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Monografi a, ktorú zostavila O. Gavendová, sa zaoberá vo fi lozofi i 
živo diskutovanou a zaujímavou problematikou ľudskej slobody. V úvodnom 
krátkom historickom prehľade rôznych postojov k tejto problematike sa vidí, 
o akú „nevyčerpateľnú studňu“ (s. 4) problémov a ich riešení ide. Zaujímavé 
sú niektoré fi lozofi cké príspevky, ktoré refl ektujú súčasné diskusie o ľudskej 
slobode v metafyzickej a etickej perspektíve.

Miroslav Karaba sa vo svojom príspevku „Otázka slobody vo svetle 
Popperovho riešenia problému »determinizmus verzus indeterminizmus«“ 
(s. 9 – 35) zaoberá slobodou človeka v kontexte diskusií o determinizme a in-
determinizme. Zameriava sa na Poppera a jeho obhajobu fyzikálneho indeter-
minizmu, ktorý má byť „akousi prolegoménou k otázke ľudskej slobody“ (s. 12). 
Popper pristupuje kriticky k humovským pokusom o zmierenie determinizmu 
so slobodnou vôľou a odmieta fyzikálny determinizmus. Autor príspevku naj-
skôr rozlišuje viaceré druhy determinizmu (vedecký, fyzikálny, metafyzický, 
fi lozofi cký) a v krátkosti zhrnuje štyri Popperove dôvody, prečo je dôkazné 
bremeno na tom, kto chce obhajovať determinizmus. Východiskom „zdravého 
rozumu“ je podľa Poppera fyzikálny indeterminizmus. Nasledujú argumenty 
proti determinizmu, ktoré sa zakladajú na (1) aproximatívnom charaktere 
vedeckého poznania, (2) asymetrii medzi minulosťou a budúcn osťou a (3) ne-
predvídateľnosti vedeckých objavov a výsledkov. Dôležitú úlohu tu tiež zohráva 
emergentný charakter vesmíru. Po krátkom zhrnutí Popperových úvah autor 
uvádza, že Popper neargumentoval v prospech ľudskej slobody, ale ju skôr 
predpokladal a pokúšal sa pre ňu vytvoriť priestor uprostred fyzikálnych teórií.

V druhej kapitole „Sloboda a existenciálne završovanie človeka“ (s. 36 
– 56) vychádza Oľga Gavendová z často bežného chápania slobody ako „robiť 
si, čo chcem“ alebo „nebyť ničím obmedzovaný“.1 Poukazuje na tri historické 
etapy takéhoto prístupu ku slobode v minulom storočí, ktoré boli poznačené 
hedonizmom a konzumizmom. Súčasný hyper- alebo turbohedonizmus sa 
prejavuje napríklad v extrémnej starostlivosti o telo, v extrémnych pracovných 

1 O. Gavendová sa zaoberala ľudským dobrom a slobodou vo viacerých publikáciách: GAVENDOVÁ, O.: 
Náboženské správanie sekularizovaného človeka. In: Acta 2010, č. 1, s. 17–30; GAVENDOVÁ, O.: Integrálny 
rozvoj človeka v encyklike Caritas in veritate – niekoľko fi lozofi ckých východísk. In: Acta 2010, č. 1, s. 55–62; 
GAVENDOVÁ, O.: Dobro v etike Josepha de Finance. In: Studia Aloisiana, roč, 2, 2011, č. 2, s. 5–18. Niektoré 
myšlienky možno nájsť aj v kapitolách monografi í: GAVENDOVÁ, O.: Základy všeobecnej etiky. Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2009, kap. „Vôľa a slobodné rozhodovanie“, s. 22–25; GAVENDOVÁ, O.: L’uomo, 
come essere morale, nella fi losofi a di M. F. Sciacca. Bratislava, 2001, s. 101–140.
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aktivitách (workoholizmus), v nadmernom konzume informácií z celého sveta 
a v premnožených reklamách. Avšak cenou, ktorú platíme za tieto a im podobné 
extrémy, „je neistota, nepokoj, nespoľahlivosť“ (s. 44). Takúto slobodu, chá-
panú ako odstraňovanie všetkých limitov, je potrebné podľa autorky zmeniť, 
pretože vedie ku katastrofám, človeka robí otrokom a na teoretickej úrovni „je 
dôsledkom nesprávneho chápania človeka, ktorý sa pokladá len za »jednotku 
konzumu«“ (s. 45). Napriek tomu niektoré vonkajšie aj vnútorné („pozitívne“) 
limity sú tu na to, aby boli v slobode prekonávané (chudoba, otroctvo, ako aj 
nenávisť a vášnivosť), aby sa človek stával viac človekom. Celkove by mal človek 
byť integrovanou osobou a usilovať sa o vlastný celkový rozvoj (sebavýchovu), 
čo znamená prekonávanie pozitívnych limitov, a nie negatívnych, pretože tie 
ničia človeka. Pozitívne limity potvrdzujú človeka a ich prekonávanie človeka 
zušľachťuje.

Pri hlbšej fi lozofi ckej analýze príčin súčasného stavu autorka prechádza 
do pomerne komplikovaného jazyka o bytí: „Bytie ako idea nie je to isté čo 
myslenie, ani to isté čo pojem, pretože neexistuje pojem bytia, ale len idea“ 
(s. 47 – 48). Napriek tomu „vďaka tejto idei bytia človek dokáže tvoriť pojmy 
a súdy“ (s. 48). Táto idea človeka dokonca robí duchovným a otvára ho neko-
nečnu. Človek je otvorený ničím neobmedzenému jestvovaniu (Bohu). Práve 
táto otvorenosť má byť vysvetlením aj rýchleho prechodu od konzumizmu 
k hyperkonzumizmu. Filozofi a tu podľa autorky nemôže poskytnúť „defi nitívne 
riešenie“, ale ho môže len naznačiť. Na záver svojho príspevku O. Gavendová 
pridáva niektoré zaujímavé myšlienky súvisiace s podstatou slobody človeka, 
ako ich vysvetľuje Sciacca.

Mária Spišiaková v kapitole „Sloboda ako základ obhajoby proti argu-
mentom zla“ (s. 57 – 84) najprv defi nuje problém zla a nato predstavuje kon-
krétne typy obhajoby proti argumentom zo zla (proti Božiemu jestvovaniu).2 
Začína analýzou textov sv. Augustína, podľa ktorých ontologické zlo neexis-
tuje, ale je len priváciou dobra. Pôvod zla je „v nesprávne použitej slobode 
človeka“ (s. 58) a napriek tomu je svet lepší s takouto slobodou ako bez nej. 
Augustínovu analýzu autorka prehlbuje niektorými myšlienkami Ch. Journeta, 
hlavne vzhľadom na slobodné rozhodnutie sa človeka pre Boha. V Plantin-
govej obhajobe na základe slobodnej vôle človeka autorka zdôrazňuje tézu, 
že sloboda nie je možná, ak by neexistovalo morálne zlo (aspoň jeho reálna 
možnosť). Plantinga vidí hodnotu slobody nie natoľko v slobode samotnej, ako 
Augustín, ale v slobodne vykonaných skutkoch (s. 63). Tretím rozoberaným 
autorom je J. Hick a jeho teodícea postupného formovania duše. Jeho riešenie 
problému zla je vsadené do kontextu širších teórií, hlavne teleologického vy-
svetlenia sveta a vysvetlenia osobného vzťahu k Bohu. Každý z troch autorov 

2 M. Spišiaková v oblasti problematiky zla publikovala monografi u: SPIŠIAKOVÁ, M.: Zlo v Božom 
stvorení : Riešenie problému zla v analytickej fi lozofi i náboženstva. Warszawa : Rhetos, 2012. V tejto 
monografi i je problematika zla objasnená z perspektívy fyzického zla. Kratšia štúdia: SPIŠIAKOVÁ, M.: 
Utrpenie nevinných ako hlavná námietka proti Božej dobrote a spravodlivosti v diele F. M. Dostojevského 
Bratia Karamazovci. In: Fides, 15/2008. Bratislava : Teologická fakulta TU, 2008, s. 85–92.
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vystihol čosi dôležité v problematike morálneho zla. Na záver príspevku sú 
tieto postoje kriticky prehodnotené a autorka objasňuje svoju vlastnú syntézu 
v tejto problematike.

Rastislav Nemec v kapitole „Problém budúcich kontingentností a Božie-
ho predpoznania podľa Viliama Ockhama“ (s. 85 – 105) vsádza problematiku 
Božieho predpoznania do kontextu diskusie o Božej bezčasovosti. Predstavuje 
riešenia, ktoré navrhol Aristoteles, Boethius a Tomáš Akvinský. Tomistickú 
koncepciu kritizovali Duns Scot a Ockham pre Božiu bezčasovosť a zároveň 
nutné poznanie a zapríčiňovanie slobodných rozhodnutí človeka Bohom. 
Vyvrcholením je postoj Ockhama, ktorý „v Scotových sľapajach reaguje [...] 
na Aristotelovo riešenie nutne pravdivých alebo nepravdivých viet v De in-
terpretatione 9, ktoré – zdá sa – ponúkalo jasnú interpretáciu. Ďalej kriticky 
napáda niektoré Tomášove tézy o Božích vlastnostiach“ (s. 98). Jednou z téz 
je aj Tomášovo (a tiež Scotovo) tvrdenie o Božej bezčasovosti. Postoj auto-
ra príspevku je pomerne skeptický a v závere sa neprikláňa ani k jednému 
z predložených riešení, a ani jedno z nich nie je priblížené ako uspokojivé. 
Autor pravdepodobne súhlasí s Ockhamom, že problém Božieho predpozna-
nia presahuje ľudské schopnosti a nie je „možné [ho vysvetliť a jasne opísať] 
žiadnemu intelektu“ (s. 104).

Celkove je táto fi lozofi cká monografi a obohatením našej slovenskej 
fi lozofi ckej knižnice a prináša slovenskému čitateľovi témy, ktoré mu priblížia 
niektoré pálčivé problémy diskutované v západnej fi lozofi i.
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