravdivé tvrdenie, no takéto tvrdenie je triviálne. Podľa
Goodmana je metaforické tvrdenie, že daný obraz je smutný, metaforicky
pravdivé, aj keď vzhľadom na doslovný význam je takéto tvrdenie neprav-
divé. Tvrdiť o�obraze, ktorý je obrazovou reprezentáciou sivej, ponurej
krajiny, že je veselý, je nepravdivé v�oboch rovinách významu – metaforic-
ky i�doslovne. Nie je to ani pravdivé, ale ani správne vzhľadom na skutoč-
nosť, ako v�určitých kontextoch chápeme spojenie farieb a�pocitov. Tu
možno vidieť, ako silne akcentuje konštrukčný princíp metafory ako vy-
jadrenia, ktoré informuje. Ak je daný obraz metaforicky pravdivo označe-
ný ako smutný, nemôže byť zároveň veselý. Nepýta sa, odkiaľ sa súvislosť
medzi predikátom sivý a�predikátom smutný vzala, a�to aj preto, lebo na
túto odpoveď nevie konštruktivizmus adekvátne odpovedať. Napriek ta-
kejto výhrade to však Goodman ani nechce. Takýto kozmologický prístup
nepokladá za svoju záležitosť, a�preto sa zaoberá len opisom.51

Pretože metafora je aktívny model utvárania významov, ktoré kon-
štruuje, metafora je takpovediac vždy pravdivá. No to, o�čo Goodmanovi
ide a�čo hodno znova zopakovať, je dostať sa z�roviny uvažovania o�prav-
divosti do roviny striktne pragmatickej a�inštrumentalisticky chápanej
správnosti vypovedania. Preto je vhodnejšie metaforu chápať ako rečový
akt, ktorý necharakterizuje len zmena extenzie, a�teda rozsahu dvoch
pojmov, ale predovšetkým novosť, ktorú definuje zmena rámca či sféry.52

Tu sa opäť dostávame k�pojmom sféra a�schéma. Pojem sféra musí-
me interpretovať vo vzťahu ku problematike referovania, ktoré je zviaza-
né s�konštruktivistickým utváraním schém. Referovanie na niečo nefun-
guje podľa Goodmana ako výpočet osobitne stojacich vlastností, na kto-

50 GOODMAN, Nelson: Odstranění rozporů : Poznámka o�metafoře a�přirovnání, odpověď Tomáši
Kulkovi. In: Filosofický časopis, roč. XLII, 1994, č.�3, s. 418. Nelson Goodman vyzdvihuje význam
spojenia metafory a�pravdy aj v�odpovedi Tomášovi Kulkovi. „Pravdivostní hodnota není záležitost
souladu s�předem danými fakty, ale přispění k�dobře vytvořené verzi světa. Metafora a�přirovnání
nabízejí nové uspořádání, které se buď dokáže, nebo nedokáže integrovat ... do dobře vytvořené verze
– nebo, abych tak řekl, pomáhá v�konstrukci dobře vytvořeného světa, či ji brzdí.“ (Kurzíva L. J.)

51 Porov. GOODMAN, N.: Způsoby světatvorby, s. 18.
52 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 69. Významy, ktoré metafora

prináša, nemôžu byť doslovné, ale sú metaforické, a�len metaforické. Extenzia týchto výrazov
a�zmenených významov súvisí s�našimi rečovými aktmi, ktorými artikulujeme svet.
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rých vlastnení akoby jednotlivina participovala. Naša skúsenosť nie je skú-
senosťou obrazu, ktorý má špecifické vlastnosti, ale vnímaním a�skúse-
nosťou sivého, krajinu zobrazujúceho, v�štvorcovom ráme osadeného
obrazu. Metaforické referovanie je dôsledok konštruktívnej schopnosti
tvoriť flexibilné kategórie myslenia a�zároveň meniť hranice, na základe
ktorých sú si predmety, o�ktorých referujeme, podobné. Vďaka tomu je
metafora priestorom, kde rezonujú rôzne významy ako spolu komuniku-
júce (sivá môže byť smutnou farbou, srdce možno zlomiť).

Na otázku, čo takúto rezonanciu významov v�nejakom novom rámci
umožňuje, dáva Goodmanova koncepcia odpoveď, v�ktorej môžeme zre-
teľne vybadať tradičné idey pragmatizmu.53 Kritériá kategorizácie sú deter-
minované rôznymi aspektmi a�vďaka tomu sú aj metaforické výpovede možné
a�pochopiteľné len v�rámci procesu komunikácie. Naše kategórie a�naša
schopnosť katalogizovať svet pomocou referenčných rámcov sú viazané na
neustálu konfrontáciu množstva alternatív. Kategórie tvorby a�poznania apli-
kujeme v�rámci deskriptívnej analýzy fenoménov, ktoré nás obklopujú,
a�vychádzame pritom z�taxonomických kontextov, ktoré sú fundamentálne
zviazané s�vplyvmi sociálnych a�kultúrnych zmien. Pod alternatívami môže-
me chápať členov sféry – množiny, medzi ktorými existujú špecifické vzťahy.
Sféra, ako ju Goodman predstavuje v�kontexte jazykov umenia, je suma
podobných i�odlišných významov, ktoré sú tvorené aplikovaním nejakej sché-
my na kategorizáciu a�katalogizáciu nejakej entity.54

Príkladom, ktorým možno ilustrovať Goodmanov pohľad na vzťah
schéma – sféra, je bazálna paleta farieb Pantone (Pantone Matching Sys-
tem – PMS). Jednotlivé základné farby a�ich odtiene sú rozdielne a�pokrý-
vajú väčšinu farieb spektra. Ak sa však zameriame na odtiene jednej farby,
posunieme našu schému kategorizovania podobných farieb a�odtiene jed-
nej farby sa javia ako bližšie – sféricky príbuznejšie. Z�množiny – sféry
farby, kde je napr. žltá, modrá a�červená, sa posúvame do podmnožiny –
sféry len žltých odtieňov. Zmena schémy a�sféry mení aj naše chápanie
podobnosti. Zatiaľ čo v�bazálnej škále sú navzájom blízke farby žltá a�oran-
žová, posun – hľadanie v�inej sfére farieb mení naše chápanie podobnos-
ti a�relativizuje ju. Podobnosť je podľa Goodmana výsledkom subjektív-
neho výberu hľadiska kategorizácie a�použitia kategorizačnej schémy. Sché-
ma kategorizácie je podmienená kognitívnymi možnosťami, ale tiež

53 Idey a�dôsledky konceptu konštruktivizmu, ktorých prítomnosť badať v�Goodmanovej teórii referen-
cie, nachádzame už u jeho predchodcov, z�ktorých treba uviesť hlavne Peircea a�jeho koncepciu
semiotiky. Sémantiku nemožno oddeliť od zámerov našej komunikácie, od pragmatiky a�ani od
meniacich sa podôb syntaktických vzťahov. Významy, ktoré konštruujeme pomocou jazyka, nie sú
natoľko jednoznačné a�stabilné, aby nemohli podliehať zmene používania v�praxi.

54 GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 69. „Souhrn oblastí extenze jednotlivých
označení ve schématu lze nazvat sférou. Ta se skládá z�objektů roztříděných pomocí schématu –
tedy z�objektů denotovaných přinejmenším jedním z�alternativních označení. Takže rozsah označe-
ní ‚červený‘ zahrnuje všechny červené věci, zatímco příslušná sféra může zahrnovat všechny barev-
né věci.“
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faktormi, ako sú kultúrne konvencie a�subjektívny vkus. Tie ovplyvňujú aj
spájanie odlišných sfér a�schopnosť reidentifikácie ich spojenia. Tento me-
chanizmus vidí aj v�prípade metaforického referovania. Metaforické refe-
rovanie chápe ako nanajvýš užitočný spôsob, ktorým dochádza k�fúzii sfér
tvorených našimi schémami, a�tým i�k�utváraniu podobnosti medzi rozlič-
nými svetmi.

Význam metafory a�jej dosah na naše myslenie nie je len v�utvorení
nového významu, ale aj v�zmene sféry – je to aplikovanie a�prekrývanie
dvoch odlišných referenčných rámcov. Denotácia je podľa Goodmana ve-
cou relatívnych konvencií – čokoľvek a�akokoľvek môže označovať čokoľvek
a�kohokoľvek. Hranicami nášho poznania a�interpretácie je len svet diskur-
zu, ktorý charakterizuje procesuálna povaha meniaceho sa stavu medzi vzťah-
mi pragmatiky a�sémantiky.55 Expresia, exemplifikácia a�metaforická exem-
plifikácia sú s�relativizmom a�konvenciami zviazané v�inom zmysle, či lepšie
povedané v�inej intenzite. Interpretácia metafory si vyžaduje znalosti sfér aj
schém, na základe ktorých dochádza ku prenosu významov.

Pre Goodmana je pravdivosť a�správnosť metafory – jej efektivita –
prínosom, vďaka ktorému môžeme metaforu metaforicky interpretovať
ako zámerný kategoriálny omyl (category mistake).56 Schéma formálnych
a�tiež mimoestetických pojmov (proporčnosť, harmonickosť, rytmickosť
a�pod.), ktorými bežne definujeme nejaké umelecké dielo, alebo ich apli-
kujeme pri interpretácii na konkrétny obraz v�galérii, je metaforickou re-
ferenciou obohacovaná o�úplne novú sféru, napr. estetických pojmov
(dokonalosť, veselosť, vznešenosť), ktorá má na prvý pohľad charakter
kategoriálneho omylu. Obraz je doslovne sivý, ale metaforická referencia
na túto sivosť priraďuje pojem smutný a�naša etiketa, ktorá opisuje pred-
met tohto obrazu, je „smutný, sivý obraz“. Tento takpovediac jednoduchý
model tvorby svetov by nebol možný, keby sme sa nepridržiavali konštruk-
tivistického prístupu. Avšak kategoriálny omyl nie je v�Goodmanovej kon-
cepcii omylom, pretože o�ňom neuvažuje ako idealista či realista. Kategó-
rie myslenia nie sú kategóriami bytia a�ich tvorením či používaním nevy-
tvárame ich ontologickú hodnotu ako skutočne existujúcich objektov
jednorožcov, či smutných obrazov. Metaforická referencia, ktorá nie je

55 Goodmanova konštruktivistická koncepcia prejavuje viacero znakov homonymických s�ideami pro-
cesuálnej filozofie Alfreda Northa Whiteheada, a�to najmä s�jeho chápaním symbolickej referencie.
Pre Whiteheada je poznávanie ako symbolické referovanie výsledkom spojenia dvoch faktorov:
vnímajúceho subjektu a�reality. V�prípade Goodmanovej pozície sú však tieto motívy v�mnohom iba
homonymiou, a�nie synonymickým pokračovaním whiteheadovskej tradície, pretože odmieta uva-
žovať o�nezávislej realite. O�problematike symbolickej referencie u Whiteheada porov. NEMEC,
Rastislav: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie. Trnava : Dobrá kniha, 2009, s. 95–99.

56 GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 70. „Metaforu můžeme vlastně považovat
za záměrný kategoriální omyl – nebo spíše za podařené druhé manželství, které je sice bigamní, ale
šťastné.“ (Kurzíva L. J.) Autorom pojmu kategoriálny omyl (category mistake), ku ktorému sa
Goodman hlási ako jeho používateľ, je Gylbert Ryle. Kategoriálny omyl je zviazaný s�našou tenden-
ciou pripisovať formálnym odlíšeniam – napr. telu a�duši – radikálne odlišné substanciálne hodnoty.
Porov. RYLE, Gilbert: The Concept of Mind. London : Penguin Books, 1990, s. 13–23.
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doslovným, ale metaforickým označovaním, nie je omylom používania ka-
tegórií, ale zámernou zmenou, ktorá je len následkom flexibility a�kardi-
nálnej úlohy jazyka v�našom uchopovaní reality.57 Ak už doslovné refero-
vanie, akým je napr. denotácia označujúca niečo, súvisí s�konvenciami,
s�pluralitou referenčných rámcov, o�čo viac bude tento dynamický roz-
mer flexibility jazyka prítomný v�metaforickej referencii. Ani nesprávna
metafora nezaniká, len nie je naplnená jej funkcia – metaforicky správne
nenaznačuje, no napriek tomu je stále metaforou. Podľa Goodmana je
význam tejto metafory stále kognitívny, aj keď nie je pravdivý, a�to ani
doslovne, ale ani správny v�metaforickom kontexte.

Zmena schém a�presúvanie sfér nie je spôsob uvažovania, ktorý je
viazaný len na svet umenia, svet bežného vyjadrovania, komunikácie, ale
jeho prítomnosť nachádza Goodman aj vo svete vedy a�vedeckých mode-
lov. Práve v�tejto oblasti možno vidieť význam metafory ako referencie,
ktorá je svojou povahou príbuzná analogickému vypovedaniu.58 Symbo-
lické referencie, akými sú exemplifikácia či metaforické vyjadrovanie, chápe
ako modely referovania, ktoré časovo stoja pred doslovným a�tiež kon-
venčným referovaním. Z�toho dôvodu dáva do pozornosti dôležitú po-
známku. Používanie rôznych schém a�ich fúzie, ktoré pri analýze metafo-
ry chápeme ako dávanie nových významov a�asociácií starým modelom
vnímania, nie je len následkom flexibility a�úlohy jazyka v�procese pozna-
nia, ale nemenej aj východiskom. Metafora je pre Goodmana tou formou
referencie, vďaka ktorej začíname budovať našu vedeckú teóriu či opis
sveta, ktorý môžeme neustále vylepšovať použitím subtílnejších kategórií
a�triedenia a�dopracovať sa ku presnejším a�doslovným podobám refe-
rencie.59 Používanie metafory a�iných rétorických figúr je často prirodze-
nejším spôsobom vyjadrovania a�komunikácie, ktorá napriek evidentným
nezmyslom a�omylom prirodzeného jazyka, či absencie denotátu fungu-
je. Až neskôr sa zameriavame na doslovnú pravdivosť našich tvrdení, kto-
rá je však nezriedka vecou ustálených významov a�etablovaných referen-
čných modelov. Naším metaforickým referovaním, kde napr. kombinuje-

57 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 70. „Potvrzuje se nám tu opět, jak
příhodný je důraz na označení, jak příhodná je nominalistická, nikoli však nutně verbalistická
orientace. Ať už si tříd a�vlastností vážíme sebevíc, je jisté, že se třídy nestěhují ze sféry do sféry,
a�stejně tak, že se vlastnosti nevytahují z�objektů, aby se vkládaly do jiných. To, co se přemisťuje,
je soubor pojmů, alternativních označení; a�uspořádání, které zavádějí v�cizí sféře, je řízeno jejich
obvyklým užíváním ve sféře domovské.“

58 Porov. McGRATH, Alistair E.: Dialog přírodních věd a�teologie. Praha : Vyšehrad, 2003, s. 199–217.
McGrath poukazuje nielen na význam metafory a�analógie v�budovaní našich vedeckých systé-
mov, ale aj na kritické miesta a�hranice používania analógie. Porov. FRIGG, Roman, HARTMANN,
Stephan: Models in Science. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Jun 25, 2012). Ed.
Edward N. Zalta. URL = ‹http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/models-science/›

59 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 72. „Dnešní doslovný význam řady
výrazů vznikl specializací prvotního, mnohem širšího užití. Malé dítě nejprve říká ‚máma‘ skoro
každému a�teprve postupně se učí rozlišovat a�omezovat rozsah tohoto výrazu. To, co se zdá být
novým užitím výrazu, může vlastně být jeho novým uplatněním na dříve opuštěnou oblast.“
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me sféru predikátov, ktoré sa viažu na pocity psychickej pohody či nálady
(smutný, veselý a�i.), s�predikátom farby (sivý, žltý a�i.) vytvárame nový
svet. Pod nejednoznačnosťou chápeme spájanie pojmov či aplikáciu pre-
dikátov ako sivý na smutný, či smutný na sivý. Ani jeden z�predikátov nemá
v�tejto sfére metaforickej pravdivosti doslovný význam.60 Stabilnosť, ale-
bo nestabilnosť metafory je viazaná na jej používanie a�vzťah ku kontex-
tu, v�ktorom je metafora aktívna (sivá môže byť farbou elegancie a�pre
niekoho aj symbolom radosti). Príklad smutný, sivý obraz je metaforickým
referovaním a�exemplifikuje vlastnosť smutný vtedy, keď na takúto vlast-
nosť odkazuje a�daná vlastnosť je na tento obraz aplikovaná.

„Dobrýčlovek“ a�otvorený koniec
Jediná pravda, kterou dovedu pochopit nebo vyjádřit,

je, z�hlediska logického, lež.
Z hlediska psychologického symbol.

Z�hlediska estetického metafora.61

Efekt metafory je v�jej schopnosti nás zaskočiť, prekvapiť vydare-
nou kombináciou sfér, toho, čo je bizarné, so samozrejmým. Zaiste, ani
jeden obraz nie je doslovne smutný, melancholický, alebo veselý, patetic-
ký či tragický. Napriek tomu obrazy Caspara Davida Friedricha (Ľadové
more), či Jacqua Louisa Davida (Prísaha Horáciovcov) sú charakterizova-
teľné aj takýmito metaforickými a�estetickými predikátmi, ktoré sa na dané
obrazy vzťahujú, a�zároveň ich tieto obrazy exemplifikujú. Pre študenta
maľby, ktorý by chcel dosiahnuť želaný efekt patetickosti, alebo melan-
chólie vo svojich maliarskych dielach, môžu byť tieto obrazy príkladom
ukážkových diel – vzorkou, ktorá konvenčne exemplifikuje istý súbor vlast-
ností, ako sú majestátnosť, pátos, ponurosť, melancholickosť a�i.

Goodmanova metaforická exemplifikácia a�metafora predstavujú ako
podoby symbolickej referencie most medzi konštruktivizmom ako antirea-
listickým postojom v�metafyzike a�epistemológii a�svetom estetických skú-
maní, v�ktorých sa zameriava na teóriu symbolov a�ich zákonitostí. Hoci aj
v�tejto téme možno badať pečať tých motívov antirealizmu, ktoré sú pre
neho charakteristické (pluralizmus a�relativizmus), jeho chápanie metafo-
ry predstavovalo a�stále predstavuje veľmi originálny koncept. Dokonca
možno konštatovať, že práve téma metafory napomáha lepšie pochopenie
problematických konštruktivistických a�nominalistických stanovísk, ktoré
zastával, ako sú pluralizmus a�relativizmus referenčných rámcov.

60 Porov. GOODMAN, N.: Jazyky umění : Nástin teorie symbolů, s. 77. „To, co je vyjadřováno, je
metaforicky exemplifikováno. Co vyjadřuje smutek, je metaforicky smutné. A�co je metaforicky
smutné, je skutečně, ne však doslovně smutné, tj. spadá pod přesunuté užití nějakého označení
koextenzivního s�predikátem ‚smutný‘.“

61 LE GUINOVÁ, Ursula K.: Levá ruka tmy. Praha : Argo, 2009, s. 11.
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Ak Goodman nástojčivo trvá na konštruktivistických motívoch svo-
jej ontológie (pluralizmus a�relativizmus referenčných rámcov), tak práve
vo fungovaní metafory, ktorá je zviazaná s�ideou metaforickej pravdivosti
a�zároveň s�ukážkou efektivity symbolickej, nie doslovnej referencie, na-
chádza argument v�prospech svojej tézy o�svetatvorbe ako konštrukcii sveta.
Tento okamih sa aj napriek pochybnostiam, ktoré sa týkajú konvenciona-
lizmu a�kontextualizmu, javia ako inšpirujúce a�zasluhujú si našu pozor-
nosť. Príslovie „koniec dobrý, všetko dobré“ v�prípade Goodmanovej teó-
rie neplatí ani doslovne, ani metaforicky. Avšak takýto výsledok si neželá
ani samotný autor. Záver, ku ktorému smeruje, nie je ani z�jeho pozície
riešením, ale skôr ho treba chápať ako otvorenie témy, v�ktorej sa preja-
vujú zjavne nie dobré, kritické a�problematické miesta. Práve kontextua-
listické stanovisko v�sémantike a�tiež problém extenzionalistickej logiky
možno vnímať ako najkritickejšie miesta teórie referencie „Dobréhočlo-
veka“, a�aj keď sme sa im nevenovali, predstavujú vypovedanú výzvu na
ďalšie skúmania.
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Špecifiká sociálneho
evanjelia
v�nescudziteľnom
aspekte teologickej
interpretácie I

Rozlíšenie v�prizme akademickej
roviny a�nahliadania na svedomie
a�obsah pojmu parrhesia

Ivan Kútny

KÚTNY, I.: Particularities of Social Gospel in Inalienable Aspect of Theolo-
gical Interpretation I�: Discernment in a�Prism of the Academic Level and
in the Looking on Conscience and the Content of Notion Parrhesia. Stu-
dia Aloisiana, 3, 2012, 2, s. 37 – 50.
The author in appealing to the Encyclical of Benedict XVI. Caritas in veri-
tate suggests that it is not the Church’s task to enforce its social theory
politically. It intends only to serve to the formation of conscience in poli-
tics and to contribute to the greater clarity of the true requirements of the
justice. In the context of possible connections he mentions the particula-
rity of the relation between the God and the man which already consists
in the relational and social aspect of human nature. In looking on drama
in the social level he points out the purity of intention and the discern-
ment in the area of the gift of love or justice. He explicitly specifies some
key notions. He draws attention to the man, who is explored by the Church
in the mystery of salvation. The Church through the historical advance-
ment wants to announce the gospel to the men of all times – the source of
the true hope and of the true joy while travelling of historical ripening.
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Beside the Gospel of the God’s love for man, the Gospel of dignity of the
person and the Gospel of life which are the only and undistinguishing
gospel, we find in the magisterial documents also the mention of the Gospel
of work. The contribution examines the nature of social theory of Catho-
lic Church and the inalienable bind of this theory with the moral theolo-
gy. The author affirms that the social theory of Catholic Church has expli-
citly theological-moral nature which is supported by the pope John Paul
II through the threefold intervention of his encyclicals. The contribution
quotes mostly the texts of selected magisterial documents of Catholic
Church of the last decades, including the documents of the Second Vati-
can Council.
Keywords: social theory, conscience, theological interpretation, parrhe-
sia, common good

Podľa vyjadrenia pápeža Benedikta XVI. v�encyklike Caritas in veri-
tate nie je úlohou Cirkvi, aby politicky presadila svoju sociálnu náuku;
chce iba „poslúžiť formácii svedomia v�politike a�prispieť, aby vzrastala
jasnosť pravých požiadaviek spravodlivosti a�zároveň ochota riadiť sa po-
dľa nich aj vtedy, keby to protirečilo osobným záujmom“1.

V konkretizácii niektorých prejavov povolania som sa dal pred via-
cerými rokmi motivovať na jednej strane tak výzvou služby svedomiu blíž-
neho,2 ako aj túžbou aspoň čiastočne sa podeliť o�niektoré poznatky, ku
ktorým sa dá prepracovať, kráčajúc cestou života na akademickej a�nieke-
dy len kvázi akademickej pôde, na druhej strane stále aktuálnym výrokom
Jána Pavla II., ktorý v�nadväznosti na svojho predchodcu na začiatku svoj-
ho pontifikátu povedal: „Stojíme tu pred strašnou drámou, pred ktorou
nikto nemôže ostať ľahostajný. Lebo ten, čo sa na jednej strane snaží vyťa-
žiť čo najväčší zisk, ako aj ten, čo na druhej strane musí znášať z�toho
vyplývajúce krivdy a�príkoria, je vždy človek. Táto situácia sa ešte viac vyos-
truje tým, že v�blízkom susedstve ubiedených žijú privilegované sociálne
vrstvy, ako aj tým, že jestvujú vysoko rozvinuté krajiny, ktoré v�prílišnej
miere hromadia hmotné dobrá a�ktorých bohatstvá, pretože sú zneužíva-
né, sa neraz stávajú príčinou rozličných bied. K�tomu sa pridáva horúčka
inflácie a�pliaga nezamestnanosti, ktoré sú ďalšími príznakmi tohto mo-
rálneho neporiadku, prejavujúceho sa v�súčasnej svetovej situácii a�vyža-
dujúceho preto odvážne a�tvorivé riešenia, zodpovedajúce opravdivej
dôstojnosti človeka.“3

1 BENEDIKT XVI.: Encyklika Caritas in veritate. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2009, č.�28.
2 Porov. KÚTNY, I.: Bytostná dimenzia svedomia človeka. Roma : Istituto Slovacco, 2001, s. 114–115.
3 JÁN PAVOL II.: Encyklika Redemptor hominis. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1997, č.�16.
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S týmto vyjadrením výzvy iste úzko súvisí aj nasledujúci výrok: „Čis-
tota úmyslu nech sa nepoškvrní, aby sa neposkytovalo ako dar z�lásky to,
čo sa malo dať zo spravodlivosti.“4

V dôsledku túžby naznačiť aspekt inovovanej vízie pohľadu na veci
azda známe ani nie pootočením uhla pohľadu, ale skôr využitím poznat-
kov o�zjavenej morálke a�interpretácie v�súčinnosti s�podstatou, možno
vnímať danú skutočnosť ešte špecifickejšie a�náležitejšie za predpokladu
očistenia nánosov zahmlievajúcich aspekt novosti, získaný skrze Krista
a�darmi Ducha.

Kontext problematiky
V kontexte súvislostí, ktorý pokladáme za nevyhnutný, možno pou-

kázať na špecifickosť vzťahu medzi Bohom a�človekom, ktorý spočíva už
vo vzťahovom a�sociálnom aspekte rozmeru ľudskej prirodzenosti. Táto
špecifickosť sa odzrkadľuje i�v�širokej perspektíve možnosti vzťahovostí ho-
rizontálnej konkretizácie. Hoci človek, ktorého stvoril Boh na svoj obraz
a�podobu, je v�jadre svojej prirodzenosti nielen náboženský, ale aj sme-
rujúci ku svojmu Stvoriteľovi, predsa však neraz z�jeho srdca vychádza
príčina osobných a�sociálnych rozkolov, ktoré rozličným spôsobom a�mie-
rou zatieňujú hodnotu a�dôstojnosť ľudskej osoby.

Náboženskou skúsenosťou človek v�istom zmysle spoznáva jednak
významný „rozmer daru a�nezištnosti, čo sa chápe ako napätie medzi skú-
senosťou, ktorú má ľudská osoba vo svojej existencii spolu s�inými vo sve-
te, a�jednak aj spätné pôsobenie tohto rozmeru na svedomie človeka“5.
V�hlbinách svojho svedomia objaviac vertikálne smerovanie transcenden-
tného vzťahu a�horizontálnej skúsenosti s�blížnymi, človek má možnosť
spoznať korektnosť konania a�správnosť naloženia s�Božím darom rozu-
mu a�poznania, slobody a�vôle, lásky a�vzťahovosti; teda, či s�prijatým da-
rom narábal podľa svedomia a�lásky, zodpovedne a�solidárne. S�týmto na
jednej strane úzko súvisí všeobecné uznanie tzv. zlatého pravidla, ktoré
na úrovni ľudských vzťahov prezentuje výzvu: „Všetko, čo chcete, aby ľudia
robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12), na druhej strane najdôležitejšia
a�najvýznamnejšia výzva lásky: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým
svojím srdcom, celou svojou dušou a�celou svojou mysľou! (...) Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22,37-39).

Cirkev, ktorá do hĺbky skúma tajomstvo vykúpenia človeka, je na
jednej strane presvedčená o�svojom poslaní a�na druhej strane stále no-

4 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Dekrét Apostolicam actuositatem, č.�8. In: Dokumenty Druhého
vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008.

5 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha, 2008, č.�20.
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vým spôsobom, uvedomujúc si špecifikum tejto úlohy a�hodnoty, vníma
povolanie a�nutnosť slobodne hlásať ľuďom všetkých čias evanjelium –
prameň skutočnej nádeje a�opravdivej radosti, putujúc epochou dejinné-
ho napredovania. Popri evanjeliu lásky Boha k�človeku, evanjeliu dôstoj-
nosti osoby a�evanjeliu života, ktoré sú jediným a�nerozdielnym evanje-
liom,6 nachádzame v�dokumentoch Magistéria zmienku aj o�evanjeliu prá-
ce.7 V�našom uvažovaní by sme chceli, najmä so zreteľom na texty
vybraných dokumentov magistéria Katolíckej cirkvi ostatných desaťročí,
v�súčinnosti so svedomím človeka a�so zreteľom na obsah pojmu parrhe-
sia, explicitnejšie zamerať pozornosť na špecifiká katolíckej sociálnej náu-
ky ako na evanjelium sociálne.8

V kontexte katolíckej teológie, ktorej súčasťou je aj sociálna náuka,
možno poukázať na biblický koncept srdca, v�ktorom človek nescudziteľ-
ne získava skúsenosť vzťahu s�„Bohom, ktorý je poznávaný ako Stvoriteľ
a�Otec, prameň a�naplnenie života a�spásy, a�otvorená konkrétna láska
k�človeku“9. V�tejto vnútornej dimenzii človeka sa zakoreňuje aj záväzok
pre skutočnú spravodlivosť a�solidaritu na rozvoj tak sociálneho
a�kultúrneho, ako aj ekonomického a�politického rozmeru života v�súlade
s�Božím plánom, alebo ak chceme s�objektívnym poriadkom. V�konečnom
dôsledku tu ide o�spoločné dobro, ku ktorému má pomôcť spravodlivé
usporiadanie spoločnosti a�štátu, čo je hlavnou úlohou politiky, teda po-
litikov. Potom „štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivos-
ti, by sa zmenil na »veľkú bandu zlodejov«“10 – napísal Benedikt XVI.,
citujúc Augustína z�Hippo.11 Problémy spoločensko-sociálnej roviny sa ko-
niec koncov vždy dotýkajú človeka, a�preto pre náležitú interpretáciu a�na
riešenie problémov ľudského spolužitia je bezpodmienečne nutná teolo-
gická dimenzia.12

6 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Evangelium vitae. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1995, č.�2. Na
túto nerozdielnosť bolo poukázané v�kontexte ochrany života.

7 Porov. KONGREGÁCIA PRE VIEROUČNÉ OTÁZKY: Inštrukcia o�kresťanskej slobode a�oslobodení. In:
Dokumenty o�teológii oslobodenia. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a�Metoda, 1987, s. 127; JÁN
PAVOL II.: Encyklika Laborem exercens. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a�Metoda, 1984, č.�6.

8 V�tejto súvislosti možno poznamenať, že v�encyklike Jána Pavla II. Centesimus annus sa explicitne
používa vyjadrenie „sociálne posolstvo evanjelia“ (JÁN PAVOL II.: Encyklika Centesimus annus.
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1992, č.�57).

9 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha, 2008, č.�40.

10 Porov. BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006, č.�28.
11 Ak uznáme, že spravodlivosť sa nemeria podľa skupinového záujmu, ale podľa univerzálneho

kritéria, potom bude namieste otázka kardinála Ratzingera: Čo odlišuje štát od dobre vedenej
lotrovskej bandy? Výrok, že štáty bez spravodlivosti nie sú ničím iným než nedozerne rozbujnenými
lotrovskými bandami – tvrdil už Seneca. Porov. RATZINGER, J.: Naděje pro Evropu? Praha : Scriptum,
1993, s. 85.

12 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Centesimus annus, č.�55.
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Predstavenie problematiky
a�špecifické pojmy
V súvislosti s�drámou na sociálnej rovine, teda s�jej konfrontáciou so

zreteľom na čistotu úmyslu a�rozlišovania v�oblasti daru z�lásky či spravod-
livosti13, v�horizonte teologickej dimenzie sa dostáva do popredia skutoč-
nosť, že veriaci v�trojosobného Boha, v�srdciach ktorých prebýva Duch ako
v�chráme (porov. 1 Kor 3,16; 6,19), majú na jednej strane „zvláštnu úlohu,
aby totiž v�Kristovom svetle vysvetľovali dejiny tohto sveta, lebo sú povolaní
osvecovať a�vytvárať pozemskú skutočnosť a�záležitosti podľa úmyslov Boha
Stvoriteľa a�Vykupiteľa“14; na druhej strane, aby všetko robili z�lásky k�Pánovi.
„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a�môj Otec ho bude milovať;
prídeme k�nemu a�urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14,23)

Na spracovanie problematiky mienime zamerať pozornosť aj na
učenie, odkaz a�indície Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý bol skutoč-
ne prejavom „veľkej milosti“15 a�„udalosťou Prozreteľnosti“16 pre Boží ľud.
Koncil explicitne zdôraznil, že v�službe plnej pravdy o�človeku ide Cirkvi
o�človeka „v jeho jedinečnosti a�integrite“17. Keďže človek je stvorený na
Boží obraz, musí jej ísť o�vernosť trojosobnému Bohu, Kristovi – Pravde,
ako aj o�podriadenosť autorite jeho Ducha,18 aby sa napĺňala vôľa Otca,
t.�j. spása všetkých ľudí (porov. 1 Tim 2,4).19

Štrukturálne mienime zamerať pozornosť na povahu sociálneho
učenia a�náuky, na nescudziteľnosť interdisciplinárneho vzťahu s�morál-
nou teológiou, na subjekt slobody svedomia a�sociálneho evanjelia, na
morálny aspekt v�prizme zjavenej morálky a�svedomia.

Pojmom sociálna náuka Cirkvi chceme explicitne zdôrazniť, že ide
o�katolícku sociálnu náuku. Hoci možno poukázať na jej rôzne pomeno-

13 Spravodlivosť je vlastne „prvou cestou lásky (...) integrálnou časťou tej lásky, ktorá miluje skutkom
a�pravdou“ (BENEDIKT XVI.: Encyklika Caritas in veritate, č.�6).

14 JÁN PAVOL II.: Exhortácia Familiaris consortio. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a�Metoda,
1986, č.�5.

15 BENEDIKT XVI.: Apoštolský list motu proprio Porta fidei. In: Il Regno : Documenti, 19/2011,     č.�1.
16 JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Tertio millennio adveniente. In: Enchiridion Vaticanum. Bologna :

Edizioni Dehoniane, 1997, č.�18.
17 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Gaudium et spes, č.�3.
18 „Predsa každý jednotlivo a�všetci spoločne sú podriadení autorite Krista a�jeho Ducha, ktorý vyjad-

ruje svoju autoritu nad Cirkvou tým, že „rozdeľuje svoje rozmanité dary podľa svojho bohatstva
a�podľa potreby služieb na úžitok Cirkvi“ (DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Lumen
gentium, č.�7.

19 Vlastne „spása, ktorá je nám z�iniciatívy Boha Otca ponúknutá v�Ježišovi Kristovi a�uskutočňovaná
dielom Ducha Svätého, je spása pre všetkých ľudí a�pre celého človeka: je to spása všeobecná
a�integrálna. Týka sa ľudskej osoby vo všetkých jej rozmeroch“. (PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVOD-
LIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č.�39.)
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vania: „sociálna doktrína“20 a�„sociálne učenie“21, či „sociálne magistérium
Cirkvi“22, tieto pomenovania – napriek tomu, že „učenie“ zrejme viac vy-
zdvihuje historický a�praktický aspekt a�„doktrína“ či náuka sa explicitnej-
šie zameriava na teoretický aspekt problému – možno pokladať viac-me-
nej za rovnocenné, avšak na teoretickej rovine ich nielen možno, ale aj
treba rozlíšiť. Táto náuka bola v�dejinnom horizonte evidentne spojená
tak s�filozofickou, ako aj s�teologickou platformou.

Popri pojme sociálna náuka Cirkvi, v�našom pohľade patrí špeci-
fické postavenie obsahu termínu parrhesia. Pojem parrhesia, ktorý vzni-
kol v�aténskej demokracii, vyjadroval slobodu slova pre občana Atén pri
zhromaždeniach.23 Pojmom parrhesia by sme chceli vyjadriť morálnu po-
vinnosť povedať pravdu, teda povediac pravdu vyjadriť pravdivo to, čo je
v�plnej zhode. V�minulosti sa predpokladalo, že nebude rozdiel medzi tým,
čo sa myslí, a�tým, čo sa hovorí.24

S autentickosťou, a�teda aj s�pravdivosťou prejavu ľudskej osoby
úzko súvisí jej svedomie a�jeho sloboda. Tento pojem v�našom kontexte
výstižnejšie objasníme v�druhej časti s�väzbou na náboženskú slobodu.
Sloboda svedomia je prakticky univerzálnou slobodou, založenou na ľud-
skej dôstojnosti. Táto sloboda spočíva na jednej strane v�možnosti spolu-
formovať svoje svedomie a�presvedčenie bez vnútorných a�vonkajších pre-
kážok a�na druhej strane v�možnosti dospieť k�rozhodnutiu podľa úsudku
svedomia a�adekvátne podľa neho konať.25 Náboženská sloboda však „po-
zostáva v�tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo
strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a�vôbec akejkoľvek ľud-
skej moci tak, aby v�náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svoj-
mu svedomiu a�nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia sú-

20 Pojem sociálna doktrína je úzko spojený s�pontifikátom Pia XI. Porov. PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE: Compendio della dottrina sociale della Chiesa. Vaticano : Libre-
ria Editrice Vaticana, 2004, s. 47.

21 KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella formazione
sacerdotale. In: Enchiridion vaticanum 11. Bologna : Edizioni Dehoniane, 1992, s. 1245.

22 JÁN PAVOL II.: Encyklika Centesimus annus, č.�3.
23 Slobodný muž mal slobodu prejavu, pretože hovoril v�rámci zodpovednosti za slobodu, teda smel

a�musel hovoriť na verejnosti. Parrhesia pre Platóna, ktorý rozlišoval jej dve formy, znamenala
povedať pravdu. Daný výraz v�Septuaginte sa vzťahuje na správanie človeka k�Bohu, zákonu alebo
múdrosti. V�morálnej oblasti nadobudol pojem nielen význam pravdivosti, otvorenosti, úprimnosti
a�morálnej slobody, ale aj odvahy. Svätý Pavol učil v�Ríme ako väzeň s�parrhesiou, s�plnou úprim-
nosťou učenia o�Ježišovi Kristovi, našom Pánovi (porov. Sk 28,31). Pojmom sa vyjadrovalo právo
a�povinnosť hovoriť jasne a�zrozumiteľne, v�danom prípade zvestovať Krista ako poslednú a�konečne
platnú pravdu o�človeku a�o�svete. Mnoho takýchto vyjadrení nachádzame práve v�pontifikáte Jána
Pavla II. Porov. RATZINGER, J.: Učení cirkevních otců v�encyklice Fides et ratio. In: Salve, 2001, č.�2,
s. 21; HERYÁN, L.: Parrhesia v�Prvním Janově listu. In: Studia theologica, roč. 41, 2010, č.�3, s. 63.

24 Porov. Grande dizionario enciclopedico della lingua italiana. Milano : Orsa Maggiore Editrice, 1991,
s. 860.

25 Treba však poznamenať, že sloboda svedomia nachádza svoje zdôvodnenie vo vzťahu s�objektívnou
pravdou. Porov. Se vuoi la pace, rispetta la coscienza di ogni uomo. Messaggio di Sua Santità
Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata della Pace, 1. gennaio 1991. Città del Vaticano,
1990, s. 4–5.
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kromne i�verejne, tak jednotlivo, ako aj v�spoločenstve s�inými, v�náleži-
tých medziach“26.

Pojmom spoločné dobro v�dokumentoch Magistéria sa vlastne vždy
mieni vyjadriť nielen súhra predpokladov umožňujúcich či uľahčujúcich
členom ľudskej rodiny náležitý rozvoj ich hodnôt, po Bohu prvý a�posled-
ný zákon spoločnosti, a�záruku sociálnej spravodlivosti.27 „Spoločné dob-
ro je vždy zamerané na zdokonaľovanie osôb: »Poriadok vecí má byť
podriadený poriadku osôb, a�nie naopak.« Takýto poriadok má základ
v�pravde, buduje sa v�spravodlivosti a�oživuje ho láska.“28 Teda spoločné
dobro ako také sa dotýka života všetkých a�od každého, najmä „od tých,
čo vykonávajú úlohu autority, vyžaduje rozvážnosť“29.

Povaha sociálneho učenia
V kontexte povahy sociálneho učenia by bolo zrejme vhodné pou-

kázať na nevyhnutnosť delineačného rozlíšenia dejinne a�dobovo zauží-
vaných argumentácií a�tvrdení z�oblasti sociálnej náuky a�učenia Cirkvi
v�špecifikácii katolíckeho denominačného stanoviska a�jeho základu v�kon-
frontácii s�interpretáciou iných kresťanských cirkví, ktorý by mohol byť,
rešpektujúc ducha ekumenických aktivít, nazývaný sociálnym evanjeliom.
Táto vízia sa nám javí o�to naliehavejšou, čím viac vezmeme do úvahy na
jednej strane skutočnosť jedinečnosti povolania človeka, ktorý s�dušev-
nou vyrovnanosťou a�s�dôverou v�Božiu milosť a�vo vlastnú vôľu kráča na
ceste zmysluplného Božieho projektu; na druhej strane je príznačné vy-
jadrenie Benedikta XVI., ktorý pripisuje povolaniu ku stretnutiu sa v�osob-
nej skúsenosti s�Bohom, ktorý nám v�Kristovi ukázal nielen svoju Tvár, ale
aj otvoril svoje Srdce, možnosť nielen informačného, ale aj performačné-
ho30 impulzu pre človeka. Teda stála by za zmienku náležitá reflexia

26 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Deklarácia Dignitatis humanae, č.�2. Porov. JÁN PAVOL II.: In
nome dell’uomo, 2 ottobre 1979. In: Enchiridion Vaticanum 6, Bologna, 1990, s. 1169–1171; Libertà di
coscienza e di religione, 1. settembre 1980. In: Enchiridion vaticanum 7, Bologna, 1991, s. 537–539; La
libertà religiosa. Messaggio per la Giornata mondiale della Pace, 16 dicembre 1987. In: La traccia,
XII, 1987, s. 1371–1375.

27 Porov. JÁN XXIII.: Encyklika Mater et magistra, č.�65; DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia
Gaudium et spes, č.�26; Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999,
č.�1905–1911.

28 Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.�1912.
29 Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.�1906.
30 Pokiaľ ide o�pojem performačný, v�kontexte slovníka kresťanov jeho obsah náležitejšie vyjadríme

v�porovnaní so samotným posolstvom ohlasovaným kresťanmi. Ich posolstvo, na ohlasovanie ktoré-
ho prijali mandát od Krista, nebolo len informatívne, ale aj performatívne. Mieni sa tým vyjadriť
skutočnosť, „že evanjelium nie je len oznámením vecí, ktoré možno vedieť, ale vytvára skutočnosti,
ktoré menia život. Temná brána času, budúcnosti, sa roztvorila dokorán. Kto má nádej, žije inak;
bol mu darovaný nový život“ (BENEDIKT XVI.: Encyklika Spe salvi. Trnava : Spolok svätého Voj-
techa, 2008, č.�2).
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o�možnosti tohto stretnutia a�následnej premeny; premeny, ktorá bude
v�istom zmysle spoluformovať život človeka, aby sa vnímal už ako vykúpe-
ný prostredníctvom nádeje, ktorú obsahuje.31 Hoci nie je našou úlohou
tento aspekt ďalej rozvíjať, predsa sme ho chceli naznačiť, aby ho mohol
jednotlivý subjekt došpecifikovať v�rovine fantázie lásky.32

Pokiaľ ide o�povahu sociálnej náuky a�učenia Katolíckej cirkvi, mož-
no konštatovať, že problematika tejto náuky je vyjadriteľná v�trojdimenzi-
onálnom zoskupení teoretického, historického a�praktického zorného uhla.
Pripísaním prvenstva dôležitosti teoretickému aspektu sa nenarúša ich
vzájomné puto.33 Povaha tejto náuky bola v�dejinnom horizonte spojená
tak s�filozofickou, ako aj s�teologickou platformou.34 Možno konštatovať,
že v�dôsledku učenia Druhého vatikánskeho koncilu dostáva explicitnej-
šie teologickú dimenziu.35 Jej podstatný základ spočíva v�biblickom zjave-
ní a�v�cirkevnej tradícii. Patrí do „oblasti teológie a�osobitne do oblasti
morálnej teológie“36, teda má teologicko-morálnu povahu.37 Tým sa ne-
chce povedať, že prínos filozofie pre danú náuku by sa stal druhoradým
či nepotrebným, práve naopak.38

Z perspektívy povahy danej disciplíny na jednej strane vyplýva, že
„ide o�náuku, ktorá má usmerňovať správanie jednotlivých osôb“39, keďže
„spočíva na priesečníku kresťanského spôsobu života a�svedomia so život-
nými situáciami sveta a�prejavuje sa v�snaženiach jednotlivcov“40. Na dru-
hej strane je potrebné uviesť, že toto všetko možno vnímať v�perspektíve
skutočnej novosti vecí, ktorá pochádza z�nekonečnej dynamiky Boha, kto-
rý všetko robí nové (porov. Zjv 21,5).41 Teda nemožno jej uprieť ani spiritu-
álny aspekt, tobôž ak je v�súčinnosti s�performačným impulzom.

31 Porov. BENEDIKT XVI.: Encyklika Spe salvi, č.�4.
32 Fantáziou lásky možno poukázať na pokračovanie tradície lásky, ktorá mala počas období putujúcej

Cirkvi mnoho foriem. V�súčasnosti si však vyžaduje azda väčšiu vynaliezavosť, lebo je čas novej
fantázie lásky.

33 Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella
formazione sacerdotale. In: Enchiridion Vaticanum 11, s. 1250.

34 Porov. KÚTNY, I.: Vybrané kapitoly k�štúdiu sociálnej náuky Cirkvi. Bratislava : RKCMBF UK, 2003,
s. 14–17.

35 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Gaudium et spes, č.�83–90.
36 JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a�Metoda,

1988, č.�41. Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Veritatis splendor. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
1994, č.�99.

37 Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi,
č.�73.

38 Porov. KÚTNY, I.: Vybrané kapitoly k�štúdiu sociálnej náuky Cirkvi, s. 20; PÁPEŽSKÁ RADA PRE
SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č.�77.

39 JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis, č.�41.
40 JÁN PAVOL II.: Encyklika Centesimus annus, č.�59.
41 Aj keď v�tomto výroku sú náznaky eschatologickej dimenzie zavŕšenia, kresťan predsa dobre vie, že

partikulárny rozmer novosti je prítomný vo svete odvtedy, čo sa Boh stal v�osobe Ježiša Krista
človekom a�skrze neho urobil človeka „novým stvorením“ (2 Kor 5,17).
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Nescudziteľnosť
interdisciplinárneho vzťahu
Nescudziteľnosťou sa mieni vyjadriť skutočnosť vnútornej väzby ne-

zrušiteľného vzťahu. Hoci sociálna náuka Katolíckej cirkvi, podobne ako aj
(teologická) bioetika sa stali vo viacerých krajinách samostatnými študijný-
mi programami, to ich neoddelilo, neurobilo plne autonómnymi od vzťa-
hu s�morálnou teológiou. Na zdôvodnenie interdisciplinárneho vzťahu je
potrebné vyjsť z�definície a�záberu tak morálnej teológie, ako aj sociálnej
náuky Katolíckej cirkvi. Tieto disciplíny musia byť jasne špecifikované, pre-
dovšetkým so zreteľom na ich teologickú dimenziu, ak chceme náležite po-
ukázať na nescudziteľnú interdisciplinárnu väzbu a�súvzťažnosť.

Pokiaľ ide o�teoretické vyjadrenie morálky morálnou teológiou,
poukážeme na tri špecifikácie. Táto teologická disciplína, nachádzajúca
sa v�centre systematickej teológie, je slovami encykliky Jána Pavla II. Veri-
tatis splendor zadefinovaná ako veda, „ktorá Božie zjavenie prijíma aj skú-
ma, pričom súčasne odpovedá na požiadavky ľudského rozumu“; ako uva-
žovanie, „ktoré sa zaoberá »morálnosťou« čiže dobrom a�zlom ľudských
skutkov, ako aj osobou, ktorá ich koná, a�v�tomto zmysle je prístupná
všetkým ľuďom“; ako teológia, „pretože za začiatok a�cieľ mravného kona-
nia uznáva toho, ktorý »sám je dobrý« a�ktorý človeku tým, že sa mu od-
dáva v�Kristovi, ponúka šťastie Božieho života.“42

V koncepte súčasného dôvodenia a�argumentácií morálnej teoló-
gie sú pretavené aj dary Ducha a�účinky nadprirodzeného existenciálu
ostatných desaťročí. My vnímame túto disciplínu ako tú časť teológie, kto-
rá sa vo svetle Kristovho tajomstva zaoberá morálnou osobou a�jej ces-
tou; táto osoba je láskou Otca povolaná Kristom, je jedinečnou a�neopa-
kovateľnou osobou, ktorej predmetom života je trojosobný Boh. Zaobe-
rá sa osobou konajúcou akty duchovného subjektu, ktorý v�ontologickej
a�sakramentálnej komunikácii so zmŕtvychvstalým Kristom a�silou jeho Du-
cha je nielen postavený v�existencii sveta a�jeho histórie, ale aj prináša
ovocie života pre svet v�eschatologickom napätí dejín spásy.

Z pohľadu vedy, ktorá používa metódy vlastné teológii,43 materiál-
nym predmetom pozornosti sú skutky konajúceho mravno-morálneho

42 JÁN PAVOL II.: Encyklika Veritatis splendor, č.�29. V�tejto definícii morálnej teológie v�slovenskom
preklade (Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1994, s. 48) je zrejme potrebné vnímať termín mravného
konania ako synonymum morálneho konania. „...est etiam »theologia«, quatemus principium fi-
nemque moraliter agendi agnoscit in Eo qui »solus bonus est«...“ (Veritatis splendor, č.�29. In:
Enchiridion Vaticanum 13. Bologna, 1995, s. 1370.) V�encyklike je uvedená aj iná definícia: „Morálna
teológia je vedou, „ktorá vlastne uvažuje o�evanjeliu ako o�dare a�prikázaní nového života, o�živote
podľa pravdy a�v�láske (porov. Ef 4,15), o�živote Cirkvi vo svätosti, kde žiari pravda dobra privedené-
ho k�dokonalosti.“ (JÁN PAVOL II.: Encyklika Veritatis splendor, č.�110.)

43 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Gaudium et spes, č.�62; JÁN PAVOL II.: Encykli-
ka Veritatis splendor, č.�29.
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subjektu a�formálnym predmetom je ich vzťah k�nadprirodzenému cieľu
vo svetle Božieho zjavenia. Morálnej teológii platformu teologickej vedy
garantujú jej pramene a�metodológia.

Sociálna náuka Katolíckej cirkvi je podľa Jána Pavla II. „dôkladnou
formuláciou výsledkov pozornej úvahy o�zložitých skutočnostiach ľudské-
ho života v�spoločnosti a�v�medzinárodnom súvise, a�to vo svetle viery
a�cirkevnej tradície“44. Je „ovocím múdrej učiteľskej úvahy i�stáleho úsilia
Cirkvi byť vernou Kristovej milosti spásy v�láskyplnej starostlivosti o�osud
ľudstva“. Je integrálnou súčasťou jej poslania, „ktorým je evanjelizácia“.45

Sociálna náuka predkladá princípy uvažovania; odvodzuje kritériá úsud-
ku; dáva smernice na činnosť, „tvorí náukový celok, ktorý sa postupne
dopĺňa v�miere, v�akej Cirkev za pomoci Ducha Svätého vysvetľuje uda-
losti v�priebehu dejín vo svetle celého Božieho slova“46. Z�pohľadu vedy
používa metódy vlastné tak filozofii, ako aj teológii.47

Úlohou sociálnej náuky Katolíckej cirkvi je na jednej strane vysvet-
ľovať zložité skutočnosti života spoločnosti, „skúmať, v�čom sa zhodujú
alebo líšia od hlavných bodov učenia evanjelia o�človeku a�jeho pozem-
skom a�zároveň aj transcendentnom povolaní“48, na druhej strane usmer-
ňovať kresťanské správanie či konanie sprostredkovávaním posolstva evan-
jelia do praktického života v�sociálnej oblasti.49

44 JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis, č.�41. Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU
VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella formazione sacerdotale. In: Enchiridion Vati-
canum 11, s. 1245; PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náu-
ky Cirkvi, č.�72.

45 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č.�66.
46 Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.�2422.
47 Porov. HÖFFNER, J.: La dottrina sociale cristiana. Cinisello Balsamo : Edizioni Paoline, 19895, s. 9.

Sociálne učenie Cirkvi používa induktívno-deduktívnu metódu, ktorej črty možno badať aj v�najstarších
dokumentoch. Táto sa však spresňuje v�encyklike Mater et magistra a�je evidentne prijatá nielen
v�pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes, ale aj v�ďalších dokumentoch Magistéria. Táto metóda
rozlišuje tri momenty: pozorovanie skutočnosti, jej posúdenie a�konanie. Porov. KONGREGÁCIA
PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella formazione sacerdotale. In:
Enchiridion vaticanum 11, s.1250.

48 JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis, č.�41. Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU
VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella formazione sacerdotale. In: Enchiridion vati-
canum 11, s. 1245; PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náu-
ky Cirkvi, č.�72.

49 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis, č.�41; KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU
VÝCHOVU: La formazione sociale della chiesa nella formazione sacerdotale. In: Enchiridion vati-
canum 11, s. 1245. Aj keď „Cirkev nemôže ponúknuť technické riešenia problému nedostatočného
rozvoja ako takého (...) Ona totiž nenavrhuje systémy alebo hospodárske a�politické programy, ani
neuprednostňuje jeden systém pred druhým. Žiada len to, aby sa náležite rešpektovala a�napomáhala
ľudská dôstojnosť, a�chce mať možnosť vykonávať svoju službu vo svete. (...) Cirkev i�dnes – ako
pred dvadsiatimi rokmi – a�aj v�budúcnosti má čo povedať svetu o�povahe, podmienkach, požiadav-
kách a�cieľoch opravdivého rozvoja, ako aj o�prekážkach, ktoré sa mu stavajú do cesty. Týmto činom
Cirkev plní svoje poslanie hlásať evanjelium, pretože prispieva svojím základným prínosom
k�vyriešeniu naliehavej otázky rozvoja práve hlásaním pravdy o�Kristovi, o�sebe samej a�o�človekovi
tým, že ju aplikuje na konkrétnu situáciu. (...) K�plneniu služby evanjelizácie v�sociálnej oblasti,
ktorá je jedným úsekom prorockého poslania Cirkvi, patrí aj poukazovať na neporiadky
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Úlohou morálnej teológie je – pod zorným uhlom vysvetľovania
systematickej reflexie slobodného konania človeka povolaného Kristom –
vykladať princípy a�„prikázania, ktoré riadia spoločenský, hospodársky
a�politický život nielen z�hľadiska všeobecného správania, ale aj vo vzťahu
k�určitým spôsobom konania a�konkrétnym skutkom“50.

Vezmúc do úvahy predchádzajúce vyjadrenia, možno konštatovať,
že ide vlastne o�neoddeliteľné spojenie sociálnej náuky Katolíckej cirkvi
s�morálnou teológiou; podobne ako ona, i�sociálna náuka „má dôležitú
interdisciplinárnu dimenziu“51 na antropologickej rovine, s�perspektívou
praktickej aplikácie a�spirituálneho aspektu. Skutočnosť väzby potvrdzuje
aj pápež Ján Pavol II. v�encyklike Centesimus annus, v�ktorej je opakovane
zdôraznené tvrdenie z�jeho encykliky Sollicitudo rei socialis52, ktorým po-
ukazuje na danú problematiku vzťahu a�explicitne tvrdí, že sociálna náu-
ka „nepatrí do oblasti ideológie, ale skôr do oblasti teológie a�osobitne
do oblasti morálnej teológie“53.

Hoci pápež Benedikt XVI. v�encyklike Deus caritas est explicitne
vyjadril teologický rozmer trojičnej lásky caritas aj v�súvislostiach sociál-
nej problematiky,54 predsa však, keď spomína sociálnu náuku Cirkvi, iba
konštatuje, „že používa argumenty vychádzajúc z�rozumu a�z�prirodze-
ného práva“55. Teda nedáva jej na začiatku svojho pontifikátu tú povahu
ako jeho predchodca.56

Sociálna náuka v�kontexte Kompendia sociálnej náuky Cirkvi „uva-
žuje o�troch úrovniach teologicko-morálnej náuky: o�základnej úrovni
motivácií; o�usmerňujúcej úrovni noriem sociálneho života a�o�úmyselnej
úrovni svedomia, ktorého úlohou je sprostredkovať objektívne a�všeobec-
né normy do konkrétnych a�jednotlivých sociálnych situácií. Tieto tri úrovne

a�nespravodlivosti. Ale tu treba zdôrazniť, že je dôležitejšie hlásať dobro, než odsúdiť zlo, lebo iba
predbežné hlásanie dobra hlbšie odôvodňuje a�oprávňuje odsúdenie zla“ (JÁN PAVOL II.: Encyklika
Sollicitudo rei socialis, č.�41).

50 JÁN PAVOL II.: Encyklika Veritatis splendor, č.�99.
51 JÁN PAVOL II.: Encyklika Centesimus annus, č.�59.
52 „Doctrina igitur illa non ideologiae sed theologiae ac quidem theologiae morali accensetur.“

(Sollicitudo rei socialis, č.�41, AAS 80, 1988, s. 513–586.) Tento výrok bol prevzatý do ďalších dvoch
encyklík Jána Pavla II., v�slovenskom preklade však nie je jednotne citovaný: V�encyklike Sollicitudo
rei socialis, č.�41: „Preto toto učenie nepatrí do oblasti ideológie, ale skôr do oblasti teológie
a�osobitne do oblasti morálnej teológie.“ V�encyklike Centesimus annus, č.�55 je prevzatá iba druhá
časť: „patrí (...) do odboru teológie a�konkrétne do morálnej teológie.“ V�encyklike Veritatis splen-
dor, č.�99: „je sociálnym učením Cirkvi »zaraďované do teológie, presnejšie morálnej teológie».“

53 JÁN PAVOL II.: Encyklika Sollicitudo rei socialis, č.�41.
54 Vlastne to, čo celé obdobia bolo a�je prítomné v�teologickej argumentácii, dostalo formu ucelenej-

šej koncepcie vyjadrením Magistéria. V�istom zmysle však Benedikt XVI. poukázal aj na dialektiku
posvätna a�profánna.

55 BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est, č.�28.
56 Čo v�širšom zmysle azda možno interpretovať aj ako výzvu ku prekonštelačnému vyjadreniu obsahu

explicitne teologickej roviny do racionálneho aspektu s�dialógom so svetom, avšak v�tomto vyjad-
rení nepozorujeme špecifiká teologicko-morálnej povahy.
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definujú aj vlastný spôsob a�špecifickú štruktúru teórie poznania sociál-
nej náuky“57.

Explicitné zdôrazňovanie partikulárnej väzby sociálnej náuky Ka-
tolíckej cirkvi s�morálnou teológiou až v�troch encyklikách Jána Pavla II.
možno na jednej strane interpretovať ako výzvu k�erudovanému rozlišo-
vaniu v�danej oblasti, na druhej strane ako výzvu k�náprave.58 Sociálna
náuka Cirkvi je súčasťou študijných programov a�prednáša sa v�multilate-
rálnom spoločenskom zameraní na viacerých univerzitách a�na rôznych
fakultách aj na Slovensku. Ak sa nerešpektuje jej povaha, zanedbáva teo-
retický rozmer, či nenáležite prezentuje špecifika dimenzie duchovného
spektra tohto učenia, alebo ak sa neberie do úvahy logické zaradenie
a�postupnosť v�jednotlivých ročníkoch štúdia, môže hroziť nebezpečen-
stvo jej banalizovania a�dehonestácie.

Záverom možno konštatovať, že Cirkev, skúmajúc do hĺbky tajom-
stvo vykúpenia človeka, je nielen presvedčená o�svojom poslaní, ale stále
novým spôsobom si uvedomuje špecifikum tejto úlohy a�hodnoty, vníma
povolanie a�nutnosť slobodne hlásať ľuďom všetkých čias evanjelium –
prameň skutočnej nádeje a�opravdivej radosti, putujúc epochou dejinné-
ho napredovania. Aj keď nebolo našou úlohou poukázať na delineačné
rozlíšenia dejinne a�dobovo zaužívaných argumentácií a�tvrdení z�oblasti
sociálnej náuky a�učenia Cirkvi v�špecifikácii katolíckeho denominačného
stanoviska a�jeho základu v�konfrontácii s�interpretáciou iných kresťan-
ských cirkví, bude potrebné tento rozmer viac brať na zreteľ. Tobôž, ak
vezmeme do úvahy skutočnosť jedinečnosti povolania človeka, ktorý
s�duševnou vyrovnanosťou a�s�dôverou v�Božiu milosť a�vo vlastnú vôľu
kráča na ceste zmysluplného Božieho projektu. Benedikt XVI. pripisuje
povolaniu ku stretnutiu sa v�osobnej skúsenosti s�Bohom, ktorý nám
v�Kristovi ukázal nielen svoju Tvár, ale aj otvoril svoje Srdce, možnosť nie-
len informačného, ale aj performačného impulzu.

Špecifiká sociálneho evanjelia prezentuje magistérium Katolíckej
cirkvi v�kontexte sociálnej náuky Cirkvi, ktorou sa usiluje prezentovať aj
výzvu k�plnšej, ľudskejšej forme života a�integrálneho rozvoja jednotlivca
a�spoločnosti. Táto náuka sa na jednej strane javí evidentne katolíckou,
nie je však výsadou jednej zložky Cirkvi ako organizácie, ale celého spolo-
čenstva. Na druhej strane má explicitne teologicko-morálnu povahu, čo
potvrdzuje trojnásobnou intervenciou svojimi encyklikami aj pápež Ján

57 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A�POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č.�73.
Sociálna náuka Katolíckej cirkvi, ktorej pramene sú identické s�teológiou, určite nie je spôsobom,
ako robiť politiku. Ako vyplýva z�dokumentov Magistéria, „je to ten aspekt teológie, ktorý sa
vedeckým spôsobom zaoberá prehĺbením štúdia spoločenskej skutočnosti vo svetle viery“ (FITTE,
H.: Teológia a�spoločnosť : Prvky sociálnej morálnej teológie. Bratislava : Lúč, 2007, s. 73).

58 V�súvislosti s�problematikou som si v�minulosti kládol otázku: Je vysokoškolský pedagóg na Sloven-
sku, ktorý vyučuje sociálnu náuku Katolíckej cirkvi, teológom?
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Pavol II. Skutočnosť tohto viacnásobného zdôrazňovania partikulárnej
väzby tejto náuky s�morálnou teológiou možno interpretovať nielen ako
výzvu k�erudovanému rozlišovaniu v�danej oblasti, ale zrejme aj ako vý-
zvu k�náprave. Jednotlivci angažujúci sa v�oboch disciplínach musia pri-
hliadať aj na spirituálny aspekt.
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Ťažkosti s�pojmom
bezčasového stvoriteľa
Ľuboš Rojka SJ

ROJKA, Ľ.: Difficulties with the Concept of a�Timeless Creator.     Studia Aloi-
siana, 3, 2012, 2, s. 51 – 65.
There are two basic conceptions of God discussed in the most recent phi-
losophical theology. (1) The classical conception of a�timeless God is de-
fended by authors like E. Stump and P. Helm. (2) R. Swinburne is one of
the most famous defenders of the divine temporality. Even though there
are several objections to the arguments by R. Swinburne (which are well
explored in the revised book by P. Helm), the critique of the timelessness
by W. Craig shows that the timeless conception does not have so much
explanatory power as the temporal conception. Explanation of a�timeless
divine freedom, knowledge of the temporal facts, and causality is very
problematic. Therefore the temporal concept is more acceptable.
Keywords: God, time, eternity, causality, creation

V monoteistických náboženstvách a�v�teizme (filozofii náboženstva
alebo filozofickej teológii) sa hovorí o�Bohu stvoriteľovi a�udržiavateľovi
vesmíru, ktorý je všemohúci, vševediaci, nemenný, večný, nutne jestvujú-
ci, morálne dokonalý a�hodný náboženskej úcty. Na prvý pohľad tie isté
Božie vlastnosti môžu mať rôzne významy (sú vysvetlené alebo chápané
inak) v�závislosti od teológa alebo filozofa, historickej etapy a�nábožen-
skej tradície, v�ktorej sa používajú. Je úlohou filozofickej teológie objasniť
a�zdôvodniť hlbší význam týchto pojmov a�tak ich pripraviť pre nadväzu-
júce systematické teologické disciplíny: fundamentálnu teológiu a�dog-
matickú teológiu. Pojem Boha je vo filozofii odvádzaný z�aposteriórnych
argumentov pre Božie jestvovanie, je doplnený apriórnymi poznatkami
o�Božej dokonalosti a�niektorými tézami zo zjavenia (v niektorej mono-
testickej tradícii). Na zjednodušenie je vhodné odhliadnuť od skúmania
historického vývoja chápania jednotlivých Božích vlastností a�zamerať sa
na konkrétne definície a�ich logické väzby.

Pri hľadaní systemtickejšieho zadefinovania Božích vlastností už pri
východisku ide o�pomerne komplexný filozoficko-teologický problém. Kde
začať a�z�čoho vychádzať pri definovaní Boha? Ak začneme zo zjavenia, či
už zo Starého alebo z�Nového zákona, Boh sa zjavuje ako osobný Boh
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(Otec), ktorý stvoril tento svet a�človeka v�ňom, ktorý nás pozoruje, záleží
mu na nás, ak treba, tak nás karhá, alebo nám odpúšťa. Miluje nás, a�pre-
to by nám nikdy neubližoval. Berie sa ako samozrejmé, že neexistuje čas,
kedy by Boh nejestvoval. On je večný, stále prítomný a�dokonalý po
všetkých stránkach. Je dokonalý predovšetkým v�poznaní (vševediaci),
v�tom, čo môže robiť (všemohúci), a�v�tom, čo chce robiť (morálne dob-
rý). Preto si od nás zaslúži plnú úctu a�náboženský kult.

Popri biblickom prístupe myšlienka Božej dokonalosti inšpirovala
aj filozofov a�teológov už od čias Platóna, aby sa pokúsili vysvetliť Božie
vlastnosti, vychádzajúc z�bežnej ľudskej intuície, skúsenosti a�poznania
sveta. Ak Boh má byť Bohom, nemôže mať vlastnosti, ktoré opisujú niektoré
mýty, kde sa bohom pripisujú rôzne neschopnosti a�nemorálnosti. Boh
musí byť oveľa dokonalejší ako my ľudia a�svet, v�ktorom žijeme. Musí
poznať všetko, čo je len možné poznať ( je vševediaci), a�musí byť dosta-
točne mocný, aby mohol robiť úplne všetko, čo chce ( je všemohúci). Ak
vie skutočne všetko a�všetko je v�jeho moci, musí byť aj morálne dokonalý.
Nikdy si slobodne nevyberá to, čo je zlé, pretože plne chápe zlobu a�jej
dôsledky a�nie je ničím nútený, ani priťahovaný, aby konal zle. Ak Boh má
aj plnosť života, jeho život nemôže byť pomíňajúci, ako je život človeka.
Musí ho mať v�plnosti všetok naraz, aby nič nestrácal a�na nič nemusel
čakať. Preto nemôže mať časové trvanie, musí byť nadčasový a�absolútne
jednoduchý. V�ňom žiť, milovať, myslieť, uvažovať, rozlišovať, rozhodovať
a�konať musí byť jediným bezhraničným „aktom“, ktorý obsahuje všetko,
môže urobiť všetko a�vie všetko o�všetkom. Každé omeškanie, váhanie,
pochybovanie, čakanie na to, ako sa veci vyvinú, sú znakom nedokonalos-
ti, neúplnosti, ktorú nemožno pripisovať Bohu. Len takto chápaný Boh si
zaslúži našu plnú náboženskú úctu. Podľa toho sa musí interpretovať všet-
ko, čo hovoríme o�Bohu, aj Sväté písmo. Všetko odlišné, čo sa o�ňom ho-
vorí v�literatúre, v�poézii na priblíženie Božieho života, treba brať len
metaforicky, nie doslova.

Pri týchto dvoch prístupoch si bežný človek ani neuvedomí, že sme
sa celkom logicky a�prirodzene dopracovali ku dvom odlišným pojmom
Boha. Nejde o�jednoduché rozlíšenie medzi „Bohom náboženstva a�Bo-
hom filozofov“ (Pascal) v�tom zmysle, že v�prvom prípade by išlo o�živého
osobného Boha, s�ktorým komunikujeme, a�v�druhom len o�akýsi metafy-
zický princíp celého stvorenia. Zástancovia oboch pojmov Boha tvrdia, že
ide o�osobného Boha, ktorý sa zjavuje a�komunikuje v�Písme, a�o�Boha,
ku ktorému sa dopracúva aj prirodzený rozum pri hľadaní príčiny sveta.
Ide však o�radikálne odlišné chápanie Božieho jestvovania. Systematická
filozofická analýza tým, že objasňuje tieto pojmy, zároveň vyhrocuje roz-
diely medzi nimi a�poukazuje na ich nekompatibilitu. Najvypuklejší roz-
diel je v�tom, že v�prvom prípade hovoríme o�Bohu jestvujúcom v�čase
a�v�druhom mimo času. Podľa tejto základnej odlišnosti sú upravené aj
ďalšie Božie atribúty. (Nemyslí sa samozrejme večnosť alebo nečasovosť
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na spôsob večnej existencie abstraktných čísel alebo výrokov, ale celkom
konkrétne jestvujúceho Boha.)

Na zdôraznenie, že nejde len o�akési abstraktné úvahy, je vhodné
poznamenať, že katolícki teológovia sa obyčajne prikláňajú ku druhému,
klasickému alebo tomistickému, bezčasovému pojmu Boha, podobne ako
aj židovský autor Moises Majmonides (1135 – 1204) a�islamský autor Avice-
na (980 – 1037). Od čias Augustína (354 – 430) až po časy G. W. Leibniza
(1646 – 1716) filozofi takmer vždy pracovali s�takýmto pojmom Boha. Sú-
časní, najmä protestantskí teológovia sa prikláňajú k�prvému, takzvané-
mu personalistickému chápaniu, ktoré je bližšie biblickému pojmu.1 Cel-
kove možno povedať, že väčšina súčasných kresťanských teistov (filozo-
fov, ktorí sa zaujímajú o�náboženské otázky) pracuje vedome, či nevedome
práve s�takýmto prvým pojmom. Tento fakt má za následok rozdelenie
medzi filozofmi, teológmi, ako aj náboženskými tradíciami.

Dôležitú úlohu pri špecifikovaní pojmu Boha zohrávajú aposteri-
órne argumenty pre Božie jestvovanie, ktoré majú dosah aj na pojem Boha.
V�tomto kontexte je rozhodujúce, ako sa postuluje príčina vesmíru. Prvá
príčina musí mať vlastnosti, ktoré majú väčšiu vysvetľujúcu silu ako iné
komparatívne filozofické a�prírodovedecké vysvetlenia, či už teistické ale-
bo ateistické. Od tejto vysvetľujúcej sily závisí aj chápanie Božích atribú-
tov, ktoré majú byť také, aby zodpovedali čo najlepšiemu príčinnému vy-
svetleniu. Pre nejednotnosť pri vysvetľovaní príčinnosti existuje aj viacero
lepších, či horších argumentov pre Božie jestvovanie. Preto je potrebné
zohladňovať každého jednotlivého autora osobitne, ako sa mu podarilo
rozumne zdôvodniť jeho pojem Boha v�celkovej filozofickej perspektíve.
Čím väčšia šírka a�hĺbka celkového teistického vysvetlenia, prípadne súvis-
losť s�inými všeobecne prijatými teóriami, tým dôveryhodnejšie je i�jeho
zdôvodnenie pojmu Boha.

Skôr ako prídeme k�hlbšej analýze spomenutých dvoch pojmov
Boha, je vhodné dodať, že okrem nich existujú aj iné koncepcie, ktoré
majú tiež za cieľ vysvetliť existenciu sveta a�jeho poriadok, ale zakladajú
sa na iných filozofických princípoch (prípadne tradícii).2 Jedným z�nich je
napríklad Boh postulovaný v�kontexte procesuálnej teológie3, alebo je to

1 Treba zdôrazniť, že nejde o�„personalizmus“, ktorý sa rozvinul v�kontexte kontinentálnej filozofie
minulého storočia.

2 Medzi diskutovanými koncepciami možno nájsť aj menej polarizované postoje s�menšími kvalitatívny-
mi rozdielmi. Napríklad z�hľadiska Božej bezčasovosti možno rozlišovať rôzne stupne bezčasovosti
v�závislosti od toho, koľko časových vlastností – napríklad (1) existovanie „pred“ a�„po“ iných časových
udalostiach, (2) byť prítomný, (3) existovať pred časom alebo po čase – autor uvádza a�koľko ich
vylučuje. Spomínané dva prípady sú skôr hraničnými prípadmi, keď Boh je, alebo nie je v�čase.

3 Procesuálny teizmus nadväzuje na filozofiu Alfreda N. Whiteheada (1861 – 1947) a�Charlesa Hartshor-
na (1861 – 2000), ktorí pokladali za podstatnú vlastnosť Boha jeho plnú prítomnosť a�spoluúčasť
v�časovom procese. Boh je otvorený vplyvom sveta. Na Slovensku sú v�tejto oblasti známe práce
Rastislava Nemca: NEMEC, R.: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie. Trnava : Dobrá kniha,
2009; NEMEC, R.: Whiteheadov metafyzický systém a�koncepcia Boha. In: Fides 14 : Zborník
z�filozofického seminára „Veda a�viera“ na Teologickej fakulte TU v�Bratislave 30. marca 2006.
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úplne nepoznateľný Boh, o�ktorom môžeme povedať len to, čím nemôže
byť. Tieto posledné koncepcie práve pre ich slabú vysvetľujúcu silu ne-
vzbudili takú pozornosť ako tie prvé dve.

Odlišnosť medzi dvoma diskutovanými interpretáciami treba brať
vážne, pretože zmysluplnosť a�koherentnosť pojmu Boha je jednou z�pr-
vých podmienok vierohodnosti každého monoteistického náboženstva
a�zohráva dôležitú úlohu v�teizme pri argumentoch pre Božie jestvova-
nie. Ak by sa niektorá z�interpretácií ukázala ako neprijateľná (sama ose-
be protirečivá alebo nedostatočná na opis Boha), stratila by svoje opod-
statnenie a�celé náboženstvo na nej postavené by stratilo vierohodnosť.
Dôležité je tiež to, že ak by bola pravda, čo hovoria zástancovia jedného
pojmu proti iným, potom by bol základný náboženský pojem „Boh“ ne-
zrozumiteľný (prázdny alebo protirečivý), alebo aspoň nedostatočný.
V�každom prípade by boli oslabené základy racionálnej dôveryhodnosti
každého monoteistického náboženstva. Od každého teistu sa preto vyža-
duje jasná koncepcia a�čo najlepšie zdôvodnenie.

Klasický pojem Boha (Augustín,
Boethius a�Tomáš Akvinský)
Čo viedlo kresťanských mysliteľov pri formovaní ich pojmu Boha?

Svätého Augustína viedlo čítanie Písma a�porovnanie s�Aristotelom. Vo
svojich Vyznaniach hovorí:

„K čomu to bolo, keď okolo mojej dvadsiatky sa mi dostalo do rúk
Aristotelovo dielo Desať kategórií? (...) Mysliac si, že absolútne všet-
ko existujúce je pochopené cez kategórie, pokúšal som sa koncipo-
vať aj teba, Bože, ktorý si úžasne jednoduchý a�nemenný, akoby si
aj ty bol subjektom s�atribútmi veľkosti a�krásy. Chápal som to tak,
akoby tieto vlastnosti boli v�tebe ako v�nejakom fyzikálnom telese.
Ale ty sám si svojou vlastnou veľkosťou a�svojou vlastnou krásou.“4

Keďže Boh je identický so svojimi atribútmi („je svojou vlastnou krá-
sou“), ak by stratil čo len jeden zo svojich atribútov, napríklad svoju morál-
nu dobrotu alebo všemohúcnosť, už by nebol Bohom. V�tom spočíva jeho
absolútna jednoduchosť a�dokonalosť. O�Božej večnosti Augustín hovorí:

„Aj keď si jestvoval predtým, ako [existoval] čas, ty si ho predchá-
dzal, ale nie v�čase. Ak by to bolo tak, nemohol by si jestvovať pred
časom. Je to večnosť, ktorá je nad časom a�je nikdy nekončiacou

Bratislava, 2007, s. 23–38; NEMEC, R.: Whiteheadova koncepcia vedy. In: Studia Aloisiana : Ročen-
ka TF TU 2005. Trnava : Dobrá kniha, 2005; NEMEC, R.: Koncepcia procesu vo filozofii Alfreda
Northa Whiteheada. Bratislava, 2006.

4 AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava : Lúč, 1997, 4. kniha, 15. kapitola, odsek 28–29, s. 111.
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prítomnosťou. Vďaka nej si naraz pred všetkým minulým [časom]
a�po všetkom budúcom čase. (...) Je preto pravda, že ak by si nič
nestvoril, neexistoval by ani čas, pretože samotný čas si stvoril ty.“5

Dionýzius Pseudo-Areopagita (alebo Pseudo-Dionýzius, koniec 5.
storočia – začiatok 6. storočia) učil, že ak nejaký atribút pripíšeme Bohu,
musíme ho hneď aj negovať, pretože naše pojmy nemôžu dosiahnuť Bo-
žiu podstatu. Boh je viac, než môžeme vypovedať, on je viac než všetky
naše tvrdenia alebo popierania.6 Ľudsky je možná len negatívna, akási
mystická teológia, ktorá hovorí, čím Boh nemôže byť. Veľká dôležitosť je
tu pripísaná nekonečnosti Božej (a jeho atribútov). Ide o�radikálnejší
postoj v�otázke poznania Boha, ako mal Augustín (a neskôr Tomáš Akvin-
ský). Boh je úplne „nad“ ľudskou logikou a�jazykom. Nepríjemným dô-
sledkom takéhoto dionýzovského obratu je, že teizmus postavený na ta-
komto pojme Boha nemá takmer nijakú vysvetľujúcu silu a�viera v�neho je
predovšetkým vecou osobnej voľby. Viera ako taká je skôr vecou otvore-
nosti a�ochoty prijať Boha a�nemá nič spoločné s�rozumovým uvažova-
ním, pretože ho úplne presahuje. Je paradoxné, že s�takýmto postojom
by mohli súhlasiť aj agnostici a�ateisti. Jediný rozdiel je, že ateisti sa roz-
hodujú proti nemu.

Veľmi dôležitý prvok do augustínovského chápania Božích vlastností
vniesol Boethius (475 – 524). Myšlienka plnosti Božieho života ho viedla
k�definícii Božej večnosti ako „úplného, simultánneho a�dokonalého vlast-
nenia bezhraničného života“7. Ak má byť Boží život dokonalý, nemôže pre-
chádzať z�jedného okamihu do ďalšieho. Nemôže byť rozložený v�čase, ale
Boh ho musí obsiahnuť všetok naraz. Boží život nemôže ubiehať, ako ubie-
ha náš, on ho vlastní všetok v�celej jeho plnosti, on je život v�plnosti. Život
odlišuje Božiu večnosť od čírych platoník, ako sú čísla a�večné pravdy (ako
aj od koncepcie Boha ako prvej neosobnej príčiny alebo princípu8).

Podľa Tomáša Akvinského (1224 –1274) Boh je nemenný a�bezčaso-
vo večný, pretože je absolútne jednoduchý. Len takto je zaručená jeho
dokonalosť v�tom najvyššom stupni. Boh nemá časové trvanie, jeho život
neplynie, ale pritom Boh spolujestvuje so svojím stvorením, spolujestvuje
s�ním nepohyblivo v�každom okamihu časového aktuálneho kontinua.
Nemožno povedať, že Božia činnosť predchádza účinok, ale len že úči-
nok je aktívnou prítomnosťou príčiny. Tomáš píše: „Nič nám preto nebrá-
ni, aby sme povedali, že Boh je činný od večnosti a�účinok (...) existoval
v�tom čase, keď to On od večnosti rozhodol.“9 Je tu však jedna zvláštnosť,

5 AUGUSTÍN: Vyznania, 11. kniha, odsek 13–14.
6 Porov. PSEUDO-AREOPAGITA, D.: De divinis nominibus. Český preklad: AREOPAGITA, Dionýsios:

O�mystické teologii : O�Božích jménech : S�komentáři sv. Maxima Vyznavače. Praha : Dybbuk, 2007.
7 BOETHIUS: Consolationes philosophiae, V.
8 Otázka, ako pripísať život prvej príčine, je naliehavá aj v�Tomášových piatich cestách, kde prvá

príčina je to, čo „všetci (myslí sa kresťania) chápu ako Boha“.
9 TOMÁŠ AKVINSKÝ: Summa contra Gentiles, 2, 35, 3.
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ktorú treba zdôrazniť. Pre Tomáša Boh nemení veci, ale ich tvorí z�ničoho
a�je činný, len nakoľko tvorí. Ak sa má čosi zmeniť, tak to musí najprv exis-
tovať, a�Boží stvoriteľský akt (činnosť) má zdôvodniť práve túto existen-
ciu. Odbornejšie povedané, má príčinne vysvetliť esse (akt existovania)
všetkého existujúceho. V�tomto spočíva aj prirodzenosť takzvanej prvot-
nej príčinnosti, na rozdiel od druhotnej (prírodovedeckej) príčinnosti.

Pri takejto pomerne zvláštnej koncepcii príčinnosti Tomáš učí, že
o�Bohu môžeme pravdivo hovoriť len prostredníctvom analógie. Základ-
ná myšlienka je, že slová môžu dostať významy, ktoré nie sú ani jedno-
značné (také isté ako v�bežnom použití), ani mnohoznačné (celkom roz-
dielne od bežného významu), ale analogické.10 Analógia pri hovorení
o�Bohu spočíva v�trojakom výroku: potvrdenie (via afirmativa): „Boh je
dobrý“, negácia (via negationis alebo negativa): „Boh nie je tak dobrý
ako jeho stvorenia“, a�eminentnosť (via eminentiae): „Boh je radikálne
lepší ako jeho stvorenia“. Všetky tri výpovede možno pravdivo vypovedať
o�Bohu a�je potrebné ísť až na maximálnu hranicu absolútnej jednodu-
chosti a�dokonalosti. Tomáš popiera, že by sme mohli robiť len negatívnu
teológiu, ako to nachádzame u Dionýzia. Boh je absolútne dokonalý
a�jednoduchý a�Božie vlastnosti vytvárajú jedinú podstatu aj napriek tomu,
že sú odlíšené v�našom rozume. Základom hovorenia o�Bohu (nášho po-
znania Boha) je preto atribučná analógia (analogia proportionalis),
v�ktorej dávame do vzťahu Božie vlastnosti a�vlastnosti stvorenia.

Je zrejmé, že Tomášova analógia vychádza z�príčinnosti. Účinok
(stvorenie) akosi odráža (prvú) príčinu a�príčina je poznaná na základe
účinku.11 Analógia neznamená, že príčina je ako účinok, ani že príčina vy-
zerá ako účinok, ale príčina vysvetľuje existenciu účinku. Preto pojem Boha
nezávisí len od zvolenej analógie, ale hlavne od toho, z�akej koncepcie
príčinnosti vychádzame. V�prípade Tomáša príčinnosť nadväzuje na rozlí-
šenie medzi esenciou a�existenciou, ktoré je typické pre jeho metafyziku.

Augustínova, Boethiova a�Tomášova teória spoločne utvárajú kla-
sický alebo tradičný pojem Boha.

Personalistický pojem Boha
Druhý spomínaný pojem Boha je tiež analogický a�v�konečnom

dôsledku sa takisto zakladá na príčinnosti. Nezahŕňa však číry akt jestvo-

10 O�analogickom hovorení o�Bohu: TOMÁŠ AKVINSKÝ: Teologická suma, I, q. 13.
11 Tomáš robí aj hlbšie rozlíšenia súvisiace s�príčinnosťou, vďaka ďalším pojmom: Meno (nomen)

označuje pojem rozumu (conceptio intellectus), ktorý má nejaký obsah (ratio) o�danej veci (res).
(Porov. TOMÁŠ AKVINSKÝ: Teologická suma, I, q. 13, a. 4. co.) Podrobnejšie o�analógii a�príčinnosti
v�Teologickej sume a�niektorých nejasnostiach, ktoré s�nimi súvisia: VOLEK, P.: Analýza jazyka
hovorenia o�Bohu (analógie) u Tomáša Akvinského. In: DVOŘÁK, P. (ed.): Analogie ve filosofii
a�teologii. Brno : CDK, 2007, s. 107–117.
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vania, v�ktorom by sa všetky Božie vlastnosti zjednocovali. Nejde ani
o�pojem mystický (kde Boh je úplne neznámy), ani procesuálny. Duns Sco-
tus (1266 – 1308) hovorí:

„Všimnime si napríklad formálne pojmy »múdrosť« alebo »rozum«
alebo »vôľa«. Tieto pojmy sú predovšetkým uvažované jednodu-
cho samy osebe a�absolútne. Pretože tento pojem [použitý na opis
Boha] nezahrnuje nijakú nedokonalosť, ani ohraničenie, nedoko-
nalosti, ktoré sa s�ním spájajú vo stvoreniach, sú odstránené. Za-
chovávajúc ten istý pojem »múdrosti« a�»vôle«, pripíšeme Bohu
– ale v�najdokonalejšom stupni.“12

Pre Dunsa Scota najdokonalejší stupeň, ktorý vyjadrujú tieto slová,
neobsahuje nijaké obmedzenia, ktoré by boli prekážkou ich aplikácie na
Boha. Významy slov opisujúcich Božie vlastnosti sa nezjednocujú navzá-
jom v�jedinom nutnom akte jestvovania, a�preto pojem Boha nezahŕňa
úplnú bezčasovosť, ani absolútnu nemennosť.

Medzi súčasnými autormi R. Swinburne zdôrazňuje, že Božie vlast-
nosti musia byť definované tak, aby boli zmysluplné a�koherentné, a�to na
základe analógie s�človekom. Tomášov pojem tieto podmienky nespĺňa.13

Podľa Swinburna Boh je „čosi ako »osoba« bez tela (t. j. duch), ktorá je
[večne trvajúco] večná [v podstate nemenná], slobodná, schopná urobiť
čokoľvek, dokonale dobrá, je priliehavým objektom ľudskej nábožnosti
a�poslušnosti, stvoriteľom a�udržovateľom vesmíru“14. Vlastnosti, ktoré ro-
bia tento pojem odlišným od klasického, znamenajú, že Boh je duch (bez
tela) a�že Boh je v�čase (nie vo fyzikálnom čase, ale v�čase v�„minimálnom“
zmysle slova), a�z�takejto časovej perspektívy aj vníma svet a�je prítomný
vo svete.

Pri takomto pojme Boha východisková myšlienka je, že Boh je oso-
ba, ktorá má vlastnosti podobné tým, ktoré má ľudská osoba a�ktoré sú
opísané vo Svätom písme. A�napriek tomu, že sa Bohu pripisujú vlastnosti
v�nezvyčajnom stupni a�v�nezvyčajnej kombinácii, nedochádza tu k�radi-
kálnemu prechodu, k�absolútnej jednoduchosti. Podľa Swinburna pri de-
finovaní Boha nemožno ísť až tak ďaleko (a už vôbec nie donekonečna),
lebo s�radikálnosťou úprav sa vytráca význam slov a�vytvárajú sa protire-
čenia s�inými tézami, ktoré tvoria podstatnú súčasť kresťanského teizmu.

Podľa Swinburna ku protirečeniu dochádza pri bezčasovom defi-
novaní (1) Božej slobody, (2) Božieho poznania časových faktov (indexi-
kálov) a�(3) Božej príčinnosti. Ako by sa napríklad Boh mohol slobodne
rozhodnúť pre jednu z�možných alternatív vývoja tohto sveta, ak je už od
večnosti rozhodnutý pre jednu z�nich? Ako by mohol vedieť, koľko je ho-

12 DUNS SCOTUS: Philosophical Writings. Prel. Allan Wolter. Indianapolis (IN) : Cambridge, 1987, s. 25.
13 Porov. SWINBURNE, R.: The Coherence of Theism. Oxford : Clarendon Press, 1993, s. 74–87.
14 SWINBURNE, R.: The Coherence of Theism, s. 1.
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dín práve teraz, keď všetky minulé a�budúce „teraz“ sú rovnakým spôso-
bom prítomné v�jeho mysli? Ako by Boh mohol svojím slobodným roz-
hodnutím zapríčiniť existenciu vesmíru, ak nemá nijaký časovo podmie-
nený príčinný vzťah k�tomuto svetu? Ako by mohol príčinne udržiavať
v�existencii časový vesmír? Ako by mohol odpúšťať, poslať svojho Syna na
svet a�prijať ho späť do svojej slávy, ak je úplne mimo akéhokoľvek času
a�bez akejkoľvek možnosti zmeny?

Podľa Swinburna (1) Božie slobodné rozhodnutie pre niektorú
z�možností musí byť vykonané na základe predchádzajúceho úmyslu a�sa-
motné rozhodnutie musí byť uskutočnené v�čase danej činnosti. Osoba,
ktorá sa nemôže vôbec meniť (ktorá nemôže najprv nechcieť a�potom
chcieť), nemôže rozhodovať o�svojej vlastnej činnosti v�čase.15 (2) Ak má
Boh poznať časovo sa odvíjajúcu skutočnosť, musí poznať dve časovo
oddelené udalosti ( jednu napríklad v�roku 587 pred Kristom a�druhú v�roku
1995) v�jednom a�tom istom akte poznania, čo je podľa Swinburna nezmy-
sel.16 Podobne, ak by bol Boh nadčasový a�simultánne jestvujúci s�časovými
udalosťami, ktoré sa odohrali včera, dnes a�zajtra, potom aj tieto udalosti
by sa museli udiať simultánne, čo je podľa neho tiež nezmysel.17 (3) Ak
Boh čosi tvorí, tak to musí zapríčiniť svojou činnosťou pred alebo počas
toho, ako táto vec vzniká. Zvlášť to platí, ak Boh pôsobí bezprostredne
(niektoré úmysly môžu byť uskutočnené prostredníctvom prírodovedec-
kej alebo inej príčinnosti). Aj keď odpúšťa, karhá, upozorňuje svoje stvo-
renia tak, ako je to v�Písme, musí to robiť pred alebo po iných časových
udalostiach.18 Ak by bol absolútne nemenný, nemohol by niečo nerobiť
a�potom to začať robiť (napríklad odpúšťať). Musel by mať úmysly a�postoje
fixované už od večnosti, čo by ho urobilo neživou vecou, a�nie osobou,
ako sa postuluje v�teizme. Navyše, Božie jestvovanie v�jednom bezčaso-
vom okamihu protirečí tomu, čo vieme o�čase, pretože v�skutočnosti sa
v�jednom okamihu nič neudeje. Keď hovoríme o�niektorom okamihu, ide
o�hraničný bod („televízny program trval do 21.20“) alebo o�veľmi krátky
časový interval („je 11.25“).

Je pozoruhodné, že Boethius sa prepracoval k�bezčasovému pojmu
Boha pri hľadaní zmysluplnej definície ničím neohraničenej plnosti života
a�vševedúcnosti, a�pri tom istom úsilí R. Swinburne prichádza práve
k�opačnému výsledku, k�nutnej časovosti. Podobne hľadanie prvej príčiny,
ktoré viedlo Tomáša Akvinského k�číremu (bezčasovému) aktu Božieho
jestvovania, Swinburna viedlo k�definícii Božej vôle, ktorá musí nutne obsa-
hovať časový prvok, ak má byť skutočne príčinou sveta. Vo Swinburnovom
systéme sa Boh na základe vlastnej voľby stáva zajatcom času. Inak poveda-
né, „čas nečaká na nikoho, ani na Boha“ (Wierenga). Je to logicky nutný

15 Porov. SWINBURNE, R.: The Coherence of Theism, p. 222.
16 Porov. SWINBURNE, R.: Is There a�God? Oxford : Oxford University Press, 1996, s. 9.
17 Porov. SWINBURNE, R.: The Coherence of Theism, s. 228.
18 Porov. SWINBURNE, R.: The Coherence of Theism, s. 229.
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dôsledok jeho slobodného rozhodnutia stvoriť svet. Takéto rozhodnutie
všemohúceho Boha podľa Swinburna nevytvára nijaké protirečenia v�rámci
teizmu a�neoberá Boha o�jeho dôstojnosť. Naopak, je to bezčasová kon-
cepcia, ktorá vnáša do teizmu protirečenia. Ak sa chce teista vyhnúť týmto
protirečeniam, musí siahnuť po veľmi zvláštnej analógii, ktorá podľa Swin-
burna vnáša do teizmu závažné problémy, bez ktorých sa dá zaobísť.

Súčasné diskusie
V posledných tridsiatich rokoch živú diskusiu o�časovosti a�nadča-

sovosti Božej vyvolal článok Večnosť (Eternity) od Eleonory Stumpovej
a�Normana Kretzmanna (1981).19 Autori na základe Boethiovej definície
večnosti zdôrazňujú, že večnosť Božiu nemožno chápať ako nejaký oka-
mih (ako bod). Večnosť treba vnímať ako „bezčasové trvanie“. Absolútne
„teraz“ v�našom vedomí je potrebné roztiahnuť do ničím neohraničené-
ho trvania, ktoré je bez minulosti a�budúcnosti.

Podľa článku problém Swinburna a�iných kritikov je v�tom, že neu-
chopili význam takejto večnosti a�večného simultánneho jestvovania. Ne-
jde o�bezčasový okamih v�čase (s dĺžkou Dt = 0). Ide o�dvoch odlišných
pozorovateľov a�jeden je v�čase a�druhý mimo neho. Ak dôsledne rozlišu-
jeme časové významy slov od bezčasových, nedochádza k�nijakým proti-
rečeniam. Neexistuje nijaké protirečenie medzi tým, že Boh má veci pre-
myslené, naplánované a�rozhodnuté vo svojej bezčasovej mysli, a�tým, že
to, čo sa rozhodol uskutočniť v�čase, sa aj uskutoční vtedy a�takým spôso-
bom, ako to rozhodol. K�podobným veciam dochádza aj v�ľudskom vedo-
mí, keď sa človek pre niečo rozhodne v�jednom okamihu a�potom to nie-
koľko rokov uskutočňuje. V�prípade Boha sa veci nutne udejú tak a�vtedy,
ako to rozhodol, bez toho, že by v�ňom prebiehali zmeny. Takáto večno-
časová simultánnosť nie je tranzitívna, a�preto dve udalosti odohrávajúce
sa v�odlišnom čase, ale pritom simultánne s�bezčasovým pozorovateľom,
nie sú navzájom simultánne. Ani nie je pravda, ako hovorí Swinburne, že
všetko, čo sa udeje, nutne sa udeje v�čase.

Takéto prehĺbenie chápania večnosti, predovšetkým jasné oddele-
nie dvoch perspektív, neostalo bez odozvy. Z�početných kritík článku Stum-
povej a�Kretzmanna bol azda najdôležitejší príspevok Paula Fitzgeralda
z�roku 1985, na ktorý Stumpová a�Kretzmann odpovedali v�roku 1987.20 Po-

19 Porov. STUMP, E., KRETZMANN, N.: Eternity. In: Journal of Philosophy, roč. 78, 1981, č.�8, s. 429–
458; STUMP, E., KRETZMANN, N.: Eternity. In: MORRIS, T. (ed.): The Concept of God. Oxford :
Oxford University Press, 1987, s. 219–252; STUMP, E., KRETZMANN, N.: Eternity, Awareness, and
Action. In: Faith and Philosophy, 9, 1992, s. 464-465.

20 Porov. FITZGERALD, P.: Stump and Kretzmann on Time and Eternity. In: Journal of Philosophy, roč.
82, 1985, č.�5, s. 260–269; STUMP, E., KRETZMANN, N.: Atemporal Duration : A�Replay to Fitzge-
rald. In: The Journal of Philosophy, roč. 84, 1987, č.�4, s. 214–219.
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dľa Fitzgeralda táto teória protirečí Božej jednoduchosti a�nemennosti a�je
nekoherentná, pretože každé trvanie, aj to bezčasové, musí mať etapy (sub-
phases). Ich ubiehanie konštituuje čas.21 Stumpová a�Kretzmann odpove-
dajú, že vo večnom trvaní nie sú nijaké etapy a�že ich koncepcia neobsahu-
je nijaké protirečenie. Opäť ide o�nepochopenie večnosti, pretože sa pre-
mieta časové trvanie do bezčasového. Swinburne sa vyjadruje, že nevidí, čo
by mohlo „bezčasové trvanie“ znamenať.22 Podľa neho ide o�prázdny po-
jem. Podobne pre W. L. Craiga bezčasové trvanie nedáva zmysel a�len veľ-
mi ťažko si možno predstaviť, že by sa v�Bohu absolútne nič nezmenilo, keď
vstúpil do nového príčinného vzťahu so stvorením a�stal sa jeho udržiava-
júcou príčinou.23 Psychologicky vnímaná prítomnosť roztiahnutá bez časo-
vých hraníc nemá podľa neho ontologický význam.

Pod vplyvom kritiky sa teda diskusia presunula od upodozrievania
z�protirečení v�bezčasovej koncepcii (Swinburne) ku hľadaniu hlbšieho
možného významu bezčasového jestvovania Boha. Kritici Božej bezčaso-
vosti očakávajú pozitívnu definíciu bezčasového trvania (alebo bezčaso-
vej existencie) a�neuspokojujú sa s�neprítomnosťou protirečení, na ktoré
apeluje Stumpová a�Kretzmann.

Treba tiež zdôrazniť, že problémy s�„bezčasovým trvaním“ majú aj
zástancovia bezčasovosti. Paul Helm, dlhodobý obhajca Božej jednodu-
chosti (a bezčasovosti) hovorí, že tento pojem je nedostatočný na zachy-
tenie večnosti, pretože je „infikovaný časom“.24 Pri skutočnej bezčasovos-
ti musíme vylúčiť akékoľvek trvanie a�akýkoľvek časový vzťah Boha k�nám.
Proti Swinburnovi hovorí, že ten už vôbec nepochopil časovo večnú si-
multánnu existenciu. No keď sa Helm pokúša o�hlbšie objasnenie Božie-
ho jestvovania, naráža na hranice ľudského poznania (analógie) a�uzná-
va, že Boží spôsob jestvovania nepoznáme. Je to podľa neho prirodzený
dôsledok Božej dokonalosti.

V súčasnosti existujú početné články, zbierky článkov a�knihy, ktoré
sa zaoberajú problematikou časovosti v�pojme Boha.25 Otázkou stále zostá-
va, či pojem bezčasového trvania, ako ho definovali Stumpová a�Kretzmann,

21 Porov. FITZGERALD, P.: Stump and Kretzmann on Time and Eternity. In: Journal of Philosophy, roč. 82,
1985, č.�5, s. 262.

22 Porov. SWINBURNE, R.: Reply to Stump and Kretzmann. In: Faith and Philosophy, 13, 1996, 3, s. 413–414.
23 Porov. CRAIG, W. L.: The Eternal Present and Stump-Kretzmann Eternity. In: American Catholic

Philosophical Quarterly, 73, 1999, 4; CRAIG, W. L.: The Eternal Present and Stump-Kretzmann
Eternity. In: http://www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/origin.html (17. 1. 2011).

24 Porov. HELM, P.: Eternal God. Oxford : Oxford University Press, 2010.
25 Porov. CRAIG, W. L.: The Eternal Present and Stump-Kretzmann Eternity. In: American Catholic

Philosophical Quarterly, 73, 1999, 4; HELM, P.: Eternal God, 2010; MORRIS, T. V.: The Concept of
God, 1987; MORRIS, T. V. (ed.): Divine and Human Action, 1988; GANSSLE, G. E., WOODRUFF,
D.�M. (ed.): God and Time : Essays on the Divine Nature. Oxford : Oxford University Press, 2002. So
štúdiami o�pojme Boha a�jeho činnosti súvisia aj početné štúdie o�ľudskej činnosti v�kontexte
metafyziky mysle: CASTELLANI, F., QUITTERER, J. (ed.): Agency and Causation in the Human
Sciences. Paderborn : Mentis, 2007; LOWE, E. J.: Personal Agency. Oxford : Oxford University Press,
2008; KIM, Jaegwon: Essays in the Metaphysics of Mind. Oxford : Oxford University Press, 2010.
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alebo všeobecne pojem bezčasového jestvovania, nie je len prázdnym
pojmom, ktorý je produktom našej predstavivosti a�dôsledkom nedôsled-
ného myslenia, či nie je len abstraktným pojmom, ktorý nemá nijakú, alebo
len veľmi slabú vysvetľujúcu silu v�porovnaní s�časovou koncepciou.

Náčrt celkovej syntézy
Zo súčasného stavu diskusie vyplýva, že obe možnosti sa zdajú logic-

ky možné (koherentné). Viaceré Božie atribúty možno koherentne vysvetliť
časovo aj bezčasovo. Niet pochýb napríklad o�tom, že Boh môže byť pra-
meňom morálnych záväzkov (prikázaní) alebo základom ľudskej etiky, či je
v�čase, alebo mimo neho. Otázky o�takejto logickej možnosti Božieho časo-
vého či bezčasového jestvovania však nedávajú uspokojivú odpoveď. Je
potrebné zvažovať, ktoré interpretácie Božích atribútov najlepšie vystihujú
Božiu podstatu a�ponúkajú najlepšie vysvetlenie sveta. V�tomto ohľade je
rozhodujúca definícia Božej vševedúcnosti a�Božej činnosti.

Príčinou ťažkostí s�pojmom Božej vševedúcnosti je fakt, že nie je
celkom jasné, čo znamená čosi poznať. Niektoré koncepcie vševedúcnosti
sú celkom jasne kompatibilné s�bezčasovosťou. Boh môže napríklad
v�jednom okamihu poznať (chápať) všetku inteligibilnú štruktúru sveta
bez akejkoľvek zmeny, podobne ako i�my chápeme mnohé veci rovnakým
spôsobom, aj keď pozorujeme zmeny v�správaní týchto vecí. Ťažkosť však
je s�Božím poznaním časových faktov, ktoré závisí od toho, či sú vôbec
časové fakty ako také poznateľné (inteligiblitné). Pre ľudskú inteligenciu
sú potencialitou, v�ktorej človek hľadá inteligibilnú formu. Naše abstrakt-
né poznávanie má tendenciu odhliadať od aktuálneho „teraz“, podobne
ako aj od priestoru. Preto používame hodiny a�kalendáre, aby sme zachy-
tili, kedy sa nejaká udalosť uskutočnila, ale bez „teraz“, „potom“ alebo
„vtedy“. Boh však nemá propozičné, ani abstraktné poznanie, nemá hodi-
ny ani kalendár. On pozná bezprostredne podstatu a�inteligibilitu všetkých
existujúcich vecí (a osôb). Ak je bezčasový, všetky „teraz“ sú prítomné v�jeho
mysli rovnakým spôsobom. Neblahým dôsledkom je, že on potom nemá
spôsob, ako by mohol poznať, kde sa v�dejinách ľudstva práve nachádza-
me. Všetko je v�jeho mysli aktuálne prítomné.

Odpoveď na otázku, či Božie poznanie obsahuje aj časový element,
závisí do značnej miery aj od chápania času. Sú časové zmeny reálne,
alebo sa to tak javí len našim zmyslom? Nie je čas len záležitosťou nášho
jazyka? Čo znamená „reálny“ a�čo je „zmena“? Ak je pravdivá časová teó-
ria (typu A), ktorá hovorí, že čas je reálny (minulosť, prítomnosť, budúc-
nosť majú odlišný ontologický status), je otázka, ako môže bezčasový Boh
poznať, stvoriť (zapríčiniť) a�udržiavať v�existencii časové kontinuum, veľ-
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mi naliehavá.26 Je možné, že Boh nepozná rozdiel medzi prítomnosťou
a�minulosťou, a�pritom je ich rozdiel skutočný? Časové teórie Božieho
poznania bez ťažkostí vysvetľujú aj časovú realitu stvorenia, ale bezčasové
teórie Božieho poznania majú vážne nedostatky pri ich vysvetľovaní a�zvy-
čajne musia apelovať na analógiu a�tajomstvo. Ak je pravdivá teória času
(typu B), v�ktorej čas nie je reálny, potom niet problému s�Božou bezča-
sovosťou. Jednoducho Boh nemôže jestvovať v�neexistujúcom čase, ale
práve naopak, musí byť bezčasový, pretože čas je len vecou nášho zmyslo-
vého vnímania a�jazyka, a�nie skutočnej existencie. Tento postoj podpo-
rovali niektoré interpretácie teórie relativity v�minulom storočí, v�ktorých
rozhodujúcu úlohu zohrával Minkowského časopriestor. V�súčasnosti je
vo filozofii veľmi problematické interpretovať existenciu času cez bezča-
sovú teóriu (typu B), a�preto aj Božia bezčasovosť stráca na podpore,
a�tak aj presvedčivosti.27

Rozhodujúca a�ešte komplikovanejšia je však otázka, ako v�kontex-
te súčasnej metafyziky mysle vysvetliť Božiu efektívnu vôľu (teda prvú prí-
činu sveta), ktorá stvorila a�udržiava svet v�existencii (má časové účinky).
Ako východisko treba brať časovú vôľu Stvoriteľa, pretože o�časovom stvo-
riteľovi hovorí prirodzená interpretácia Písma, metafyzika mysle a�vedú
k�nej aj najdiskutovanejšie kozmologické a�teleologické argumenty pre Bo-
žie jestvovanie. Zdá sa, že vôľa takéhoto stvoriteľa podáva najlepšie vy-
svetlenie vzniku a�vývoja vesmíru.

Jedinou výhodou postulácie bezčasovej Božej vôle je, že prejavuje
väčšiu jednoduchosť pri vysvetlení svetového poriadku v�kontexte niekto-
rých (tomistických) argumentov pre Božie jestvovanie. V�teológii posta-
venej na takomto pojme je stvorenie, inkarnácia, spása výsledkom jediné-
ho Božieho rozhodnutia, jediného aktu rozhodovania.28 Takúto koncep-
ciu podporujú veľké osobnosti dejín fi lozofie a�teológie, ako aj
aristotelovsko-tomistická metafyzika. Pravdou zostáva, že doteraz nikto

26 Existujú tri druhy časovej teórie typu A. Podľa (1) prezentizmu je prítomnosť jediným časom, ktorý
existuje. Minulosť a�budúcnosť neexistujú. Podľa (2) zástancov „teórie narastajúceho bloku“ (growing
block view) existuje len minulosť a�budúcnosť, takže realita stále narastá (porov. DEWEESE, G. J.:
God and the Nature of Time. Burlington : Ashgate, 2004, s. 15–89). Podľa (3) „teórie pohybujúceho sa
svetelného lúča“ (moving spotlight view) existuje minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, ale prítomnosť
je ako svetelný lúč, ktorý sa pohybuje naprieč všetkými časmi (porov. DALFERTH, Ingolf U.: God,
Time, and Orientation. In: DALFERTH, I. U. (ed.): The Presence and Absence of God. Tübingen : Mohr
Siebeck, 2009, s. 5).

27 Možno sa stretnúť aj s�opačným postojom. I. U. Dalferth napríklad hovorí, že teória relativity je
v�konflikte s�prézentizmom, v�dôsledku čoho „takmer všetci metafyzici a�filozofi fyziky prijímajú
statickú teóriu [času]“. (DALFERTH, I. U.: God, Time, and Orientation. In: DALFERTH, I. U. (ed.):
The Presence and Absence of God, s. 6; porov. PIERCE, J.: Review of God and Time : Four Views. In:
Faith and Philosophy, 20, 2003, s. 504–509.)

28 D. Edwards hovorí o�jedinom akte sebadávajúcej lásky, ktorý má za následok množstvo špeciálnych
alebo partikulárnych Božích aktov v�dejinách stvorenia. Nakoniec však prichádza k�bodu, keď hovo-
rí, že „z pohľadu teológie nevieme, ako je Boží kreatívny akt činný. To, čo poznáme, je výsledok jeho
činnosti, ale nie samotná činnosť. (...) Čokoľvek môžeme pochopiť o�Bohu, to nie je Boh, ale
konštrukt našej mysle. (...) Preto východné kresťanstvo má dlhú tradíciu apofatickej teológie
(teológie nepoznania) a�západné má pojem docta ignorantia (učená nevedomosť).“ Porov. ED-
WARDS, Denis: How God Acts. Minneapolis (MN) : Fortress Press, 2010, s. 57–60, 63.
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nedokázal, že by pojem bezčasovej božskej príčiny bol protirečivý. Nevý-
hodou tejto koncepcie však je, že (1) jednoduchosť Božia sa odvádza od
esse (akt jestvovania, existencie), čo je metafyzickým konštitutívnym prin-
cípom vecí (a čo Boh ako prvá príčina vlastní v�plnosti). Zdá sa však, že
faktická existencia vecí, ktorá je objektom našej bežnej skúsenosti, môže
byť uspokojivo vysvetlená aj bez takejto metafyzikálnej konštrukcie. Navy-
še, (2) pri spájaní časovej a�bezčasovej existencie nestačí len si predstaviť
Boží bezčasový svet ako akúsi zázračnú krajinu, kde stvoriteľ na čosi len
myslí a�ono sa to skôr či neskôr akosi samo od seba uskutoční. Existujúcu
vec treba efektívne zapríčiniť v�čase. Bez zrozumiteľnej účinnej príčinnos-
ti tu zostáva riziko, že pri hovorení o�Bohu zostaneme pri čírej abstrakt-
nej myšlienke, ktorá nemá nijakú príčinne vysvetľujúcu silu. (3) V�samotnom
bezčasovom pojme Boha dochádza k�ďalším ťažkostiam, ako vysvetliť vzťah
medzi dôvodmi pre stvorenie, slobodným rozhodnutím stvoriť svet a�usku-
točnením tohto stvorenia. Pri absolútnej jednoduchosti sú totiž najlepšie
dôvody zároveň aj príčinami účinkov. Avšak typickým pre osobné rozhod-
nutie je práve to, že subjekt si vyberá (rozhoduje), na základe akých dôvo-
dov chce konať. Ak tam chýba tento prvok, ide o�mechanické „rozhodova-
nie“ (automaticky sa uskutoční to, čo je najlepšie, a�stráca sa zodpoved-
nosť za takéto rozhodovanie); a�ak je viac rovnako dobrých možností, nie
je jasné, ako dochádza k�výberu. Ak Boh robí a�musí robiť len to, čo je
najlepšie, bez toho, že by šlo o�slobodný výber medzi možnosťami, je otáz-
ne, za čo sme Bohu ako jeho stvorenia vďační. Veď on ani nemôže robiť
inak. Ľuďom sme vďační za dobré rozhodnutia, ktoré urobili v�situáciách,
keď mohli robiť inak. U bezčasového Boha také čosi odpadá.

Záver
V súčasnom teizme sa živo diskutuje o�dvoch pojmoch Boha. Roz-

hodujúcou odlišnosťou medzi nimi je časový a�bezčasový charakter Bo-
žích atribútov, najmä Božej vševedúcnosti a�všemohúcnosti. Časová kon-
cepcia Božej všemohúcnosti má lepšiu podporu v�analógii s�ľudskou vô-
ľou, v�súčasnej filozofii mysle, ako aj v�metafyzike, najmä pri vysvetlení
reality času (prézentizmus časovej teórie typu A); treba tiež pridať, že aj
v�súčasných kozmologických argumentoch a�vo Svätom písme. Možná ko-
herentnosť bezčasovej koncepcie nestačí na preváženie tejto podpory
a�nedostatočné objasnenie vzťahu bezčasového poznania a�slobodnej vôle
k�časovému stvoreniu oslabuje jej vysvetľujúcu silu. Vyžaduje sa objasne-
nie a�zdôvodnenie jediného aktu vôle, ktorým sa Boh rozhodol stvoriť
všetko a�všetko udržuje v�existencii. Takýto akt vôle, ktorý je činný v�čase,
v�istom zmysle prejavuje väčšiu konečnú jednoduchosť v�porovnaní so
Swinburnovou časovou koncepciou a�s�ateistickými (vedeckými) vysvetle-
niami, má však slabšiu vysvetľujúcu silu v�porovnaní s�časovou koncep-
ciou. Problémom pre časovú hypotézu môže byť, že ak je Boh v�čase a�s�po-
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stupom času sa rozhoduje tvoriť veci a�odpovedať na ľudské potreby (ich
modlitby) tak, ako to opisuje Swinburne, potom sa teistická hypotéza kom-
plikuje a�tým sa čiastočne oslabuje sila argumentov pre Božie jestvova-
nie. Pridáva sa totiž pomerne veľké množstvo Božích rozhodnutí. Nie je
však jasné, či takáto kritika implicitne nepredpokladá propozicionálne
a�abstraktné poznanie, ktoré Bohu nemožno pripisovať.
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Model náboženského
dialógu Rajmunda Lulla
a�jeho relevancia
pre súčasnosť
Martin Vašek

VAŠEK, M.: Model of Religious Dialogue of Raymundus Lullus and its
Contemporary Relevance. Studia Aloisiana, 3, 2012, 2, s. 67 – 87.
The aim of the paper is to explain the way, how medieveal Christian
thinking confronted itself with other religions and the pagan world. We
want to focus on thinking of the Catalan philosopher Rymundus Lullus
and his work Liber gentili et tribus sapientibus. The work contains signi-
ficant thoughts concerning inter-religious dialogue in Middle Ages. Since
it provides impulses to enforce the dialogue between religions, it re-
mains considerably motivating even today. The analysis of the work will
take into account even interpretations of the contemporary authors. At
the same time the paper outlines some approaches to the problem of
inter-religious dialogue and the dialogue between secularity and belief
in the beginning of the 21th century.
Keywords: dialogue, religion, consensus, objectivity, tolerance

Úvod
Nemecký autor Theodor Pindl nazval španielskeho stredovekého

mysliteľa Rajmunda Lulla (1232 – 1316) protagonistom interkultúrneho di-
alógu.1 Jeho dielo Llibre del gentil e dels tres savis (Liber de gentili et tri-
bus sapientibus – Kniha o�pohanovi a�troch múdrych) z�rokov 1274 – 1276
približuje významné myšlienky dotýkajúce sa medzináboženského dialó-

1 Porov. PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des interkulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom
Heiden und den drei Weisen. Stuttgart : Reclam, 1998, s. 259.
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gu v�stredoveku.2 Okrem toho je zamerané na budúcnosť, pretože nazna-
čuje začiatok tradície siahajúcej cez Mikuláša Kuzánskeho ku Gottholdovi
Lessingovi. Je dokázané, že obaja autori sa inšpirovali dielom R. Lulla.
V�nemalej miere je kniha podnetná i�pre súčasnosť, pretože prináša im-
pulzy na posilnenie dialógu medzi náboženstvami.3

Mojím zámerom je priblížiť, akým spôsobom sa kresťanské mysle-
nie v�stredoveku konfrontovalo s�inými náboženstvami a�s�pohanským sve-
tom – konkrétne upriamiť pozornosť na myslenie katalánskeho filozofa
Rajmunda Lulla. Pri analýze budem prihliadať i�na výklady súčasných au-
torov. Zároveň približujem niektoré prístupy ku problematike medziná-
boženského dialógu a�dialógu sekularity a�viery na začiatku 21. storočia.
V�poslednej časti príspevku preto uvádzam niekoľko myšlienok súčasných
autorov reflektujúcich uvedenú tematiku a�v�závere vyslovujem vlastné
otázky a�kritické pripomienky.

Zároveň chcem poukázať na nový kontext medzináboženského
dialógu, v�ktorom nie je možné prijať Lullovu ideu potvrdiť a�argumen-
tačne zdôvodniť prednosť kresťanstva pred inými náboženstvami a�dokázať
objektívnu platnosť právd kresťanskej viery. Racionálna argumetácia však
môže viesť k�interreligióznej aproximácii, ku kritickému pohľadu na vlast-
né náboženstvo a�na iné náboženstvá. Práve filozofický prístup pokladám
za dôležitý pri formovaní podoby vlastného náboženstva, pri riešení kon-
krétnych teologických (interných náboženských) otázok a�v�procese ná-
boženského dialógu. V�tomto bode vidím Lulla ako autora akcentujúceho
nielen dialóg vôbec, ale i�zdôrazňujúceho racionalitu a�filozofický prístup
pred emocionalitou v�oblasti viery a�náboženstva.

Dejinný kontext
medzináboženského dialógu
Ak sa ohliadneme do obdobia patristiky, Augustín v�polemike

s�novoplatonikom Porfýriom obhajuje výlučný charakter kresťanského ná-

2 Uvedený Lullov spis niektorí autori pokladajú za najkorektnejšiu náboženskú diskusiu v�stredoveku,
porovnateľnú iba s�analýzou troch náboženstiev Ibn Kammunu, ktorý žil v�Bagdade. Pravdou však
je, že neskôr sa Lullus predsa zastáva križiackych výprav, aj pod dojmom skúseností zo severnej
Afriky, kde bol jeho život ohrozený. (Porov. DINZELBACHER, P.: Kritische Bemerkungen zur Ge-
schichte der religiösen Toleranz und zur Tradition der Lessing’schen Ringparabel. In: NVMEN :
International Review for the History of Religions, roč. 55, 2008, s. 15.) P. Volek píše: „Na poslednej
ceste do severnej Afriky bol kameňovaný a�zomrel počas cesty domov v�roku 1316 ako 83- alebo 84-
ročný. Ku koncu života vyzýval aj na účasť v�križiackych výpravách, najmä po páde pevnosti Akko vo
Svätej zemi v�roku 1291.“ (VOLEK, P.: Rajmund Lullus : Život a�dielo. In: Antológia : Patristika
a�scholastika. Trnava : Dobrá kniha, 2009, s. 283.)

3 Porov. PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des interkulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom
Heiden und den drei Weisen, s. 260; VOLEK, P.: Rajmund Lullus : Život a�dielo. In: Antológia :
Patristika a�scholastika, s. 282–285.



Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia ...Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia ...Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia ...Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia ...Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia ... | 69

boženstva ako pravého náboženstva. Otázka univerzálnosti – jedinej ces-
ty vedúcej ku spáse – bola pochopiteľne nielen otázkou kresťanskej teoló-
gie, ale aj filozofickou otázkou. Augustín sa domnieval, že kresťanstvo je
jediné náboženstvo, ktoré pozná všeobecnú cestu na oslobodenie duše.
Táto cesta je spoločnou, univerzálnou cestou pre všetky národy sveta, ako
ukazuje Augustín v�dielach De vera religione a�De civitate Dei.4

Podľa novoplatonika Porfýria však ani východné náboženstvá, ani
nijaká filozofická škola a�ani kresťanstvo nemôžu byť pokladané za uni-
verzálne. Augustín sa usiluje obhájiť kresťanskú predstavu o�jedinom
možnom spôsobe vyslobodenia duší. Pripomína dôležité momenty dejín
spásy, proroctvá, zjavenie, udalosť ohlasovania evanjelia a�jej dôsledky.
Dejiny spásy sú pre neho dôkazom vierohodnosti slov Boha. Všetky pred-
povede boli naplnené. Starozákonné proroctvá majú preto kvalitatívne
iný charakter ako veštby. Augustín pokladá za „neuveriteľnú vec“, že Kristus
vstáva z�mŕtvych a�s�telom vystupuje do neba. Neuveriteľné je podľa neho
tiež to, že svet takúto neuveriteľnú vec uveril. Dokonca i�vzdelanci boli
medzi tými, ktorí prijali posolstvo „ľudí nízkeho pôvodu“. Toto je pre neho
znakom pôsobenia Boha a�tým pravdivosti kresťanstva. Pripomína, že vzde-
lanostná úroveň spoločnosti je pomerne vysoká a�ľudia už neprijímajú
nepodložené správy a�neveria v�zázraky. „Pravdivosť veci“ bola dokázaná
skutočnými zázrakmi; Boh sám potvrdzuje svoje slová.

Jeho úvahy nie sú iba akousi apológiou kresťanstva, ale pokusom
o�predloženie racionálnych argumentov (pádnych dôkazov), zameraných
na potvrdenie výlučnosti, pravosti a�univerzálnosti kresťanstva. Podľa Au-
gustína teda jestvujú dôvody, aby kresťanstvo bolo prijaté – je možné ra-
cionálne zdôvodniť jeho prednosť nielen pred filozofiou, ale aj pred iný-
mi konfesiami. Ako tvrdí Richard Schaeffler, filozoficky zdôvodňoval roz-
hodnutie pre náboženstvo vôbec a�tiež pre určité „pravé“ náboženstvo.5

Pre nastupujúci stredovek bola charakteristická skôr pesimistická
antropológia, nadväzujúca na myslenie Augustína. Spájala sa so známou
zásadou a�Cypriánovou tézou „mimo Cirkvi niet spásy“, a�preto voči iným
náboženstvám prevládal skôr negatívny postoj. Výnimočne sa objavujú
otvorenejšie a�tolerantnejšie prejavy, ako napr. v�liste pápeža Gregora VII.,
ktorý v�roku 1076 píše moslimskému panovníkovi Anzirovi o�jednom spo-
ločnom Bohu, ktorého uctievajú kresťania a�moslimovia. Podobne aj
u�Petra Abelárda sa stretáme s�opustením tradičného antijudaistického
postoja. Vo svojom známom spise Dialogus inter Philosophum, Iudaeum
et Christianum ukazuje rozličné podoby vzťahu k�jednému Bohu v�posto-
joch žida, kresťana i�filozofa.6

4 Porov. AURELIUS AUGUSTINUS: Boží štát X, 32. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005.
5 Porov. SCHAEFFLER, R.: Filosofie náboženství. Praha : Academia, 2003, s. 31–32; VAŠEK, M.: Aure-

lius Augustinus o�vôli, milosti a�predurčení. Bratislava : Iris, 2007, s. 149–159.
6 Porov. HOŠEK, P.: Na cestě k�dialogu : Křesťanská víra v�pluralitě náboženství. Praha : Návrat

domů, 2005, s. 50–52.
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Pápež Innocent III. sa podobne vyslovil za toleranciu voči židom
v�konštitúcii Licet perfidia Iudeorum z�15. 9. 1199. Židia nemajú byť násilne
privádzaní ku krstu, víta sa skôr dobrovoľná konverzia. Odsudzuje sa ich
utláčanie kresťanmi, zakazuje sa narúšať ich kult v�synagógach. Pápež ak-
centuje kresťanskú miernosť, vľúdnosť a�potrebu ich ochrany.7

Z obdobia stredoveku môžeme spomenúť aj dominikána Rajmunda
z�Peňafortu, ktorý inicioval Tomáša Akvinského ku skoncipovaniu Sumy proti
pohanom. Rajmund založil okolo roku 1245 v�Tunise a�Murcii školy pre arab-
ské a�hebrejské misionárske štúdiá. Jeho žiak Rajmund Martí intenzívne roz-
víjal kritickú literárnu činnosť voči moslimom a�židom. Ako je známe, po-
dobne Tomáš Akvinský sa v�prvých kapitolách Sumy kriticky vyjadruje o�islame,
jeho zakladateľovi a�prívržencoch. Argumenty by sme mohli zhrnúť do nie-
koľkých bodov: 1. Mohamed nepodal nijaké dôkazy pravdivosti svojho ná-
boženstva a�spojil pravdivé jadro s�vymyslenými predstavami, 2. jeho uče-
nie a�pôsobenie nebolo podporené nadprirodzenými činmi, ktoré sú dô-
kazom vierohodnosti a�božskej inšpirácie učiteľa pravdy, 3. nebol v�začiatkoch
akceptovaný znalcami „božích vecí“, iba nevzdelanými prívržencami, 4. jeho
príchod a�účinkovanie nedosvedčuje nijaké proroctvo.8

Akvinského soteriologické úvahy síce viedli k�myšlienke implicitnej
viery (fides implicita, Sth II-II, q. 2, a. 7, ad 3) a�krstu túžby (Sth III, q. 68, a.
2), ktoré sú až doteraz súčasťou kresťanskej soteriológie, domnievam sa
však, že jeho postoj k�iným náboženstvám a�predovšetkým k�islamu je vý-
razne kritický.

Akvinský napriek tomu nesúhlasil s�„vynúteným krstom Židov a�Ara-
bov, a�to ani v�prípade krstu detí, kde je rozhodujúci súhlas vôle rodi-
čov“9. Taktiež pripúšťa, že kresťan sa v�istých situáciách môže vzdať „neja-
kého verejného úkonu viery, ktorý by pobúril neveriacich alebo veriacich
bez úžitku pre vieru“10.

Nemôžeme prehliadnuť odlišnú situáciu R. Lulla a�dominikánskych
misionárov, keďže katalánsky učenec bol – ako sám píše – od detstva kon-
frontovaný s�neveriacimi a�žil v�multikultúrnej spoločnosti. Jeho medzi-
náboženský dialóg má teda iný charakter. Ako uvádza T. Pindl, dával dô-
raz na „hermeneutiku druhého“, na skutočný dialóg, ktorý nie je vedený
diktátom na základe už nadobudnutej pravdy.11 Môžeme povedať, že Lul-
lus, inšpirovaný Františkom z�Assisi, prispel k�budovaniu františkánskeho

7 Porov. DENZINGER, H., HÜNNERMANN, P.: Enchiridion symbolorum, definitionum et declaratio-
num de rebus fidei et morum. Freiburg im Br. : Herder, 1991, s. 339–340; SCHULZE, U.: Juden in der
deutschen Literatur des Mittelalters. Tübingen : Max Niemayer Verlag, 2002, s. 112.

8 Porov. AKVINSKÝ, T.: Suma proti pohanom I, kap. 6.
9 BLAŠČÍKOVÁ, A.: Zlučiteľnosť tolerancie a�lásky k�pravde v�kontexte myslenia Tomáša Akvinského.

In: KORENÝ, P. (ed.): Diferencia a�tolerancia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 193.
10 BLAŠČÍKOVÁ, A.: Zlučiteľnosť tolerancie a�lásky k�pravde v�kontexte myslenia Tomáša Akvinské-

ho. In: KORENÝ, P. (ed.): Diferencia a�tolerancia, s. 201.
11 Porov. PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des interkulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom

Heiden und den drei Weisen, s. 291–292.
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pohľadu na misiu, založeného na výchove k�pokojným (mierovým) vzťa-
hom a�posilneného nevyhnutnosťou štúdia.12

V Tolede pred rokom 1492 pracovali kresťania a�Židia spoločne na
sprostredkovaní gréckej filozofie a�vedy latinskému Západu. Lullus žil
v�dobe intenzívnej prekladateľskej činnosti odohrávajúcej sa v�Španielsku
a�v�časoch teologicko-filozofických konfrontácií medzi náboženstvami
a�tiež intelektuálnych debát s�pohanským svetom. Jeho domov, Malorka,
bol miestom stretnutia kresťanstva, islamu a�židovstva. Moslimovia tvorili
asi 30-40 percent obyvateľstva, židia sa podieľali najmä na obchodnej čin-
nosti, aj keď boli menej početní ako moslimovia.

Lullus, ktorý bol spočiatku učiteľom a�neskôr senešalom, sa po nie-
koľkých mystických zážitkoch rozhodol pre zmenu svojho života – chcel sa
intenzívne venovať šíreniu Kristovej pravdy. Z�týchto dôvodov začína štu-
dovať arabčinu, ktorú neskôr ovládal lepšie ako latinčinu. Do tohto obdo-
bia patrí i�udalosť, ktorá mala pre jeho misionársku aktivitu špecifický
význam. Maurský arabský učiteľ sa často vyslovoval proti kresťanským prav-
dám o�Trojici a�inkarnácii, voči čomu Lullus reagoval dosť necitlivo
a�potupne. Učiteľ v�konfrontácii s�ním konal radikálne a�žiaka napadol no-
žom. Lullus ho v�zápase premohol a�uväznil, no moslim sa vo väzení obe-
sil. Táto situácia demonštruje typ konania, čo zásadne znemožňuje me-
dzináboženský dialóg a�komunikáciu medzi rozdielnymi názormi vôbec.
Nedostatočný racionálny prístup a�chýbajúca tolerancia boli dôvodom
smrti, absencia dialógu v�tomto prípade viedla ku tragickým následkom.
Na základe prežitej skúsenosti si španielsky mysliteľ uvedomuje význač-
nosť racionálnej argumentácie v�konfrontácii s�neveriacimi a�súčasne dô-
ležitosť dialógu, rešpektu a�priateľstva, ktoré sú predpokladom skutočné-
ho porozumenia.

Okolo roku 1274 začína na základe božskej inšpirácie (ako sa sám
vyjadril) rozvíjať „umenie nachádzania pravdy“ (ars inveniendi veritatem).
Umenie mu malo umožniť objasniť židom a�moslimom zrejme najspornej-
šie kresťanské pravdy o�Trojici a�inkarnácii pomocou nevyhnutných rozu-
mových dôvodov (rationes necessariae).13 Jeho úmyslom bolo učiť budú-

12 Porov. PRIOR, P. Laurence: Francis of Assisi and a�Cosmic spirituality. In: Religion & Theology, 18/2001,
s. 191.

13 Ch. Lohr poznamenáva: „Because Lull wanted to speak to peoples of various cultures, his Art was
not to be specifically theological, but rather a�general science which could be applied to all the
particular sciences of the time. He soon changed therefore the name of his Ars inveniendi veritatem
to Ars generalis and submitted the work to constant revision throughout his life.“ (LOHR, Ch.:
Ramon Lull’s Theory of Scientific Demonstration. In: JACOBI, K. (ed.): Argumentationstheorie :
Scholastische Forschungen zu den logischen und semantischen Regeln korrekten Folgerns. Leiden;
New York; Köln : Brill, 1993, s. 730.) A. C. Mayer píše: „The use of figures, forms, and letters to
explain his arguments or as a�mnemotechnic device is one of the most remarkable features of
Llull’s books, above all of the Art. Throughout his life Llull wrote and rewrote his Art, in order to
make it the one perfect book against the errors of the infidels.“ (MAYER, C. A.: Charting the
Attributes of God : The Common Ground of Three Religions according to Ramon Llull (1232–1316).
In: International Journal for the Study of the Christian Church, roč. 9, 2009, č.�2, s. 104–105.)
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cich misionárov arabčinu a�hebrejčinu; s�týmto zámerom zakladá i�kláštor
Miramar na Malorke. V�roku 1267 získava kláštor pápežské povolenie
a�v�tomto čase vzniká i�dielo Liber de gentili et tribus sapientibus, ktoré
malo slúžiť ako učebnica pre študujúcich, a�utopický román Blaquerna.

Kritika spoločnosti prítomná v�uvedenom diele, ale i�v ďalších spi-
soch, pramení podľa znalcov jeho myslenia vo františkánskej spiritualite,
„ktorá voči sebestačným existujúcim inštitúciám obhajuje podľa možnosti
autentické nasledovanie Krista – myšlienku, ktorá v�reformných snahách
humanistov 15. a�16. storočia bude zohrávať veľkú rolu“14.

V spise Blaquerna prezentuje ideál pápežskej moci, ktorá by skon-
covala s�protikladmi a�rozdielmi v�kresťanstve. Silná pápežská centralizo-
vaná moc je pre neho bezpodmienečná. Nebola však mysliteľná bez jed-
notného kresťanstva, ktoré nesmeruje k�jednote prostredníctvom moci,
ale samo zo seba, a�preto sa zbavuje i�jazykovej heterogenity. Jednou
z�podmienok na dosiahnutie tohto zámeru je vytvorenie jednotnej reči.
Lullus veril, že by mohla zabezpečiť existenciu unifikovanej viery. Mal na
mysli predovšetkým západných kresťanov a�ich jazykom mala byť latinči-
na. Práve na nej sú založené ostatné jazyky, z�nej je odvodených najviac
slov a�v�nej je skoncipované množstvo diel. Latinčina sa mala stať národ-
ným jazykom kresťanských národov; sám však vnímal realizáciu navrhova-
ného projektu skepticky a�bol si v�dostatočnej miere vedomý diferencie
reality a�ideálu.

V posledných rokoch života sa Lullus venoval výlučne obráteniu
Saracénov na Malorke, v�Messine a�v�severnej Afrike. Vo svojich posled-
ných dielach neskrýval sklamanie z�cirkevnej a�svetskej moci, ktorej pred-
stavil svoje dielo a�zámery rozšírenia viery. Priznáva, že bol vysmievaný,
ignorovaný a�pokladaný za fantastu.

Najintenzívnejšie sa jeho myslením zaoberal neskôr Mikuláš Ku-
zánsky. Nesvedčia o�tom iba Lullove rukopisy v�jeho knižnici a�excerpty
z�jeho spisov, ale zrejmé stopy nájdeme aj v�myslení Kuzánskeho (v oblas-
ti teórie poznania a�filozofie náboženstva). V�diele De pace fidei, skonci-
povanom v�čase dobytia Konštantínopolu v�roku 1453, vidíme viaceré
motívy z�Lullovho diela; Kuzánsky tu používa známy výraz religio una in
rituum varietate.15

14 PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des interkulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom Heiden
und den drei Weisen, s. 268–269.

15 Ako poznamenáva P. Hošek, v�spise Kuzánskeho, kde opisuje medzináboženskú konferenciu s�cieľom
vytvorenia jediného náboženstva, je zachované trinitárne ponímanie Absolútna. Nesporne by také-
to chápanie bolo ťažko akceptovateľné pre židov a�moslimov. Napriek tomu je však podľa Hošeka
„Mikulášova veľkorysá inkluzivistická vize něčím ve středověku naprosto jedinečným“ (HOŠEK, P.:
Na cestě k�dialogu : Křesťanská víra v�pluralitě náboženství, s. 52).
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Spis Liber de gentili et tribus
sapientibus
V prológu spisu vyjadruje Lullus hlavný zámer svojho osobného

poslania: odviesť tých, ktorí sa mýlia, z�cesty omylu a�zachrániť ich pred
nekonečným utrpením. Na to je potrebný správny spôsob a�metóda s�vlast-
nou terminológiou. Vlastnú vedu autor chápe ako dokazujúcu duchovnú
vedu, ktorá sa vyjadruje nie bežnými, málo používanými a�ťažko pochopi-
teľnými termínmi a�vyžaduje si preto aspoň hrubý náčrt.

Spis     Liber de gentili et tribus sapientibus je príbehom pohanského
filozofa, ktorý sa dostáva do existenciálnej krízy pri riešení problému smr-
ti, keďže neverí v�existenciu Boha, ani v�zmŕtvychvstanie. Rozhodne sa
odísť do cudziny s�nádejou na vyriešenie vlastných problémov a�zložitej
osobnej situácie.16 Počiatočnou útechou mu je les – farby, vône, stromy,
rieky. Kríza sa však nezmenšila, skôr sa prehlbovala. Preto pokračuje ďalej
na iné miesto, pokým nepominie existenciálna núdza. V�tom istom čase sa
stretávajú žid, kresťan a�moslim so zámerom spoločného rozhovoru
o�otázkach viery. Usadili sa v�lese, v�ktorom sa nachádzal neveriaci, pri
piatich stromoch. Krátko nato ich stretáva „dáma Inteligencia“, ktorá im
vysvetľuje význam piatich stromov a�ich listov, pod ktorými sa stretnutie
uskutočňuje.

Prvý strom s�21 listami predstavuje Boha, Stvoriteľa všetkých vecí.
Lullus (slovami dámy Inteligencie) pri chápaní Boha vychádza z�dvoch
základných premís: 1. Bohu musí vždy prislúchať najvyššia dôstojnosť vzhľa-
dom na jeho podstatu, čnosti a�jeho činnosti. 2. Listy stromu nemôžu stáť
nikdy v�protiklade (contrarietas) a�ani jeden z�nich nemôže byť väčší (ma-
ioritas) alebo menší (minoritas) ako iné. Bez poznania dvoch základných
podmienok nemôže nikto dospieť k�dokonalému chápaniu čností a�pôso-
benia prvého stromu. Medzi nestvorené božské čnosti (virtutes), hodnos-
ti (dignitates) či absolútne princípy (principia absoluta) – vyznávané všetký-
mi tromi konfesiami – patria dobro (bonitas), veľkosť (magnitudo), več-
nosť (aeternitas), moc (potestas), múdrosť (sapientia), láska (amor),
dokonalosť (perfectio).17 Božie atribúty možno kombinovať a�vytvárať spo-
jenia vyjadrujúce v�konečnom dôsledku jednotu všetkých vlastností v�Bohu
(napr. večná Láska, mocná Spravodlivosť). Božské dignitates sú poznateľ-
né prostredníctvom obrazu Božích dokonalostí vo stvorení. „Nie sú iba
princípmi božského a�stvoreného bytia, ale tvoria tiež základ každého

16 Stav a�prejavy krízy vykresľuje Lullus ako dosť závažné. Z�dnešného pohľadu by sme mohli azda
hovoriť o�hlbokej psychickej kríze, prejavujúcej sa i�navonok (neveriaci sa s�plačom potuluje lesom
s�dlhými vlasmi a�bradou).

17 Podľa Pindla práve v�pojme čnosti sa stáva zrejmý Lullov program spojenia logiky a�etiky. Pomocou
nich rozvrhuje spoločnú bázu pre všetky náboženstvá – filozofickú i�univerzálne etickú.
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poznania o�Bohu a�stvorenom súcne; sú teda princípmi bytia a�poznania
v�jednom.“18

Na druhom strome sa nachádza 49 listov, na ktorých je uvedených
sedem nestvorených čností prvého stromu a�sedem stvorených čností,
prostredníctvom ktorých svätí dosahujú večnú slávu (iustitia, prudentia,
fortitudo, temperantia, fides, spes, caritas). Tretí strom obsahuje 49 listov
a�na nich sedem nestvorených čností a�sedem smrteľných hriechov vedú-
cich k�zatrateniu (gula, luxuria, avaritia, acedia, superbia, invidia, ira). Štvrtý
strom má 21 listov siedmich stvorených čností. Piaty strom znovu obsahuje
49 listov, konkrétne sedem stvorených hlavných čností a�sedem smrteľných
hriechov. Čnosti a�hriechy nemôžu byť nikdy v�zhode a�čím sú čnosti ku
hriechom vo väčšom protiklade, tým viac ich treba milovať (tento princíp
platí i�opačne). Všetky ďalšie podmienky dotýkajúce sa vzťahu listov, ktoré
Lullus vyslovuje, majú v�konečnom dôsledku jeden cieľ: poznávať, milovať
a�rešpektovať Boha a�preukazovať mu úctu pred všetkými vecami.

Poznanie listov a�ich zákonitostí, princípov slúži tiež ako prostrie-
dok na orientáciu pre tých, ktorí nepoznajú Boha a�jeho dielo. Môže byť
nápomocné i�veriacim na lepšie porozumenie niektorých bodov vlastnej
viery. Zároveň prostredníctvom poznania stromov je človek schopný ute-
šovať zúfalých, prinášať pokoj trpiacim a�odolávať pokušeniu hriechov.
Lullovi bude slúžiť poznanie zákonitostí, princípov a�zostavenie Božích
atribútov do figúr a�foriem ako základ pre medzináboženský dialóg. Dáma
Inteligencia po výklade mudrcov opúšťa, no oni zostávajú v�rozhovore.19

Na jeho začiatku jeden z�diskutujúcich vyjadruje túžbu po jednom
zákone a�náboženstve. Bolo by nesmierne veľkým dobrom, keby jestvoval
jeden zákon a�viera spoločná pre všetkých; jednotné myslenie odstraňuje
konflikty a�náboženské nepokoje. Rozličnosť obsahov vier zapríčiňuje
nešťastia, zatiaľ čo zhoda v�jednom zákone predstavuje veľké dobro. Roz-
hovor pokračuje naznačeným smerom – témou je otázka viery a�jedného
náboženstva. Diferencia vyznaní nedovoľuje oprieť sa v�argumentácii
o�dôkazy autorít, a�preto sa jediným „nástrojom“ stáva rozum a�rozumové
dôvody, s�upriamením na výklad a�pravidlá určené Inteligenciou.

18 ENDERS, M.: Das Gespräch zwischen Religionen bei Raimundus Lullus. In: SPEER, A., VEGENER, L.:
Wissen über Grenzen : Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter. Berlin : Walter de Gruyter,
2006, s. 200.

19 A. C. Mayer poznamenáva: „Charting the divine attributes in figures and forms, Llull chose
a�theocentric line for his interfaith approach. ... Llull’s approach was a�different one: for him,
canonical scriptures caused rather than hindered the separation of the religions. ‘Infideles non
stant ad auctoritates fidelium’ – non-Christians do not pay attention to Christian authorities, but
they do follow reason and pay heed to rational arguments. On the basis of reason Llull looked for
universal religious truths which were common to all three religions, but which he thought were
realized at their best in Roman Catholic faith. Rational understanding could not be replaced by
blind obedience to authorities.“ (MAYER, C. A.: Charting the Attributes of God : The Common
Ground of Three Religions according to Ramon Llull (1232–1316). In: International Journal for the
Study of the Christian Church, roč. 9, 2009, č.�2, s. 113–114.)
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Na tomto mieste ich stretáva pohan a�veriaci prejavia záujem o�jeho
situáciu, s�cieľom pomôcť mu. Samotná ich reakcia a�záujem je pre neho
prekvapením a�vzpruhou. Túžbou pohana je vypočuť si rozumové dôkazy
zmŕtvychvstania, ktoré by bolo pre neho definitívnym oslobodením
a�riešením zmyslu ľudskej existencie vôbec. Veriaci odpovedajú na otázky
neveriaceho a�postupne ho privádzajú k�základným pravdám viery spo-
ločným pre všetky tri monoteistické náboženstvá – neveriaci prijíma exis-
tenciu Boha, sedem Božích čností, atribútov a�nesmrteľnosť.

Dôkaz existencie Boha je vedený poukázaním na konečné dobro
a�rozdiel medzi konečným a�nekonečným (na nevyhnutnosť nekonečné-
ho dobra). Ak by nejestvoval Boh, nejestvovalo by nič dobré (nijaké dob-
ro) v�nekonečnom spôsobe bytia. Všetko dobro by tým bolo konečné, ohra-
ničené a�nekonečné s�konečným by sa zhodovalo. V�Krátkom umení (Ars
brevis) definoval Lullus nekonečno ako formu, ktorá má nekonečný akt,
vzdialený od všetkého konečného. Taktiež tu chápe Boha ako entitu, kto-
rá je princípom všetkých entít: „...pretože jeho dobrota je princípom všet-
kej dobroty a�jeho veľkosť je princípom všetkej veľkosti a�jeho večnosť je
princípom všetkého trvania.“20 Nasledujúce argumenty dokazujú existen-
ciu Boha na základe ostatných uvedených božských vlastností a�hodností.
Dôkaz v�prospech zmŕtvychvstania tiež vychádza zo základných premís.
Večnosť Boha je zároveň jeho dobrotou. Práve v�zmŕtvychvstaní tela
a�v�nasledujúcom večnom živote človeka sú najvýraznejšie demonštrova-
né dobro a�večnosť Boha. Keďže Bohu prislúcha najvyššia dôstojnosť
a�hodnosť, na základe božského pôsobenia večnosti sa ľudskému telu
dostáva prostredníctvom sily tohto pôsobenia milosť a�požehnanie, a�tým
dosahuje ľudská bytosť zmŕtvychvstanie. Ak by sme uvažovali
o�zmŕtvychvstaní tiel zvierat, ktoré nemajú rozum a�slobodnú vôľu, proti-
rečilo by to Božej múdrosti a�spravodlivosti.

Absolútna dokonalosť Boha je dokonalosťou, ktorá sama osebe je
vnútorne aktívna. Ako ukazuje M. Enders, pre Lulla je dôkaz vnútornej
činnosti Boha dôležitý, pretože je východiskom racionálneho dôkazu Tro-
jice, a�tým objektívnej pravdy kresťanského chápania Boha. Trojjedinosť
je racionálne zdôvodniteľná (rationes necessariae), čo je osobitne dôleži-
té v�konfrontácii s�nekresťanskými monoteistickými koncepciami. Vnútor-
ná činnosť substancie (operatio intrinseca) je základom a�predpokladom
vonkajšej činnosti (operatio extrinseca). Ak by Boh nebol v�sebe vnútorne
aktívny, nemohol by pôsobiť navonok a�tak by ani nemohol byť poznateľ-
ný; vnútorná aktivita je imanentná jeho ternárnej štruktúre.

Osobná situácia pohana sa začína po uvedenom výklade meniť,
v�bezvýchodiskovej situácii sa črtá nádej. V�závere prvej knihy Lullus dáva
prehovoriť pohanovi, ktorý prijíma uvedené argumenty a�jeho duch je osvie-

20 LULLUS, Rajmund: Krátke umenie. Prel. P. Volek. In: Antológia : Patristika a�scholastika. Trnava :
Dobrá kniha, 2009, s. 320, 333.
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tený Božím svetlom. Reviduje minulý život, vyznáva sa z�vín a�vyslovuje
modlitbu, pričom zažíva vnútorný pokoj a�oslobodenie. Obracia sa tiež na
zástupcov troch náboženstiev s�výzvou, aby kázali a�ohlasovali Boha tým,
ktorí ho nepoznajú. Keďže sám bol v�rovnakej situácii, uvedomuje si radi-
kálne odlišné spôsoby existencie veriacich a�neveriacich a�nutnosť misio-
nárskej činnosti. Nezostáva však iba pri výzve, ale sám sa chce stať hlásate-
ľom novej pravdy a�nádeje. No situácia vedie k�novej ťažkosti, keďže uvede-
né spoločné pravdy ešte neznamenajú úplnú zhodu náboženstiev.

Pohan z�tohto dôvodu kladie zásadnú otázku, dotýkajúcu sa roz-
ličnosti viery, náboženstva a�zákona i�napriek jednotnej viere v�Boha
a�zmŕtvychvstanie. Je konfrontovaný nielen s�diferencovanými postojmi na
jednotlivé otázky, ale tiež so vzájomnou kritikou veriacich. Počiatočná
nádej sa vytráca a�znovu nastávajú pochybnosti a�neistota. Problémom je
najmä otázka večnej spásy a�správnej cesty k�jej dosiahnutiu. Lullus sa po-
chopiteľne v�spise neodvažuje napadnúť a�poprieť vtedy prevládajúcu ná-
zorovú pozíciu – nemôže byť vykúpený ten, kto nie je pokrstený a�komu
nebola udelená milosť. Nepravé náboženstvo a�nesprávna cesta nesme-
rujú k�dosiahnutiu konečného cieľa. Nanovo vzniknutá ťažkosť sa týka roz-
poznania pravého náboženstva. Rozriešenie tejto otázky je možné iba na
základe dôkladného zváženia argumentov vyslovených kresťanom, židom
a�moslimom. Pre pohana je zásadnou otázkou, kto z�nich sa nachádza na
ceste spásy a�kto na ceste omylu (quis ipsorum eset in via salutifera verita-
tis). Neveriaci sa stáva posudzovateľom náboženských argumentov a�sú-
časne obhajcom prirodzeného rozumu ako nástroja na ich posúdenie.

Rozhodujúcou bude otázka správneho prístupu k�riešeniu, nájde-
nie vhodnej metódy. Dostačuje na posúdenie a�zváženie vypočutých ob-
sahov viery výlučne prirodzený rozum? Ako osvedčená metóda sa preja-
vuje postup dámy Inteligencie, pomocou ktorého bola dokázaná i�exis-
tencia Boha a�zmŕtvychvstanie človeka. Váha argumentov musí byť jediným
kritériom v�spore o�pravé náboženstvo. Jednotlivé články viery sú dokazo-
vané zároveň s�dôrazom na vylúčenie vzájomnej nevraživosti a�protireče-
nia, ktoré sú prekážkou správneho úsudku. Traja veriaci sa na tomto pred-
poklade jednoznačne zhodli, jedine pohan si vyhradzuje právo vstúpiť do
jednotlivých výkladov s�vlastnými otázkami.

V druhej knihe približuje pravdy svojej viery zástupca židovského
náboženstva, v�tretej kresťan a�vo štvrtej moslim. Po predložení argumen-
tov dialóg končí a�neveriaci sa znovu prihovára modlitbou k�Bohu, po
ktorej sa prítomní lúčia. Prekvapený pohan kladie na záver otázku, prečo
sa veriaci nepýtajú na jeho konečné rozhodnutie v�otázke náboženstva.
Dôvodom nie je ich nezáujem, ale skôr nádej – ak nebudú poznať jeho
odpoveď, môžu dúfať, že sa rozhodol práve pre ich náboženstvo. Okrem
toho ostáva otvorená téma: hľadanie pravého náboženstva a�jednoty.
V�závere sa dohodnú na pokračovaní rozhovoru s�úsilím o�dosiahnutie
zhody (concordantia). Viera v�jedného Boha a�súčasne diferencované ná-
boženstvá vyvolávajú otázky, nejasnosti a�z�pohľadu neveriacich aj pohor-
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šenie. Jeden z�prítomných z�tohto dôvodu vyjadruje túžbu po jednom spo-
ločnom spôsobe uctievania Boha, po odstránení protikladov vo viere
a�v�mravných otázkach. Konkordancia v�náboženskej oblasti vedie k�od-
stráneniu náboženského napätia, a�tým aj k�politickej stabilite.

Lullus v�postavách ďalších dvoch veriacich poukazuje na silný vplyv
náboženskej tradície, v�ktorej je človek zakorenený, a�na ťažkosť zmeniť či
ovplyvniť niekoho v�tomto smere prostredníctvom kázania, dišputy, či ra-
cionálneho zdôvodňovania. Takýto prístup by vyvolal skôr opovrhnutie
druhej strany a�viedol by k�jej upevneniu sa v�zdedenej konfesii.21 Pravda
je podľa ich slov si lnejšie zakorenená v�duchu človeka ako falošnosť
a�nepravdivosť, pretože je v�súlade s�bytím, zatiaľ čo nepravda je v�súlade
s�nebytím. Pravda nad nepravdou dominuje a�je podporovaná s�pomocou
Boha, ktorý je najvyššou, nestvorenou Pravdou. Prítomnosť nepravdy
a�omylu je spôsobená naviazaním človeka na pozemské veci a�z�tohto dô-
vodu nie je jeho primárnym úsilím odstraňovať nepravdy, omyly a�falošné
vyznania. Nanajvýš dôležitou úlohou človeka je misionárska angažova-
nosť, ktorá tu nie je chápaná iba ako aktivita človeka, ale aj ako aktivita
Boha; je ňou podmienená a�založená. Lullus sa vracia k�zákonitostiam
vykresleným Inteligenciou v�úvode spisu. Ak by Boh nebol činný, bol by
v�rozpore so sebou samým, čo je nemožné podľa stanovených podmie-
nok stromov a�listov. Nevyhnutná je i�príprava zo strany človeka, ktorý
zostáva otvorený pôsobiacej milosti. Dôležitým momentom v�závere je
vzájomné ospravedlnenie sa diskutujúcich za prípadnú neúmyselnú urážku
konkurenčného náboženstva.

Lullus videl na príklade dominikánskej misie príčiny neúspechu
a�stroskotania. Ak si jedna zo strán nárokuje prednostné postavenie, ak iné-
mu prisúdi iba pozíciu mienky a�vopred vníma jeho postoj ako mylný
a�nepravdivý, dialóg sa stáva nemožným. Lullovým programom je skôr ars
inveniendi veritatem. Okrem toho sa odlišuje od svojich súčasníkov v�posto-
ji a�v�metóde, s�ktorou pristupuje k�iným konfesiám, spočívajúcej v�dosta-
točnom poznaní druhého. Islam bol v�danom období vnímaný negatívne,
neraz bez primeraných informácií a�s�emocionálnym pozadím. Pre Lulla je
rovnocenným parterom v�dialógu nielen moslim, ale aj pohan, od ktorého
sa zástancovia náboženstva učia práve tak, ako sa on učí od nich.22

Jednou zo základných otázok v�súvislosti s�odovzdávaním kresťan-
skej viery a�potvrdzovaním jej pravdivosti je otázka, do akej miery je mož-
né racionálne zdôvodniť a�obhájiť pravdivosť kresťanstva a�omyl iných
náboženstiev. Podľa R. Lulla musí ratio obhájiť a�zdôvodniť i�pravdy
v�oblasti res divinae, t. j. články kresťanskej viery, vrátane učenia o�Trojici

21 Môžeme v�tejto súvislosti pripomenúť, že podobným spôsobom bude vnímať situáciu odovzdávania
viery a�dokazovania existencie Boha v�20. storočí i�Gabriel Marcel. Porov. MARCEL, G.: Od názoru
k�víře. Praha : Vyšehrad, 2004, s. 143–176.

22 Porov. PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des interkulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom
Heiden und den drei Weisen, s. 294.
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a�inkarnácii. Pre Akvinského bol takýto postup nemožný, keďže prirodze-
ný rozum je deficientný a�nedosahuje k�istým typom právd; argumentácia
je možná iba v�oblasti praeambula fidei.23

Intellegere je v�Lullovej koncepcii dôležité z�hľadiska celkovej reali-
zácie človeka. Kto „iba“ verí, bez úmyslu a�vôle chápať, nevyužíva všetky
svoje možnosti a�zostáva na fideistickom stupni poznania Boha. Na dru-
hej strane sa v�jeho prípade nedá hovoriť o�čisto racionalistickom prístu-
pe bez zreteľa na vieru. Viera je spôsob poznania inherentný ľudskému
duchu, obsahuje vlastné istoty a�zároveň je predpokladom ďalšieho rozu-
mového skúmania. Lullus sa tu podobne ako iní stredovekí autori odvolá-
va na slová proroka Izaiáša 7,9: „Ak neuveríte, veru neobstojíte.“24

Zvláštnosťou uvedeného spisu je chápanie dialógu a�jeho cieľ. Di-
alóg je tu stavom, ktorý má byť zachovaný a�nemusí argumentatívne ne-
vyhnutne viesť ku koncu. Práve tento znak odlišuje Lullovo myslenie od
vtedajšieho spôsobu chápania. Lullus myslí na reálne sa uskutočňujúcu
diskusiu, ktorá by mohla byť zachovaná ako trvalý stav. Spis teda nebol
napísaný kvôli bezprostredného úspechu, skôr je návodom na dialóg
a�nepredstavuje ani nijakú demonštráciu pravého náboženstva. Nejde teda
o�dôkaz pravého náboženstva, o�obrátenie pohana či inak veriaceho (žida,
resp. moslima). Zámerom je poukázať na dialóg, ktorý je možný na zákla-

23 Summa contra gentiles, kap. 3: „Est autem in his quae de Deo confitemur duplex veritatis modus.
Quaedam namque vera sunt de Deo quae omnem facultatem humanae rationis excedunt, ut Deum
esse trinum et unum. Quaedam vero sunt ad quae etiam ratio naturalis pertingere potest, sicut est
Deum esse, Deum esse unum, et alia huiusmodi; quae etiam Philosophi demonstrative de Deo
probaverunt, ducti naturalis lumine rationis.“ Porov. PINDL, T.: Ramon Lull, Protagonist des inter-
kulturellen Dialogs. In: LULL, R.: Das Buch vom Heiden und den drei Weisen, s. 294. Podľa P. Voleka
„nevyhnutné dôvody nepredstavovali logické dôkazy Trojice a�vtelenia, ale dôkazy väčšej alebo
menšej zhody rozumu s�vierou v�tom zmysle, že ich popretie by znamenalo popretie všeobecne
prijatých princípov. Znamenali teda podobne ako u Tomáša Akvinského to, že pravdy viery nie sú
proti rozumu“. (VOLEK, P.: Vplyv aristotelizmu pri vysvetľovaní konania u Tomáša Akvinského
a�Rajmunda Lulla. In: Filozofia, roč. 66, 2011, č.�1, s. 21.)

24 Pre Lulla racionálny argument v�prospech zmŕtvychvstania vyplýva z�predchádzajúcich argumen-
tov, t. j. je založený na chápaní Božej podstaty. Akvinský takýto krok neurobil; v�jeho koncepcii
možnosti prirodzeného rozumu sú v�tomto smere nedostatočné. Pre stredovek bolo otázkou, aké sú
hranice rozumu, ktoré pravdy sa dajú racionálne zdôvodniť, ktoré témy ostávajú nerozhodnuté
a�aké stanovisko zaujať ku problému „dvoch právd“. V�tejto súvislosti poukazujem na štúdiu
M.�Chabadu „Boethius z�Dácie – povolaním filozof, založením veriaci“, v�ktorej približuje vzťah
a�chápanie rozumu a�viery, filozofie a�teológie u Boethia z�Dácie a�Tomáša Akvinského (ale i�ďalších
autorov). Boethiovi šlo primárne o�vyjasnenie a�odlíšenie oblastí, a�tým aj metód, ktorými sa v�ich
rámci pracuje, o�stanovenie epistemologickej kompetencie jednotlivých vied. Porov. CHABADA,�M.:
Boethius z�Dácie – povolaním filozof, založením veriaci. In: Boethius z�Dácie. De mundi aeternitate
– O�večnosti sveta. De summo bono – O�najvyššom dobre čiže o�živote filozofa. Prel. Michal Chaba-
da. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2012, s. 8–42. Domnievam sa, že Lullus (nielen) v�analyzovanom
diele kladie dosť veľký dôraz na možnosti racionálnej argumentácie v�dialógu s�neveriacim, na
pomerne „široké“ kompetencie rozumu, čo vidno i�v�uvedených dôkazoch Trojice a�zmŕtvychvstania.
V�úvode diela De modo naturali intelligendi vyslovuje svoj zámer dokázať i�počiatok sveta v�čase
(„in quo determinare et probare per rationes naturales intendimus Deum esse infiniti uigoris,
mundum etiam esse inceptum, et sic de aliis“), čo sa podľa Boethia z�Dácie i�podľa Akvinského
nedá racionálne rozhodnúť.
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de rozumu, keďže rozum je spoločnou platformou všetkých zúčastnených.
„Lullus chce v�tejto knihe ukázať, že jeho metóda je vhodná na spoločný
základ dialógu medzi náboženstvami.“25

Proti uvedenej pozícii stojí iná, podľa ktorej dve predchádzajúce
Lullove práce Liber Tartari et Christiani z�roku 1288 a�Liber disputationis
Raimundi christiani et Homeri saraceni z�roku 1308 vypovedajú o�jeho
úsilí racionálne presvedčiť nekresťanských partnerov o�objektívnej prav-
de centrálnych kresťanských obsahov viery, a�preto je otázkou, či je to
v�spise Liber de gentili et tribus sapientibus skutočne inak. M. Enders sa
domnieva, že Lullus predsa v�slovách neveriaceho vyjadruje svoje presved-
čenie, že prinajmenšom implicitne bolo jedno z�troch náboženstiev raci-
onálne zdôvodnené a�potvrdené ako pravdivé. Je to kresťanstvo, keďže
Lullovým zámerom je odviesť blúdiacich z�nesprávnej cesty, aby ich uchrá-
nil pred zatratením, ktorému sú ako neveriaci či nekresťania vystavení.26

Lullovi je vlastná idea otvorenia či sprístupnenia možnosti voľby
náboženského presvedčenia. „Pre neho je isté, aké náboženstvo voliť. No
jedna vec je byť presvedčený o�pravde kresťanstva, tak ako je to samozrej-
mé pre Lulla, a�druhá vec je (...) napriek všetkej rozvážnosti a�bez bla-
hosklonného triumfalizmu uznať slobodu rozhodnutia pre jedno alebo
druhé náboženstvo, dať k�dispozícii možnosť rozhodnutia vôbec.“27

Markus Enders uvažuje iným spôsobom a�všíma si práve aspekt hľa-
dania pravdy v�Lullovom spise. Nedá sa predpokladať, že zástancovia jed-
notlivých náboženstiev budú pri hľadaní pravého náboženstva metodicky
suspendovať vlastné vyznanie a�klásť autoritu pravdy nad svoju vieru. Kaž-
dé náboženstvo chápe samo seba podľa vlastných kritérií ako pravdivé.
Lullus si je tejto skutočnosti vedomý. Ani v�súčasnej dobe nemáme spo-
ločnú predstavu univerzálnej ľudskej rozumovej prirodzenosti. Enders sa
pýta, či nie je skutočnosť odhliadnutia od otázky pravdy v�súčasných me-
dzináboženských dialógoch odrazom tejto situácie. Napriek tomu zostá-
va otázkou, aké iné kritérium či inštancia, než je rozumová prirodzenosť
človeka, by bola vhodná ako neutrálne kritérium posúdenia pravdy nábo-
ženstiev (vtedy, ak sa každé z�nich pokladá za pravdivé). Otázka pravdy sa
z�jeho pohľadu pre rozhovor náboženstiev nestala principiálne irelevant-
ná a�z�tohto dôvodu je Lullovo úsilie aktuálne.

Nárok náboženstiev na pravdu „má na teoretickej rovine vylučujú-
ci charakter, ktorý by musel predstavovať pohoršenie a�popud súčasne
nielen pre prirodzený rozum a�jeho hľadanie pravdy, ale aj pre existenci-
álne hľadanie človeka... A�o�tom, že pravé náboženstvo je pre ľudský rozum

25 ENDERS, M.: Das Gespräch zwischen Religionen bei Raimundus Lullus. In: SPEER, A., VEGENER, L.:
Wissen über Grenzen : Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, s. 194–195.

26 Porov. ENDERS, M.: Das Gespräch zwischen Religionen bei Raimundus Lullus. In: SPEER, A.,
VEGENER, L.: Wissen über Grenzen : Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, s. 211.

27 ENDERS, M.: Das Gespräch zwischen Religionen bei Raimundus Lullus. In: SPEER, A., VEGENER, L.:
Wissen über Grenzen : Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, s. 297.
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skutočne úplne nedokázateľné, čo tvrdí Lessingov Nátan a�čo sa dnes ci-
tuje väčšinou s�takmer samozrejmým súhlasom, možno takisto právom
pochybovať a�možno to dokonca spolu s�Lullom popierať“28.

Medzináboženský dialóg a�dialóg
sekularity a�viery na prelome milénia
Niekoľko poznámokNiekoľko poznámokNiekoľko poznámokNiekoľko poznámokNiekoľko poznámok

Uveďme niekoľko poznámok dotýkajúcich sa našej problematiky
v�súčasnosti. Otázka vzťahu kresťanstva k�iným náboženským presvedče-
niam a�k�nenáboženskému postoju bola intenzívne traktovaná v�minulom
storočí aj v�súčasnosti. Kresťanské myslenie, tak ako aj v�iných otázkach,
nanovo formulovalo a�naďalej formuluje a�vymedzuje svoj vzťah k�nekres-
ťanským náboženstvám a�k�ateizmu. V�úvahách konca 20. storočia a�za-
čiatku 21. storočia sa často stretáme s�analýzou prekážok dialógu a�súčas-
ne s�hľadaním nevyhnutných podmienok na jeho realizáciu.

Úvahy dotýkajúce sa konfrontácie náboženského myslenia a�seku-
lárneho rozumu rozvíjajú napr. nemeckí filozofi Richard Schaeffler a�Hans-
Joachim Höhn. Kladú si otázku o�význame a�dôležitosti náboženstva pre
„sekulárny“ rozum a�súčasne o�dôležitosti „sekulárnej“ kritiky pre nábo-
ženstvo. Podľa Schaefflera náboženské vedomie môže nadobudnúť skú-
senosť reálnej účinnej pomoci na sebakorektúru zo strany sekulárneho
rozumu. Sekulárny rozum však nevykonáva iba negatívnu službu kritiky
deformácií náboženského, ale i�pozitívnu úlohu vedúcu k�lepšiemu seba-
porozumeniu. Na druhej strane religiózny prístup ku skutočnosti a�jeho
špecifický spôsob myslenia upozorňuje rozum na nebezpečenstvo „auto-
suficiencie“ i�na stratu otvorenosti voči svetu. Ide najmä o�vnímanie sveta
takého, aký v�skutočnosti je, bez našich vopred stanovených schém, a�na
možnosť odhalenia nového, ktoré sa zdá byť vopred „absurdné“ či ne-
možné. V�stretnutí a�v�dialógu s�vierou sekulárny rozum nestráca svoju
jedinečnosť, vlastnú sekularitu, ale posúva ju na vyššiu kvalitatívnu úro-
veň – nachádza a�realizuje „zodpovednejšiu sekularitu“. Pre súčasnú spo-
ločnosť sa javí ako dôležitá kooperácia „učenlivej“ viery a�sekulárneho
rozumu, vedomého si svojej zodpovednosti. Podľa Hansa-Joachima Höh-
na vzťah rozumu a�náboženstva je vzťahom vzájomných korektúr a�kritík,
obojstranných inšpirácií a�výziev. Rozdielnosť oboch veličín nemôže byť
zrovnaná, pretože by to viedlo ku strate ich identity. Uznanie rozdielu
však nesmie stať podnetom k�nepremysleniu možného vzťahu rozumu

28 ENDERS, M.: Das Gespräch zwischen Religionen bei Raimundus Lullus. In: SPEER, A., VEGENER, L.:
Wissen über Grenzen : Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, s. 214.
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a�náboženstva. Höhn ako príklad obhajoby „náboženského obratu“ vo
filozofii poukazuje na J. Habermasa, podľa ktorého náboženské tradície
obsahujú akoby zašifrované sémantické potenciály, obsahujúce inšpiru-
júcu silu aj pre nenáboženské, sekulárne myslenie.29

Podľa Schaefflera sú na osoby realizujúce dialóg kladené štyri po-
žiadavky: 1. dialóg si vyžaduje vecnosť, 2. otvorenosť voči budúcnosti, 3.�ve-
domie tradície, s�ktorou sú diskutujúci spojení, 4. vyžaduje sa jasnosť v�ich
vzájomnom vzťahu a�jasnosť v�úlohách, ktoré v�dialógu hrajú. Samozrej-
me je nevyhnutné objasniť všetky spomenuté termíny a�heslá. Pre úspeš-
nú realizáciu dialógu je dôležité vyjasniť si špecifiká a�funkciu konkrétnej
dialogickej spoločnosti. Dialogické spoločenstvá by mali byť nevyhnutným
prostriedkom, bez ktorého nie je možné vysloviť pravdu, ktorú dosvedču-
jú. Pravda je aj meradlom, ktorým sa meria i�„rozdelenie rolí“, nevyhnut-
né pre výstavbu dialogického spoločenstva.30

Francúzsky filozof Rémi Brague     vo svojej knihe O�Bohu kresťanov
a�o�jednom alebo dvoch ďalších vyjasňuje i�základné pojmy a�výrazy filozo-
fie náboženstva, s�ktorými sa v�súčasnosti často stretáme a�väčšinou ich bez
skúmania akceptujeme. Tieto výrazy sú podľa neho mylné a�nebezpečné;
pod povrchným súladom zanikajú skutočné rozdiely. Ide o�zaužívané spo-
jenia: „tri monoteizmy“, „tri abrahámovské náboženstvá“ a�„tri nábožen-
stvá knihy“. Pokiaľ ide o�monoteizmus, otázkou skôr je, ako je Boh jedno –
t. j. akým spôsobom chápeme, že je jeden. „Je třeba se ptát, jaký model
jednoty božského se tam uplatňuje a�s�jakými důsledky. Jinak řečeno, musí
se nastolit i�otázka, k�čemu ono tvrzení o�jednobožství slouží.“31

V prípade vzťahu troch náboženstiev k�postave Abraháma jestvuje
viacero nejasností, spochybňujúcich legitímnosť výrazu „tri abrahámovské
náboženstvá“. Preto postava Abraháma, prijímaná všetkými tromi nábo-
ženstvami, je skôr veľmi hmlistou predstavou než reálnym dôvodom
k�jednote. Mätúci je i�výraz „tri náboženstvá knihy“, pretože každé z�nábo-
ženstiev má svoju knihu a�svoj špecifický vzťah k�nej. Podobne neudržateľ-
né je spojenie „zjavené náboženstvá“ z�dôvodu diferencovaného chápania
zjavenia; kresťanstvo, judaizmus a�islam sa líšia v�predmete i�v obsahu zja-
venia. Jeho úvahy vedú k�myšlienke rešpektu k�inému: „Pokud usilujeme
o�skutečný dialog, měli bychom totiž nejprve respektovat toho druhého. To
znamená chápat jej tak, jak se chápe on sám, jeho slova brát v�tom smylu,
jaký jim přikládá on, a�přijmout výchozí situaci, kdy se rozcházíme
v�názorech, abychom se ji mohli snažit posouvat k�lepšímu porozumění.“32

29 Porov. SCHAEFFLER, R.: Lernfähige Religion – verantwortete Sekularität. In: Jahrbuch für Religion-
sphilosophie. Ed. M. Enders. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2009, s. 7–25; HÖHN, H.-J.:
Zeit der Vernunft – Zeit der Religion? Perspektiven einer postsäkularen Religionsphilosophie. In:
Jahrbuch für Religionsphilosophie, s. 27–50; HÖHN, H.-J.: Zeit und Sinn : Religionsphilosophie
postsäkular. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2010.

30 Porov. SCHAEFFLER, R.: Podmínky kultury dialogu. In: Teologické texty, roč. 11, 2000, č.�1, s. 11–15.
31 BRAGUE, R.: O�Bohu u křesťanů a�o�jednom nebo dvou dalších. Brno : CDK, 2011, s. 14–15.
32 BRAGUE, R.: O�Bohu u křesťanů a�o�jednom nebo dvou dalších, s. 29. Pokiaľ ide o�súčasné francúz-
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Český autor Pavel Hošek tiež poukazuje na problémy dotýkajúce
sa medzináboženského dialógu. Jedným z�nich je apriórne zaradiť a�za-
definovať iného v�rozpore s�jeho vlastným sebachápaním. Najmä teoló-
gia náboženstva pracuje často s�projekciou iného, a�nie so skutočne iným.
Dôvody tohto prístupu sú „dychtivosť definovať“ (H. Küng), silné pridŕža-
nie sa vlastnej mapy skutočnosti, túžba ovládnuť realitu usporiadaným
systémom tvrdení, neschopnosť spracovať kognitívnu disonanciu, nezdravé
preceňovanie vlastných myšlienkových štruktúr, konceptuálna pojmová
idolatria. Tieto postoje sú nielen teologicky neadekvátne, ale i�neetické.
Otvorenou otázkou podľa neho zostáva, aký je vzťah kresťanského náro-
ku na univerzalitu k�podobným nárokom iných tradícií. „Relativizovat vlast-
ní východiska ... by bylo stejně fatální chybou jako pokračovat v�totalizují-
cích projektech asimilace jiného na stejné.“33

Relevancia Lullovho konceptu
pre�súčasnosť a�nový kontext
náboženského dialógu
Niektorí autori (Enders, Pindl, Dominguez) vyzdvihujú dôležité as-

pekty Lullovho spisu, relevantné pre súčasný náboženský dialóg. Podobne
i�podľa M. Riedenauera a�R. Panikarra pravidlá dialógu prítomné v�Lullovom
spise Liber de gentili et tribus sapientibus sú vhodné a�platné i�pre súčas-
nosť. Môžeme ich zhrnúť do niekoľkých bodov. 1. Motív dialógu musí byť
existenciálny, vyplývajúci zo skúsenosti ľudskej núdze, a�nie z�intelektuálnej
zvedavosti alebo akademickej súťaživosti. (Spomeňme si na závažnosť
a�zložitosť situácie neveriaceho.) 2. Miesto dialógu má byť neutrálne
a�vhodné na pokojný rozhovor. 3. Dialóg by mala viesť nestranná, no anga-
žovaná tretia strana. 4. Nepredpokladá sa ako východisko nijaký posvätný
text a�argumenty autorít. Predpokladom je iba viera v�samotný akt stretnu-
tia. 5. V�dialógu musí každý zostať verný svojmu svedomiu. Interreligiózny

a�kladie i�otázku o�možnostiach nášho poznania. Popredné miesto prislúcha J.-L. Marionovi, podľa
ktorého jestvujú i�otázky, ktoré sú nevyhnutne bez odpovedí, poukazujú na nemožnosť afirmatívnej
odpovede. Nejde však o�nezmyselné otázky, rozum má v�tomto smere negatívnu istotu. „A keďže
táto negácia vyplýva z�apriórnej istoty, utvára negatívne a�skutočné rozšírenie hraníc poznania.
(...) Na základe nevymedzených rozšírení racionality sa potvrdzuje sama konečnosť ako nevyme-
dzená, či presnejšie ako pozitívne nekonečná. Odhaliť túto nekonečnú konečnosť je prvou úlohou
filozofie, ak chce v�sebe prekonať nihilizmus.“ (MARION, J.-L.: Hranice fenomenality. In: MURÁN-
SKY, M., a�i.: Náboženstvo a�nihilizmus : Z�pohľadu filozofie existencie a�fenomenológie. Bratisla-
va�: Filozofický ústav SAV, 2010, s. 111–127; MARION, J.-L.: O�založení rozdielu medzi teológiou
a�filozofiou. In: SLAVKOVSKÝ, R. A., VYDROVÁ, J., VYDRA, A.: Boh a�racionalita. Pusté Úľany :
Schola Philosophica, 2010, s. 61–94.)

33 HOŠEK, P.: Na cestě k�dialogu : Křesťanská víra v�pluralitě náboženství, s. 164–165.
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dialóg nie je diplomatickou záležitosťou. 6. Prostredníctvom spochybnenia
vlastnej viery je možné rozšíriť horizont myslenia; je to však spoločná úloha
všetkých prítomných. 7. Všetko úsilie o�náboženské porozumenie nie je nikdy
zavŕšené a�musí ďalej pokračovať.34

Nesporne je možné niektoré zo spomenutých pravidiel prijať, na
druhej strane si však musíme byť dostatočne vedomí vlastnej dejinnej si-
tuácie a�nových úloh. Kladiem si preto otázku: Do akej miery je dnes ar-
gumentácia smerujúca k�odhaleniu objektívnej pravdy (resp. vychádzajú-
ca z�predpokladu jej poznania) v�medzináboženskom dialógu možná
a�udržateľná – v�situácii tak zásadne diferencovaných racionalít, výcho-
dísk a�horizontov chápania? Enders nestráca zo zreteľa myšlienku pravdy
a�objektivity, o�ktorú sa Lullus usiloval, a�vyzdvihuje ju, čo však v�súčasnosti
predstavuje zložitý teoretický problém. Aký je súčasný cieľ medzinábo-
ženských dialógov a�dialógu náboženstva a�sekulárneho myslenia, ak otáz-
ka objektivity už nie je kľúčová? Ktorých prvkov či aspektov sa musí vzdať
kresťanské náboženstvo, aby mohlo vstúpiť do intenzívneho dialógu s�inými
náboženstvami a�so sekulárnou kultúrou?

Udalosť kenôsis (uponíženia sa Boha) sa pre niektorých teológov
stala „interpretačným kľúčom“, umožňujúcim prístup k�multireligióznym
problémom. Taliansky teológ Piero Coda hovorí o�medzináboženskom
dialógu ako o�kenotickej udalosti. Je to udalosť, v�ktorej sa partneri v�dia-
lógu „stávajú ničím“, „vzdávajú sa seba“, aby mohli vytvoriť priestor pre
počutie a�prijatie iného. Dialóg podľa Codu „existenciálne nadobúda svoju
najplnšiu formu, keď »ukrižujeme« vlastné ja, aby sme žili druhým“35.

Stáva sa novým problémom teológie a�filozofie správne pochope-
nie zmyslu pojmu a�udalosti kenôsis? Jestvuje jeho filozofická a�teologic-
ká interpretácia? Alebo je skôr potrebné zrušiť túto diferenciu a�učiť sa
mysleniu a�konaniu, ktoré predovšetkým počúva a�prijíma to, čo samo nie
je schopné vytvoriť?

Domnievam sa, že dnešný náboženský dialóg musí stáť mimo náro-
ku na objektivitu. V�náboženskom kontexte kresťanstva, judaizmu a�isla-
mu nejestvuje kritérium posúdenia objektívneho a�neobjektívneho; tento
pojem je z�môjho pohľadu na tomto mieste neadekvátny.

Kresťanstvo, judaizmus a�islam, ako ukázal Lullus, sa zhodujú v�is-
tých pravdách. Prikláňam sa k�úvahám R. Bragua, podľa ktorého je dôle-
žitý kritický pohľad na zaužívanú predstavu o�zhode, či „bodoch prieni-
ku“ medzi tromi uvedenými náboženstvami. Brague jasne ukázal na ťaž-
kosti dotýkajúce sa zaužívaných výrazov „tri monoteizmy“, „tri
abrahámovské náboženstvá“ a�„tri náboženstvá knihy“.

34 Porov. RIEDENAUER, M.: Pluralität und Rationalität: die Herausforderung der Vernunft durch reli-
giöse und kulturelle Vielfalt nach Nikolaus Cusanus. Stuttgart : Kohlhammer, 2007, s. 143.

35 TATRANSKÝ T.: Mezináboženský dialog jako kenotická událost v�pojetí Piera Cody. In: Teologické
texty, 2007, č.�3, s. 137.
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T. Halík vníma medzináboženský dialóg v�širších súvislostiach, pre-
dovšetkým v�jeho spoločensko-politickom aspekte, najmä v�európskom
priestore. (Aj táto stránka je v�Lullovom spise prítomná a�preto stále aktuál-
na.) Dialóg musí mať svoju akademickú podobu, ale je zároveň potrebné,
aby táto podoba mala svoje pedagogické a�terapeutické vyústenie. „Pokud
aktivity rozšiřování a�prohlubování evropské integrace nebudou doprová-
zeny stálou péčí o�kulturu komunikace v�rovině duchovních hodnot, budo-
vali bychom stavbu sjednocené Evropy na písku či minovém poli.“36

Lullovo umenie (ars) je filozofickým systémom, pomocou ktorého
zachytáva základné koncepty troch monoteistických náboženstiev a�kom-
binuje ich, aby moslimov a�židov presvedčil o�logickej prevahe kresťan-
stva, a�tým ich priviedol ku kresťanskej viere. „Lullova filozoficko-teologic-
ká odpoveď na výzvu náboženskej a�kultúrnej odlišnosti je (...) koncipo-
vaná ako umenie otvoreného a�kontinuálneho diskurzu, ktorý smeruje
k�permanentnému fóru náboženstiev, v�ktorom sa diskusie nemajú skon-
čiť partikulárnymi kompromismi, ale musia pokračovať tak dlho, pokiaľ sú
rozličné nároky na pravdu rozhodnuté vo svetle všeobecne akceptované-
ho racionálneho procesu (...) a�tak je dosiahnutá úplna záverečná zhoda
medzi účastníkmi.“37

Záver
Otázka objektivity a�súčasne presvedčenie o�význačnosti (privile-

govanosti či prednosti) vlastného náboženstva patria medzi dôležité pro-
blémy v�súčasných otázkach o�náboženskom dialógu. Dosiahnutie úplnej
zhody na základe racionálneho procesu sa zdá byť nielen veľmi ťažké, ba
nemožné, ale v�súčasnom kontexte nie je hlavným cieľom dialógu. Na-
priek tomu sa domnievam, že to nijakým spôsobom neznižuje význam
filozofie v�medzináboženskom dianí. Práve naopak. Filozofia predsa môže
v�tejto situácii prispieť ku dôkladnému premysleniu vlastného stanoviska,
ku zváženiu argumentov druhej strany, ku kritickému prehodnoteniu
oboch pozícií a�k�vyvodeniu dôsledkov. Náboženstvo je miestom, ktoré
musí na jednej strane uchrániť svoje fundamenty a�na druhej strane vy-
hnúť sa fundamentalizmu, ale i�relativizmu. Musí si odpovedať na mnohé
vnútorné otázky a�riešiť zároveň svoj vzťah k�iným vyznaniam. V�tomto
úsilí zohráva filozofia svoje nezastupiteľné miesto.38 Preto vnímam Lullov

36 HALÍK, T.: Mezináboženský dialog mezi výzvou a�realitou. In: http://www.halik.cz
37 FIDORA, A.: Das philosophische Religionsgespräch im Mittelalter: von Gilbert Crispin und Peter

Abaelard zu Ramon Lull. In: SPRINGER, B., FIDORA, A.: Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur.
Zürich : LIT Verlag, 2009, s. 76–77.

38 Porov. SCHAEFFLER, R.: Filosofie náboženství, s. 176–186; SCHMIDT, J.: Zur Bedeutung der Philoso-
phie im Religionsdialog. In: Jahrbuch für Religionsphilosophie, 9. Frankfurt am Main : Vittorio
Klostermann, 2010.
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spis ako zdôraznenie významu racionality, filozofického prístupu, pred
emocionalitou v�medzináboženskom dialógu a�v�reflexii vlastnej viery.
Zároveň podnecuje k�novému premysleniu možností nášho poznania
a�hraníc racionality.
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GAVENDOVÁ, O.: Základy všeobecnej etiky.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 160 s.
ISBN 978–80–223–2629–2

Základným prejavom človeka je činnosť. Denne stojí pred množ-
stvom možností, čo robiť i�ako robiť. Zároveň má schopnosť rozlišovať
medzi dobrom a�zlom a�rozhodovať sa pre dobro či zlo. Otázky dobra
a�zla, svedomia či prirodzeného morálneho zákona sú predmetom vyso-
koškolskej učebnice Základy všeobecnej etiky, ktorú autorka Oľga Gaven-
dová, rozdelila do troch častí.

V prvej časti „Človek ako subjekt etického konania“ (s. 17 – 40) pri-
bližuje človeka z�hľadiska antropológie a�zastavuje sa pri základných du-
chovných schopnostiach človeka: rozume a�slobodnej vôli, lebo tie umož-
ňujú ľudské skutky. Potom sa sústreďuje na metafyzickú štruktúru bytia
človeka, od ktorej závisí jeho konanie. Autorka vychádza z�klasickej pro-
pozície operari sequitur esse. V�konaní sa človek vyjadruje ako človek. No
konanie človeka má aj spätný dosah, takže propozícia sa dá obrátiť: esse
sequitur operari. Konaním dobra sa človek stáva dobrým a�konaním zla
sa stáva zlým človekom. Takže „človek nie je faktom, teda skutočnosťou,
na ktorej sa už nič nedá meniť, ale je aktom, teda tým, ktorý činnosťou
utvára svoje vlastné bytie“ (s. 3). Práve táto dynamika bytia človeka, ktorú
napr. v�americkom personálnom tomizme zdôrazňuje W. N. Clarke, je
niťou, ktorá sa vinie celou recenzovanou publikáciou.

V druhej časti „Morálna hodnota“ (s. 41 – 89) sa autorka postupne
sústreďuje na dobro, ktoré je predmetom konania. Dobro sa človekovi
predstavuje ako motív, cieľ alebo hodnota. Gavendová prechádza od hod-
nôt vo všeobecnosti k�morálnej hodnote, ktorá je pre etické konanie člo-
veka kľúčovou. Na základe analýzy niektorých etických systémov hľadá
základ morálnej hodnoty.

Predmetom tretej časti je „Morálny poriadok“ (s. 91 – 151). Objektív-
nym pólom tohto poriadku je prirodzený morálny zákon a�prirodzené
právo. Tieto sú normou pre konanie človeka. Subjektívnym pólom morál-
neho poriadku je svedomie, vďaka ktorému každý človek zhodnocuje ko-
nanie, jeho motiváciu i�cieľ, ale aj okolnosti, ktoré konanie sprevádzajú.
Pritom „každý človek má inú citlivosť na hodnoty, lebo každý je na inej
výške morálnej dokonalosti“ (s. 92). Na hodnotenie majú vplyv aj čnosti či
neresti, ktoré sú tiež súčasťou subjektívneho pólu morálneho poriadku.
Toto hľadanie morálnych noriem autorka situuje hlavne do aristotelov-
sko-tomistickej tradície, iné spôsoby zdôvodnenia morálnych hodnôt
(napr. Kantov) autorka uvádza, no nevenuje im svoj primárny záujem.

Recenzovaná práca, ktorá je vysokoškolskou učebnicou, je napísa-
ná zrozumiteľným jazykom a�prejavujú sa v�nej autorkine pedagogické
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skúsenosti a�didaktickosť v�usporiadaní kapitol publikácie. Ako sme uviedli,
východiskovým postojom O. Gavendovej je aristotelovsko-tomistická tra-
dícia filozofie, čo sa prejavuje aj v�tom, že iné „konkurenčné“ etické systé-
my, s�ktorými sa stretávame v�súčasných etických diskusiách, absentujú.
Dúfame, že táto absencia je prísľubom pokračovania a�nadväzovania na
recenzovanú publikáciu. Domnievam sa, že kniha O. Gavendovej poskyt-
ne primeraný základ pre ďalšie štúdium, napr. morálnej teológie a�etiky,
či pre podrobnejšie skúmanie jednotlivých etických systémov z�aristote-
lovsko-tomistickej perspektívy.

doc. Michal Chabada, PhD.
Univerzita Komenského

Filozofická fakulta
Gondova 2, P. O. Box 32

814 99 Bratislava
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VADÍKOVÁ, Katarína M.: Problematika
svedomia v�kontexte dialogického personalizmu.
Trnava, 2011. 199 s.
ISBN�978–83–7490–433–9

Knihu K. M. Vadíkovej Problematika svedomia v�kontexte dialo-
gického personalizmu     vydal Spolok Slovákov v�Poľsku v�spolupráci s�Filo-
zofickou fakultou Trnavskej univerzity v�Trnave.

Problematika svedomia a�jej špecifika sa dotýka každého človeka ako
ľudskej osoby tým viac, čím viac si na jednej strane uvedomuje dôležitosť
interpersonálnych vzťahov a�na druhej strane rozmanitosť prejavov osoby,
motivovaných a�neraz i�podmienených tak širokým spektrom kultúrnych
faktorov, ako aj nescudziteľnou jedinečnosťou konajúceho subjektu.

Knižná publikácia Kataríny M. Vadíkovej, PhD., je predovšetkým
ovocím viacročného úsilia z�obdobia dizertačných aktivít uskutočnených
na Slovensku a�v�zahraničí. Vlastne ide o�dizertačnú prácu, čo explicitne
vyplýva nielen z�textu práce a�použitých výrazových prostriedkov, ale aj
z�úvodného slova autorky. V�tejto pasáži konštatuje, že sa usilovala do
textu prezentovanej verzie zapracovať námietky a�pripomienky oponen-
tov a�impulzy z�diskusie k�dizertačnej práci. Napriek skutočnosti, že ide
o�dizertačnú prácu, uprednostníme v�nasledujúcom texte používanie
pojmu publikácia.

Treba poznamenať, že autorka sa podujala spracovať veľmi zaují-
mavý a�zároveň na rozlišovanie náročný aspekt špecifického vyhranenia
problematiky svedomia v�kontexte dialogického personalizmu. Týmto
chcela zdôrazniť prínos a�dôsledky filozofickej reflexie pre integrálne vní-
manie ľudskej osoby v�kontexte morálnej filozofie.

Obsahové rozvrhnutie publikácie, a�teda aj spracovanie problema-
tiky svedomia v�špecifikácii dialogického personalizmu, jasne naznačuje,
že jej gro sa nachádza v�druhej a�tretej stati, ktoré tvoria podstatnú časť
publikácie – tak obsahovo, ako aj rozsahom.

Podstatný záber druhej state predchádza trojstranový celok prvej
state, obsahujúci predmet skúmania, ktorým je človek ako osoba, cieľ, kto-
rým je označené spracovanie problematiky svedomia, vymedzenie čiast-
kových cieľov a�špecifických aspektov metodologických prístupov.

Druhú stať s�názvom „Filozofická reflexia v�kontexte dialogického
personalizmu“ tvoria dve rozčlenené podstate a�súhrnné zhrnutie. Prvou
podstaťou „Kontext dialogického personalizmu“ autorka sprístupňuje jed-
notlivé rozlíšenia súčiniace s�danou problematikou. Prostredníctvom pre-
ferovaných autorov stručne charakterizuje personalizmus ruskej, poľskej
a�francúzskej proveniencie. Zároveň sprístupňuje problematiku persona-
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lizmu a�dialogizmu v�nemecky hovoriacej oblasti. Tieto potom porovná-
va. V�danej časti autorka uvádza, že „ak by sa dialogický personalizmus
v�budúcnosti vymedzil ako nový filozofický smer, práve prepojenie medzi
tzv. východným a�západným myslením by patrilo k�jeho základným cha-
rakteristikám“ (s. 36). Nato sprístupňuje deväť kľúčových znakov (s. 36 –
55), v�ktorých sú si vybrané personalizmy a�dialogizmy blízke. V�druhej
podstati s�názvom „Vymedzenie filozofického aparátu dialogického per-
sonalizmu“, ktorá je štrukturálne situovaná, autorka sústreďuje pozornosť
na stručný pohľad dejín dialogického myslenia, na pojmy dialóg a�osoba.
Ďalej na stranách 91 – 94 súhrnne sprístupňuje jednotlivé zistenia, medzi
ktorými na prvom mieste uvádza: „Dialogický personalizmus nateraz ne-
možno považovať za samostatný filozofický smer. Ide o�určitú syntézu fi-
lozofickej reflexie personalizmu a�dialogizmu s�cieľom preklenúť radikál-
ne odlišnosti krajných pozícií obidvoch smerov“ (s. 92). No napriek tomu
uvažovanie v�kontexte dialogického personalizmu otvára nové možnosti
pohľadu na človeka ako osobu.

V tretej stati pomenovanej „Status, úlohy a�funkcie svedomia oso-
by uprostred interpersonálnych vzťahov“, ktorú tvoria dve štruktúrované
podstate, je pozornosť zameraná na špecifikáciu pojmu svedomie. Z�de-
jinného aspektu filozofie je definovanie svedomia sprevádzané ťažkosťa-
mi. Autorka ním na jednej strane mieni označovať „schopnosť človeka
vedome (vedomie), slobodne (vôľa), rozumovo (rozum) a�zodpovedne
(srdce) prijímať rozhodnutia (proces) v�rovine medziľudských vzťahov“,
na druhej strane „inštanciu pri obvinení z�morálnej viny“ (s. 96). Z�etymo-
logického aspektu predstavuje pojem svedomia v�retrospektívnom pohľa-
de filozofiou, ktorý tabuľkovo schematicky zhŕňa v�prílohe (s. 185 – 190).
Pozornosť zameriava najmä na prítomnosť svedomia vo vnútornom svete
človeka ako osoby, na analýzu jeho miesta, funkcií a�úloh v�procese roz-
hodovania. Nato sa sústreďuje na objasnenie prístupu, akým v�prizme di-
alogického personalizmu možno skúmať problematiku svedomia. Tá sa
skúma ako „odhaľovanie osobného tajomstva človeka človeku, a�tým sa
stáva osobitou“ (s. 133).

V druhej podstati s�názvom „Vybrané problémy morálnej filozofie
v�kontexte dialogického personalizmu“ autorka na jednej strane rozoberá
problém intrapersonálneho vzťahu a�svedomia v�rozhodovacom procese
osoby, na druhej strane autonómiu svedomia a�riešenie morálnych dilem
preferenčne vo svetle Marcelovej koncepcie so zreteľom aj na Wojtyłovu
koncepciu, upriamujúcu sa na aktívne hľadanie pravdy; čím umocňuje per-
sonalistickú charakteristiku integrálnej celistvosti osoby. V�kontexte menu-
je aj slobodu svedomia, ktorá je zapracovaná do právnych dokumentov
a�ustanovení. Toto zapracovanie pokladá správne iba za predpokladu, že
je použité s�ohľadom na duchovnú dimenziu človeka (s. 149 – 150).

V záverečnom súhrnnom sprístupnení jednotlivých zistení sa okrem
iných do popredia dostáva sprístupnenie duchovnej dimenzie človeka ako
prínos fi lozofickej reflexie integrálneho chápania človeka ako osoby
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v�prizme dialogického personalizmu. Jeho špecifický prístup na jednej stra-
ne lepšie umožňuje porozumieť procesom odohrávajúcim sa vo vnútor-
nom svete človeka, na druhej strane svedomiu, ktoré nemá samostatnú
existenciu, možno prisúdiť významnú úlohu pri zachovaní integrity osoby
v�procese rozhodovania.

Pred záverečným zhodnotením ešte možno konštatovať, že dok-
torka Vadíková na spracovanie danej problematiky použila takmer 200
citovaných zdrojov; škoda, že v�nich explicitne nevyznačila pramene.

Publikácii doktorky Vadíkovej Problematika svedomia v�kontexte
dialogického personalizmu nemožno poprieť jej prínos nielen pre tunaj-
šiu filozofickú, ale aj teologicko-náboženskú a�kultúrnu pospolitosť. Teda,
možno ju vrelo odporučiť najmä tým, ktorí sa neuspokoja s�jednoduchou
odpoveďou a�hľadajúc nielen historické súvislosti, ale pravdu – kráčaním
cestou života – sa usilujú prehlbovať interpersonálne vzťahy a�vyvíjajú úsilie
o�ich autentickosť.

prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Kostolná 1, P. O. Box 173
814 99 Bratislava
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ROJKA, Ľ.: Stvorenie vesmíru z�ničoho :
Quentin Smith proti Williamovi Craigovi.
Trnava : Dobrá kniha, 2012. 252 s.
ISBN�978–80–7141–734–4

Ľuboš Rojka vo svojej novej monografii predstavuje pomerne kom-
plexnú problematiku začiatku vesmíru, možnosti jeho zapríčinenia Stvo-
riteľom a�s�tým spojené prírodovedecké a�filozofické problémy. Kniha
nadväzuje na predchádzajúcu úvodnú štúdiu Kto je Boh a�či vôbec jestvuje
(2010), ktorej cieľom bolo „urobiť prvé kroky v�kritickom uvažovaní o�Bohu“
(s. 9). Druhým krokom v�tomto uvažovaní, a�zdá sa nie posledným, je nová
monografia, zameraná na jednu partikulárnu časť, a�to na kalámsky ale-
bo časový kozmologický argument pre jestvovanie Stvoriteľa.

Autor v�tejto oblasti už publikoval viacero článkov; hlavne článok
„Quentin Smith a�jeho obhajoba ateizmu“ (Acta Facultatis Theologicae
Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2010) a�„Argument neznalosti
Božej vôle vo vysvetľovaní problému zla“ (KIŠS, I., a�i. (ed.): Božia prozre-
teľnosť a�zlo vo svete : Problém teodícey, 2011). V�prvom autor rozvíja niekto-
ré prvky Smithovho „deduktívneho argumentu, že Boh nemohol stvoriť
vesmír“ (s. 250 – 260), a�v�druhom poukazuje na ťažkosť s�„nepoznaním
Božích úmyslov“ (s. 189), čo spôsobuje ťažkosti pri teistickom vysvetlení
problému zla a�celkove pri vysvetlení príčinného vzťahu medzi svetom
a�Stvoriteľom.

Nová monografia predstavuje systematicky teóriu Q. Smitha, ktorý
sa na základe súčasnej kvantovej kozmológie pokúša dokázať, že teistická
koncepcia stvorenia vesmíru z�ničoho je protirečivá. Na druhej strane sa
W. Craig dlhodobo pokúša dokázať, že teistická koncepcia stvorenia je
dobre podložená. Treba pripomenúť, že to bol W. Craig, ktorý ako prvý
v�novodobej histórii systematicky rozpracoval časový kozmologický argu-
ment a�vniesol ho do súčasnej filozofickej diskusie. Bráni ho, a�podľa tej-
to monografie úspešne, až do dnešných dní. Časový kozmologický argu-
ment má pôvod už v�spisoch Jána Filopona, alexandrijského komentátora
Aristotela zo šiesteho storočia, a�neskôr rozdeľoval stredovekých filozo-
fov na jeho obhajcov a�jeho odporcov.

Autor knihy podrobne analyzuje, rozvíja a�prehodnocuje jednotlivé
tézy časového kozmologického argumentu, ako ich predkladá W. Craig.
V�každej z�troch častí knihy vysvetľuje a�obhajuje jednu z�troch základných
téz a�zároveň pridáva postoj Q. Smitha. Novosť tejto prezentácie je v�rozšírení
a�hlbšom objasnení týchto dvoch postojov v�kontexte súčasnej filozofie.

Prvá časť knihy je o�princípe príčinnosti v�zmysle, že všetko, čo za-
čína existovať, musí mať príčinu svojej existencie. Prvá kapitola sa začína
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postojmi D. Huma a�I. Kanta a�ich zdôvodnením odmietnutia tohto prin-
cípu ako logicky nutného. T. Reid je jeden z�prvých, ktorý poukázal na
obmedzenosť ich kritiky. Humov postoj ožil na začiatku minulého storo-
čia v�novodobom empirizme. Jeho najznámejším protagonistom bol
B.�Russell. Prvá kapitola pokračuje s�opisom vtedajšieho chápania príčin-
nosti a�neskoršími pokusmi vyrovnať sa s�pomerne extrémnym postojom
B.�Russella. Ide predovšetkým o�modely príčinnosti rozpracované v�ter-
mínoch nutných a�postačujúcich podmienok, kontrafaktuálov a�pravde-
podobnostných modelov. Na príklade viacerých súčasných autorov
z�oblasti filozofie vied sa ukazuje neudržateľnosť redukcionistického prí-
stupu, ktorý bol rozšírený v�dvadsiatych až päťdesiatych rokoch minulého
storočia. V�ďalšej časti prvej kapitoly sa autor dotýka pomerne citlivej
a�náročnej problematiky kvantovej teórie. Otázkou je, ako interpretovať
indeterminizmus, o�ktorom hovoria viacerí interpreti kvantových fenomé-
nov. Záverom je postoj, že indeterminizmus neznamená nezapríčinenosť.
Determinizmus, príčinnosť a�predpovedateľnosť sú navzájom odlíšené ka-
tegórie. Ani nový fenomén „kvantovej previazanosti“ nie je interpretova-
ný ako nepríčinný vzťah, ale je chápaný ako nový druh príčinného vzťahu.
Preto niet dôvodu, aby sme pochybovali o�platnosti princípu príčinnosti,
ako je definovaný v�prvej téze časového argumentu.

Druhá časť knihy sumarizuje všetku dostupnú evidenciu o�tom, že
vesmír mal začiatok s�časom alebo v�čase. Druhá kapitola začína štandard-
ným modelom veľkého tresku, prechádza cez inflačné, chaotické a�stru-
nové modely vzniku vesmíru a�plynule prechádza do tretej kapitoly o�fi-
lozofických (apriórnych a�aposteriórnych) argumentoch, že vesmír musel
mať začiatok. Výsledný postoj autora je, že existujú rozumné dôvody o�tom,
že vesmír začal existovať z�ničoho, v�zmysle materiálnej príčiny. Máme
dobré dôvody myslieť, že v�„bode 0“ neexistovalo nič materiálne. Tento
záver podporuje druhú tézu Craigovho časového argumentu.

Východiskom tretej časti knihy je nasledujúce konštatovanie: To, že
všetko, čo začína existovať, musí mať príčinu svojej existencie a�že vesmír
začal existovať, ešte neznamená, že vesmír musel mať osobného Stvoriteľa.
Práve tu vystupuje do popredia Smithov postoj, že ak vesmír vznikol s�istou
pravdepodobnosťou, ako to hovorí Hawking (a Hartle), na základe vlnovej
funkcie vesmíru, potom vesmír nemohol stvoriť Boh. Ak by vesmír stvoril
Boh, vesmír by musel vzniknúť so stopercentnou pravdepodobnosťou, teda
nutne. K�tomuto argumentu Smith pridáva ďalšie štyri (menej závažné)
dôvody. Podľa knihy je však rozhodujúce, ktorá hypotéza podáva lepšie
vysvetlenie vesmíru: či tradičné teistické vysvetlenie pomocou osobného
Stvoriteľa, alebo Smithom navrhované vysvetlenie pomocou nutného nu-
lového bodu a�vlnovej funkcie. Autor knihy prišiel k�záveru, že aj keď by
Smithova hypotéza mohla byť v�istom zmysle jednoduchšia, lebo na začiat-
ku nepostuluje osobu a�jej vlastnosti, predsa len nemá ani zďaleka takú
vysvetľujúcu silu, ako má teistické vysvetlenie, ktoré vysvetlí aj pôvod vlno-
vej funkcie, aj niektoré ďalšie vlastnosti vesmíru. Záverom je teda tvrdenie,
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že Craigov argument pre existenciu Stvoriteľa je dobrý, čo znamená, že
dáva zmysel a�rozumne podporuje jeho záver.

Pre slovenského čitateľa novej monografie je obohacujúce predo-
všetkým objasnenie najnovších teórií v�oblasti kozmológie, metafyziky
a�prirodzenej teológie. Napríklad použitie modálnej logiky možných sve-
tov pri vysvetľovaní stvorenia a�vzniku sveta (aj keď nie je centrálnym prv-
kom monografie) je u nás pomerne zriedkavé. Príspevok autora spočíva vo
vypracovaní pomerne originálnej syntézy súčasných postojov a�v�prehĺbení
viacerých tém, ktoré neobsahuje ani Craigova, ani Smithova teória.

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
RK CMBF UK
Kapitulská 26

814 58 Bratislava
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