UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Problematika „dobrovoľného sebaobmedzenia“
v etike podľa Erazima Koháka

Diplomová práca
Mgr. Juraj Vidéky

Katedra filozofie
Vedúci diplomovej práce: PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Bratislava 2008

Diplomová práca
Meno a priezvisko:

Mgr. Juraj Vidéky

Dátum narodenia:

7. máj 1976

Téma diplomovej práce: Problematika „dobrovoľného sebaobmedzenia“
v etike podľa Erazima Koháka
Školiteľ:

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Termín zadania:

31. október 2006

Termín odovzdania:

31. marec 2008

Odporúčaná literatúra:


Arno ANZENBACHER: Úvod do etiky. ZVON, Praha 1994.



Carl Friedrich VON WEIZSÄCKER: Ideme v ústrety asketickej kultúre?
(Výber z diela). Archa, Bratislava 1995.



Erazim KOHÁK: Svoboda, svědomí, soužití (Kapitoly z mezilidské
etiky). SLON, Praha 2004.



Erazim KOHÁK: Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin
(Kapitoly z dějin morální filosofie). Ježek, Rychnov nad Kněžnou
1993.



Erazim Kohák: Zelená svatozář (Kapitoly z ekologické etiky). SLON,
Praha 2002.



Erazim KOHÁK: Zorným úhlem filosofa. Ježek, Rychnov nad Kněžnou
2004.



Erazim KOHÁK: Pražské přednášky. Život v pravdě a (post)moderní
skepse. Ježek, Rychnov nad Kněžnou 1999.



Erazim KOHÁK: Orbis Bene Vivendi. Junák, Praha 2001.

Schválil školiteľ:
v Bratislave

dňa 31. októbra 2006

Schválil vedúci katedry:
v Bratislave

dňa

Čestné prehlásenie
Dolupodpísaný Mgr. Juraj Vidéky, narodený 7. mája 1976 v Trenčíne, týmto čestne
prehlasujem, že predkladanú diplomovú prácu s názvom Problematika
„dobrovoľného sebaobmedzenia“ v etike podľa Erazima Koháka som vypracoval
samostatne a literatúru, ktorú som pri jej tvorbe použil, som uviedol v bibliografii.

V Bratislave, 19. marca 2008.

Abstrakt
VIDÉKY, Juraj: Problematika „dobrovoľného sebaobmedzenia“ v etike podľa Erazima
Koháka [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Katedra filozofie. Školiteľ: Oľga Gavendová.
Bratislava, 2008. 75 s.
Práca sa venuje problematike dobrovoľného sebaobmedzovania na základe
personalistickej filozofie a etiky založenej na úcte. Skúma pramene filozofického
myslenia Erazima Koháka a predstavuje niektoré dôrazy, ktoré kladie vo svojom
uvažovaní o zodpovednom živote človeka vo svete. Zaoberá sa tiež celkovým
chápaním etiky a morálnej filozofie podľa Erazima Koháka. Ťažisková kapitola
práce, ktorá sa venuje fenoménu dobrovoľného sebaobmedzovania, je pokusom o
uchopenie tejto skutočnosti, ako sa javí na základe skúsenosti, a to v zmysle
fenomenologickej filozofie, pričom uvádza viaceré ukážky etického postoja,
vychádzajúce z diela Erazima Koháka. Práve tieto konkrétne príklady ukazujú, že
etika sa právom nazýva praktickou filozofiou.
Kľúčové slová: filozofia, personalizmus, fenomenológia, etika, morálna filozofia,
ekologická etika, Erazim Kohák, dobro, zlo, zmysel, hodnota, úcta, sloboda,
zodpovednosť, fenomenologická redukcia, praktická filozofia, dobrovoľná
skromnosť, dobrovoľná striedmosť, dobrovoľné sebaobmedzenie, dobrovoľné
sebaobmedzovanie, výberová náročnosť.
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Úvod
„Pokiaľ za zmysel života považujeme hromadenie hračiek
a ozdôb, je to problém neriešiteľný: nekonečne stúpajúca
spotreba na veľmi konečnej, obmedzenej Zemi, nemôže neskončiť
katastrofou. Chamtivosť povýšená na najvyšší cieľ ľudského
snaženia je zhubná pre dušu a vedie najprv k zrážke majetných
a nemajetných, dlhodobo potom k ekologickej záhube.“
Erazim Kohák1
Problematika dobrovoľného sebaobmedzovania nadobúda počas dejín ľudstva čoraz

dôležitejšie miesto v etike aj v každodennom spolužití. Naši ľudskí predkovia boli
limitovaní prírodou, a tak zväčša bojovali s obmedzeniami, ktoré im kládla ich denná
skúsenosť. Postupne človek menil svoje prostredie podľa svojich predstáv, a tak už
nebolo potrebné bojovať o holé prežitie, ale vynorila sa potreba obmedziť niektoré
aspekty ľudského konania pre zabezpečenie vzájomného spolužitia. Najskôr v rámci
kmeňového, rodového a rodinného spolužitia, neskôr v rámci jednotlivých spoločenstiev.
Etika riešila medziľudské vzťahy (vzťahy jednotlivca k sebe samému, vzťahy medzi
jednotlivcami, jednotlivcom a spoločnosťou, prípadne jednotlivcom a Bohom) a medzi
celými ľudskými spoločenstvami, neskôr sa ukázalo potrebné premyslieť a preskúmať
vzťahy človeka k mimoľudskému svetu. Vo všetkých dimenziách ľudského správania je
potrebné rešpektovanie hraníc svojich i hraníc, ktoré nám sú kladené prírodou či
druhými, a teda je potrebné obmedziť práva či nároky indivídua a spoločnosti tak, aby sa
stali povinnosťami úcty voči svojmu prostrediu a okoliu. V súčasnosti je potrebné aj
„globálne“ sebaobmedzenie ľudstva ako celku, inak v konečnom dôsledku zničíme
podmienky pre život na Zemi.

1.1

Vymedzenie predmetu a obsahu
Práca sa venuje fenoménu dobrovoľného sebaobmedzovania, ako sa javí v etike, a to

z pohľadu jedného zo súčasných českých filozofov Erazima Koháka.
V prvej časti predstavíme Erazima Koháka ako človeka, filozofa a ekologického
mysliteľa (kapitola 2). Rozoberieme pramene jeho filozofickej tvorby a predstavíme
niektoré dôrazy, ktoré kladie ako filozof vo svojom uvažovaní o živote človeka vo svete.
1

KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 19.
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Druhá časť, teda kapitola 3, pokračuje popisom chápania etiky a morálnej filozofie
podľa Erazima Koháka.
Jadrom práce je kapitola 4, v ktorej sa venujeme fenoménu dobrovoľného
sebaobmedzovania. Je to pokus fenomenologického uchopenia tejto skutočnosti na báze
myšlienok, ktoré predstavuje vo svojom diele Erazim Kohák.

1.2

Terminológia
Pojmy etika a morálna filozofia používajú autori rôzne. Niektorí pojmy morálka,

mravnosť a etika viac-menej stotožňujú, iní ich striktne odlišujú.2 Kohák pod týmito
pojmami rozumie normy správania a postojov (etymologicky by sa dalo použiť „mravy“ –
to, čo sa páči, čo je akceptované ako dobré, čo treba robiť), „súhrn pravidiel ľudského
obcovania“3. Etika odpovedá na otázku „čo je dobré?“ Filozofické uvažovanie nad
základnejšou otázkou „čo je dobro?“ je podľa Koháka témou morálnej filozofie.4 Iní autori,
napr. Anzenbacher,5 používajú pojem filozofická etika.6
Táto práca sa pohybuje na rozhraní otázok „čo je dobré“ (resp. či a kedy je dobré
a správne dobrovoľne sa obmedziť) a „čo je dobro“ (aký je cieľ tohto obmedzenia), preto
pojmy etika, morálna filozofia resp. filozofická etika používame ako synonymá, viac sa
kloniac k ich druhému významu.
Svet zvierat, rastlín, celej živej i neživej prírody a v konečnom dôsledku celý vesmír,
zdôrazňujúc jeho odlišnosť od ľudského sveta (sveta dejín, kultúry, vedy a techniky)
nazývame v súlade s Kohákom mimoľudský svet. Nejde samozrejme o nejaký „iný, druhý“
svet, ale o náš svet nazeraný nie z pohľadu prítomnosti človeka.7

1.3

Úprava práce, literatúra
Pri úprave práce sme sa riadili jednak pokynmi príručky RKCMBF UK Juraja

Spuchľáka,8 jednak publikáciou odborníka z Filozofickej fakulty UK Dušana Katuščáka.9

2 Porov. napr. VAJDA, Ján: Úvod do etiky, str. 13-14; ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky, str. 17-18; SOKOL, Jan:
Malá filosofie člověka, str. 186-201.
3

KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 20. Porov. tiež KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 14.

4

V súvislosti s ekologickou tematikou Kohák dokonca používa termín morálna ekológia.

ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky, str. 17-18. Porov. tiež GAVENDOVÁ, Oľga: O zmysle: Krátky prehľad etiky
a filozofie náboženstva, str. 1-2.

5

6

KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 55.

Kohák niekedy používa aj pojem ne-lidský svět (vždy so spojovníkom), ale jeho slovenský doslovný preklad
„neľudský“ by mohol byť zavádzajúci, preto ho nepoužívame.

7

8

SPUCHĽÁK, Juraj: Metodika prípravy a písania diplomovej práce.

9

KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.
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Všetky pramene použité pri písaní práce sú uvedené v zozname literatúry. Jednotlivé
diela v tomto zozname sú uvedené s plnými bibliografickými údajmi. Dodržiavame
pokyny spomínaného Dušana Katuščáka a tiež Štefana Kimličku.10 V samotnej práci sa na
diela odkazujeme skráteným spôsobom, zvyčajne len uvedením autora/autorov a názvu
diela, s uvedením čísla strany resp. viacerých strán. Výnimkou sú Husserlove Idey I, ktoré
priamo v texte práce (nie však v poznámkach pod čiarou) citujeme bez uvedenia autora,
s uvedením paragrafov štandardného vydania.
Keďže Kohákove anglicky písané diela Idea and Experience a The Embers and the
Stars neboli preložené do slovenčiny ani češtiny,11 uvádzané citácie sú naším prekladom.
Rovnako je to aj s jeho českými publikáciami: zväčša ich uvádzame v slovenskom
preklade, českú pôvodinu citujeme v origináli, iba ak si to kontext vyžaduje.
Všetky citáty Písma svätého použité v práci sú podľa slovenského ekumenického
prekladu Biblie z roku 2007.

10 KIMLIČKA, Štefan: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre
„klasické“ aj elektronické zdroje.

The Embers and the Stars preložili za totality a ako samizdat vydali v roku 1985 manželia Šimečkoví. Tento
preklad ako celok je prakticky nezohnateľný, časť z neho bola vydaná v KOHÁK, Erazim: Orbis Bene Vivendi, str.
29-33 (kapitola nazvaná „Dary noci“). Prvá časť druhej kapitoly The Embers and the Stars, str. 29-46 („The gift
of the night“) vyšla v autorovom – teda Kohákovom – vlastnom preklade aj s doslovom ako bibliofília v počte
75 číslovaných výtlačkov v roku 2003 (Praha : Bonaventura). Pravdepodobne bude ako doslov zaradená do
Kohákovej pripravovanej knihy Kopí Don Quijota.
11
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2 Niektoré črty filozofie Erazima Koháka
„Je to zázrak – že vôbec niečo je, a nie iba holé, nekonečné nič. […]
Znovu a znovu ma ohromuje, že vôbec niečo je. Ba viac: aj to, že je
ešte aj niečo dobré, a nielen prosto niečo.“
Erazim Kohák12

2.1

Človek Erazim Kohák
Erazim Kohák patrí medzi významných českých filozofov. Narodil sa v roku 1933

v Prahe. Ako chlapec bol vykorenený zo svojho domovského prostredia.13 V mladom veku
prežíval jednak okupáciu Čiech a Moravy nacistickým Nemeckom, jednak komunistický
prevrat v roku 1948. Keďže jeho rodičia boli aktívnymi členmi sociálnodemokratickej
strany, boli postavení pred dilemu: ohnúť chrbát alebo emigrovať. Počas nemeckej
okupácie obaja rodičia preukázali občiansku odvahu, za čo boli režimom „odmenení“
a časť života strávili v protektorátnom väzení. Verní svojmu postoju ani v prípade
komunistického prevratu nechceli ohnúť chrbát. Zvolili si emigráciu a po prechodnej
zastávke v Západnom Nemecku napokon zakotvili v Spojených štátoch amerických (USA).
Tam sa snažili byť užitoční vlasti aspoň zo zahraničia, ale s „čistým štítom“, a táto voľba
poznamenala životnú orientáciu mladého Erazima Koháka. Rozhodnutie rodičov
emigrovať, ktoré neniesol ľahko (vykorenenie z prostredia dorastajúcich rovesníkov,
pretrhnutie rodinných zväzkov, potreba odznova budovať svoje zázemie), však zásadným
spôsobom upevnilo jeho presvedčenie, že (povedané bežnou rečou14) existujú hodnoty,
pre ktoré sa oplatí „strádať“.
Keď sa rozhodoval, čo študovať, čomu sa venovať, uvažoval nasledovne: „Komunisti
si vychovajú inžinierov, vychovajú si odborníkov na stroje, stavby [...] nevychovajú si ale
filozofov a teológov.“15 Preto sa zameral práve na tieto smery: študoval filozofiu, teológiu
12 KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 98-99. Táto téma, úžas nad zázrakom existencie bytia, sa často objavuje aj
v iných dielach. Asi najsystematickejšie je preberaná v KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 71, 84,
95-97, 109, 189.
13 Ohľadom životopisu porov. Životopis a knihu vydavateľstva Portál: ŠANTORA, Roman – ZAJÍC, Jiří: Erazim
Kohák.

V ďalšom sa budeme snažiť analyzovať problematiku hodnôt daných osebe (kapitola 3.1). V tomto úvode
používame bežné predporozumenie.

14

Voľná parafráza podľa ŠANTORA, Roman – ZAJÍC, Jiří: Erazim Kohák, str. 19-20. Pri rozhodovaní zavážilo aj to,
ktoré štúdium bude mať možnosť finančne pokryť. Na štúdiá si zarábal manuálnou prácou – pracoval ako
robotník v poľnohospodárstve a na stavbách.
15
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a religionistiku na Yalovej univerzite, vnímajúc toto zameranie ako službu vlasti. V tých
časoch aspoň spočiatku prevládala nádej, že sa do Československa bude môcť vrátiť. Po
nedlhom uvoľnení okolo roku 1968 sa však Kohák zmieril so skutočnosťou, že návrat do
vlasti nie je tak skoro možný. Počas tohto obdobia sa venoval Husserlovej filozofii, etike a
neskôr rozličným aspektom ekologického myslenia. Stal sa stálym profesorom filozofie na
Bostonskej univerzite. Dôležitým obdobím v jeho živote bol odchod do samoty v lesoch
New Hampshire, kde býval v chatrči, ktorú postavil a udržiaval vlastnými rukami. Počas
tohto obdobia veľa uvažoval, čítal, pracoval aj písal, pričom za prácou dochádzal do
neďalekého Bostonu na univerzitu. Taktiež sa v prostredí manuálne pracujúcich susedov
priúčal praktickej demokracii, rozhodovaniu na výročných schôdzach obyvateľov
usadlostí roztrúsených v okolitých lesoch.16
Z tohto obdobia pochádza jeho základné filozofické dielo Idea and Experience, výklad
fenomenologického projektu Edmunda Husserla podľa jeho Ideí I a štúdia o morálnom
zmysle prírody, The Embers and the Stars. Zároveň sa angažoval v ekologických hnutiach,
v cirkvi

a skautingu.

Okrem

toho

spolupracoval

so

samizdatovými

časopismi

v Československu.
Hoci ho nežná revolúcia v roku 1989 zastihla nepripraveného, situáciu pochopil ako
výzvu a onedlho nato začal prednášať na Karlovej univerzite (UK) v Prahe. Niekoľko
rokov prednášal vždy jeden semester v Prahe a jeden v Bostone, napokon sa rozhodol pre
definitívny návrat do vlasti. V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor a od roku 2006
ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Naďalej sa angažuje
v skautingu, v miestnych aktivitách, v politickom živote (aktívne ako člen ČSSD)
a spoločenskom živote (publikovaním, verejnými diskusiami). Spolu s manželkou,
americkou rodáčkou Dorothy Mills Kohákovou, žije v Prahe. Pokiaľ ide o jeho osobný
život, odkazujeme na knihu rozhovorov, v ktorej ho čiastočne odkrýva. 17
V jednom z diel, ktoré je čítankou Kohákových textov, sú kapitoly nazvané podľa
jednotlivých aspektov jeho života. Na otázku „Pane Koháku, co vy jste vlastně zač?“
odpovedá postupne v nasledovných tematických okruhoch:18


pútnik – venuje sa svojmu emigrantskému osudu so všetkými aspektmi
občasného ale neustáleho sťahovania („zakoreňovania“ a „vykoreňovania“),



filozof – tomuto aspektu sa venujeme v nasledujúcej kapitole,



kresťan – hlási sa ku kresťanskej viere evanjelického zamerania,

Mnohé aspekty vtedajšieho života farbisto opisuje v knihe Dopisy přes oceán. Jedná sa vlastne o prepis
nahrávok, ktoré pripravoval na magnetofónových páskach pre Rádio Slobodná Európa a ktoré boli vysielané
v rokoch 1980-1982.
16

17

ŠANTORA, Roman – ZAJÍC, Jiří: Erazim Kohák.

18

Porov. KOHÁK, Erazim: Orbis Bene Vivendi, priebežne.
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ekológ – texty zhrnuté v tejto kapitole predstavujú Koháka ako človeka, ktorý si
váži aj mimoľudský svet a snaží sa oň s láskou starať a chrániť ho pred
neprimeranými ľudskými zásahmi,



demokrat – zaoberá sa filozofiou demokracie,



človek a skaut – záverečné kapitoly tohto zborníka, ktorý vydalo tlačové centrum
českého skautingu, možno chápať ako Kohákovo vyznanie.

2.2

Erazim Kohák filozof
Základným prameňom filozofovania Erazima Koháka je skutočnosť – skúsenosť

nášho ľudského života, dalo by sa povedať každodenná skúsenosť.19 Možno ho označiť
ako filozofa zdravého, kritického rozumu.
Stretnutie Erazima Koháka s Husserlom poznačilo jeho uvažovanie na celý život. Pri
čítaní Husserlovej Pražskej prednášky (zaradená je na začiatok Krízy) si uvedomil, že má
pred sebou niečo veľké, čo mu obracia svet naruby. Odvtedy sa začal systematicky
venovať štúdiu filozofického diela Edmunda Husserla. Pritom nie je jeho cieľom podávať
presný obraz Husserlovho diela, či byť jeho verným a oddaným vykladačom – tomu sa
venujú iní. Jeho cieľom je Husserla pochopiť a všetko dobré, čo sa dá z jeho diela použiť,
aplikovať na problémy praxe, či už sú to otázky medziľudských vzťahov,
celospoločenskej a politickej diskusie, ochrany prírody a celej problematiky ekologickej
etiky. Husserlova fenomenológia sa tak stáva prostriedkom, nástrojom, ktorým Kohák
uchopuje20 skutočnosť. Aj chápanie potreby „obratu“ vo filozofii ku samotnej skutočnosti
je jednou zo základných téz Husserlových Ideí I. Okrem Husserla sa Kohák venoval ďalším
filozofom 19. a 20. storočia, medzi ktorými vynikajú Martin Heidegger a Paul Ricœur.21
Počas štúdia a neskoršieho pedagogického pôsobenia na Bostonskej univerzite mal
tiež možnosť zoznámiť sa s americkým personalizmom a sám býva zaraďovaný do tohto
filozofického prúdu. Asi najcitovanejším v jeho prácach je predstaviteľ amerického

Kohák používa v Idea and Experience slovné spojenie lived experience, v českých publikáciách používa aj
menej formálne výrazy, ako „svet všetkého života“, „naša bežná skúsenosť“ a podobne. Takéto bežne slovné
spojenia používame aj pri prekladoch lived experience.
19

Toto slovo (angl. grasp) často a s obľubou používa vo svojom úvode do Husserlových Ideí I: KOHÁK, Erazim:
Idea and Experience. Podobne tiež v KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars. Podrobnejšie sa mu venujeme
v kapitole 2.4.

20

Ďalší autori, často citovaní v jeho dielach, sú S. Kierkegaard, P. Tillich, A. N. Whitehead, H. Bergson, E.
Cassirer, S. Freud, K. Jaspers, I. Kant, P. Teilard de Chardin, M. Scheler, J.-P. Sartre, nehovoriac o kresťanských
klasikoch (Pavol, Augustín, Anselm, Tomáš Akvinský).
21
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personalizmu Borden P. Bowne.22 V našej práci sa rozborom americkej personalistickej
filozofie nebudeme detailnejšie zaoberať.23
Jeden z veľkých dlhov, ku ktorému seba samého zaviazal voči svojej vlasti, splnil
Erazim Kohák rozsiahlou štúdiou o českom filozofovi Janovi Patočkovi. Predsavzal si
predstaviť Patočkovo dielo a jeho osobnosť americkému a anglicky hovoriacemu svetu,
a tak študoval všetky jeho diela, ktoré mal v emigrácii k dispozícii. Ovocím jeho
niekoľkoročného štúdia je „filozofický životopis“ nazvaný v origináli Jan Patočka: His
thought and writings. V pôvodnom, anglickom vydaní z roku 1989 je pripojený aj výber
Patočkovho diela. Kohák často cituje aj českého vitalistického filozofa Emanuela Rádla,
ktorého dielo Útěcha z filosofie taktiež sprístupnil anglicky hovoriacim čitateľom.
Ďalším prameňom filozofovania Erazima Koháka je filozofické dielo T. G. Masaryka.
Rodičia vychovali mladého Koháka v láske a úcte k demokracii, ktorá v našich
podmienkach bola budovaná za Prvej republiky. Ideál Československej republiky, ktorý
mal možnosť neskôr porovnávať s realitou americkej demokracie, úzko súvisí s prvým
prezidentom samostatného československého štátu. Od T. G. Masaryka sa naučil Kohák
citlivosti na sociálne otázky (sám Masaryk bol profesorom sociológie) a úcte k demokracii
vo všeobecnosti. S tým súvisí aj Kohákov záujem o otázky československých a českých
dejín, jeho zaoberanie sa zmyslom „češství“. Týmto národno-politickým dimenziám jeho
diela sa však v našej práci nebudeme zaoberať.
Nemožno nespomenúť aj ďalšieho významného českého pedagóga, teológa a
filozofa, J. A. Komenského, ktorého s Kohákom okrem iného spája aj osud exulanta. Často
ho uvádza ako príklad inej, komplexnejšej racionality, ako bola racionalita
reprezentovaná

hlavným

prúdom

vtedajšieho

filozofického

myslenia

počnúc

Descartesom.
Za významný zdroj súčasného myslenia pokladá grécke dedičstvo zrodu demokracie
a rímsku filozofiu stoicizmu. Ako veriaci kresťan protestantskej tradície Kohák vníma tiež
židovské a kresťanské dedičstvo ako zdroj mravnej motivácie a jeden zo základov
európskej kultúry a myslenia.

2.3

Úloha filozofie podľa Erazima Koháka
Postupujúc striktne fenomenologicky, Kohák netvorí „konštrukciu“, myšlienkový

svet, ktorým by potom vysvetľoval celú skutočnosť. Podľa Husserlovho „princípu

22

Porov. LETZ, Ján: Personalistické metafyziky, str. 20-23.

Odkazujeme napr. na LETZ, Ján: Personalistické metafyziky, str. 14-40: Americkému a anglickému
personalizmu je venovaná celá prvá kapitola. V nej sa medzi mysliteľmi 5. generácie amerického
personalizmu uvádza aj E. Kohák (tamtiež, str. 15). O jeho filozofii pojednáva krátky odstavec na str. 39.
23
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všetkých princípov“ (Idey I, § 24)24 za základ poznávania berie všetko – človeka,
spoločnosť, a teda aj etiku – ako súčasť našej skúsenosti, a to v tých medziach, ako sa nám
dáva poznávať. Snaží sa nahliadnuť, ako skutočnosť „funguje“, snaží sa pochopiť
skutočnosť podľa svojej žitej skúsenosti, a až následne vysvetľovať, čo z toho prípadne
plynie. Metódou je najmä jasné nazeranie a angažované uchopovanie tejto žitej
skúsenosti, ktorá je vždy skúsenosťou subjektu (lived experience).
Povedané Kohákovými slovami,25 filozofia si vždy kladie alebo by si mala klásť
nasledovné základné tri filozofické otázky:
1. Čo to znamená? – O čom daná skutočnosť vypovedá? Môže pritom ísť
samozrejme o pozorovanie vlastnej skúsenosti, alebo skúsenosti iných, ale
tiež o akúkoľvek filozofickú teóriu či vedeckú hypotézu. Čo sa z tejto
skutočnosti dá zistiť? Pritom v zmysle fenomenologickej redukcie (Idey I, §32)
nekladieme metafyzickú otázku o „jestvovaní“, predmetnú skutočnosť
vnímame ako danú skúsenosť, teda ako fenomén. Skúmať štruktúry
fenoménu možno dokonca bez ohľadu na jeho existenciu. Toto neznamená
idealistický subjektivizmus ani berkeleyovský solipsizmus. Skutočnosť
jestvovania sveta (reality) sa nepopiera. Skutočnosť jestvovania sveta sa však
ani netvrdí – nie je totiž potrebná pre skúmanie „lived experience“, teda
skúsenosti subjektu.
2. Na čom sa to zakladá? – Skúmame štruktúru výpovede o skutočnosti.
Skúmame, ako možno uchopiť skúsenosť, na akom základe môžeme
konštatovať to, čo sme v predošlej otázke zodpovedali. Podrobujeme kritike
prvú výpoveď, aby spočívala na solídnych základoch. Skúmame, z čoho naše
tvrdenie vyplýva. Vždy samozrejme treba obmedziť reťaz otázok o príčinách
a dôvodoch nejakým meta-teoretickým predpokladom. Snažíme sa však
pôvodné tvrdenie podrobiť čo najhlbšiemu preskúmaniu v daných medziach.
3. Čo z toho vyplýva? – Keď sme spoznali, o čom daná skutočnosť vypovedá,
a zároveň sme sa presvedčili, že táto výpoveď je dobre podložená, snažíme sa
klásť si otázku o dôsledkoch našej výpovede. Ak ide o filozofickú teóriu,
pýtame sa, aké sú jej dôsledky. Čo to znamená pre praktický život (mňa,
spoločnosti, ľudstva, vesmíru)? Pokiaľ ide o analýzu konkrétnej skúsenosti
(napr. strachu), čo z tejto fenomenologickej analýzy vyplýva? V čom nám táto
analýza môže byť osožná?

24 Tento princíp možno formulovať nasledovne: „Všetko je oprávneným zdrojom pre poznanie a všetko, čo sa
nám takto dáva, je potrebná brať tak, ako sa nám to dáva, ale zároveň len tak, ako sa nám to dáva.“ Husserl
používa precíznejšiu terminológiu. Porov. HUSSERL, Edmund: Idey I, §24, str. 56n.
25 Porov. napr. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 7, 11-13, alebo tiež KOHÁK, Erazim: Zelená
svatozář, str. 11.
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Filozofia je pre Koháka základnou potrebou a súčasťou jeho životného postoja. Ako
uvádza v predslove diela Zorným úhlem filosofa Kohákova diplomantka a neskoršia
spolupracovníčka Marie Skýbová, „žiť ako filozof a žiť ako človek, to [Kohák] považuje za
dve strany tej istej mince.“26
Kohák sa snaží filozofovať čo najzrozumiteľnejším spôsobom, pretože podľa neho
filozofia by nemala byť výsadou privilegovanej skupiny akademikov, ale mala by byť
súčasťou každodenného života všetkých ľudí.27 Už prvá kapitola Kohákovho výkladu
Husserlových Ideí I začína príkladom.28 Ako uvádza Skýbová, počas štúdia jej Kohák
„predviedol svoju schopnosť vysvetliť aj ten najzložitejší filozofický problém
zrozumiteľne, často metaforickým spôsobom, a predovšetkým na príkladoch zo života.“
A pokračuje: „Podobnú skúsenosť mali aj iní. Po prednáškach o fenomenológii, obvykle
považovanej za ťažký filozofický odbor, za ním študenti chodili s otázkou, či to ešte je
filozofia, keď je to tak zrozumiteľné.“29
Kohák pritom netvrdí, ako by sa to mohlo zdať, že každá teória musí mať nejaké
praktické dôsledky. Snaží sa však analyzovať a za užitočné považuje také teórie, ktoré
majú nejaký zmysel. Nemyslíme na „praktické využitie“ len v bežnom chápaní, teda
nemáme na mysli klasickú otázku „čo z toho budem mať?“ alebo ľudovo povedané, „dá sa
z toho najesť?“ V dejinách vedy sa mnohokrát ukázalo, že zdanlivo úplne nepraktický
výmysel teoretických vedcov sa ukázal ako nesmierne užitočný na vysvetlenie určitých
javov. Podobne cibrenie mladých ľudí v zdanlivo nepotrebných disciplínach ako sú
latinčina, matematika či filozofia – pokiaľ ich nepotrebujú vo svojej budúcej profesii –, sa
ukazuje ako užitočné. Na mysli máme „užitočnosť“ v najširšom možnom význame.30
Mnohé jeho práce, ktoré na prvý pohľad môžu budiť dojem esejí, sú v podstate
filozofickými dielami, kedy pred naším zrakom Kohák nepíše o filozofii, ale sám pred
nami filozofuje.31 Ako sám píše vo svojom oficiálnom životopise: „Pri všetkej úcte
k potrebe dôkladnej znalosti súčasného i minulého filozofického myslenia nepovažujem
za svoju prvotnú filozofickú úlohu štúdium textov ani výstavbu teoretických systémov,

26

SKÝBOVÁ, Marie: Kto o životě nepřemýšlí, nežije (předmluva). In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 7.

Ako poeticky hovorí na inom mieste: „Filozofia, ako ju chápem, sa nemá robiť v ústavných pracovniach,
z vyumelkovaných pojmov. To je potom mystifikácia. Živá filozofia musí rásť zo života, z práce, z bolesti
a radosti, z lásky, z tichých večerov a rannej rosy.“ KOHÁK, Erazim: Dopisy přes oceán, str. 9.
27

Porov. KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 3. Toto dielo je plné zrozumiteľných príkladov z bežného
života, ktoré nielen ilustrujú, ale najmä objasňujú omnoho ťažším štýlom písaný Husserlov text.

28

29

SKÝBOVÁ, Marie: Kto o životě nepřemýšlí, nežije. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 7.

30

Porov. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 12.

Dovolili sme si tu narážku na Kohákov opis pedagogického pôsobenia Jana Patočku na Karlovej univerzite.
Porov. KOHÁK, Erazim: Jan Patočka, str. 71: „Teprve postupně si ti, kteří vytrvali, začali uvědomovat, že mladý
docent je neučí filosofickým doktrínám, ale sám před nimi filosofuje – a zve je, aby se přidali“. Príkladom
takýchto zdanlivo nefilozofických diel sú: P.S. Psové, Dopisy přes oceán resp. Hesla mladých svišťů.
31
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ale vyjasnenie a riešenie problémov zmyslu, ktoré vyvstávajú zo spolužitia človeka
s človekom aj s mimoľudským svetom.“32
Filozofia je pre Koháka racionálnym, rozumovým uchopením skutočnosti.
Skutočnosť je vždy prvotná, následne ju nevyhnutne sprevádza naša reflexia. Ako sám
uvádza: „Spolu s Husserlom sa domnievam, že veľkosť našej európskej civilizácie je
zakotvená v rozhodnutí pre rozum namiesto rozhodnutia pre pudy či návyky ako
posledného rozhodcu medzi dobrom a zlom. […] Zároveň sa však domnievam, že
myslitelia sedemnásteho storočia zúžili naše poňatie tohto rozumu na matematickopríčinné vzťahy a odpísali hodnotové a významové vzťahy ako beznádejne iracionálne.“33
Celým jeho dielom sa vinie presvedčenie, že hodnotové a významové vzťahy patria do
oblasti rozumu, že o nich treba premýšľať a kriticky uvažovať. Na tomto základe sa
ukazuje, že etika ako filozofická disciplína je možná, ba dokonca nevyhnutná.
Vo svojich úvahách o filozofii v The Embers and the Stars sa zamýšľa nad filozofiou
ako sprostredkovateľom medzi poetickým vnímaním sveta, ktoré charakterizuje nočný
čas, a technickým, vedeckým chápaním sveta, ktorý pripisuje času dňa. Metaforicky
hovorí, že šero je časom filozofie.34 Filozofia potrebuje na jednej strane priamo
uchopovať skutočnosť, dalo by sa povedať intuitívne, ako poézia, na druhej strane ju
potrebuje kriticky, prozaicky reflektovať. Kohák sa vo svojom diele snaží uplatniť
Husserlovu výčitku na adresu všetkým, ktorí krízu racionality pochopili ako výzvu na
odmietnutie racionality: „Neduhy inštrumentálneho rozumu je potrebné liečiť lepším
poňatím rozumu, nie iracionalitou.“35

2.4 Poňatie skutočnosti – fenomenologické uchopenie
skúsenosti
Nástrojom uchopovania skutočnosti je pritom pre Koháka fenomenológia. Ako sme
už uviedli, Husserl zaujal Koháka už pri prvom stretnutí s jeho dielom. Samozrejme
Kohák nie je vykladačom „majstrovej náuky“, ale interpretom, ktorý sa snaží pochopiť
zmysel „majstrových slov“. Fenomenologickú metódu Kohák uplatňuje kriticky aj na
samotné diela fenomenológie. Pokúsime sa načrtnúť Kohákov spôsob, ako aplikuje
fenomenologickú metódu vo svojom filozofovaní.36

32

Porov. Životopis.

KOHÁK, Erazim: Srdce rozumné: Racionalita, hodnota a transcendentální fenomenologie. In: KOHÁK, Erazim:
Zorným úhlem filosofa, str. 41.
33

34

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 32-34.

KOHÁK, Erazim: Filosofická ekologie po dvaceti letech. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor
(eds.): Závod s časem, str. 15.

35

36 Stručný, populárny výklad fenomenologickej metódy ponúka aj iný český filozof, dedič Husserla a Patočku,
Jan Sokol, vo svojej učebnici antropológie. Porov. SOKOL, Jan: Filosofická antropologie, str. 89-92.
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Skutočnosťou, ktorú uchopuje Kohák fenomenologicky, sa v prvom rade rozumie
naša skúsenosť seba samých a sveta, náš prežívaný, žitý život (lived experience). Svet je
najskôr svet našich životov, náš každodenný život. Nie však nazeraný cez okuliare našich
teórií a teoretických konštruktov, ale taký, ako je – žitý vo svojej „živosti“. Toto „prvotné
predporozumenie“, „svet prirodzeného postoja“ podľa Husserla (Idey I, § 27), si zaslúži
oceňujúci aj kritický pohľad. Bezproblémové prijímanie sveta filozof svojím pýtaním sa
spochybňuje, ale najskôr v dôvere v našu schopnosť poznať pravdu prijíma. To vedie ku
kritickému, ale solídnemu poznaniu. Práve takéto oceňujúce i kritické prijímanie sveta je
základom celej fenomenológie, ako to Kohák uvádza pri rozbore Patočkových diel
venujúcich sa tejto problematike, aj vo výklade Husserlových Ideí I.37
Filozof je podľa uvedeného v prvom rade človek, ktorý je ochotný odložiť svoje
dovtedajšie poznatky a pozrieť sa na skúmaný problém naozaj tak, ako sa on ukazuje.
Jednoducho a poctivo hľadieť na daný problém nie je znakom naivity, dalo by sa povedať
„prvotnej naivity“. Ide o metodologický postoj „druhej naivity“.
Zároveň spolu s Husserlom (Kríza, § 9, najmä časť „h“, a tiež § 33) upozorňuje, ako
vedecký obraz sveta, vytvorený vedou od Galileiho a Descartesa, zužuje celkové
ponímanie skutočnosti.38 Kohák neustále vo svojich dielach pripomína, že svet žitej
skúsenosti (lived experience) je základom nášho poznania. Racionalita skúmajúca naše
„modely sveta“ je legitímne vyjadrená v špeciálnych vedných odboroch, musí si však byť
vedomá prvotného rozhodnutia o oklieštení predmetu svojho záujmu. Preto nemožno
napr. v etických otázkach priamočiaro aplikovať výsledky jednotlivých empirických vied.
Dokonca, čo je horšie, ak sa takéto zúžené vedecké chápanie stane všeobecne prijímaným,
robí otáznym akékoľvek racionálne založenie etiky ako takej. „V rámci takéhoto
konštruktu [akým sú vedecké teórie o prírode] potom už neostáva miesto pre morálny
subjekt, a to jednoducho preto, lebo tento konštrukt nebol vytvorený, aby ho
obsahoval.“39 História síce zachovala viacero pokusov o „skonštruovanie“ etiky podľa
vzoru matematických vied,40 ukázalo sa však, že tieto pokusy podliehali zúženiu, ktoré
jasne a presne kritizuje Husserl.41
Tento problém sa prejavuje v súčasnosti aj v rozličných popularizačných dielach
vedcov, ktorí prekračujú svoj vedný odbor a vyjadrujú sa k všeobecným, všeľudským
témam. Prirodzene, každý človek, aj vedec, má právo vyjadrovať sa o svojom svetonázore,

KOHÁK, Erazim: Jan Patočka, str. 131: „Je to problém přirozeného světa, který je základní; fenomenologie
nepokládá tento problém, nýbrž se k němu vyjadřuje.“

37

Vo všeobecnosti možno podstatu takéhoto redukujúceho zmýšľania nazvať „nič iné, iba“, „nič viac ako“
(nothing but) princípom. Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 49, 54 a 232, pozn. 17.

38

39

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 12.

Asi najznámejším je Spinozova Etika, ktorá si to predsavzala už v nadpise. Plný nadpis diela totiž začína
nasledovne: „Etika vyložená geometrickou metódou“. Porov. SPINOZA, Baruch: Etika, str. 45.

40

41

O problematike zúženia skutočnosti pojednáme aj v kapitole 3.1, kde sa venujeme pojmu „hodnoty“.
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pohľade na svet. Lenže práve keď sa ten-ktorý vedec, špecialista vo svojej oblasti, začne
vyjadrovať k problémom iba z pohľadu svojej vednej oblasti, dopúšťa sa redukovania
skutočnosti len na predmety svojho záujmu. Tak sa stáva, že sa evoluční biológovia
vyjadrujú k témam sociologickým, dopúšťajúc sa oklieštenia dimenzie medziľudských
vzťahov.

Podobne

religionisti,

„zvonka“

skúmajúci

náboženstvá,

vyjadrujú

sa

nekompetentne k otázkam náboženským, lebo už prekročili hranice svojej vedy.
S príkladmi by sme mohli pokračovať, spomeňme však len dva najdôležitejšie,
psychologizmus v ponímaní freudovskom, ktorý postuluje neslobodu človeka a ovládanie
človeka nejakým „nad-ja“ či hlbinným „ja“, a historicizmus, vyznačujúci sa dôrazom na
neustály pokrok v dejinách, prameniaci z renesančného uvažovania a pokračujúci
v pozitivizme Augusta Comta. Historicizmus sa v 20. storočí prejavil v dvoch zhubných
systémoch: v národnom socializme a „reálnom“ socializme, teda v marxisticko-leninskej
filozofii komunizmu. S týmito dvoma príkladmi toho, keď dotyčná veda (štúdium ľudskej
psychiky, štúdium zákonitostí ľudských dejín) Kohák polemizuje v 4. kapitole svojho
diela The Embers and the Stars, ktorú priliehavo nazval „Skepsa“.42 Kohák si samozrejme
uvedomuje, že mnohé poznatky z výskumov reprezentujú skutočný prínos k ľudskému
poznaniu. Nesúhlasí však, ak sa takéto výsledky interpretujú ako jediný kľúč
k pochopeniu človeka a jeho miesta vo svete.
Vráťme sa po tomto exkurze k filozofii podľa Erazima Koháha. Zdrojom filozofovania
Erazima Koháka o skutočnosti je v prvom rade žitá skutočnosť samotná, skutočnosť ako
skúsenosť. Vychádza pritom z Husserla, ktorého interpretuje najmä v Idea and Experience
a The Embers and the Stars. Až následne sa vynára naša interpretácia skúsenosti. Keď
popisujeme svoju skúsenosť, je to popis, nie skúsenosť samotná.
Kohákovo ponímanie skutočnosti, ako sme už naznačili, je širšie ako strohé vedecké,
neosobné a zdanlivo objektívne chápanie „rozpriestranených predmetov“ (res extensa
podľa Descartesa). Názorne to popisuje viacerými príkladmi, z ktorých vyberáme príklad
šachistu. Keď sa pozeráme na šachovnicu, máme vo zvyku za „objektívne“ považovať
šachovnicu, drevené figúrky, ich doterajšie ťahy, napríklad zapísané v zázname partie,
a ich aktuálne rozmiestnenie, ale plán šachistu, napríklad začínajúcu sicílsku obranu,
zvykneme označovať ako „čisto subjektívnu“.43 Tento plán šachistu je však z pohľadu
fenomenológie rovnako skutočný ako figúrka a jej viditeľné umiestnenie na šachovnici.
Ďalej môžeme s Husserlom pokračovať v úvahách nasledovne: Keď sme sa
presvedčili, že skutočné je aj to, čo nie je vidieť (plán šachistu v jeho hlave, zatiaľ
nevyjadrený ani slovne ani ináč), treba uznať aj to, že skutočnosť má rozličné aspekty.
Jeden z najdôležitejších je, že skutočnosť je štruktúrovaná zmyslom. Je určená istou

42

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 131-175.

43

Porov. KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 26.
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zameranosťou. Mohli by sme použiť aj pojem intencionalita, Kohák sa mu však vyhýba
a radšej priamo hovorí o význame a zmysle. Naša skúsenosť obsahuje sama v sebe aj kľúč
pre jej pochopenie. Skutočnosť nie je nezmyselná (alebo lepšie: bez-zmyslu, bezzmyselná) – obsahuje v sebe aspoň čiastočné objasnenie. Hľadanie tohto objasnenia je
úlohou filozofa a každého človeka.44
Svet v sebe obsahuje svoj zmysel, svoju hodnotu, a úlohou filozofie je tieto odhaliť –
nie vykonštruovať ich umelo a do sveta „zvonka“ vložiť. Filozofia potrebuje jasne
nahliadať to, čo je v skutočnosti ešte predtým, ako sa ňou filozofia začne zaoberať.
Rozdiel v postoji k skutočnosti sa dá pozorovať v rozhodnutí rešpektovať primárne
skutočnosť, alebo primárne lipnúť na vlastných predstavách o skutočnosti, ktorými ju
samotnú okliešťujeme a následne sa ju snažíme do týchto schém vtesnať.45
Toto tvrdenie nie je filozofickým predpokladom, ani výsledkom komplikovaného
skúmania, ale pozorného, trpezlivého nazerania na skutočnosť. Skutočnosť nie je
štruktúrovaná zmyslom preto, že si to tak filozof praje, ale preto, že sama skutočnosť sa
nám takto dáva. V istom veľmi zúženom zmysle ide o istý druh presvedčenia, avšak nie
ľubovoľného alebo iracionálneho, ale založeného na trpezlivom a dôveryplnom
uchopovaní skutočnosti.46
Svet je preto nazeraný nie iba ako púhy konglomerát predmetov, teda
v materialistickej perspektíve, ani nie len ako svet života udržujúceho o svoje zachovanie
a rozvinutie, ako je to v perspektíve vitalistickej filozofie, ale ako svet štruktúrovaný
zmyslom.47 Toto je personalistická perspektíva, ako o tom obšírne pojednáva v The
Embers and the Stars.48
Pozorné skúmanie našej skúsenosti nás privedie k poznaniu, že dôležité nie sú veci
samé osebe, ale kvôli zmyslu či významu, ktorý majú. Fenomenológia nehovorí

V tejto súvislosti poznamenajme, že Kohák je skeptický voči neskorému Heideggerovi, ktorého výklady
„odhaľovania sa“ bytia sa mu javia ako príliš mýtické a poetické, málo racionálne, pretože filozofia je podľa
Koháka usilovné hľadanie jasnosti a hľadenie na skutočnosť. Porov. napr. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí,
soužití, str. 162. Často používa metaforu „odkrývania sa hlbín bytia“ ironicky s poukazom na neblahý dopad
odkrytia všetkého negatívneho v človeku počas druhej svetovej vojny v nemeckom národnom socializme.
44

45 Porov. KOHÁK, Erazim: Hesla mladých svišťů, str. 36, kde Kohák túto myšlienku vystihuje jedinou vetou:
„Človek svet vníma – prosím nie ,myslí si‘, ale priamo vníma – nie ako náhodný zhluk častíc, ale ako stvorenie,
ktoré má svoj zmysel a mravný poriadok.“

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 175. Pohľad na človeka ako na osobu podľa Koháka
„nie je otázkou faktu alebo teórie, ktoré môžu byť položené na empirických základoch.“ Táto základná
metafyzická otázka je vecou voľby. Tamtiež, str. 125-126. Táto voľba však musí rešpektovať skutočnosti bytia
a života: pravdy, dobra, krásy, a to tak, ako sa dávajú poznať, teda v istej poslušnosti pravde. Toto vyjadruje
tiež GUITTON, Jean: Môj filozofický testament, str. 87n.
46

47 Tak uvádza vo svojom životopise: „Filosofii chápu metodologicky s Edmundem Husserlem jako jasné
nazření a věrné vyjádření smyslu zakoušené skutečnosti, obsahově podle Masaryka jako průběžné hledání co
nejnosnější představy o životu a světě, na které můžeme pevně stát a klidně spát (Masaryk).“ Životopis, porov.
tiež KOHÁK, Erazim: Život ve svobodě, život v pravdě. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 56.
48

Napr. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 124-140, 199-202.
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o metafyzickej podstate vecí (noumenon), ale o význame či zmysle fenoménu.49 To je
podstatou fenomenologickej redukcie. Fenomenológia odkladá bokom metafyzické úvahy
o podstate, venuje sa porozumeniu skutočnosti do tej miery, v akej sa nám skutočnosť
dáva.50 Rozlišuje medzi zameraním sa na fakt („Nech už je to, čo vidím, čokoľvek, myslím
si, že je to medveď“), ktorý ostáva vždy len hypotézou, hoci viac či menej potvrditeľnou,
a tvrdením, ktoré takpovediac vždy platí: „Čokoľvek by to mohlo byť, ja vidím
medveďa.“51 Povedané iným Kohákovým príkladom, neskúmame, čo je to podstata
stoličky alebo čo je stolička ako taká (stolička–osebe), ale sa zameriame na ľudskú
skúsenosť sedenia a na predmety, ktoré sú k tomu účelu vhodné (čiže na to, čo ako
stolička „funguje“, čo nám slúži na posadenie sa a sedenie).
Podľa Kohákovho štúdia a pochopenia Husserla je fenomenológia o „videní“, jasnom
a zreteľnom uchopení a nazeraní, nie je špekuláciou.52 Aj tieto princípy môžu byť
evidentné, je možné ich „uzrieť“.53 To je veľmi dôležité pre etiku. Empirické pozorovanie
by mohlo podsúvať názor, že napr. nenávisť je zovšeobecnenie toho a toho správania.
Lenže namieste je otázka, prečo ten, kto takto nenávisť definoval, zahrnul do takto
definovaného pojmu práve to a to správanie, a nie iné? Poukazuje nám to na isté
predpoklady pojmov, alebo inými slovami, musí tu byť najskôr niečo, podľa čoho budeme
dané správanie zahŕňať alebo vylučovať do skupiny, ktorú následne pomenujeme ako
„nenávisť“. Len vďaka tomu, že ten princíp (nenávisť) je evidentný, a teda môže byť
nahliadnuteľný, je možné ho študovať.54 Ako uvidíme neskôr, takto je Kohák presvedčený
o evidencii dobra a evidencii hodnôt.
Primárnou realitou je teda pre Koháka svet žitej skúsenosti (lived experience), ktorý
je predchnutý zmyslom a hodnotou. Vyjadrené slovami Emanuela Rádla: „Pravá
skutočnosť je morálna, a teda ju nemožno pozorovať zvonka tak, ako pozorujeme pohyb
hmoty, pretože pravá skutočnosť má obsah (cieľ, zmysel). Obsah má napríklad román,
cieľ má človek, ktorý sa vracia domov, zmysel má správa od priateľa. Pravá skutočnosť
volá k porozumeniu, k pochopeniu, k súhlasu; v tom zmysle je naším vládcom a my sme
jej poslušnými služobníkmi.“55

49

O vzťahu fenomenálneho a numenálneho pojednáme v kapitole 3.1.

Jeden z Husserlových žiakov, Eugen Fink, a po ňom mnoho ďalších, posúvajú aj fenomenológiu do
metafyziky. Úvahy o fenomenologickej filozofii a jej vývoji však prenechávame iným prácam.
50

51

Príklady prevzaté z: KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 59.

52

Porov. KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 152, 223 („nazeranie“, nie „intuícia“).

53

KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 162.

54

Príklad s nenávisťou podľa KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 163.

55

RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 76.
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2.5

Filozofia ako vec verejná
Pre Koháka nie je filozofia salónnym únikom pred problémami doby a praktickými

otázkami. Ako sme uviedli, angažuje sa aktívne vo verejných záležitostiach, komunálnu
politiku nevynímajúc. Aj to je podľa neho vecou filozofa: Vnášať do verejnej diskusie
kultúru a jasné definovanie problémov a nazeranie na ich riešenia.
Nakoľko problematika filozofie resp. etiky, ktorá je angažovaná v správe vecí
verejných, sa pohybuje na hraniciach filozofie, sociálnej etiky a politickej angažovanosti,
jej spracovanie by vyžadovalo samostatnú prácu.56 Keďže však je to téma, ktorá sa medzi
filozofmi neobjavuje často a pre samotného Koháka je jednou z kľúčových, venovali sme
jej samostatnú, hoci vskutku skromnú kapitolku. Priali by sme si, nech je tento náčrt
povzbudením do ďalšieho spracovania.

56

Sociálny aspekt etiky u Erazima Koháka aspoň v hrubých rysoch naznačujeme v kapitole 3.3.
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3 Pramene etiky podľa Erazima Koháka
„Život začína stáť za to, keď si uvedomíme, že je dar. A z toho mi
vyplýva ďalej: že s darom je treba zaobchádzať s vďačnosťou
a úctou.“
Erazim Kohák57
V tejto kapitole predstavujeme témy, ktoré tvoria základné oporné body etiky resp.
morálnej filozofie podľa Erazima Koháka. Hneď na úvod poznamenajme, že Kohák nie je
etik-systematik, teda nevypracoval ucelené dielo o „svojej“ koncepcii etiky. Vychádzame
z jeho diel, v ktorých sa venuje filozofickej reflexii dejín morálneho myslenia (Člověk,
dobro a zlo), medziľudskej etike (Svoboda, svědomí, soužití; Průvodce po demokracii)
a ekologickej etike (Zelená svatozář). Najprv sa venujeme pojmu „hodnota“ (kapitola 3.1),
potom skúmame, čo je základnou hodnotou vo svete a pre človeka a aký život má naozaj
zmysel (kapitola 3.2). Napokon reflektujeme spoločenské dimenzie ľudskej existencie
(kapitola 3.3) a vzťah človeka k mimoľudskému svetu (kapitola 3.4). Pojem „vec“
používame v tejto kapitole v najširšom filozofickom význame ako „jednotlivina“, „objekt“.
Pojednajme najskôr stručne o otázke založenia, základov etiky. Počnúc
descartovským obratom vo filozofii58 sa začína spochybňovať všeobecná platnosť
morálky, presnejšie, prirodzeného zákona. Locke a po ňom Hume odvodzujú založenie
etiky len na vzájomnej dohode a na základe užitočnosti (utilitarizmus J. Benthama).
Pokračujúc v osvietenskom relativizovaní otázky dobra a „titanskými“ filozofiami 19.
storočia (Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer), toto spochybňovanie pretrváva do
dnešných dní. Etika sa dnes považuje za otázku konsenzu, prípadne diškurzu. Zužovanie
skutočnosti, ktoré je metodologickým predpokladom každej vedeckej disciplíny, je
opodstatnené, ak nestratí zo zreteľa to, že naozaj ide o zúženie skutočnosti, ako sme to
uviedli už v kapitole 2.4.
Každá hlboká analýza, vychádzajúca zo skutočnosti, dochádza k záveru, že etika je
možná len vtedy, keď existujú isté pravidlá, ktoré nie sú závislé od našej ľubovôle.
Môžeme spoločne s Rádlom povedať: „Fakt, že morálne zákony, láska, dôvera,

57

KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 99.

V skutočnosti je tento vývoj pozvoľný, nemožno zaň robiť zodpovedného jediného mysliteľa, pretože naň
vplýva kríza neskorého stredoveku, nastupujúca renesancia, prosperita a pohanské životné postoje
v „kresťanskej“ Európe a čiastočne aj mraky, z ktorých vzíde búrka rozdelenia západného kresťanstva v 15.16. storočí s následnou tridsaťročnou vojnou, ktorej plodom sú aj Descartove filozofické úvahy.
58
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spravodlivosť, česť, síce prechádzajú našou súdnosťou, ale sú mimo nás alebo nad nami
ako príkazy (prikázania), je najzákladnejšou morálnou skutočnosťou; kto nepochopí, že
mravný zákon nie je v nás, ale je pre nás, pre toho je morálny svet uzamknutý na sedmoro
zámkov.“59 Toto sú aj výsledky Kohákovho skúmania morálneho zmyslu prírody, ako ho
systematicky vykladá v The Embers and the Stars.

3.1

Hodnoty a vnútorná hodnota vecí
Veci majú podľa fenomenológie E. Husserla svoju vnútornú hodnotu. Inými slovami,

sú cenné samé osebe.60 Vnútorná hodnota vecí nie je istým druhom „nálepky“, ktorú
fenomenológia veciam pripisuje, ale je nahliadaná akoby bola v istom zmysle súčasťou
veci a v skutočnosti sa nachádza skôr, ako ju človek pomenuje. Táto hodnota vecí nie je
u Husserla a Koháka založená metafyzicky, ale fenomenologicky: je daná vo vzťahu. Ako
sme uviedli už v kapitole 2.4, Husserl neskúma, ako je to možné, že vec má hodnotu sama
zo seba či sama v sebe – kto alebo čo je pôvodcom tejto hodnoty. Existencia takejto
hodnoty sa nepredpokladá ako nejaká poučka, ale sa konštatuje, nakoľko ona prv pred
postulovaním existuje v skutočnosti, a teda aj v našej skúsenosti. Fenomenológia skúma,
ako vzniká chápanie hodnoty vecí a ako sa tieto hodnoty prejavujú. Ešte inak povedané,
skúmame fenomén vnútornej hodnoty vecí, nie noumenon tejto hodnoty.

Hodnota ako vzťahová veličina
Hodnota je pre Husserla hodnotou vždy vo vzťahu. Nejde však o púhu subjektívnu
hodnotu, akoby človek či vo všeobecnosti subjekt bol pripisovateľom hodnôt.
Vlastnosťou hodnoty je, že je to vzťahová veličina – vždy vztiahnutá k nejakému subjektu.
Vždy vztiahnutá, ale k ľubovoľnému subjektu. Aby sa vyhol obvineniu zo subjektivizmu,
Kohák používa prídavné meno „subjektný“, aby zdôraznil vztiahnutosť k subjektu, ale nie
ľubovoľnosť. Totiž táto ľubovoľnosť, ktorá závisí výhradne od konkrétneho subjektu
a jeho prianí, sa v bežnej reči označuje ako subjektívnosť.61 Povedané Kohákovými
slovami, „skúsenosť je skúsenosťou subjektu, nie ,subjektívnou‘ skúsenosťou.“62
Na vysvetlenie používa Kohák rôzne príklady a metafory. My sa pokúsime
parafrázovať Husserlov príklad s pozorovaním vecí na písacom stole.63 Keď sedím za
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RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 11.

Z hľadiska kresťanského, alebo všeobecnejšie (mono)teistického, majú všetky stvorenia hodnotu samú
osebe, nakoľko ich chcel a utvoril Stvoriteľ, ako uvádzame v ďalšom.
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Kohák používa v angličtine pre ľubovoľnosť pripisovania hodnôt dôsledne pojem „arbitrary“.
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KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 222, pozn. 8.

Porov. HUSSERL, Edmund: Idey I, §27, §35, str. 61n, 73n. Podobný príklad uvádza Kohák v štúdii Srdce
rozumné: Racionalita, hodnota a transcendentální fenomenologie. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa,
str. 45-48.
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stolom a píšem, kalamár je po mojej pravej ruke, vzdialený odo mňa asi pol metra.64 Moje
vnímanie je prirodzene subjektívne, pretože kalamár pozorujem ja sám a ku sebe
vzťahujem jeho polohu. Zvyčajne sa argumentuje nasledovne: kalamár je „vpravo odo
mňa“, ale ak by niekto – nejaký fiktívny spoločník – sedel oproti mne, preňho by bol
vľavo. Stráca preto uvažovanie a hovorenie o polohe kalamára zmysel? Neznamená to
predsa, že jeho poloha a vzdialenosť sú subjektívne, že sú „výplodom“ mojej mysle alebo
mysle fiktívneho proti mne sediaceho spoločníka: Keby na mojom mieste sedel ktokoľvek
iný, napríklad môj fiktívny spoločník, kalamár by bol taktiež po jeho pravici.65 Teda
„vpravo od“ je vždy vztiahnuté k subjektu, ale nie je to – v bežnom chápaní toho slova –
subjektívne. Aj môj fiktívny proti mne sediaci spoločník musí uznať, že keby sedel tam,
kde sedím ja, kalamár by mal po pravej strane. Tak isto aj ja musím uznať, že kalamár je
pre môjho spoločníka na ľavej strane stola. Kohák zdôrazňuje: ako objektivita nie je to
isté, čo objekt, tak subjektivita nie je to isté, čo subjekt. Objektivita nie je totožná
s objektom – tak ani subjektivita nie je totožná so subjektom.66
Kohák používa aj ďalší príklad: bolesť. „Je bolesť subjektívna? Áno, závisí na
subjekte, a pokiaľ vyčleníme subjekt umŕtvením, nie je nik, kto by ju cítil. Avšak zároveň
nie, nie je subjektívna: nech si to akokoľvek prajem, bolesť nezmizne. Bolesť nie je
,objektívna‘, nezávislá na subjekte, ale zároveň nie je ,iba subjektívna‘. Ono to naozaj bolí!
Bolesť je závislá na subjekte, avšak zároveň je naozajstná. […] Je subjektná.“67
Takto aj hodnoty, ktoré vnímame vo svojom živote, sú vždy vztiahnuté k (nejakému)
subjektu, ale nie sú ľubovoľné. Tieto hodnoty nie sú iba účelové (extrinsic values), ale aj
vnútorné (intrinsic values). Účelové hodnoty nám dávajú právo dané veci (prípadne
subjekty) obrazne či niekedy i doslovne povedané používať: Slúžia nám k nejakému
účelu. Podobne aj v medziľudských vzťahoch si ľudia často slúžia ako účely. Nie vždy je to
negatívne alebo morálne zlé; etickým problémom sa stáva také zúženie, keď druhý človek
nie je nič viac, iba účelom. Vnútornú hodnotu majú veci samé osebe, a to aj vo vzťahu
(fenomenálne), aj takpovediac bez tohto vzťahu (numenálne). Takto to vnímajú
kresťansky orientovaní myslitelia dodnes. Novodobé myslenie, ktoré nezakotvuje
existenciu vnútorných hodnôt vo fakte stvorenia všetkých vecí Bohom, ak chce tento

Možno by dnes bolo vhodnejšie napísať: Počítač ticho hučí pod stolom alebo notebook na stole, počuť len
občasné klepotanie prstov na klávesnici či „kliky“ myši na pravej strane stola; monitor je vzdialený asi pol
metra odo mňa. Ostávame však verní Husserlovmu príkladu s brkom a atramentom.
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Tu možno vidieť, ako Husserlovi vo filozofických úvahách pomohlo jeho pôvodné vzdelanie matematika.
Skutočnosť je relatívna, zvykne sa konštatovať, avšak zabúda sa, že pojem relativity nemožno stotožňovať
s relačnosťou, vztiahnutosťou. Aj fyzika predpokladá „pevný bod“, základ vzťažnej sústavy, vzhľadom ku
ktorému sa potom jej tvrdenia vzťahujú a len vďaka tomuto základu majú svoju výpovednú hodnotu.
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koncept udržať, používa nasledovný argument: hoci je každá hodnota vnútornou len
vďaka vzťahu, predsa je jedna hodnota, ktorá je absolútne založená, a tou je život. Život
sa totiž vzťahuje k sebe samému: je síce „sám“ (na vzťah treba vždy dvoch), a predsa vo
vzťahu – v reflexívnom vzťahu k sebe samotnému, a teda môže mať vnútornú hodnotu,
založenú vzťahom, ktorá nie je odôvodnená numenálne.68
Toto rozlíšenie sa v etike týka tak isto ľudských skutkov. Aký cieľ sleduje moje
konanie? Samozrejme, okrem fenoménu nudy a „zabíjania“ času má vždy nejaký účel. Ak
sa chcem venovať štúdiu Kohákovho diela, prípadne spracovať o nejakom aspekte jeho
pohľadu na etiku záverečnú prácu, musím si zadovážiť literatúru, Kohákove diela, nájsť si
čas na ich preštudovanie, na porovnávanie a prípadne vyhľadávanie zdrojov, z ktorých
vychádzal. Každý jeden krok (vybavenie čitateľského preukazu, výpožička knihy
z cudziny cez medziknižničnú službu, pozorné štúdium s ceruzkou a poznámkovaním na
okrajoch kníh alebo na pripravené záložky) má presný účel.
Keby však všetky skutky človeka boli iba účelovo orientované, ak by neviedli
k nejakému cieľu, boli by jalové. Avšak ľudské konanie nie je iba účelovo orientované,
zvyčajne má aj cieľ a týmto cieľom v konečnom dôsledku, teda cieľom najvyšším, je
dobro.69

Udeľovanie zmyslu
Husserl píše: „V istom zmysle a s určitou obozretnosťou vo vyjadrovaní môžeme tiež
povedať: Všetky reálne jednotky sú ,jednotkami zmyslu‘. Jednotky zmyslu predpokladajú
zmysel–udeľujúce vedomie (zdôrazňujem opäť: nie preto, že dedukujeme z nejakých
metafyzických postulátov, ale preto, že to môžeme vykázať intuitívnym, celkom
nepochybným postupom), vedomie, ktoré je zo svojej strany absolútne a nie je opäť samo
súce vďaka udeľovaniu zmyslu.“ (Idey I, § 55a)
„Udeľovanie zmyslu“ je prekladom Husserlovho nemeckého „Sinngebung“. Kohák
uvádza, že do angličtiny sa toto slovné spojenie prekladá ako „dispensing of meaning“,
česky „udílení smyslu“.70 Avšak upozorňuje na nesprávne chápanie, ktoré vnuká
predstavu, akoby niekto „bez–zmyselnej“ veci zvonka „udeľoval“, „pripisoval“ význam,
ako sme to už naznačili vyššie. Je tragickým omylom vidieť vo veciach okolo seba, v živej
prírode, len suroviny a prírodné zdroje, ktoré majú hodnotu až po spracovaní, vyťažení
človekom, teda až po tom, čo im ju „pán tvorstva“ pripíše.71

68 Porov. KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 46-47. Tu o živote ako o hodnote samej osebe pojednávame
v kapitole 3.2.
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Porov. napr. GUARDINI, Romano: Dobro, svědomí a soustřeďování, str. 16-17.
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Porov. KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 103.

Toto chápanie, ktorého sa ešte dotkneme v ďalšom, je stručne zdôraznené napr. v KOHÁK, Erazim: Zelená
svatozář, str. 17. Porov. tamtiež, str. 75.
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Husserlovi treba podľa Koháka rozumieť v tom zmysle, že veci (skutočnosti našej
žitej skúsenosti) už tým, že sa nachádzajú v konkrétnom čase a priestore, obrazne
povedané nezaberajú miesto len v pomyselnom trojrozmernom priestore s časovou
zložkou, ale zaberajú miesto aj v poli významov. Toto prirovnanie samozrejme
pokrivkáva, pretože ako prvotná sa v ňom javí predstava sveta ako „prázdneho
časopriestoru“, ktorý je zapĺňaný vecami, a až následne hovoríme o „poli významov“. Tak
sme sa dopustili umelej redukcie našej skúsenosti na mentálny konštrukt fyzikálnych
vied, sám osebe a v rámci kontextu týchto vied opodstatnený. Aj v tom sme si vedomí
oprávnenosti Husserlovej kritiky z Krízy. To je dôvod, prečo sme do tejto časti vsunuli
tieto poznámky: ani bežné uvažovanie autora tejto práce nie je nezasiahnuté sklonom
k redukovaniu skúsenosti na naše myšlienkové konštrukcie.
Kohák upozorňuje, že Husserlovi treba rozumieť, pokiaľ ide o uvedenú pasáž
o udeľovaní zmyslu, v nasledovnom význame: „Naša skúsenosť sa nám dáva ako realita
v takom rozsahu, že dáva zmysel, teda že sa nedáva len ako surové údaje, ale ako
zmysluplné danosti. Len to, čo dáva zmysel – a len pokiaľ to dáva zmysel – v našej
skúsenosti pôsobí ako skutočné.“72
To, čo má pre nás zmysel, je pre nás hodnotou. Ceníme si to, čo je zmysluplné,
a naopak odmietame to, čo je nezmyselné (alebo presnejšie „bez zmyslu“). Takto správne
chápanie zmyslu súvisí s chápaním a vnímaním hodnôt. Svet hodnôt je zmysluplný svet.
Naopak platí, že skutočnosť bez zmyslu nie je nositeľom žiadnej hodnoty. Práve hodnota
je tým, čo dáva skutočnosti význam a zmysel. „Udeľovanie zmyslu“ teda možno ponímať
ako citlivosť na hodnoty, ktoré vystupujú pred nami z našej skúsenosti vďaka vzťahom.
Môžeme uzavrieť spoločne s Kohákom: Celá skutočnosť je preniknutá hodnotou.
Práve preto, že skutočnosť je plná vzťahov, a to vzťahov medzi subjektmi, je týmito
vzťahmi štruktúrovaná a tieto vzťahy so sebou robia zo skutočnosti hodnotovo
orientovanú skutočnosť, ako rozvinieme v ďalšej kapitole 3.2 v súvislosti s hodnotou
života.
Mechanistické ponímanie sveta redukovalo prírodu na púhy objekt, ktorý má
hodnotu len tým, že mu ju človek dá, pripíše.73 Niektoré filozofické náuky idú až tak
ďaleko, že dokonca hodnotu človeka vnímajú takto mechanisticky (človek je len dokonalý
stroj). Tento názor na svet „je však založený na paradoxe, že sa neživej prírode pričíta
mechanizmus a na jeho základe sa zostrojuje učenie o živých organizmoch.“74 Postupovať
„zospodu“ od hmoty, ktorá sa „samoorganizuje“ do vyšších a zložitejších celkov, až
napokon vzniká vedomie, je dnes snáď už prekonaným materialistickým názorom. Avšak

KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 103; kľúčové pojmy použité v pôvodine sú „make sense“
a „meaningful given“.
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Porov. PESCHKE, Karl-Heinz: Křesťanská etika, str. 652.

74

RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 87.

22

jeho relikty, ktoré naďalej ostávajú v mysliach ľudí, teda predstava o tom, že hodnotu
veciam pripisuje až človek, pretrvávajú.
Mechanistické ponímanie sveta je legitímne, pokiaľ sa zároveň uznávajú jeho
hranice. Ak si daná vedecká disciplína (fyzika, chémia, biológia, etológia, psychológia
a ďalšie) uvedomuje, že z celku skutočnosti na základe objektu svojho záujmu vyčlenila
len určitú časť, určitý výsek, jej výsledky a odpovede získané použitím tohto zúženia majú
svoje opodstatnenie. „Nesprávny je však predpoklad, že tieto odpovede v sebe obsahujú
celé spektrum reality.“75

Personalizmus nie je subjektivizmus
Ako sme už uviedli, nesprávna interpretácia môže viesť k domnienke, že Husserl
(a v jeho šľapajach Kohák) svojimi úvahami zakladá subjektivistickú filozofiu a teda
subjektivistickú etiku.76 To je námietka, ktorú Husserlovi vyčítali už jeho súčasníci. On
sám si bol tejto námietky vedomý a odpovedá na ňu v tej istej kapitole, ako to naznačuje
aj jej názov: „Všetka realita jestvuje vďaka ,udeľovaniu zmyslu‘. Žiadny ,subjektívny
idealizmus‘.“77 Husserl píše: „Kto namietne proti našim výkladom, že to znamená
premenu celého sveta v subjektívne zdanie a vrhnutie sa do náručia ,berkeleyovskému
idealizmu‘, tomu môžeme odpovedať len toľko, že nechápe význam týchto výkladov.“
(Idey I, § 55b) Fenomenológia nie je subjektivizmom.
Kohák pri výklade tohto miesta Husserla uvádza: „V bežnom použití slovo Sinn
[zmysel] nepoužívame iba vo vznešenom význame zmyslu, ale tiež v každodennom
význame jednoduchého zmyslu. Bežná fráza Das hat keinen Sinn pre zvyčajného
poslucháča nemá v prvom rade význam: ,To nemá udelený žiaden zmysel‘, ale znamená
jednoducho To nemá (nedáva) zmysel.“78 Kohák vo svojich dielach často uvádza aj ľudový
význam ,To sa nerýmuje‘ ako protiklad tomu, keď má niečo zmysel: ,To sa rýmuje‘. Preto
je podľa Koháka legitímne uvedenú Husserlovu vetu „interpretovať tak, že naša
skúsenosť sa ukazuje ako realita do tej miery, do akej dáva zmysel, teda že sa nám
neukazuje len ako surová danosť, ale ako zmysluplná danosť.“79
Povedané ešte inak: „Zmysel neznamená ani cieľ, ani účel, ale vo všeobecnosti to, čo
robí určitú skutočnosť zrozumiteľnou, napríklad zo zhluku písmen robí slovo či vetu.“80
Úmysel šachistu, ktorý ho prezradí svojmu priateľovi, prizerajúcemu sa hre, uschopňuje
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76

Hoci Husserl sa špeciálne etikou nezaoberal, jeho všeobecné filozofické uzávery aplikujeme na našu tému.
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KOHÁK, Erazim: Tmavomodrý věk: Ohlédnutí za masarykovským údobím českých dějin. In: KOHÁK, Erazim:
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tohto pozorovateľa pochopiť jeho ďalšie ťahy. Niekedy môže ísť o jednoduché zistenie po
namáhavom štúdiu súvislostí, ktoré sa prejavuje „aha“ efektom (slávne Archimedovo
„heuréka“). Keď pochopíme zmysel, zvykneme vykríknuť alebo aspoň zašepkať: „jasné!“,
„už to mám“, „tak tak to teda bolo“ a podobne. Skutočnosť sama osebe sa nezmenila, ale
nám to „došlo“, pochopili sme (či ľudovo „prišli sme na“) zmysel toho, čo máme pred
sebou alebo toho, čo sa stalo. Nepridali sme k skutočnosti niečo zvonka, skôr naopak,
skutočnosť „zvonka“ vložila do nás pochopenie jej vlastnej hodnoty, jej vlastného zmyslu.
Ten bol „v“ nej aj predtým, kým sme naň prišli. Preto nemožno v nijakom zmysle hovoriť
o „subjektivizme“.
Kohák ako kresťanský mysliteľ aj nasledovník Husserlovho myslenia často
upozorňuje na tento aspekt hodnotenia reality: „Kresťania vidia – doslova vidia – vo svete
predovšetkým Božie stvorenie, teda niečo, čo nevzniklo len náhodou, veľkým treskom či
zrážkami častíc. Je síce možné, že Boh použil vo svojom tvorení technológiu veľkého
tresku a evolúcie, ale ide o to, že to nebola náhoda: svet stvoril Boh. Z toho kresťanom
vyplýva dvojitý dôsledok: že svet je dobrý, a že zlo je niečím problematickým.“81 Keďže
kresťania vidia vo všetkom zjavovanie sa dimenzie večnosti, môžeme povedať: „Všetky
veci majú hĺbku, ktorá ich robí priehľadnými pre Božiu prítomnosť.“82 O tomto prelínaní
sa času s večnosťou pojednáme v kapitole 3.2.
Vráťme sa ešte k úvahám o údajnom subjektivizme fenomenológie. Kohákov postoj
prekonáva oba

protiklady: ako subjektivizmus

(idealistická filozofia),

tak aj

„objektivizmus“ (materializmus). Dôvodom je odmietnutie dualizmu myseľ–hmota v tom
zmysle, v akom sa usídlil vo filozofii počnúc Descartesom (res extensa vs. res cogitans).83
Hoci skúsenosť a realita (skutočnosť) spolu úzko súvisia, je medzi nimi principiálna
asymetria: „skutočnosť je podstatne vztiahnutá k skúsenosti (čokoľvek je reálne, je reálne
ako zakúšané), zatiaľ čo skúsenosť nie je podstatne vztiahnutá k ničomu: strach, ktorý
práve cítim, je daný absolútne, ako taký.“84 Isteže pritom neredukuje všetku skutočnosť
na myslenie, ani na hmotu. Kohák si uvedomuje bolestnú situáciu človeka, ktorý je síce
stvorený, aby vteľoval večnosť do času, ale často na túto úlohu nestačí.85
Na druhej strane odmieta oddeľujúci pohľad na skutočnosť. Jeho postoj je zhrnutý
v nasledovnej vete: „Skutočnosť nie je vo svete alebo v mysli – je v skúsenosti.“86
A skúsenosť preňho je vždy skúsenosťou vzťahu. Nemusí ísť o vzťah recipročný, vzťah
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dvoch ľudských osôb: zahŕňa sem vzťah človeka k domu, v ktorom býva, k lesnej čistinke,
k veciam dennej spotreby, k domácim zvieratám,87 ku skalám. Z hľadiska personalizmu aj
skala aj dikobraz sú osobami (presnejšie, bytosťami s personálnymi charakteristikami),
hoci nie celkom rozvinutými, alebo by sme sa k nim tak prinajmenej mali správať.88
Aby sme sa vyhli nedorozumeniu, poznamenajme, že personalizmus nehovorí
o prírode, o zvieratách či o kameni ako o osobách, ktoré sú obdarené telom aj dušou. To
by bolo prekročenie hraníc filozofie do teológie, do panteizmu. Hovorí o tom, že podľa
možností by sme si mali byť vedomí vzťahu, ktorý je medzi nami a ostatným stvorením.
Takýto vzťah by mal mať personálne, osobné črty: už len z toho dôvodu, že jedna
„stránka“ vzťahu, ktorou sme my, je osobná bytosť.89 Ku skutočnosti treba jednoducho
pristupovať ako k personálnej skutočnosti. To je dané – opäť to zdôraznime – nie tým, že
človek pripísal svojmu vzťahu k svetu či domnelej, pôvodne ne-personálnej skutočnosti
nejaké atribúty, napríklad personálny charakter. Je to dané samotným vzťahom, teda
skúsenosťou, subjektu a sveta. Preto sme si dovolili parafrázovať Husserlovu obranu
o tom,

že

fenomenológia

nie

je

subjektivizmom,

vztiahnutím

na

(Kohákov)

personalizmus.

Vzťah fenomenálneho a numenálneho
Počnúc Kantom sa začalo relativizovať presvedčenie, že o veciach, o sebe a o svete
môžeme poznať niečo s určitosťou. Do európskeho myslenia sa už od anglických
empiristov (Locke, Berkeley, Hume) medzi poznávajúceho človeka a poznávaný „objekt“
votrela záclona našich poznávacích schopností. Hoci prvotný úmysel týchto filozofov
nebol spochybniť naše poznanie, ale práve naopak, dať mu pevnejší základ a presnejšie,
prípadne vedeckejšie ho vysvetliť, dôsledkom takýchto úvah bolo celkové spochybnenie
ľudských gnozeologických schopností.
Kohák vo svojich úvahách o filozofii „padnutého sveta“90 uvažuje aj o vzťahu
fenomenálneho a numenálneho. Práve „padnutý svet“, svet, v ktorom žijeme, je
priestorom nášho poznania. Kohák v tejto súvislosti odmieta dualizmus, teóriu

87 Často spomína na svojho dlhoročného spoločníka z čias, keď býval na samote v newhampshireských lesoch,
na psa Míšu, ktorý preňho bol „huňatým klbkom Ducha Svätého.“ KOHÁK, Erazim: Hesla mladých svišťů, str. 23.
88

Pojednáme o tom podrobnejšie v kapitole 4.3.

Podobný princíp aplikovaný na vzťah človeka k ľudskému plodu v počiatočnom štádiu života je aplikovaný
aj v encyklike pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae. Encyklika netvrdí s istotou, že ľudský plod je osobou od
počatia (hoci to ani nepopiera, ba vyslovuje sa v tom duchu, že je to pravdepodobné). Tvrdí však, že táto
ľudská bytosť má právo na to, aby sme sa k nej ako k osobe správali už od počatia. Porov. Ján Pavol II.:
Evangelium vitae. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1995. 200 s. ISBN 80-7162-097-1, č. 60, str. 109-110. Je
všeobecne známe, že Ján Pavol II. bol ovplyvnený fenomenológiou Maxa Schellera a považoval sa za
personalistického filozofa, ako to v jednej z poznámok uvádza aj Kohák v KOHÁK, Erazim: The Embers and the
Stars, str. 241.
89

90 V kresťanstve je vyjadrením tejto filozofie učenie o prvotnom hriechu, ktorého následky v podobe
dedičného hriechu všetci zažívame.
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o diametrálnej odlišnosti pôvodného, dobrého sveta a nášho súčasného sveta, ktorá je
vlastne vyjadrením predpokladu, že fenomenálne s numenálnym nijako nesúvisí, čo vedie
napokon ku Gorgiasovej skepse o nemožnosti poznať pravdu, ak aj – náhodou –
existuje.91

Taktiež

odmieta

druhé

extrémne

stanovisko,

zhodu

či

splývanie

fenomenálneho s numenálnym: v tejto perspektíve sú všetky obrazy padnutého sveta,
ktoré okolo seba vidíme, iba dočasnými nedostatkami. Sú to drobné kazy, ktoré sa časom
odstránia.92 Fenomenálne nie je totožné s numenálnym, na druhej strane neplatí ani to, že
by s numenálnym nemalo nijaký súvis. Zaiste ide o metaforické vyjadrenia. Ukazujú však
precíznosť, s akou Kohák formuluje problémy. Sám tieto úvahy zakončuje nasledovne:
„Môžeme si požičať Husserlovu metaforu a povedať, že fenomenálne je numenálne ako
prítomné, numenálne javiace sa v a cez (skrz) – nie ,ako‘ – fenomenálne.“93
Vyjasnenie tohto vzťahu je dôležité pre celú oblasť poznávania a odpovedá na
otázku, či vôbec môžeme dôverovať našim zisteniam. Kohák je presvedčený, že
skutočnosť (noumenon), hoci má charakter fenoménu, možno poznať, a to práve cez
všetky jej podoby (fenomény).
Keďže skutočnosť poznať môžeme, a to práve vzťahom, etika sa stáva možnou.
V nasledujúcej kapitole sa venujeme základnej etickej kategórii podľa Koháka, ktorou je
život.

3.2

Základná hodnota: život
Otázka hodnôt býva v súčasnosti relativizovaná, pretože sa vychádza z bežného

ponímania, totiž že hodnota je vždy hodnotou pre niekoho. Kohák skúma, či existuje
nejaká základná hodnota, ktorá by bola evidentná, a teda už nepotrebuje odôvodnenie.
Podľa neho je touto základnou hodnotou život sám, ako sme uviedli už v kapitole 3.1:
„Život chce žiť. Snáď žiadna skutočnosť nie je základnejšia, žiadna nie je zjavnejšia.
Čokoľvek žije, chce žiť. […] Pretože život je niečím dobrým už pre seba samotný,

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 135-136. Táto línia vo filozofickom uvažovaní
nadväzuje na Platóna. Možno ju s istou dávkou zjednodušenia nazvať príliš pesimistickou. S totálnou skepsou
ohľadom existencie pravdy sa vyrovnal už v predchádzajúcej kapitole tohto diela: „Gorgias sa mýlil. Pravda je.
To sa samozrejme môže zdať zvláštne vo svete našich výrobkov, ktoré v sebe nemajú žiadnu pravdu, ale
ostáva to jasné a bez omylu poznateľné vo svite mesačného splnu nad tichým lesom, v plnosti Bytia
a hrôzostrašnej prázdnoty ničoty.“ Tamtiež, str. 62.
91

92 Reprezentantom tejto línie filozofického uvažovania je Aristoteles; v tomto zmysle možno považovať túto
líniu za príliš optimistickú. Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 137-138.
93

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 139, zvýraznenie J.V. (angl. „as present“).
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prestavuje hodnotu samú osebe.“94 Je to základná skutočnosť, z ktorej vychádza celá naša
skúsenosť. Život chce žiť, usiluje o svoje zachovanie, ba zveľaďovanie.95
Nie je to však iba púhy život, akoby tým už bolo povedané všetko. Každý život vnáša
do skutočnosti rozmer hodnôt. Nie preto, že sám je hodnotou, ale preto, že jeho
prítomnosť „štruktúruje“ svet, činí ho hodnotovo–orientovaným. Ako uvádza Kohák:
„Akonáhle do sveta vstupuje život, svet stráca hodnotovú neutralitu. Život chce žiť, nie
zahynúť. Akonáhle je vo svete jediný živý tvor, svet sa usporadúva do toho, čo životu
tohto tvora napomáha, a toho, čo ho ničí. Dávno pred vstupom človeka je svet prepojený
zložitým vzťahmi“ – a teraz prejdime do českého originálu, nakoľko preložením sa stráca
čosi z pôvodného náboja textu – „záhodného a nezáhodného, či krásnou starou češtinou,
podpůrného a odporného.“96 Takto zároveň so vstupujúcim životom vznikajú nové
štruktúry sveta, ktoré ho začnú obrazne povedané deliť na dobré a zlé. Pretože
„kdekoľvek je život, tam sú aj hodnoty.“97
Život nie je hodnotou, ktorú by nadobúdal všeobecným súhlasom: nemá hodnotu
preto, že by to odhlasovalo nejaké verejné zhromaždenie. Nie je hodnotou ani preto, že by
na to prišiel človek–filozof zatvorený so svojimi knihami vo svojich dlhých traktátoch. Je
to jednoducho pozorovanie a v tomto zmysle fakt, skutočnosť: je to uchopenie našej
skúsenosti jasným nazretím, ako to vyžaduje fenomenologická metóda. Všetko, čo žije, má
hodnotou nie tým, že by mu niekto, nejaký človek či všeobecnejšie nejaký subjekt, túto
hodnotu pripísal, ale tým, že je to subjekt vo vzťahu, ako sme o tom už pojednali
v predošlej kapitole.
Nemožno preto etiku ako celok zakladať na súhrne preferencií jednotlivcov (tzv. ius
gentium v stoickom ponímaní), ale len na vnútornej hodnote „byť subjektom“ (ius
naturalis).98 „Hodnota, hoci v zásade vzťahová skutočnosť, môže byť hodnotou osebe
a nie len odvodene, pokiaľ vzťah, ktorý ju ustanovuje, je interný. Pretože život je
hodnotou sám pre seba – ,pre‘ naznačuje vzťah, ,seba‘ naznačuje nezávislosť na
čomkoľvek ďalšom – je život zároveň hodnotou osebe.“99
Takto je život základnou hodnotou, ktorou sa merajú ostatné hodnoty. Je vnútornou
hodnotou (intrinsic value), na rozdiel od pripísanej hodnoty (extrinsic value). Keďže
Kohák pozoruje túto hodnotu najmä u živých bytostí, možno ho podľa J. P. Ondoka

94

KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 14-15.

V tomto biocentrickom ponímaní Kohák nadväzuje na A. Schweitzera. Porov. SCHWEITZER, Albert: Etika úcty
k životu. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 23: „Dobré je život
uchovávať a podporovať; zlé je život ničiť a obmedzovať.“
95

96

KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 52.

97

KOHÁK, Erazim: Druhy ekologické zkušenosti. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 141.

98

Tak uvádza KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 99.

99

KOHÁK, Erazim: Druhy ekologické zkušenosti. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 142.
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zaraďovať medzi mysliteľov tzv. biocentrickej koncepcie ekologickej etiky.100 Zároveň
však treba poznamenať, že Kohák sa vyjadruje aj o hodnote kameňov či skál.101 V tomto
zmysle by bolo pravdepodobne spravodlivejším zatriedenie medzi ontologické
koncepcie.102
Sám Kohák sa však nezastavuje v prípade ekologickej etiky pri kritériu života. To by
zotrval len na úrovni vitalistických mysliteľov, medzi ktorých počíta najmä Bergsona
a Teilharda de Chardin. Samozrejme, že život chce žiť a chce pokračovať, pretrvať,
bojovať o svoje zachovanie. To však stále nie je nič iné ako pozorovanie skutočnosti,
z ktorej niektorí evolučne zameraní ateistickí filozofi odvádzajú diametrálne odlišné
dôsledky.103 Čo je cieľom tohto procesu zachovania života? Ak totiž tento proces nemá
žiaden cieľ alebo účel, nemá žiadne opodstatnenie, je absurdný. Kohákovými slovami,
„inštrumentálna hodnota nie je schopná sama seba obhájiť, uniesť: bez odkazu na niečo
absolútne môže byť proces len márnou snahou, nie však pokrokom, vývojom.“104 Toto
zakotvenie vo večnosti je jedným z refrénov diela The Embers and the Stars. Zároveň súvisí
so základnou charakteristikou človeka ako bytosti, ktorá hľadá zmysel a je uschopnená
tento zmysel nachádzať. Budeme sa otázke zakotvenia vo večnosti venovať v ďalšej časti
tejto kapitoly.
Na margo behavioristickej psychológie a jej predstaviteľa B. F. Skinnera, ktorý sa
celý proces snaží ospravedlniť „bojom o prežitie“, píše: „Prežitie zbavené vnútornej ceny
– v našom vyjadrení, vzťahom k večnosti – je pochybnou hodnotou.“105 Alebo pozitívne:
„Život sa stáva výrazne ľudským práve tým, že človek je ten živočích, ktorý si kladie
otázku nielen ako prežiť, ale aj otázku, ako žiť. Ako prežiť život, čomu ho zasvätiť?“106
Život človeka má jednoducho aj etický rozmer.

Porov. ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda, str. 25-28. Sám seba tak označuje napr. v KOHÁK, Erazim –
KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 153, kde okrem „biocentrický“ používa aj
„ekocentrický“.

100

101

Túto problematiku sme naznačili už v kapitole 3.1 a rozpracúvame ju z pohľadu etiky v kapitole 4.3.

102

Porov. ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda, str. 41n.

Medzi takých patrí v českom kontexte pozoruhodný filozof a religionista Otakar A. Funda. Pôvodne
evanjelický teológ aj farár, ktorý sa nadchol myšlienkami R. Bultmanna a D. Bonhoeffera o demýtizácii a
nenáboženskej interpretácii kresťanstva, následne sa „vyrovnal“ s kresťanstvom a teizmom všeobecne jeho
odmietnutím. Preňho je tou najvyššou hodnotou zachovanie života ako takého, akási vesmírna evolúcia
všetkého života. Porov. najmä FUNDA Otakar A.: Mezi vírou a racionalitou, str. 300-308. Funda „verí v zmysel“,
ale sám seba označuje za ateistu. Preto sa aj na jeho myslenie vzťahuje Kohákova výčitka o absurdnosti
inštrumentálnej hodnoty vývoja, alebo – ak ho tak nazveme s mnohými dnešnými súčasníkmi – „evolúcie“.
Možno trocha ironicky, mohli by sme Fundov postoj nazvať parafrázou názvu iného jeho diela „znavená víra
umírá“. Porov. FUNDA Otakar A.: Znavená Evropa umírá.
103

104 KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 200. Ľudová múdrosť zakorenená v kresťanskej viere to
vyjadruje podobne: „Marné naše namáhání, kde chybí Boží požehnání.“

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 201. Zdá sa, že aj tak brilantný humanistický filozof, akým
bol Erich Fromm, akoby zabudol na dimenziu večnosti, ktorá nesplýva s dimenziou času: „Sila JA je v jeho
aktivite. […] v aktivite ide o proces, nie o výsledok.“ FROMM, Erich: Strach ze svobody, str. 137.

105

106

KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 40.
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Príkladom ľudí, pre ktorých život sám osebe nebol tou najvyššou hodnotou, sú mu
všetci tí, čo za pravdu, spravodlivosť, dobro položili život počas celých ľudských dejín
(ako sa o tom zmienime aj v kapitole 4.2).
Keďže mravné konanie sa týka iba človeka, nakoľko len on (aspoň pokiaľ vieme)
uvažuje o svojom konaní a kladie si etické otázky, je táto Kohákova motivácia
antropocentrická. To nijako neumenšuje veľkosť tejto motivácie – koniec koncov etika
rieši naše postoje, teda ľudské postoje, k etickým otázkam.107
Kohák ako personalistický mysliteľ po základných úvahách o živote následne
uvažuje o prístupe človeka ku svetu, ktorý by mal vychádzať z úcty, rešpektujúc ďalšie
hodnoty, akými sú pravda, dobro a krása stvorenia. V nasledujúcich bodoch zhrnieme
niektoré podstatné charakteristiky ľudského života, ako ich vidí Erazim Kohák.

Život v slobode
Ako sme už uviedli, racionalita, teda schopnosť sebareflexie a uvažovania tvárou
v tvár skúsenosti a skutočnosti je pre Koháka základným prvkom pochopenia človeka.
Ďalším pilierom jeho filozofovania je vedomie slobody, ktorá sa týka výlučne človeka.
„V prírode sa žiadna sloboda nevyskytuje. Prírodné javy sa riadia príčinnou zákonitosťou,
mimoľudskí živočíchovia žijú v rámci pevnej pudovej sústavy. Tradičné spoločnosti
neskôr nahrádzajú pud nemenej pevným návykom a tradíciou. Sloboda sa im javí ako
trúfalá opovážlivosť.“108 Sloboda je pre Koháka jedným z podstatných atribútov človeka.
Dá sa spolu s J. Vajdom povedať, že uznáva túto „trhlinu v determinizme“.109
Jedným zo základných predpokladov slobody je schopnosť človeka predstaviť si, že
by mohol konať aj inak. Dokonca to nie je iba o predstave: človek má schopnosť naozaj
konať inak.110 „Vlka vedie jeho prirodzenosť, ktorá mu nedáva na výber. Žije, ako vlkom
príroda káže žiť. Nemusí sa pre to rozhodovať a nemusí sa rozhodnúť ináč. Naproti tomu
človek si vie predstaviť celú škálu možností a spôsobov konania. Preto nemôže konať
spontánne. Musí voliť. To sú rysy človečenstva, ktoré zahŕňame pod pojem ,rozum.‘
Znamená to, že človek môže vyhľadávať nové, netradičné či ,neprirodzené riešenia‘ pre
dobré či zlé.“111 Aj v tomto bode Kohák nadväzuje na Husserla, ktorý o význame

107

Porov. LIBROVÁ, Hana: Chvála antropocentrismu.

KOHÁK, Erazim: Život ve svobodě, život v pravdě. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 56. Zámerne
sme použili antropocentrické pomenovanie „živočíchovia“, aby sme zdôraznili personalistický rozmer
Kohákovho filozofovania. Kohák dokonca používa niekedy pre zvieratá výraz „človiečikovia v kožúškoch“.
Tak v KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 29 (čes. lidičky v kožíškách).
108
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VAJDA, Ján: Úvod do etiky, str. 128.

110

Porov. KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 55.

KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 55. Mimochodom to je dôvod, prečo Kohák v oblasti ekologickej etiky
odmieta koncepcie „návratu k prírode“, ktoré sú populárne najmä v tzv. hlbinnej (hlbokej) ekológii. Porov.
ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda, str. 31-35.
111

29

predstavivosti či fantázie píše v Ideách I (§4): „Ak chceme uchopiť podstatu samu
a originárnym spôsobom, môžeme vychádzať zo zodpovedajúcich zakúšajúcich názorov,
ale rovnako tak aj z názorov, ktoré nezakúšajú, neuchopujú existenciu, ale iba fiktívne
sprítomňujú.“ Mohli by sme voľne parafrázovať: Keď sa človek rozhoduje, nevychádza
iba zo svojej minulej skúsenosti – žeby teda zvažoval len možnosti konania, pre ktoré sa už
kedysi v podobnej situácii rozhodol. Tak isto nevychádza ani len z prítomných daností, zo
situácie, z poznaných historických, kultúrnych či spoločenských faktorov. Dokonca sa
neodvoláva na nutnosť riadiť sa nejakým „druhým“ ja, či už vyššie (Nad-Ja) alebo nižšie
(Id, Ono), ako to vysvetľuje psychoanalýza. Ľudia jednoducho do „zoznamu“ svojich
možností, z ktorých pri rozhodovaní vyberajú, zahŕňajú aj to, čo ešte nie je, ale čo by
mohlo byť.
Do svojho uvažovania môžeme a máme zahrnúť aj také možnosti, ktoré sa ešte len
môžu uskutočniť.112 Keby sme vždy vychádzali len z toho, čo bolo, nikdy by sa na svete
neobjavilo nič nové, žiadne dielo ľudskej predstavivosti by neuzrelo svetlo sveta.
Kohák vo svojich prednáškach uvádza: „Predstavivosť je základom filozofie rovnako
ako vedy.“113 Dodávame, že predstavivosť je taktiež základom etiky, ako sa na tom
zhodnú takmer všetci myslitelia v oblasti etiky či filozofickej antropológie. „Sloboda je
teda predpokladom mravnosti.“114
V tejto súvislosti hovorí Kohák o človeku, že je „prirodzene neprirodzenou“
bytosťou.115 „Sloboda znamená voľbu a voľba môže byť i ničivá. Človeku nestačí konať
prirodzene. Potrebuje tiež konať mravne.“116 To je aj základom etiky: „Morálna filozofia sa
zaoberá dielom slobody.“117 Aby sa však život v slobode nestal životom vo svojvôli a
v konečnom dôsledku Hobbesovou vojnou všetkých proti všetkým, je potrebný buď
konsenzus v zmysle dohody, alebo vynaložené úsilie na spoločné hľadanie pravdy. Kohák
odmieta pozitivistický konvencionalizmus.118 Podľa neho zmyslel slobody spočíva v tom,
že človek sa usiluje a hľadá pravdu. „[Európa] slobodu nevníma ako svojvôľu, ale ako
vedomé hľadanie správnosti života. Život v slobode nechápe ako život v náhodnosti či
svojvôli, ale ako život v pravde.“119

112

Porov. tiež KOHÁK, Erazim: Idea and Experience, str. 19-22.
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KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 19.
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VAJDA, Ján: Úvod do etiky, str. 129.

Táto poznámka pod čiarou je jediným metodologickým prehreškom našej práce, nakoľko je citáciou bez
uvedenia referencie. Podobné úvahy rozvíja aj Guardini, ktorý používa výraz „neprirodzená príroda.“ Porov.
GUARDINI, Romano: Konec novověku, str. 58. V súlade s Guardiniho terminológiou by sme mohli odlíšiť
„nehumánneho človeka“ (ktorý sa vzdialil svojej prirodzenosti) od „človeka neprírodného“ (pre ktorého je
súčasťou jeho prirodzenosti, že nekoná len podľa prírodného založenia).
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KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 56 (zvýraznenie J.V.).
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KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 25.
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Porov. ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda, str. 11-12.
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KOHÁK, Erazim: Život ve svobodě, život v pravdě. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 56.
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Život v pravde
Celým literárnym dielom Erazima Koháka sa ako zlatá niť vinie túžba po živote
v pravde. Nie je to však chladná pravda ako nejaký súbor mentálnych konštrukcií, teda
poznatkov v úzkom zmysle tohto slova. Nejde ani o ešte zúženejší význam „pravdivého
tvrdenia“,

čo

zodpovedá

nejakému

myšlienkovému

systému,

ako

vyjadrenie

pravdivostnej hodnoty výroku v zmysle matematickej výrokovej logiky, na ktorý sa
v súčasnej analytickej filozofii pojem pravdy zužuje. Všetky tieto zúženia pojmu pravdy sú
dôsledkami obmedzeného chápania skutočnosti, ktoré kritizuje vo svojom diele Husserl.
Kohák ohľadom tohto zúženého chápania pojmu pravdy konštatuje: „O našich vetách
môžeme len odvodene hovoriť, že sú viac či menej pravdivé – v tom zmysle, že na pravdu
viac či menej poukazujú. Žiadna veta si však nemôže činiť nárok na dokonalosť, na
totožnosť s pravdou samou, a tiež ani na výlučnosť. Aj tá najpravdivejšia veta ostáva
smerovníkom, ktorý k pravde ukazuje, avšak jej pravdivosť ostáva podriadená pravde
samotnej.“120
V súlade s gréckou a scholastickou filozofickou tradíciou je pre Koháka život
v pravde životom v Pravde s veľkým „P“, ktorá je zároveň Krásou i Dobrom. „Pravdou sa
zaoberá všetko filozofické myslenie,“ píše v úvodnej zo svojich Pražských prednášok.121
Základné východisko Kohákovho poňatia pravdy najlepšie vyjadruje nasledovné Rádlovo
vyznanie: „Povedal by som, že nemáme pravdu; skôr pravda má nás. Neustanovujeme ju,
ale sa do nej rodíme.“122
O živote v pravde píše Kohák vo viacerých dielach. Zameriame sa na jeho trojaké
odstupňovanie spôsobov života v pravde podľa Pražských prednášok. Pod životom
v pravde Kohák rozumie, po prvé, žiť bez pretvárky, odmietnuť každú lož
a predstieranie. „Rozhodnutie pre život v pravde je veľkým prínosom Európy
k sebarealizácii ľudstva.“123 Ohradzuje sa však proti heideggerovskému poňatiu
„autenticity“, a to najmä preto, že sa v tomto neurčitom pojme stráca morálne hodnotenie
činu. Preto pre Koháka nestačí iba žiť negatívnym vymedzovaním sa, teda odmietaním, čo
niektorí považujú za synonymum autenticity. Poukazuje pritom na Sartra, ktorý podľa
neho tiež zistil, že „púhe odmietnutie pretvárky nie je dostatočným kritériom“124 pre
rozlišovanie čo je a čo nie je autentické.
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KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 16. Podobne už KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 194.
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KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 16.
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RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 16.

KOHÁK, Erazim: Srdce rozumné: Racionalita, hodnota a transcendentální fenomenologie. In: KOHÁK, Erazim:
Zorným úhlem filosofa, str. 43.
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KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 20. Pokiaľ ide o Kohákovu polemiku s pojmom „autentický“
a odmietavým stanoviskom k nemu, stretávame sa s ňou v jeho prácach častejšie. Najzreteľnejšie sa
vlastnému chápaniu pojmu „autentický“ venuje v krátkej štúdii Čin autentický, čin dobrý. In: KOHÁK, Erazim:
Zorným úhlem filosofa, str. 85-89.
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Žiť v pravde preto v druhom rade znamená žiť v opaku života bez pravdy. Teda
nežiť iba v povrchnej bezmyšlienkovitosti: „Človek totiž môže žiť aj tak – bez myšlienky
a bez pravdy, tupo prechádzať kolobehom potreby a spotreby od narodenia k smrti.“125
Už od Sokratových čias filozofia ukazuje, že je možné a potrebné realizovať v praxi ideál
života reflektovaného, ktorý hľadá pravdu. „Nestačí iba nič nepredstierať: aj tupo
konzumujúci občan konzumnej spoločnosti nič nepredstiera. Ide o to, usilovať sa o niečo
viac, o život uvedomelý a zodpovedný, teda o život v spoznanej a zvolenej pravdivosti.“126
Príkladom takéhoto života v pravde sú preňho všetci, ktorí po vpáde sovietskych vojsk
v roku 1968 prejavili občiansku statočnosť a mali odvahu vyjadriť a hájiť svoj názor, ako
boli napríklad signatári Charty 77, a spomedzi nich Jan Patočka. Rovnako k nim môžeme
počítať všetkých, čo trpeli pre svoje presvedčenie a boli zaň prenasledovaní počas celých
ľudských dejín.
Napokon život v pravde nemá iba osobný rozmer, ale vyžaduje od nás aj
spoločenské rozhodovanie sa. „Život v pravde tu znamená hľadanie pravdy, ktorej
platnosť sa nevzťahuje iba na toho či onoho jednotlivca. Je úsilím o hľadanie pravdy,
ktorou sa môžeme riadiť spoločne, ako spoločnosť.“127 Znamená to, že nám nie je
ľahostajný osud spoločnosti, v ktorej žijeme – ide teda o spoločenskú angažovanosť.128
A tak život v pravde má podľa Koháka vždy etický rozmer. Základným rozmerom je
tu vzťah k druhému človeku. Nebudeme sa podrobne venovať rozboru transcendentálnej
subjektivity podľa Husserlových Ideí II, len v tomto kontexte poznamenajme, že mysliaci
subjekt (Ja), ktorý je zároveň telom, v sebe zahŕňa nielen prvotnú danosť seba samého
ako „Ja v prvej osobe“, ale tiež nepriamu skúsenosť nositeľa prvej osoby v tretej osobe.129
Predĺžením tejto skúsenosti nielen na človeka, ale aj na zvieratá a rastlinstvo ako cítiace
bytosti a v konečnom dôsledku na všetok mimoľudský svet je ekologická etika, ako sme
to už naznačili vyššie a ako to uvádzame v ďalšom (kapitola 3.4).
Nevyhnutným predpokladom pre hľadanie pravdy je sloboda, o ktorej sme už
pojednali, a tiež zároveň istá „základná dôvera“ vo svet, v ľudský rozum. Druhou stranou
slobody je pre Koháka zodpovednosť, ktorú človek má. To je súčasťou života v pravde:
poznať hranice svojej slobody a vedieť si ich aj určiť.

125

KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 20.
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Tamtiež.

127

KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 21.

Život v spoločenstve, teda spoločenská etika, je témou kapitoly 3.3. Angažovanosť filozofie vo
všeobecnosti sme naznačili skromnou kapitolou 2.5.
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Porov. KOHÁK, Erazim: Jan Patočka, str. 126-127.
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Život usilujúci sa o dobro
„Odvráť sa od zla, konaj dobro.“
Biblia130
Pre Koháka nie je život v pravde len teoretickým hľadaním pravdy a čoraz
presnejším formulovaním výrokov o nej, ale najmä o hľadaní dobra. Povedané inak,
nestačí sa len usilovať o hodnoty. Treba sa snažiť o Dobro. Kohák je presvedčený, že
dobro samo existuje, že etika je možná.131
Často cituje scholastický princíp esse est unum, bonum, verum, voľne ho interpretujúc
tak, že „bytie samo osebe je jednoznačné, hodnotné a pravdivé, že čo je, má svoj zmysel,
svoje dobro, svoju pravdu.“132 Taktiež sa odvoláva aj na grécky normatívny ideál krásy
a dobra – kalokagathie.133 Tým samozrejme ešte nie je podané, ako odlíšiť dobro od zla.
Za rozlišovacie kritérium boli v rozličných dejinných obdobiach považované: rozum,
umelecká krása, intuícia, emotívnosť, city, autorita, tradícia... Všetky hľadaniu dobra
napomáhajú, ale ani jedna cesta nemôže byť absolutizovaná. Presnejšie, treba brať do
úvahy všetky dimenzie skutočnosti do tej miery, ako nám pomáhajú rozoznať dobro od
zla.134
Práve preto, že realita ľudského života štruktúruje našu skúsenosť a premieňa ju
z hodnotovo neutrálnej na hodnotovo orientovanú skutočnosť, všetko konanie človeka
a celý jeho život má etický rozmer. V zmysle už uvedeného nejde o nejakú premenu
čarovným

prútikom,

kedy

človek

ako

mysliaci

subjekt

priradí

jednotlivým

„vonkajškovinám“ hodnoty, čím sa skutočnosť stane naplnená hodnotami a zmyslom,
a teda hodnotovo orientovanou. Snažili sme sa skôr poukázať na proces precízneho,
jasného nazerania, ktorý je podstatou fenomenologickej metódy. Naša skúsenosť,
spočiatku nereflektovaná, stáva sa pre nás postupne hodnotovo orientovanou v tom
zmysle, že to stále zreteľnejšie vidíme. Skutočnosť sama osebe (akoby jej noumenon)
ostáva taká istá, mení sa vzťah. Skutočnosť sa teda premieňa len ako fenomén. Vznik
a artikulácia vzťahu má prirodzene následný dopad aj na samotnú skutočnosť v tom
zmysle, že vzťah je jej súčasťou, či presnejšie, vzťah a skúsenosť vzťahu je predpokladom
skutočnosti. Metaforou by sa dalo povedať, že všetko – aj skutočnosť vrátane nášho

130

Ž 34, 15a. Tak isto aj Ž 37, 27a.
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Porov. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 152-153.

KOHÁK, Erazim: Pražské přednášky, str. 17. Porov. KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 128, kde uvádza aj
pôvodný Augustínov citát: „In quantum est quidquid est, bonum est.“ Podobne aj v KOHÁK, Erazim: The Embers
and the Stars, str. 58, 95 a inde.
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Tak v prednáške o našich gréckych predkoch. KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 50-51.
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K tomu porov. KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 165-166.
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vzťahu – tu bolo už predtým, akoby v noci, len my sme s vychádzajúcim slnkom začali
niektoré nevidené časti vidieť a čiastočne videné vidieť jasnejšie.
Neexistuje pravda, ktorá by – vzhľadom k človeku – nemala aj etický dopad. Aj preto
sa od hodnoty a života ako základnej hodnoty úvahy človeka uberajú smerom
k „záhodnosti“ a v etymologickom význame k tomu, čo je „hodné“, teda dobré.
Otázka morálky teda súvisí s otázkou pravdy. Etika nepripúšťa ľubovoľné
konštruovanie noriem: tie základné normy sú určené našou skúsenosťou. Na druhej
strane Kohák nezaujíma „dogmatický postoj“: Normy preňho nie sú „zjavené“, človek ich
objavuje rozumom a slobodnou vôľou. Táto dôvera v schopnosti ľudského rozumu
u Koháka nie je prejavom naivnosti. Uvedomuje si všetky hrôzy, ktorých sa človek, „pán
tvorstva“, dopúšťa: v medziľudských vzťahoch, vo vzťahoch k mimoľudskému svetu, ba
dokonca aj vo vzťahoch k sebe samému. Je však prejavom základnej dôvery, ktorá čelí
všetkým poznaným ťažkostiam. Často pod vplyvom dejín či nachádzania „temných
zákutí“ v sebe upadajú filozofi do skepse, ktorá môže byť až taká radikálna, že popiera
akúkoľvek schopnosť človeka poznať dobro. Aj s touto podobou skepsy sa Kohák
vyrovnal v The Embers and the Stars.135 Bez základného predpokladu, že človek môže
poznať Dobro, ba nielen ho poznať, ale aj ho – hoci nedokonale – konať, nie je etika
možná.136
Táto základná dôvera v schopnosti ľudského poznania sa samozrejme týka všetkých
oblastí ľudského poznávania a skúsenosti, a to plne v súlade s Husserlovým princípom
všetkých princípov (Idey I, § 24, porov. kapitola 2.3). Teda do tej miery sa rešpektujú
skúsenosti v jednotlivých oblastiach, do akej sa nám ony samé dávajú.

Život žitý pod zorným uhlom večnosti
Kohák často používa spojenie život sub specie aeterni alebo aeternitatis: život (žitý)
pod zorným uhlom Večného alebo večnosti.137 V tejto súvislosti je potrebné vyjasnenie,
ako Kohák chápe večnosť. „Pojem ,večnosti‘ je potrebné vysvetliť vždy, keď ho použijeme.
[…] Je to skúsenosť hodnoty ako priesečníka s časom a skúsenosť človeka vyčnievajúceho
mimo času, ktorý vidí prítomnosť nie v jej vzťahu k tomu, čo jej predchádzalo a k tomu,
čo bude nasledovať, ale v jej absolútnom bytí – vo vzťahu prítomnosti k tomu, čo
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 131-175.

Aj v teológii sa takéto negativistické náuky šíria, najmä medzi protestantskými autormi; katolícki
teológovia zasa niekedy „upadajú“ do opačného extrému, prílišného optimizmu „prirodzenej teológie“, ktorý
nepočíta s realitou hriechu a štruktúr zla. Na jednej strane si musí byť teológiou motivovaná filozofická etika
vedomá toho, že každý človek je volaný k rozhodnutiu konať dobro („Pozri, dnes som ti predložil život
a dobro, smrť a zlo.“ Dt 30, 15), na druhej strane nesmie zabúdať na poznanie, ako často v tomto rozhodovaní
i konaní zlyháva („Ja úbohý človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Rim 7, 24).
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Porov. napr. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 59.
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nemotorne opisujeme ako večnosť.“138 Treba zdôrazniť, že jednoznačne odmieta umelý
koncept večnosti ako „nekonečného predĺženia“ času: „Takto chápaná večnosť nie je
predĺžením času, ani nekonečným časom. Skôr je vertikálnym rozmerom dimenziou,
ktorá pretína každý časový moment.“139 Často preto poukazuje na to, že táto ortogonálna
dimenzia k nášmu „horizontálnemu“ chápaniu plynúceho času môže a má byť prítomná
v každej chvíli našich životov.140
Večnosť je kvalita, ktorá je prítomná tu a teraz. Niekedy ju popisuje náboženskými
pojmami ako „dimenziu a slávu bytia, ktoré je teraz.“141 Úlohou človeka je nezabudnúť na
túto dimenziu a objavovať ju v našom každodennom snažení. Život žitý pod zorným
uhlom večnosti znamená zodpovedný život založený na presvedčení, že existuje
„večná hodnota“ v našich konečných rozhodnutiach a skutkoch. Hoci skusujeme
nedokonalosť a časovú obmedzenosť našich dní, predsa sú priestorom pre naše
dosahovanie večnosti.142 Nie vždy sú naše dni plné radosti. Povedané so žalmistom,
„počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len
lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame.“ (Ž 90, 10) Napriek tomu, alebo možno
práve preto je potrebné žiť život s pohľadom upretým na Večného.
Kresťanská a personalistická filozofia vždy vnímala „večnosť“ ako vyjadrenie
prítomnosti Boha v dejinách. Skúsenosť takto prežívaného života však nie je výlučnou
doménou kresťanstva resp. monoteistických náboženstiev. Aj filozofi, ktorí priamo či
nepriamo z kresťanstva vychádzali, no výslovne sa k nemu nehlásia, môžu nachádzať
v tejto metafore význam. Mohli by sme hovoriť o zárodkoch „prirodzenej teológie“
v takýchto úvahách. Dôležitejšie však je, aký vzťah si človek k takto ponímanej večnosti
utvára. Jeden z hlavných predstaviteľov personalizmu, Martin Buber, rozlišuje jasne dva
spôsoby existencie, dva módy vzťahu človeka k ostatnému svetu. Jeden z nich nazval „Ja
a Ty“ (Ja-Ty), teda osobný, personálny vzťah osoby k osobe. Druhý z týchto vzťahov
nazval „Ja a ono“ (Ja-ono) – ide o neosobný, čisto inštrumentálny vzťah osoby (človeka)
k veci.143 Či už vnímame večnosť a Večného ako Osobu v zmysle židovskej a kresťanskej
viery,144 alebo personalisticky, hoci nie v kresťanskom zmysle, z filozofického pohľadu je
138

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 82.

139

Tamtiež.

V skutočnosti Kohák terminológiu „ortogonálnosti“ nepoužíva, rovnako ako nehovorí o plynutí času ako o
horizontálnom, ale vždy zdôrazňuje vertikalitu pretínania večnosti v čase.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 180.

„Dosahovanie“ (uchopovanie, angl. grasping) skrze naše správne myšlienky, slová a skutky, teda
dosahovanie účasťou, hoci náležitejšie by bolo hovoriť o dosahovaní ako o otváraní sa daru večnosti.
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Porov. BUBER, Martin: Já a ty, priebežne. Buber používa výraz spredmetňujúci, kým pri vzťahu „Ja-Ty“
hovorí o sprítomňujúcom vzťahu. Taktiež reflexia v KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 210.
Zdôraznenie personálneho charakteru sme indikovali veľkým začiatočným písmenom v slove „Ty“,
v protiklade s ktorým pre neosobný charakter sme použili malé začiatočné písmeno v slove „ono“.
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Diskusiu ohľadom osobného charakteru Alaha v islame ponecháme bokom, hoci zaiste by bola aj v našom
kontexte zaujímavá.
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dôležitý personálny charakter, ktorý ako základný uznávame v našej skúsenosti so
svetom.
Takto život žitý pod zorným uhlom personalistického charakteru bytia sa stáva
životom žitým pod zorným uhlom večnosti.

Život ako dar
Motiváciou celého mravného uvažovania a konania je pre Koháka v konečnom
dôsledku vedomie, že život je dar.145 Toto vedomie je istým spôsobom presvedčenie,
ktoré sa nadobúda jasným prežívaním a uvažovaním nad vlastnou skúsenosťou.
Odpoveďou na realitu daru je prejav vďačnosti, ako sme citovali na začiatku
kapitoly: s darom je potrebné zaobchádzať s vďačnosťou a úctou. Takéto úvahy sú
prejavom Kohákovho kresťanského svetonáhľadu. Inšpiruje sa aj etikou úcty k životu
Alberta Schweitzera.146 „Snáď najzákladnejší dôvod, prečo žiť s ohľadom na druhých,
v úcte a dobrej vôli – a to a iba to je to, čo morálne žiť znamená – je radosť a vďačnosť.
Pretože mi bolo toľko daného.“147

3.3

Sociálne dimenzie ľudskej existencie: Spoločenská etika
„Demokracia vo svojom najhlbšom zmysle ako ochota prevziať
zodpovednosť za veci verejné, byť sami sebe pánmi a sami
obmedziť svoju žiadostivosť kvôli spoločnému dobru, to je vrchol
civilizácie aj vrchol nášho človečenstva.“
Erazim Kohák148
Človek je rovnako jednotlivcom aj spoločenskou bytosťou. Jeho vzťahy s druhými

ľuďmi prerastajú z roviny individuálnych vzťahov do sociálnej dimenzie, ktorá je
rovnako v centre záujmu etiky. Medziľudské vzťahy musia byť založené na úcte, ktorá
vychádza zo základného presvedčenia, že druhý človek je nielen človekom, ale najmä
a prvotne osobou.

Porov. napr. KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 99. Porov. tiež biblický dôraz apoštola Pavla v 1 Kor 4, 7: „Čo
máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal?“, ktorý by sme mohli
parafrázovať: „Keď si teda dostal do daru, prečo sa tváriš, ako by si to mal získané vlastným úsilím? Prečo sa
správaš, ako by to bola tvoja korisť?“
145

146 Porov. SCHWEITZER, Albert: Etika úcty k životu. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.):
Závod s časem.
147

Porov. KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 189.

148

KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 98-99.
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Tak ako aj vo vzťahu k veciam, kde má občasné miesto i zúžený pohľad (uhlie je
naozaj aj surovina, ktorú treba ťažiť v pote tváre), niekedy sa k inštrumentálnemu
zaobchádzaniu s ľuďmi nevyhneme. Treba však vždy myslieť na to, že toto zúženie je
naozaj zúžením, a nevychádzať z neho ako zo základného. Čo sme komplikovane napísali,
vysvetlíme na príklade učiteľa a žiakov. Zaiste cieľom učiteľa je naučiť žiakov preberanú
látku. Jedným z dôležitých úloh vyučovacieho procesu je tiež odovzdať a sprostredkovať
žiakom hodnoty a postoje a formovať v nich vôľové schopnosti. Keď žiaci píšu písomku,
učiteľ ju opravuje tak, že jednotlivý žiak je preňho iba menom, či lepšie v prípade
zachovania ochrany osobných údajov len identifikačným číslom. To prirodzene
neznamená, že žiak je iba číslo. Táto redukcia má zmysel len počas opravovania, aby
urýchlila proces kontroly písomiek a najmä aby zabezpečila nestrannosť skúšania. Možno
si ju predstaviť ako nasadenie okuliarov, ktorými učiteľ vidí len „časť“ žiaka. Akonáhle
učiteľ odovzdá výsledky konkrétnym študentom, musí tieto pomyselné okuliare odložiť,
aby videl pred sebou človeka, osobu, s ktorou preberie jeho chyby v písomnej práci.
Súčasťou spoločenských rozmerov ľudského života je aj spravovanie verejných vecí
– demokracia a pôsobenie v „obci“. Demokracia je demokraciou, ak je sociálna. Musí mať
pred očami aj nejaký ideál, nie iba okamžitý úžitok jednotlivých hlasovaní. Týmto ideálom
je pre Koháka Masarykova Prvá republika, ako sme už uviedli. Politickú angažovanosť
považuje za súčasť poslania filozofie, rovnako ako aj otázky sociálnej spravodlivosti. Tieto
aspekty jeho diela však už prekračujú rámec našej práce.149

3.4 Vzťah k mimoľudskému svetu: Ekologická etika
„Etické ohľady sa vzťahujú ku všetkému konaniu. Etika sa
rozširuje ako kruhy na hladine vody. S každým rozšírením sme
ľudskejší, pretože úctu priznávame všetkému stvoreniu.“
Erazim Kohák150
Ako sme už naznačili, skúsenosť vzťahov nekončí pri druhých ľuďoch, ani pri
predĺžení do ľudskej spoločnosti. V nadväznosti na amerického lesníka Aldo Leopolda,
filozofa H. D. Thoreaua a s odkazom ku Albertovi Schweitzerovi („etika úcty k životu“)
rozvíja Kohák ekologickú etiku ako logické vyústenie našej snahy o hľadanie etického
vzťahu v celej žitej skúsenosti. Uvažujúc nad niektorými aspektmi diela M. Heideggera si
všíma tiež vzťah človeka a „neživého sveta“ jeho výtvorov (technika).

149 Poznamenajme, že by bolo zaujímavé porovnať Kohákove dôrazy v spoločenskej etike so sociálnou
náukou Cirkvi. Ponechávame túto inšpiráciu na ďalšie skúmania.
150

KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 38.
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Prepojenie so spoločenskou etikou Kohák zdôrazňuje konštatovaním, že demokracia
musí byť nielen sociálna, ale zároveň i ekologická.

Strata vedomia prítomnosti morálneho zmyslu v prírode
Keď sa Kohák zamýšľa nad historickými dôvodmi v oblasti ľudských postojov, ktoré
viedli k súčasnej ekologickej situácii, spolu s Husserlom sa mu javí, že najvýznamnejšou
zmenou bol filozofický obrat Descartov.151 Príroda sa stala „prázdnou“ od zmyslu.
Mechanistické chápanie skutočnosti, ako sme uviedli v kapitole 3.1, akoby spravilo
z prírody len konglomerát hmoty a nanajvýš organizovaných mechanizmov typu stroj. Do
všeobecného povedomia (spolu s vytrácaním sa živej kresťanskej viery počiatkom
novoveku) vnieslo hodnotovo prázdny pohľad na prírodu. Príroda sa tak stala
zásobárňou surovín, ktoré môžeme bezproblémovo ťažiť. Jediný účel, ktorý príroda má, je
podľa takéhoto pohľadu na skutočnosť len účelovosť pre človeka, poskytovanie
materiálu. „Aj principiálne, aj ako výsledok pozorovania historických faktov platí, že
odcudzenie prichádza vtedy, keď ľudia strácajú vedomie prítomnosti Boha a presviedčajú
sami seba vidieť vesmír nie ako stvorenie, obdarené hodnotou v poriadku bytia, účelom
v poriadku času a morálnym zmyslom v poriadku večnosti, ale ako vesmírnu náhodu,
nezmyselnú a mechanickú.“152

Nezodpovednosť ako dôvod ekologickej krízy
Dôvod ekologickej krízy nie je podľa Koháka odcudzenosť človeka, nejaké
metaforické vyhnanie z raja pôvodnej nevinnosti. Zaiste, veda, technika a konzum
pomáhajú uľahčovať bezmyšlienkovitosť života a nepriamo človeka odťahujú od
podstatných skutočností života. Tak ako nezodpovednosť v osobnej rovine vedie
k morálnej kríze jednotlivca alebo spoločnosti, nezodpovednosť v rovine spoločenskej
vedie nielen k morálnej, ale aj ekologickej kríze. Morálna kríza znamená, že sú ohrozené
základy spoločného chápania, čo je dobré a čo zlé. V prípade ekologickej krízy nie je
ohrozené iba chápanie dobra a zla, teda „správnosť“ nášho života, ale základná možnosť
života, teda život sám. Kohák však píše: „Ekologická kríza nie je krízou z odcudzenia. Je
krízou z nezodpovednosti.“153
Práve nezodpovedný postoj človeka, nezodpovednosť v strate jasného morálneho
zmyslu prírody, je dôvodom ekologickej krízy. Ak by bol človek zodpovedný, ak by
pristupoval k prírode s úctou, nemohol by tak devastovať a koristiť. Pretože k veciam, ku

Nejde samozrejme o samotného Descartesa, ale o názory, ktoré počnúc jeho dielom formovali myslenie
Európy. Porov. KOHÁK, Erazim: Filosofická ekologie po dvaceti letech. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf –
MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 9-10.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 183.

153

KOHÁK, Erazim: Cesta do hlubin ekologovy duše. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 150.
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ktorým má človek vzťah, môže mať úctu.154 Nie že by človek súčasnosti bol viac
nezodpovedný ako človek v minulosti. „Ľudia sa nikdy nestarali o následky svojho
konania, avšak dokiaľ boli málo početní, skromní a slabí, príroda stačila následky
[nezodpovednosti] naprávať.“155 Akonáhle je ľudí na Zemi omnoho viac, ako v celej
histórii, akonáhle má ľudstvo k dispozícii omnoho výkonnejšie technológie ako
kedykoľvek predtým, nebezpečenstvo „nezvratnosti“ a nenávratnosti nezodpovedného
konania je omnoho vyššie. Teda aj požiadavka volajúca k zodpovednosti je nástojčivejšia.
Súčasťou nezodpovednosti je to, že medzi seba a svet sme položili príliš veľa
medzičlánkov. Príkladom je obyčajné kúrenie. Keďže Kohák žil dlhé roky uprostred lesa,
bol okolnosťami prinútený kúriť drevom, ktoré si sám pripravoval (jednak v okolitých
lesoch bolo dosť stromov, jednak les samotný ponúka množstvo popadaných konárov
a dreva). Mal tak možnosť zamýšľať sa nad skutočnosťou, ktorá bežnému obyvateľovi
mesta uniká. Skúsenosť kúrenia drevom je komplexná a vyžaduje celého človeka,
vyžaduje úsilie mnohých hodín denne po celý rok. Samotné zaobstaranie dreva, jeho
spracovanie, uchovanie, ďalej napríklad čistenie komína a kozuba, vynášanie popola
z pece, upratovanie okolia a mnohé iné sú činmi, priamočiaro vedúcimi k teplu v dome.
Všetky napokon obyvateľ domu pocíti ako „teplo rodinného krbu“. To neznamená, že
kúrenie drevom je – použijúc Heideggerov termín, ktorý používal aj Patočka – autentické,
zatiaľ čo elektrické vykurovanie panelových bytoviek alebo tehlových domov nie (alebo
že by bolo menej autentické). Samo osebe je kúrenie drevom dosť ekologicky náročné
a v istom zmysle sa dá dnes v mnohých častiach sveta považovať za luxus. Kohákovi však
v tomto príklade ide o čosi iné. Pri kúrení sa jasne ukazuje „láska, ktorá dáva zmysel práci
a práca, ktorá robí lásku činnou a aktuálnou.“156 Syn, ktorý vidí otca v zime vychádzať von
z domu alebo chalupy, po chvíli vracajúceho sa s náručou naštiepaného či nakálaného
dreva, zreteľne chápe, že otec vyšiel von, do zimy, aby priniesol drevo, ktoré horiace
v krbe prináša teplo. Ak aj otec vyjde na pol dňa do lesa, aby narúbal drevo, synovi
netreba veľa vysvetľovať: otec privezie fúru dreva, čoho dôsledkom je, že sestre, jemu aj
mame je doma teplo. Keď odchádza do práce mestský úradník, aby zarobil peniaze
(z ktorých sa zaplatí nájom a elektrina či plyn, a teda aj kúrenie), tento vzťah medzi
odchodom otca a teplom, ktoré prichádza z radiátorov, je nepriamy a nie je tak ľahko
rozpoznateľný, pretože je medzi nimi toľko veľa sprostredkujúcich úrovní technológie.157
Táto diagnóza súčasnej situácie naznačuje, aké východisko Kohák ponúka. Navrhuje
osobnú a spoločenskú zodpovednosť vo všetkom ľudskom konaní. „Domnievam sa, že

154

O tom pojednávame v kapitole 4.

KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 149. Tieto tri faktory (radikálne narastanie počtu ľudskej populácie,
narastanie a stupňovanie potrieb, napokon skutočnosť neporovnateľne výkonnejších technológií ako
v minulosti) rozoberá Kohák podrobne tamtiež, str. 20-25.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 25.

157

Porov. tamtiež, str. 25-26.

39

v praxi to znamená predovšetkým jasne si uvedomiť plné dôsledky a dopad nášho
konania. Je potrebné, aby si boli všetci vedomí všetkých následkov našich samozrejmostí,
ktoré sú dnes zakrývané hmlami mlčania, neviditeľnými dotáciami a vedomými
dezinformáciami. Potrebujeme všemožne zviditeľňovať následky našej konzumnej
orientácie. Tak začína osobná zodpovednosť.“158
Uvedený prípad kúrenia ukazuje, že niekedy postačí hlboké uvedomenie si súvislostí
(hoci vysvetlenie chlapcovi, prečo musí otec odchádzať z domu, vôbec nemusí byť ľahké,
keď predsa voda tečie z kohútikov a teplo ide z radiátorov akoby automaticky). Niekedy
je potrebné situáciu nielen presne pomenovať, ale aj meniť. To už je otázkou
zodpovedného a angažovaného konania na lokálnej aj širšej rovine.
Pre Koháka nie sú moderné technológie zlé samé osebe. Treba ich kriticky
posudzovať a hodnotiť a na základe toho prijímať, nie nekriticky odmietať. Opäť
zdôraznime, že potrebné je zodpovedné a precízne skúmanie dôsledkov, ktoré tá či oná
technológia prináša. Takto sa prejavuje zodpovednosť človeka za techniku a technológie.
V rámci spoločenskej zodpovednosti Kohák vyzýva k vyvíjaniu občianskeho tlaku na
verejných činiteľov, aby „legislatívne, vládnymi postupmi aj príkladom podporovali
ekologické správanie sa ako občanov, tak právnických osôb. Maximalizácia zisku je
legitímna len vtedy, keď subjekt nesie všetky následky svojho podnikania kvôli trvalej
udržateľnosti života. Tak začína spoločenská zodpovednosť.“159

3.5

Pokrok v etike
Pokiaľ ide o otázku takzvaného pokroku v etike a vôbec v dejinách ľudstva, Kohák je

dosť skeptický voči všetkým teóriám jednoznačného rastu, akými bol napríklad
filozofický pozitivizmus, a zároveň voči teóriám pádu, či už sú náboženskej alebo
sekulárnej povahy. Skôr dúfa v rast morálneho chápania u jednotlivcov. O pokroku v etike
hovorí: „Máme dva spôsoby vzťahovania sa: Jedným spôsobom sa vzťahujeme
k bytostiam, ktoré považujeme za hodné úcty a dobrej vôle. Celkom inak sa vzťahujeme
k bytostiam, ktoré považujeme za bytosti bez hodnoty a všetkého nároku na úctu a dobrú
vôľu, pokiaľ tieto neodvodíme zo služieb, ktoré poskytujú privilegovaným bytostiam. […]
To je snáď to jediné, v čom môžeme hovoriť o pokroku v etike. Antické kódexy neboli
o nič menej vyspelejšie ako naše, len sa vzťahovali na omnoho užší okruh bytostí.“160
Uvádza následne príklady, ktoré poznáme z dejín: mnoho morálnych ustanovení sa týkalo

158 KOHÁK, Erazim: Cesta do hlubin ekologovy duše. In: KOHÁK , Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 152
(zvýraznenie J.V.).
159

Tamtiež (zvýraznenie J.V.).

KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 170. Pokiaľ ide o dva spôsoby vzťahovania sa k bytostiam,
odkazujeme na úvahy uvedené vyššie, v kapitole 3.2, kde poukazujeme na Buberovu koncepciu, a nasledujúce
úvahy v kapitole 4.3.
160
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len príslušníkov vlastného kmeňa či národa. V problematike rozširovania etických
ohľadov Kohák nadväzuje na myslenie Aldo Leopolda.161
„Len veľmi pozvoľna sa okruh etických ohľadov rozširoval na všetkých členov
kmeňa, na všetkých členov etnickej skupiny, na všetkých nám podobných, najnovšie na
všetky ľudské bytosti. Len pozvoľna sa kruh rozširuje i na všetky cítiace bytosti a zákony
v pokročilých krajinách uznávajú práva opíc a niektorých vyšších stavovcov. Niečo môže
byť potravou, nie však surovinou, ku ktorej môžeme pristupovať bezohľadne ako
v našich hromadných chovoch. Vziať a plytvať je vážne previnenie: všetko, čo je, má
určitú vlastnú hodnotu. Pokiaľ je v etike vývoj, je to vývoj od nerovnosti k rovnosti.“162
Inými slovami by sa dalo povedať, že človek rozširuje svoje srdce a zahŕňa doňho všetko
stvorenie. Samozrejme tým nie je povedané, že všetky vzťahy sú rovnocenné (vzťah
človeka k vlastnej manželke, rodičom, k cudziemu človeku – neznámemu na ulici,
k vlastnému domácemu zvieraťu, k verejnému majetku, k voľne rastúcim či vysadeným
rastlinám). Tak ako existuje hierarchia bytia, existuje aj hierarchia vzťahov. Kohák však
zdôrazňuje, že postoj, ktorý vytesňuje časť skutočnosti ako „bezhodnotovú realitu“, ktorá
sa stáva surovinou, vedie k neúcte, plytvaniu a napokon k nesprávnemu postoju aj k tej
skutočnosti, ku ktorej sme pôvodne pristupovali s úctou a ktorá pre nás pôvodne mala
hodnotu.
Kohák si uvedomuje, že tento pokrok zaiste nie je masovým javom. Len veľmi
postupne ľudstvo prichádzalo na to, že otroctvo je nehumánne, a že je potrebné ho zrušiť.
Podobne len v minulom storočí sa prestalo v Spojených štátoch hľadieť na farbu pleti ako
určujúce kritérium pre vzťahy medzi ľuďmi v spoločnosti.163 Táto orientácia na hľadanie
pravdy, dobra, spravodlivosti a krásy, teda života žitého pod zorným uhlom večnosti, je
úlohou, na ktorú sa podujíma každý ako jednotlivec. Podľa Koháka je preto potrebná
revolúcia myslí, revolúcia sŕdc.164
O etickom pokroku v ponímaní Erazima Koháka pojednáva aj útla, niekoľkostranová
štúdia Jozefa Gála,165 z ktorej vyberáme nasledujúce body. Najskôr sa zamýšľa nad
globálnou charakteristikou etiky v súčasnej dobe. Rozoberá v podstate problematiku,
ktorej sme sa venovali v kapitole 3.4 a niektorým témam, ktoré sú predmetom kapitoly 4.
Za hlavnú tému etiky Gál považuje u Koháka etický ohľad a jeho rozširovanie z ľudí
môjho kmeňa aj na susedov, neskôr na ostatných ľudí, zvieratá, rastliny i celú prírodu.

161 LEOPOLD, Aldo: Etika Zeme. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str.
36-40.
162

KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 170-171.

Bol to Martin Luther King, bojovník za rovnaké práva pre černošských obyvateľov USA, ktorý študoval
v Bostone a zaraďuje sa tiež medzi personalisticky orientovaných filozofov. Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers
and the Stars, str. 127, 214.
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Používa pritom metaforu Karla Havlíčka, porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 214.
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GÁL, Jozef: Etický pokrok v ponímaní Erazima Koháka.
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Toto nazýva Kohák rozširovaním etického ohľadu, pričom tento postoj považuje za
charakteristický ako pre etiku úcty k životu (Albert Schweitzer), tak aj pre etiku úcty
k Zemi (Aldo Leopold).166
Vzťahu s prírodou je venovaná centrálna časť Gálovej práce. Napokon je v závere
zdôraznený etický ohľad a jeho nevyhnutnosť. Možno povedať, že Gál si u Koháka všimol
podobný aspekt ako ten, ktorý rozoberáme v nasledujúcej kapitole, a ktorý nazývame
„dobrovoľné sebaobmedzenie“.

166

Porov. KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 88, 95.
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4 Fenomén dobrovoľného sebaobmedzovania
„Hrôzou človeka je jeho schopnosť ignorovať všetky obmedzenia
až do sebazničenia. Ušľachtilosťou človeka je jeho schopnosť
dobrovoľne obmedziť sám seba pre dobro druhých.“
Erazim Kohák167
Ako sme uviedli v kapitole 2.4, fenomenológia je o nazeraní a stále jasnejšom videní,
nie o špekulácii. Ide o neustály proces, aj preto sa Kohák neustále novým spôsobom snaží
formulovať svoje názory.168 Pokúsime sa v tejto kapitole takto zahľadieť na fenomén
dobrovoľného sebaobmedzovania. V zmysle fenomenologickej redukcie (kapitola 2.4)
dáme tento fenomén do zátvoriek – Husserl bol matematik a matematici zátvorkujú práve
to, čo je dôležité. Zameriame pozornosť na ťažiskovú tému práce, na skúsenosť
dobrovoľného obmedzovania resp. sebaobmedzovania sa. Po úvodných poznámkach
v kapitole 4.1 sa pokúsime fenomenologicky rozobrať niektoré aspekty tohto javu
(kapitola 4.2), uvedieme niekoľko príkladov (kapitola 4.3) a napokon sa pokúsime
problematiku dobrovoľného sebaobmedzovania zhodnotiť (kapitola 4.4).

4.1

Úvodné poznámky
Človek ako konečná bytosť je ohraničená ako v priestore, tak v čase. Toto prvé

ohraničenie určuje aj mnohé iné obmedzenia, ktorými je človek determinovaný.
Obmedzenia majú zaiste vplyv na vznik a vývoj morálneho povedomia človeka, veď
zdieľané obmedzenia, spoločne prežívané strasti v ľudskom spoločenstve vedú aj
k rozličným dimenziám v medziľudských vzťahoch.169 Vonkajšie obmedzenia sú tak
zrejmé z našej každodennej skúsenosti, že ani nie je potrebné podrobnejšie ich rozoberať.
Ide totiž o vonkajšie okolnosti, s ktorými je človek konfrontovaný nie z vlastného
rozhodnutia – nás zaujímajú tie obmedzenia a ohraničenia, ktoré si človek ukladá sám,
z vlastnej vôle.
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KOHÁK, Erazim: P.S. Psové, str. 56.

J. P. Ondok o Kohákovom prístupe k riešeniu ekoetického problému píše, že sa ho snaží riešiť „stále novo
koncipovanými a modifikovanými úvahami a stále znovu revidovanými a dopĺňanými teoretickými úvahami.“
ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda, str. 46. Dnes sa Kohák kriticky vyjadruje o svojich raných prácach, akými
sú Idea and Experience a The Embers and the Stars. Porov. jeho článok Ohlédnutí za třiceti „ekologickými“ lety
či poznámku v KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití, str. 126-127.
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Porov. VAJDA Ján: Úvod do etiky, str. 25-30.
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Vychádzame pritom z trojakého charakteru dobrovoľného sebaobmedzovania:
1. Dobrovoľnosť: Toto sebaobmedzovanie musí byť dobrovoľné, buď ako
vedomé prijatie existujúcich obmedzení, alebo uloženie si nových
obmedzení.
2. Obmedzovanie: Musí ísť o odopretie si niečoho – nejakej veci, činnosti,
v postoji a podobne.
3. Reflexívnosť („seba“): Ten, kto kladie obmedzenie, je ten istý, ktorý ho
dobrovoľne prijíma. Obmedzenie je kladené na obmedzovaného.
Problematika dobrovoľnej skromnosti sa v súčasnosti bežne chápe v zúženom
význame ako vedomý výraz ľudského správania, kedy sa ľudia, žijúci v dostatku,
dobrovoľne zriekajú niektorých výdobytkov civilizácie zvyčajne s cieľom dosiahnuť plnší,
spokojnejší a pokojnejší život. Cieľom nie je ani askéza sama osebe, ani protest, hoci
v niektorých prípadoch ide o vyjadrenie „hnutia odporu“ voči konzumnej spoločnosti.170
Z uvedeného dôvodu dávame prednosť všeobecnejšiemu pojmu, ktorý nie je až tak
bežne používaný, a hovoríme o dobrovoľnom sebaobmedzovaní resp. sebaobmedzení.
V ľudských dejinách nejde o nový alebo neznámy fenomén. Hoci ľudia boli
v dávnejších časoch omnoho viac obmedzení okolnosťami a technológie človeku veľkú
moc nedávali, predsa v rozličných dobách existovali svätci, askéti alebo aj celkom
obyčajní ľudia, ktorí sa dobrovoľne zriekali jedla, majetku, spoločenského postavenia.
Základnými prejavmi tohto postoja je almužna a pôst. Almužna ako vzdanie sa časti
svojho majetku (vyjadrená v peniazoch) a pôst ako vzdanie sa alebo prinajmenej
obmedzenie sa v jednej zo základných ľudských potrieb, v stravovaní. Pôst nemá veľa
spoločného s dnešnými trendmi odtučňovacích diét, ktorých cieľom je „štíhla postava“.
V prípade zdravej stravy možno hovoriť o istej súvislosti s pôstom, hoci pôst je
privilegovaným spôsobom vyjadrenia náboženskej viery s cieľom priblíženia sa k Bohu či
božstvu.
V niektorých náboženských tradíciách bolo bežné vzdať sa v istom období života
nadobudnutého postavenia, rodiny a ostatných zväzkov, a to či už natrvalo, teda
doživotne, alebo na určitý čas. Tradícia kresťanských pustovníkov, žobravých rehoľných
spoločenstiev,

budhistických

potulných

mníchov

alebo

japonských

starcov

odchádzajúcich zomrieť v samote do hôr sú len niektoré príklady takéhoto postoja.
Tieto a ďalšie príklady z histórie poukazujú na schopnosť človeka zriekať sa, teda
dobrovoľne sa obmedziť. Každá etická koncepcia zdôrazňuje túto schopnosť a potrebu
obmedzovania sa, hoci nie od každého sa vyžaduje rovnako radikálne.

Samozrejme rôznych dôvodov a motivácií k takémuto správaniu, čo iste nie je v zhode s masovo sa
prejavovaným konzumným hedonizmom, je toľko, koľko je jednotlivcov, čo sa k takýmto krokom odhodlali.
Touto problematikou sa zaoberá sociologička Hana Librová, ktorá svoje výskumy zhrnula v knihe Pestří
a zelení.
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Etické koncepcie sa prirodzene nezastavujú len pri konaní skutkov, teda pri činnosti,
ale vedú k nevyhnutnosti zvnútornenia hodnôt. Medzi takéto hodnoty patrí aj uvažovaná
schopnosť klásť si hranice. Postoj, ktorý vzniká zvnútornením hodnoty, vedie
k správnemu zmýšľaniu a správnemu konaniu. Pritom je potrebné klásť hranice svojmu
zmýšľaniu – nie je totiž jedno, aké pestujem myšlienky. Ďalej svojmu hovoreniu, lebo nie je
jedno, aké používam slová, a napokon svojmu konaniu – nie je jedno, čo robím. Na mojich
postojoch, slovách a skutkoch záleží, pretože nimi môžem dosahovať večnosť ako
priesečník v čase.171
Dôvody k tomu, aby si ľudia kládli hranice, môžu byť mnohoraké. V podstate závisia
od celkového založenia etiky. Pokiaľ daná etická koncepcia vychádza vo všeobecnosti
z úžitku, potom aj dôvody k dobrovoľnému sebaobmedzovaniu sú dôvody úžitku. Takto
by sme mohli analyzovať aj ostatné etické koncepcie v dejinách. Najčastejšími dôvodmi
pre motiváciu kladenia si hraníc sú dôvody úžitku či následkov (utilitarizmus), cnosti
(etiky cností), náboženské dôvody (náboženské etiky), dôvody povinnosti (deontologické
etiky), dôvody zásad (formalistické etiky), dôvody citu (situačné etiky a etiky
eudaimonistické) či dôvody úcty (Kohákova pozícia). Ako sme už naznačili vyššie, Kohák
vychádza z personalistického ponímania skutočnosti, ktorá uznáva morálny poriadok
(česky řád) tejto skutočnosti, existujúci dávno predtým, ako ho človek racionálne uchopí
a prípadne formuluje v teórii.172
Súčasťou tohto kladenia si hraníc je aj rozširovanie okruhov bytia, na ktoré sa
vzťahujú etické ohľady, ako sme uviedli v kapitole 3.5. Tým, že človek čoraz širšiemu
okruhu z celej skutočnosti preukazuje úctu a snaží sa k nim zaujať etický postoj,
obmedzuje to v istom slova zmysle jeho možnosti konania. Človek si týmto „rozširovaním
si srdca“ sám zväzuje ruky. Tým, že do zorného poľa etického ohľadu zahrnie ďalšiu
bytosť, zužuje sa pole jeho možných skutkov. Pokiaľ príroda je len zásobárňou surovín,
akýkoľvek čin, ktorý z nej tieto suroviny doluje, je ospravedlniteľný, ak nie priam dobrý a
žiaduci. Akonáhle človek pripíše prírode hodnotu (alebo presnejšie povedané s Kohákom,
akonáhle pochopí a nahliadne, že príroda má okrem úžitku pre človeka aj hodnotu sama
osebe), nie všetko koristenie je ospravedlniteľné – niektoré konanie sa tým stáva doslova
morálne zlé.
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Porov. úvahu o živote žitom pod zorným uhlom večnosti v kapitole 3.2.

Toto je dôsledok fenomenologického uchopovania skutočnosti. Nie najskôr teórie, ktoré vznikli zo
špekulácie, ktorých dôsledky sú následne aplikované na vysvetlenie skutočnosti, ale najskôr žitá skúsenosť,
ktorá sama v sebe, keďže je štruktúrovaná hodnotou a zmyslom, obsahuje morálnu dimenziu. Podobne tiež
RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 13: „Morálne zákony […] sú skôr než teórie.“
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4.2 Fenomén dobrovoľného sebaobmedzovania
V tejto kapitole popisujeme fenomén dobrovoľného sebaobmedzovania tak, ako sa
nám javí vo všetkých sférach ľudského života. Snažíme sa jeho skutočnosť nahliadnuť
jasne, fenomenologicky, ako sme to vyložili vyššie (kapitola 2.4). Vychádzame z toho, že
obmedzovanie sa je istým spôsobom prejavom rozhodovania sa. Každé rozhodnutie so
sebou prináša zároveň i odmietnutie ostatných možností, ako to pekne poeticky v obraze
jedinej ruže vyjadril Saint-Exupéry v 21. kapitole Malého princa.173 Podobne platí aj pre
manželstvo, že voľbou jedinej ženy sa muž v istom zmysle zrieka nároku na všetky
ostatné ženy.174

Fenomén hry
Toto obmedzenie, ktoré človek dobrovoľne prijíma, sa zreteľne ukazuje na
fenoméne hry.175 Aby hra bola hrou, je potrebné dodržiavať pravidlá. Ak by šachista ťahal
figúrkami ledabolo, ako sa mu zachce, bez rešpektovania pravidiel, veľmi rýchlo by s ním
jeho protihráči prestali hrať a povedali by si, že s ním „nie je žiadna hra“. Tak „hrajú“ šach
len malé deti, ktoré ešte pravidlám nerozumejú. Dospelý hráč chápe, že pravidlá tvoria
priestor, v rámci ktorého má hra zmysel. Dá sa povedať, že hra bez pravidiel jednoducho
stráca zmysel. Podobné je to pri podvádzaní: ak hráč počas nepozornosti protihráča
odstráni zo šachovnice jednu z figúrok, pomôže si síce v istom prípade k výhre (ak je jeho
protihráč nepozorný), ale hra pritom stratila niečo podstatné. Možno raz, dvakrát takýto
podvod na pravidlách poteší, ale dlhodobo ničí podmienky na to, aby si dvaja šachisti
„dobre zahrali“.
Podobné príklady môžeme nachádzať aj v iných oblastiach ľudského života, postačí
však tento jeden za všetky. Z uvedeného príkladu vyplýva, že kladenie obmedzení nie je
pre slobodu človeka v prvom rade negatívnym javom, ale by sa dalo povedať, že je pre
realizovanie slobody človeka nevyhnutnosťou. Sem patrí aj prijatie determinovanosti,
ktoré sme naznačili v predchádzajúcej kapitole 4.1.
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SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Malý princ. Bratislava : Mladé letá, 1995. 96 s. ISBN 80-06-00640-7.

Môžeme povedať s Danielom Hevierom, že „všetky ženy sú menej ako jedna žena.“ HEVIER, Daniel: Jedna
žena je viac. In: HEVIER, Daniel: Chcete byť šťastní? Opýtajte sa ma, ako na to... Bratislava : HEVI, 1997. 128 s.
ISBN 80-85518-03-1, str. 22-23.
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175 V ďalších úvahách vychádzame z rozboru Jana Sokola, ktorý tento fenomén (na základe úvah P. Ricœura)
považuje aj vzhľadom k tomu, že najviac sa hrajú deti, za dôležitý pre správnu výchovu k sebaovládaniu,
a vlastne aj pre morálnu výchovu človeka. Porov. SOKOL, Jan: Filosofická antropologie, str. 34-35, 115-118
a SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka, str. 81-85.
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Spoznanie obmedzení ako pozitívum
Ako uvádza Kohák, z hľadiska tých, čo prírodu považujú za anarchistickú, v ktorej
nevládne žiaden zákon ani poriadok (iba ak „zákon silnejšieho“), sa „prikázania javia ako
heteronómne obmedzenia.“176 Ak však spoznávame, že svet je štruktúrovaný zmyslom –
a Kohák takto svet vidí, ako sme uviedli vyššie –, potom rozpoznanie tejto štruktúry,
v rámci ktorej existujú isté pravidlá, zákony, ustanovenia, nie je obmedzením, ale
„návodom“, ako žiť slobodne a vyhýbať sa konfliktom s touto zmysluplnou prítomnosťou
skutočnosti.177
Aj biblické chápanie prikázaní ukazuje týmto smerom. Vo veľmi širokom zmysle
slova všetky negatívne i pozitívne prikázania Desatora a príkazy i zákazy v Biblii majú
tento charakter. Tieto sú človeku dané zvonka, ale až ich zvnútornením sa stávajú človeku
blízke, pochopiteľné a uskutočniteľné. Až keď človek pochopí, že je to „návod na použitie
sveta“, „príbalový leták“, až vtedy nebude vnímať príkazy a nariadenia ako negatívne,
obmedzujúce ľudskú slobodu, ale pozitívne: ktoré túto slobodu umožňujú. „Tento príkaz,
ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený. Nie je v nebi, aby
si mohol povedať: Kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme
ho mohli plniť? Nie je ani za morom, aby si mohol povedať: Kto zájde za more, aby nám
ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť? Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach
a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať.“ (Dt 30, 11-14) Na to poukazujú aj rozličné
preklady hebrejského pojmu pre prikázania (micvót): nejde len o príkaz, ale aj
o nariadenie, ustanovenie, zákon, normu.

Určenie si hraníc
Na prvý pohľad je dobrovoľné sebaobmedzenie je istým spôsobom ľudského
uvažovania a konania, keď si človek určí hranice svojej slobody, v rámci ktorej sa
následne slobodne pohybuje. Môže to byť uskutočnené formou osobného zákazu na dobu
určitú („pôstne predsavzatie“) alebo neurčitú („nikdy nechcem fajčiť“, „nebudem
kradnúť, hoci by ma nik nevidel alebo nechytil“, „nebudem jesť mäsitú stravu“).178
Dobrovoľné sebaobmedzenie môže nadobudnúť aj povahu súkromného či verejného
sľubu (manželský sľub, vojenská prísaha, skautský sľub alebo rehoľné sľuby, ktoré
môžeme interpretovať v tomto zmysle tiež ako úkony sebaobmedzenia).
Každé regulovanie pracovných alebo spoločenských vzťahov, vychádzajúce
z nerovného postavenia „nadriadeného“ a „podriadeného“ taktiež predpokladá potrebu,
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 235, pozn. 43.
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Porov. tamtiež.

Každopádne problematika dobrovoľného sebaobmedzovania pojednáva najmä o rozhodovaní medzi
dobrým a ešte lepším.
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aby sa jednotlivec dobrovoľne obmedzil, podriadil celku. Pre fungovanie niektorých
spoločenských alebo náboženských inštitúcií (armáda, polícia, rehoľné spoločenstvá) je
táto potreba základná. Príkladom nám môže byť hra jednotlivého hráča na hudobný
nástroj v orchestri. Huslista musí rešpektovať skladbu a najmä dirigenta, ktorý je
„organizačným interpretom“ úmyslu autora, hudobného skladateľa. Ak by huslista hral
vtedy, keď sa to páči jemu, a nie vtedy, keď má, vznikla by doslovne kakofónia, mätež
zvukov, hluk – a nie hudobné dielo, lahodiace a povznášajúce ducha.

Zmysel sebaobmedzenia
Už z tohto letmého pohľadu je zrejmé, že sa potrebujeme pýtať, aký bol cieľ alebo
zmysel uvedeného konania. Totiž podobne, ako „vývoj“ bez cieľa nemá zmysel, ani
bezcieľnemu obmedzeniu sa zmysel chýba.179 Prečo sa ľudia dobrovoľne obmedzujú?
Dôvody sú samozrejme také rôzne, aké sú vo všeobecnosti dôvody pre akékoľvek ľudské
konanie. Domnievame sa však, že ich možno zhrnúť nasledovne: Dôvody pre dobrovoľné
sebaobmedzovanie sú vždy viac ako iba inštrumentálne dôvody. Človek sa
neobmedzuje len preto, „že z toho niečo má“, ale aj preto, lebo v tom vidí realizovanie
dimenzie večnosti vo svojom konaní. Len taký čin, ktorý je motivovaný niečím viac ako
svojimi očakávanými výsledkami, je hoden tohto pomenovania. Ak sme uviedli, že Kohák
za základnú, prvotnú hodnotu pokladá sám život (kapitola 3.2), Kohák sám hneď dodáva,
že táto hodnota nie je absolútna. Príklady ľudí, ktorí obetovali svoj život za iných, alebo
položili svoj život za pravdu či spravodlivosť sú dokladom pre toto tvrdenie. Hodnoty
pravdy, dobra, spravodlivosti a krásy ako spôsoby prenikania večnosti do našich životov,
sú dôležitejšie ako púhy život.180 Pretože večnosť dáva zmysel aj utrpeniu.181
Môžeme zhrnúť uvedené, že dobrovoľné sebaobmedzovanie je vždy dôsledok
hľadania najvyšších hodnôt, nie nejaký abstraktný dogmaticky formulovaný princíp,
ktorého by sa bolo treba kŕčovito pridŕžať.182 Aj v etike podľa Erazima Koháka je
dobrovoľné sebaobmedzovanie dôsledkom úvah o hodnote, zmysle, pravde, dobre
a krásne.
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Viac sme o problematike vývoja a jeho cieľa pojednali v kapitole 3.2.

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 201. Takýmto príkladom Rádl ilustruje odmietnutie
hodnoty užitočnosti ako podstatného základu etiky: „Praktickosť je dôležitou vecou, ale nevieme, čo je
praktické alebo prospešné.“ Následne sa pýta, či boli Sokrates, Kristus, apoštoli alebo misionári vedení
hodnotami prospešnosti, keď šli na smrť? Zástancovia utilitaristických koncepcií odpovedajú, „že oní
mužovia vraj prospeli ľudstvu. Nejde však o úsudok iných ľudí, ale o ľudí, ktorí sa sami obetujú. Prečo sa
obetujú?“ RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 14-15.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 162-162.

Apoštol Pavol to vyjadruje nasledovne: „Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj
uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť
aj trieť biedu.“ Flp 4, 11-12
182
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Fenomén pozornosti a zameranosti
Pri každej sústredenej ľudskej aktivite je potrebná pozornosť a zameranosť
(intencionalita). V istom zmysle je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek činnosti, a to
nielen činnosti ľudskej, ale aj zvierat, dokonca rastlín. Intencionalita je charakteristika
činnosti, ktorá je zameraná na určitý cieľ alebo sleduje istý zmysel.183
Pozornosť – alebo tiež sústredenosť – je potrebná, aby sme čin vykonávali plne
ľudsky. V niektorých vymedzených prípadoch nie je potrebné, aby človek vykonával
všetky detaily konania plne uvedomele. Celá oblasť výchovy a vzdelávania, ktorá vedie
k nadobúdaniu zručností najmä v prvých rokoch života dieťaťa, je zameraná na
„zautomatizovanie“ mnohých samoobslužných činností. Máme prirodzene na mysli
morálne skutky, pretože v „automatizovanom“ umývaní zubov toho nie je veľa na
morálne hodnotenie. Teda v prípade skutkov, ktoré si nárokujú na etické posúdenie, by
vždy malo ísť o plnú pozornosť a sústredenie.184 Tieto schopnosti vôle možno cvičiť už od
útleho veku až do staroby, ako to vedia všetky duchovné tradície (sústredenie sa
v meditáciách, modlitbách, cvičeniach).
Pri každej činnosti je okrem toho potrebné vzdať sa určitých dovolených, ale v tých
chvíľach rušivých elementov: pri učení nemožno počúvať rádio, na prednáške nemožno
telefonovať a v divadle sa nesluší pozerať SMS-správy na mobilnom telefóne. To je
vlastne nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie možnosti pre sústredenie a pozornosť.
Mohli by sme hovoriť o fenoméne práce, pri ktorej je treba sústredená pozornosť,
vyžadujúca niekedy aj maximálne zriekanie sa. Fenomén práce je však tak rozsiahly, že
naše úvahy dobrovoľne obmedzíme iba na niekoľko poznámok.
Práca má svoj cieľ, a tým je v prvom rade budovanie vzťahu. Je totiž sebavyjadrením
človeka a určitým spôsobom participáciou na spravovaní sveta (angl. stewardship).185
Zmysluplná práca je pre človeka uspokojením a prináša svoje ovocie. Hoci by však človek
vykonával aj „šuflíkovú robotu“, teda konal činnosti, ktorých výsledok sa v konečnom
dôsledku nepoužije, predsa môže touto činnosťou samotnou pozdvihovať stvorenie
ponad vznikanie a zanikanie, z poriadku času do poriadku večnosti, a to skrze lásku.186
Rytmom práce a odpočinku sa realizuje naša časovosť, ktorá nie je totožná s bytím.
Hodnotou bytia, a teda aj tohto rytmu, je „prenikanie večnosti do času.“187

Možno hovoriť Aristotelovým pojmom aj o entelechii a následne o teleológii každého konania. O tejto
téme, ako aj o rozdiele medzi účelom a cieľom sme pojednali v kapitole 3.1. Porov. tiež KOHÁK, Erazim: Zelená
svatozář, str. 93.
183

184

Porov. GUARDINI, Romano: Dobro, svědomí a soustřeďování, str. 44-61.

185

Toto slovo („správcovstvo“) sa zaužívalo pre označenie zodpovedného postoja človeka k prírode.

186

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 109.

187

Tamtiež, str. 202.
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Napokon len naznačíme, že do tejto oblasti možno zaradiť aj fenomén súťaže. Každý,
kto súťaží, potrebuje sa úplne podriadiť pravidlám súťaže a dobrovoľne sa obmedzuje,
pokiaľ ide o ostatné činnosti.188

Fenomenologická redukcia ako dobrovoľné sebaobmedzenie
V presnom zmysle slova je dobrovoľným sebaobmedzením aj Husserlova
fenomenologická redukcia (kapitola 2.4), teda zátvorkovanie (angl. bracketing).
Dobrovoľné sebaobmedzovanie v „technickej“ filozofii Kohák prezentuje práve týmto
dôsledným zátvorkovaním, ktoré prakticky popisuje v diele The Embers and the Stars.
Môžeme povedať, použijúc jeho slová, že celé toto dielo je plodom radikálneho
zátvorkovania lesnej čistinky, keď človek bytostne vníma zapadajúce slnko a vrcholce
stromov, žeravé uhlíky a hviezdy.189
Keď zameriava svoju pozornosť na morálny zmysel prírody, hovorí, že potrebujeme
mimo zátvoriek vyčleniť nielen naše mechanistické ponímanie prírody,190 ale aj produkty
našej činnosti, artefakty, diela našich rúk.191 To znamená pozerať sa na skutočnosť
prírody bez „okuliarov“ pohodlia, čo je ten lepší prípad, alebo pozerať sa na ňu ako na
cudziu, pretože mestským spôsobom života sme sa od prírody odcudzili. Kohák sa
dôsledne vyhýba pojmu „odcudzenie“ (angl. alienation), pretože podľa neho nie je
problémom samotná technológia, ktorá sa zvyčajne považuje za príčinu odcudzenia, ale
strata vnímania sprostredkujúcej úlohy technológie (kapitola 3.4). Takto sa môže stať, ak
nebudeme bdelí a pozorní vo vnímaní skutočnosti, teda jednotlivých medzičlánkov medzi
sebou a prírodou, ako sme to ilustrovali na príklade kúrenia drevom v kozube, že
prestaneme vnímať nielen jednotlivé medzičlánky, ale aj skutočnú prírodu za nimi.
Zátvorkovanie napomáha vidieť skutočnosť takú, aká je.
Dá sa povedať, že celé dielo The Embers and the Stars je plodom fenomenologickej
redukcie, zátvorkovania „lesnej čistinky“, kde do zátvoriek vstúpilo len to podstatné, čo
Kohák opisuje ako veľký dar. Podobne ako telesný pôst či očistná kúra má moc človeku
prečistiť telo i myseľ, aj uvedomelý pobyt v prírode, alebo lepšie povedané, prebývanie
v súlade s prírodou, má moc obnoviť vnímanie morálneho zmyslu prírody. „Veľkým

188

„Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého,“ ako píše Pavol o tých, čo bežia na štadióne (1 Kor 9, 25).

Kohák toto spojenie, ktoré je titulom uvedeného diela, metaforicky používa v celom texte priebežne.
Niekoľkokrát sa odvoláva aj na Kantov známy doslov: „Dve veci napĺňajú myseľ vždy novým a vzrastajúcim
obdivom a hlbokou úctou, čím častejšie a vytrvalejšie sa nimi myslenie zaoberá: hviezdnaté nebo nado mnou
a morálny zákon vo mne. Ani jednu z nich nesmiem hľadať ako zahalenú v temnotách alebo presahujúcu za
zmyslový svet, mimo môjho obzoru a len ich tušiť; vidím ich pred sebou a bezprostredne ich spájam
s vedomím svojej existencie.“ KANT, Immanuel: Kritika praktického rozumu, str. 180.
189

190 Toto mechanistické ponímanie prírody, ktoré kritizuje Husserl vo svojej Kríze, a ktoré sme spomenuli
v kapitole 3.1, je dnes vo filozofii snáď prekonané, ale o to smutnejšie je, že sa masovo cez rozličné doktríny
rozšírilo a stalo sa bežným presvedčením mnohých našich súčasníkov.
191

Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 22-23.
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darom radikálneho uzátvorkovania nie je domnelý alternatívny životný štýl, ale skôr
oslobodzujúce poznanie, že neosobný ráz nášho sveta nie je ničím iným ako maskou
skutočného sveta, personálneho sveta, ktorý môže byť domovom osôb.“192

Dobrovoľné sebaobmedzenie ako ohľaduplnosť
Tento zdanlivo samozrejmý aspekt je vlastne dôsledkom postoja, keď človek ustúpi
z centra a ponechá priestor v strede pre druhého, pre jeho názory, postoje, nároky,
prípadne práva. Etymologicky ohľaduplnosť znamená ohliadnuť sa a neustále byť plný
tohto postoja. V spoločenskom i v súkromnom živote ide o schopnosť vedieť ustúpiť.
Znamená v negatívnom zmysle to, že človek aktívne sleduje, či „nenarúša“ niečie hranice.
V pozitívnom zmysle to môže znamenať ústretovosť k druhému človeku, keď v danej
situácii kladiem toho človeka – alebo jeho konkrétny problém – do stredu pozornosti.
Takýto postoj je súčasťou niektorých zamestnaní a povolaní (lekár, kňaz, psychológ,
pedagóg), mal by sa však stať prirodzeným pre každého. Ohľaduplnosť v zmysle
rozširovania etických ohľadov (kapitola 3.5) sa pritom nezastavuje len pri najbližšom
človeku, ale prekračuje hranice rodiny, národa či celého ľudského pokolenia.193

Sebaobmedzenie ako forma sebaprekročenia
Obmedzenie sa je aj istou formou sebaprekročenia, sebatranscendencie. Totiž
dobrovoľné obmedzenie sa je opakom sebauspokojenia, naplnenia nejakej (možno nie
nutne životne dôležitej) potreby. Pri napĺňaní potrieb človeka zaiste závisí na ich
vzájomnom vzťahu. Ak potrebu, ktorú považujem za dôležitejšiu, môžem naplniť iba tak,
že sa vzdám inej, menej dôležitej, môžem toto konanie interpretovať aj ako
sebaobmedzenie v napĺňaní menej dôležitej potreby. Tak sa sebaobmedzenie v jednej
oblasti stáva transcendovaním seba samého. Na základe fenomenologických skúmaní,
ktoré sme predstavili v kapitolách 2.4 a 3.1, možno súhlasiť s psychologickými
výskumami Viktora E. Frankla,194 ktoré v súlade s filozofickou tradíciou rozvíjanou najmä
v kresťanstve195 dospievajú k záveru, že „najzákladnejšou ľudskou potrebou […] je
potreba zmyslu.“196

192

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 211.

193

Porov. napr. KOHÁK, Erazim: Hesla mladých svišťů, str. 101-102.

194

Najmä FRANKL, Viktor E.: Lékařská péče o duši, ale aj ostatné diela.

Nemali by sme pritom zabudnúť aj na rímskych stoických filozofov. Kohák pripomína vo svojich
prednáškach z dejín morálnej filozofie, že „ako stoici, tak kresťania pochopili, že človek nenachádza zmysel
a naplnenie svojho bytia v sebauspokojovaní, ale v sebaprekročení.“ KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str.
85.
195

196

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 170.
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Kohák pozoruje tieto dve tendencie už v začiatkoch európskeho morálneho vedomia:
„V samotných prvopočiatkoch nachádzame teda rozpor, ktorý poznamenáva celú
európsku tradíciu: dualitu, kde na jednej strane stojí ,sebarealizácia‘, na druhej strane
sebaodovzdanie či sebaprekročenie tejto ,sebarealizácie‘ v službe.“197

Sebaobmedzenie, skromnosť, striedmosť a askéza
Pokiaľ ide o vymedzenie pojmov „sebaobmedzenie“ (či „sebaobmedzovanie“)
a askéza, je potrebné vymedzenie najmä voči bežnému chápaniu slova „askéza“ v jej
rôznych odstupňovaniach. Podľa Weizsäckera198 existujú aspoň 3 stupne zdržanlivosti
voči dosiahnuteľným statkom:
1. skromnosť,
2. sebaovládanie,
3. samotná askéza.
Pod skromnosťou rozumie „cnosť nežiadať si viac, ako možno rozumným spôsobom
dosiahnuť.“199 Táto skromnosť je vo všeobecnosti vysoko hodnotená, pričom Kohák ju
v dejinách morálnej filozofie pripisuje najmä obdobiu kresťanského stredoveku200
a renesancie.201 Tu terminológia trocha splýva, pretože to, čo Kohák hovorí o skromnosti
alebo sebaovládaní, Weizsäcker rozlišuje na dve kategórie. Hlavný rozdiel medzi nimi
spočíva podľa neho v tom, či sú predmety záujmu, ktorých sa človek vzdáva alebo zrieka,
ľahko dostupné alebo nie. Pod sebaovládaním rozumie „zrieknutie sa sociálne
dosiahnuteľných statkov,“202 pričom k skromnosti je zväčša človek donútený vonkajšími
okolnosťami (chudoba). Napokon za samotnú askézu považuje individuálne rozhodnutie
dlhodobo sa zriekať niektorých dobier a v tomto rozhodnutí sa cvičiť.203 Toto
rozlišovanie uvádzame z toho dôvodu, že pod dobrovoľným sebaobmedzovaním
chápeme skôr sebaovládanie a askézu vo Weizsäckerovom poňatí.

KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 49. Príkladom „nesmiernej sebadisciplíny“ je rytierske hnutie.
Porov. tamtiež, str. 113-114.

197

198 VON
199

WEIZSÄCKER, Carl F.: Ideme v ústrety asketickej kultúre?, str. 13.

Tamtiež, str. 14.

Porov. KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 112: „Skromnosť sa stáva prvou cnosťou, spolu s úctou
k všetkým nadriadeným, od Boha až po feudálneho pána.“

200

201

Porov. tamtiež, str. 168.

202 VON

WEIZSÄCKER, Carl F.: Ideme v ústrety asketickej kultúre?, str. 17.

Taký je pôvodný význam slova „askéza“: gr. askesis = cvičenie, tréning. Porov.
Ideme v ústrety asketickej kultúre?, str. 18-19.

203

VON

WEIZSÄCKER, Carl F.:
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Dobrovoľné sebaobmedzovanie ako výberová náročnosť
Kohák komentujúci vo svojich prednáškach z ekologickej etiky klasický text Duanea
S. Elgina s názvom Dobrovoľná skromnosť204 zdôrazňuje, že tento pojem je svojím
spôsobom zavádzajúci. Podľa neho ide skôr o výberovú náročnosť.205 Je potrebné byť
náročný, avšak správne si vyberať oblasti, v ktorých máme byť nároční. Pokiaľ ide
o vzťah k Weizsäckermu poňatiu, možno povedať, že Kohákova výberová náročnosť nie je
askézou, ako skôr kombináciou skromnosti a najmä sebaovládania. Zodpovedný prístup
k materiálnym statkom je základom výberovej náročnosti, rovnako však je základom
postoja hlbšieho, dobrovoľného sebaobmedzenia. Možno hovoriť aj o striedmosti. Na túto
skutočnosť upozornila americká matematička a filozofka Kristin S. Shrader-Frechett,
reflektujúc spomínanú Elginovu knihu.
Na záver tejto kapitoly citujme z jej článku Dobrovoľná striedmosť a povinnosť
obmedzovať spotrebu: „Ľudia spravidla považujú zvýšenú produkciu a spotrebu statkov
za lákavý rys slobody, pretože z vonkajšieho pohľadu viac tovaru zväčšuje ich osobnú
voľbu. Sloboda dobrovoľnej striedmosti je naproti tomu sloboda, ktorej vonkajšie
obmedzenie sú do značnej miery zrušené. Táto vnútorná sloboda nesmeruje k tomu, aby
bola jedincovi umožnená voľba z viacerých statkov. Zameriava sa na schopnosť uvážlivej
voľby, pri ktorých sa neberie do úvahy mnoho alternatív, ktoré sú naopak považované za
nerozumné.“206 V závere táto autorka zdôrazňuje, že dobrovoľné obmedzenie sa je
zároveň nadobudnutím novej, inej slobody. Mohli by sme povedať: ide o slobodu od tlaku
neustále si niečo vyberať. Okrem toho takýto postoj má aj pozitívne sociálne dimenzie,
nakoľko otvára možnosti angažovania sa v spoločnosti. „Tí, ktorí sa dobrovoľne oslobodia
od tlaku stupňovanej spotreby, budú tiež lepšie rozpoznávať potreby menej šťastných
a budú pravdepodobne schopní účinnejšie podporovať ľudskú solidaritu.“207

4.3 Príklady dobrovoľného sebaobmedzenia
Dobrovoľné sebaobmedzovanie je komplexný fenomén, vyjadrený v postojoch
človeka a prelínajúci všetky vzťahy, v ktorých sa tento človek nachádza. Všetky vzťahy
človeka by mali byť viac alebo menej poznačené personálnym, osobným charakterom.
Rozdelenie sveta našej žitej skúsenosti na oblasť vecí, ľudských vzťahov a prírody v tejto
kapitole je teda nutne umelé, preto ho treba chápať čisto metodologicky.

204

KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 82-83.

205

Termín je jeho označením; tamtiež, str. 82, pozn. 58.

SHRADER-FRECHETT, Kristin S.: Dobrovoľná striedmosť a povinnosť obmedzovať spotrebu. Preložil Igor
Míchal. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 107-113.

206

207

Tamtiež.
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Vo vzťahu k veciam
„Buď k sebe tvrdší! Ak budeš chcieť, nájdeš stovky spôsobov, ako
sa naučiť skromnosti. Niekedy je to nepríjemné, takmer to bolí, ale
ide to vždy. A keby si si mohol vybrať medzi nadbytkom peňazí,
bohatstvom, ktoré kazí, a medzi malou chudobou, zvoľ si
chudobu! Nie núdzu a biedu, tie sú zlé, ale vtáčiu chudobu, ktorá
prospieva a pomáha veselosti a bezstarostnosti.“
Miloslav Nevrlý208
Najskôr spresnime, že pojem „veci“ v tejto časti používame v bežnom význame ako
pomenovanie všetkých ľudských výrobkov (artefaktov), zahŕňajúcich veci bežnej
spotreby (potrava, oblečenie), prostriedky na dopravu, taktiež priestory na bývanie,
kultúru, vzdelávanie a podobne. Nemáme teda na mysli nejaké filozofické uvažovanie nad
„vecami osebe“.
Zdalo by sa, že ideálnym a radikálnym postojom dobrovoľného sebaobmedzenia je
nič nemať, nič nevlastniť. Dejiny mnohých kresťanských i mimokresťanských hnutí
dosvedčujú, že ideál chudoby dokáže osloviť ľudí všetkých čias. Ľudí všetkých čias, ale nie
všetkých. A je dobre, že nie všetci chcú žiť bez akéhokoľvek majetku. Filozofické systémy,
ktoré neuznávali dobro súkromného vlastníctva, prípadne popierali právo naň, sú snáď
už historicky prekonané. Každopádne bohatstvo vždy vzbudzovalo nielen závisť
chudobných, ale aj pohŕdanie či aspoň podozrievavosť.
Určité základné vlastníctvo človeku priznávali všetky epochy. Prinajmenej základné
ošatenie, denná strava a miesto na odpočinok a nočný spánok (obydlie), zhrnuté
v povestnom „plášti blížneho“.209
Niektoré súčasné filozofické prúdy kladú do protikladu vlastnenie a bytie. Príkladom
sú tituly diel Gabriela Marcela (Byť a mať)210 a Ericha Fromma (Mať alebo byť?).211
Samozrejme, nadpisy diel sú vždy zjednodušujúce a samotné práce rozoberajú oba
pojmy, používajúc ich ako modely spôsobov bytia, spôsobov jestvovania človeka.212

NEVRLÝ, Miloslav: Hra na veselou skromnost. In: NEVRLÝ, Miloslav: Karpatské hry. Liberec : Skauting, 2000.
112 s. ISBN 80-85421-30-5, str. 83.
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„Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť, do západu slnka mu ho vráť. Veď tým plášťom si ako
jedinou prikrývkou chráni telo. V čom by spal?“ Ex 22, 25-26.

209

210

Česky v MARCEL, Gabriel: K filosofii naděje, str. 43-66.

211

Česky FROMM, Erich: Mít nebo být? a voľné pokračovanie: FROMM, Erich: Umění být.

Aj vyjadrenie pápeža Jána Pavla II. je ladené v tomto duchu: „Túžba lepšie žiť nie je zlom. Ale pomýlený je
taký spôsob života, ktorý sa predstavuje ako lepší, keď sa zameriava na ,mať‘, a nie na ,byť‘, a keď chce mať
viac nie preto, aby sám bol viac, ale preto, aby ho mohol tráviť v prázdnom pôžitkárstve.“ JÁN PAVOL II.:
Encyklika Centesimus annus. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1992. 112 s. ISBN 80-85198-68-1, č. 36, str. 70.
212
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Kohák toto ponímanie skratkovito taktiež používa,213 avšak keď ho podrobnejšie
analyzuje, formuluje ho inak. Vychádza zo skutočnosti „tajomstva vtelenia“, teda z toho,
že človek je vtelenou bytosťou. Uvedomuje si, že toto tajomstvo môže byť pre mnohých
kameňom úrazu: o človeku sa hovorí v tak pozemských termínoch, že sa to niektorým
filozofom zdá nedostatočne dôstojné.214 Ako píše Kohák, toto tajomstvo vtelenia je
vyjadrené v „prináležaní, ale prináležanie je tak ťažké rozoznať od vlastnenia –
a vlastnenie veľmi ľahko môže nahradiť bytie.“215 V ďalšej argumentácii zdôrazňuje, že
pre človeka ako vtelené bytie „sú vlastnenie a bytie neoddeliteľné.“216
Vzápätí však vyjasňuje, čo pod pojmom „vlastnenie“ myslí. Tu je podľa neho línia,
ktorá by mala oddeľovať dva spôsoby bytia: „byť a vlastniť“ vs. „byť a prináležať“.217
Nejde o rozdiel medzi vlastnením a bytím, ale rozdiel tkvie v spôsobe, akým vlastníme.
Alebo lepšie, v súlade s fenomenologickým uchopením povedané, rozdiel spočíva v tom,
aký máme k nášmu vlastníctvu vzťah. Či je ten vzťah personálny, osobný, alebo neosobný,
inštrumentálny. Prirodzene, s kameňom alebo stromom nemožno mať vo vlastnom
zmysle slova osobný vzťah, ako sme naznačili v kapitole 3.1.218 Kohák toto vyjadrenie
používa metaforicky v zmysle personalistickej filozofie: Aj vzťah s kameňom alebo
stromom (úmyselne sme neuviedli „vzťah ku“, ale „vzťah s“)219 môže mať personálnu
dimenziu, dimenziu úcty: „Aj balvan je výrazom Božej milujúcej vôle, ktorý vypovedá
o sláve svojho tvorcu, a ako taký si vyžaduje, aby sme k nemu pristupovali s úctou. Jeho
vzťah k nám je personálny v tom zmysle, že je tiež časťou hodnotu naplneného
a zmysluplne orientovaného vesmíru.“220 Takto sa stáva aj príroda zvestovateľkou
pravdy, dobra a krásy.221
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Napr. v KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 82.

V tomto smere môže byť príkladom každé od skutočného sveta sa odtŕhajúce ponímanie, a to bez ohľadu
na pôvodný úmysel autora tej-ktorej koncepcie. Takto možno dualisticky interpretovať Platóna, kresťanstvo,
marxizmus, ba dokonca aj samotnú fenomenológiu alebo personalizmus.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 103.
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Tamtiež, str. 105.

Používa pritom anglické belonging, ktoré môže znamenať „prináležať“, ale aj „patriť“. Belongings v pluráli
sa používa pre vlastníctvo vo všeobecnosti. Pre vlastnenie používa „majetnícke“ alebo ešte lepšie povedané
„vzťahovačné“ angl. possession. Porov. tiež MARCEL, Gabriel: Náležení a disponovatelnost. In: Gabriel MARCEL:
Od názoru k víře, str. 73: „Je veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa poloha problému úplne zmení, keď tvárou
v tvár niekomu poviem: patrím ti. Prechádzame tu k úplne inému spôsobu videnia.“
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218 S kameňom v najužšom slova zmysle nemožno mať vzťah, ktorý Martin Buber nazval Ja-Ty, ale len Ja-ono.
Zdôraznime „v najužšom zmysle slova“, nakoľko v širokom zmysle slova, ako uvádzame v ďalšom, toto
vyjadrenie možno použiť, prinajmenej ako metaforu.
219 Presne v tomto zdanlivo nepodstatnom rozlíšení predložky podľa nás tkvie rozdiel medzi
spredmetňujúcim a sprítomňujúcim charakterom vzťahu podľa Bubera.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 210.

Uvažujúc o tom, či je krása prírody etickou kategóriou, Peschke poznamenáva: „Nakoľko je krása
hodnotou, ktorú sám Stvoriteľ mnohými spôsobmi votkal do prírody, natoľko kladie aj ona požiadavky na
ľudskú zodpovednosť a vyžaduje úctu a ohľaduplnosť.“ PESCHKE, Karl-Heinz: Křesťanská etika, str. 655.
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Medzi osobami je toto „náležanie“ vzájomné. O dvoch ľuďoch hovoríme, že „patria
k sebe“ alebo „patria jeden druhému“, „patria si navzájom“, nepoužívame pritom
„vlastnícky“ orientované „vlastnia sa“.222 Zvykli sme si však takýto vzťah, ktorý
vyjadrujeme pojmom „puto“, chápať iba medzi ľuďmi. „Puto prináležania, ktoré rastie
rokmi života, lásky a práce, je najzákladnejšou pravdou o bytí človeka vo svete.“223 Kohák
však zdôrazňuje, že ide o postoj, ktorý môže charakterizovať aj ostatné naše vzťahy.
Najlepšie je to vidieť u malých detí vo vzťahu k obľúbeným hračkám, alebo aj u dospelých
ľudí vo vzťahu k domácim zvieratám (či už je to v meste psík, mačka, alebo na vidieku
krava, kone, kozy, domáci pes či sliepky).224
V pojme „mať“ teda rozlišuje na jednej strane neosobné, inštrumentálne
„vlastnenie“, na druhej strane „prináležanie“ (osobné alebo prinajmenej s personálnymi
črtami, uznávajúce vnútornú hodnotu). Toto „rozlíšenie medzi vlastnením a prináležaním
je rozhodujúce. Hoci ľudia môžu cítiť potrebu formalizovať mať ako vlastnenie, žitá
pravda tohto mať je prináležanie, puto lásky a rešpektu, ktoré rastie medzi jedným bytím
a druhým v priebehu času. Tvrdenie, že niečo mám, je tak silné, ako všetka láska
a starostlivosť, ktorú osoba dáva, a len také silné. Je rozhodne veľmi dôležité nemať viac,
ako môžeme milovať, pretože bez lásky sa tvrdenie mám stáva prázdnym.“225
Prečo sme venovali toľko priestoru vysvetleniu Kohákovho chápania pojmu „mať“?
Vyjasnenie podstaty vlastnenia (mať) ako prináležania nás priamo vedie k formulovaniu
jedného z princípov dobrovoľného sebaobmedzovania v etike: Treba sa usilovať len
o také množstvo vlastníctva, ktoré je potrebné. „Nadbytok – mať viac, než stačím
užívať, o čo sa vládzem starať a milovať – je zožierajúci a jednoducho vulgárny.“226
Súčasný konzumný spôsob života západných spoločností vedie k začarovanej
špirále.227 Neustále sa zvyšuje konzumná úroveň, hoci sa možno zdá, že stále sa opakuje
to isté. Zvyšovanie životnej úrovne a najmä dychtivú túžbu po ňom možno badať aj
v rozvojových krajinách. „Svoju úlohu tu hrá tiež náročnosť občanov a voličov, ktorí
očakávajú stále lepšie mzdy a stále vyšší životný štandard, hoci už dosiahli vysoký

Krásne a poeticky to vyjadrujú indiánski starí rodičia chlapca Malého Stromu, ktorý spomienky na život
s nimi opísal v rovnomennom románe. „Stará mama sa volala Včelička. Vedel som, že keď som starého otca
začul v noci hovoriť ,sme svoji, Včelička‘, že vlastne hovorí: ,ľúbim ťa‘, lebo sa to dalo vycítiť z týchto slov. […]
Starý otec a stará mama mali porozumenie, a tak mali aj lásku. Stará mama vravela, že rokmi sa porozumenie
prehlbuje a podľa nej môže ísť hlbšie, ako si vedia obyčajní smrteľníci predstaviť alebo pochopiť. A tak tomu
vraveli ,sme svoji‘.“ CARTER, Forrest: Malý Strom. Bratislava : Artforum, 2006. 182 s. ISBN 80-969226-1-0, str.
38.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 107.

Tu sme už od vzťahu k veciam odbočili aj do vzťahov k prírode a medzi ľuďmi, čo len dokladá, aké je naše
rozdelenie tejto kapitoly umelé.
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KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 107-108. Zvýraznenie J.V., v angl. origináli „having“.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 84.

Nehovoríme o začarovanom kruhu, kde koniec splýva so začiatkom: koniec jednej otočky ani nemožno
odlíšiť od začiatku ďalšej.
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komfort.“228 Je jasné, že roztáčanie tohto kolesa prináša so sebou okrem „vytúženej“ zas
na chvíľu zvýšenej životnej úrovne, s ktorou beztak onedlho nie sme spokojní, rozličné
negatívne aspekty. Kohák o tom hovorí v nasledovnom prirovnaní: „Sme beznádejne
zavalení nadbytočným bohatstvom, skriňami jedenkrát nosenými šatami, a predsa
staviame ďalšie skrine na zaplnenie v obavách, že ak naše životy stratia cieľ nadobúdania,
stratia cieľ vôbec.“229 Ako ľahko sa dá nechať pohltiť sa reklamou a spoločenským
tlakom: ak už nevlastníme najnovšie výrobky, cítime sa staromódne. Pri interpretácii
knihy Zem na miske váh Alberta Gorea prirovnanie ešte viac priostruje: „Skôr sme
kupovali: išli sme niečo určité a potrebné kúpiť. U nás sme ,zháňali‘, avšak zas niečo, čo
sme potrebovali. Dnes nakupujeme: prechádzame sa obchodným domom a hľadáme niečo
na–kúpenie. Na to samozrejme potrebujeme stále viac priestoru na uskladnenie a hlavne
stále viac peňazí. Ako všetci narkomani, obetujeme aj my voľný čas, ľudské vzťahy,
záľuby a aj česť a svedomie tej jedinej potrebe: zaistiť si ďalšiu dávku svojej drogy – ďalší
nákup.“230
Zdá sa, že tento konzumný spôsob neustáleho zvyšovania životnej úrovne je
fenoménom posledných desaťročí, možno stáročí. Pravdepodobne vyplýva z filozofických
názorov interpretujúcich zmysel ľudského jestvovania v pokroku. „Tisícročia sa zdalo
ľuďom samozrejmé, že budú mať a chcieť len toľko, koľko mali ich predkovia. Dnes nám
pripadá samozrejmé mať a chcieť viac, než mala predošlá generácia.“231
Práve tlaku tejto konzumnej mentality neustáleho nadobúdania lepších a lepších
výrobkov, pričom často spočíva len v zmene loga alebo premaľovaní obalu, je potrebné
odolávať. Tu pramení motivácia dobrovoľného sebaobmedzovania: Ísť proti prúdu.
Plavec, ktorý sa nechá riekou unášať, valí sa s ňou, ani to možno nepozoruje. Ak plavec
pláva proti prúdu, možno často len aspoň čiastočne vyrovnáva prúd vĺn, aby ho nestrhli
so sebou, a aby mohol aspoň spočívať na svojom mieste, ak už nie napredovať.
Jednotlivec ťažko odolá konzumnému tlaku, pokiaľ nebude robiť nič. Prúd ho strhne, ani
nebude vedieť ako. Alebo povedané inou metaforou, naskočí do vlaku bez toho, že by si
dopredu zistil, kam ide. Avšak ten, kto si uvedomuje nebezpečenstvo vlastnenia a tlaku,
ktorý je naňho vyvíjaný reklamou, médiami, politikmi, „celebritami“, môže mu odolávať
pravdepodobne jedine tak, že sa vydá opačným smerom, cestou uskromnenia.232
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PESCHKE, Karl-Heinz: Křesťanská etika, str. 652.

KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 104. Časť tohto výroku je citovaná aj v PESCHKE, Karl-Heinz:
Křesťanská etika, str. 657.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 81. Samozrejme táto pasáž parafrázuje Al Gorea, no hoci nevyjadruje
úplne Kohákov pohľad, predsa ilustruje, ako konzumný štýl zhubne pôsobí, v niektorých prípadoch
porovnateľne s inými závislosťami.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 22.

Súčasťou tohto postoja je aj uspokojenie sa s tým, čo máme. Biblický pisateľ to vyjadril nasledovne: „Vaše
správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte.“ Heb 13, 5.
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To neznamená odmietanie vlastníctva, ako sme to vyjasnili vyššie, ani odmietanie
technológií. Mnohí počnúc Rousseauom snívajú o „návrate k prírode“, lenže Kohák
upozorňuje na to, čomu sa priučil v lesnej samote: Aj kus kameňa, na konci priostrený,
aby ním mohol rezať konáre, alebo kresadlo na zapálenie ohňa sú taktiež technológie.
Tak aj v príklade s kúrením: či už kúrime drevom alebo elektrinou, oba spôsoby sú
technológiami. Ako sme naznačili v kapitole 3.4, problémom podľa Koháka nie sú
technológie samé osebe, ale ich používanie.233 Závisí od toho, či budú použité šetrne,
alebo s postojom plytvania a neúcty. Je smutné, keď iba ekonomické stimuly či dokonca
hrozby vedú jednotlivcov alebo aj celé krajiny k tomu, aby brali ohľad na prírodu, hoci aj
to je lepšie, ako keď si ľudia vôbec neuvedomujú dopady svojho konania. Súčasný
konzumný životný štýl nedáva dobré vyhliadky, hoci možno časom bude regulatívna
funkcia spoločnosti pôsobiť opačne, ako píše aj Kohák: „Ak sa v očiach našich blížnych
stane oplzlá nadspotreba niečím opovrhnutiahodným a prestane byť dôvodom pre obdiv,
dôjde k jej poklesu. Došlo k tomu v Amerike v sedemdesiatych rokoch [dvadsiateho
storočia], kedy sa práve ľudia žijúci najskromnejšie či najekologickejšie stali predmetom
obdivu, zatiaľ čo ľudia plytvajúci predmetom opovrhnutia. Dokážem si predstaviť
spoločnosť, v ktorej by sa vodič náročného auta nepýšil, ale hanbil, že svojou
nadspotrebou znečisťuje ovzdušie a zaťažuje životné prostredie.“234
Tu možnosti dobrovoľného sebaobmedzovania nekončia. Možno pokračovať vo
vzdávaní sa uplatňovania svojho nároku aj na tie veci, na ktoré máme „právo“ alebo nám
ho ľudská spoločnosť garantuje.235 Keď apoštol Pavol dokazuje, že má právo na to, aby zo
zvestovania evanjelia – teda zo svojej „práce“ – aj žil, vzápätí dodáva: „Ja som však z toho
nič nevyužil.“ (1 Kor 9, 15). Doslova hovorí, že on svoje právo „nevyužíva“, teda
neuplatňuje (1 Kor 9, 18). Neznamená to, že by sa svojho práva celkom zriekol: iba ho
neuplatňuje. Pri dobrovoľnom sebaobmedzovaní netvrdíme, že človek sa vzdáva toho, na
čo aj (potenciálne) má právo, ale že toto právo neuplatňuje.
Dobrovoľné sebaobmedzovanie je takto osobnou stratégiou, ktorá snáď časom
prerastie do rozšíreného, hoci možno stále minoritného životného postoja. Tak, ako
kresťania majú byť soľou zeme, aj takéto ostrovčeky dobrovoľnej skromnosti môžu byť
potenciálnymi ohniskami zmeny. Netreba sa báť vo svojom okolí „robiť osvetu“, pretože
pozitívnym príkladom sa dosiahne viac, ako iba (zdanlivo) negatívnym odmietaním.
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Porov. KOHÁK, Erazim: The Embers and the Stars, str. 25, 81.
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KOHÁK, Erazim: Člověk, dobro a zlo, str. 237.

Problematika, na čo má človek právo, je veľmi širokou a zároveň filozoficky ošemetnou témou, preto sme
dali slovo „právo“ do úvodzoviek. Porov. SCHWEITZER, Albert: Etika úcty k životu. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ,
Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 28-29. Príklad otroctva z minulosti je varovným, aby sme
právo človeka neabsolutizovali. Porov. KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 94. Skrátene tiež v KOHÁK, Erazim:
Hesla mladých svišťů, str. 101-102, kde o narážaní práv na seba píše: „Ak sa naše súžitie so všetkými
bytosťami nemá stať bojom všetkých proti všetkým, v ktorom sa vzájomne vyhubíme, potrebujeme svoje
potreby presadzovať ohľaduplne.“
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Dobrovoľné sebaobmedzovanie má pritom vo vzťahu k veciam hlbší zmysel ako šetrnosť.
Cieľom je „nevlastniť“ viac, ako môžeme milovať. Či inak, môže nám prináležať len zopár
vecí a vzťahov s nimi. Zároveň my môžeme – obrazne povedané – patriť len niekoľkým
veciam. Ľudská psychika je príliš limitovaná, aby dokázala pojať obrovské množstvo
vecí.236 Stanú sa naozaj len „predmetmi“, ku ktorým už nebudeme vládať vybudovať si
vzťah. Naopak, ak ich nebude príliš veľa, tak aj veci sa môžu stať v našom živote
priesečníkom s večnosťou. V tom je pozitívum dobrovoľnej skromnosti a v tom je aj jej
schopnosť pritiahnuť: najmä ponúka niečo, čo konzumizmus nemôže dať, a to ani
v maskovanej podobe dokonalejšej techniky, ktorá zmierňuje negatívne dopady
konzumného spôsobu života. „V podstate sa ponúkajú dve stratégie. Jedna by krízu
nárokov a možností riešila náročnejšou technikou, druhá skromnejším ľudstvom.“237
Podľa Koháka je potrebné nahlas priznať, čo niektorí autori len skryto uznávajú: „že
riešením ekologickej krízy nie je výkonnejšia technika, ale skromnejšie ľudstvo.“238
Z celého Kohákovho diela a života vyplýva, že je ohlasovateľom kritického uvažovania,
vyzývateľom k zodpovednosti a tak nepriamo aj k dobrovoľnému sebaobmedzovaniu.
Často počuť námietky, že individuálne uskromňovanie sa nevyrieši globálne
problémy. Uvedomuje si to aj Kohák: „Neviem, či dobrovoľná skromnosť predstavuje
riešenie ekologických problémov dnešného sveta. Pokiaľ sa obmedzuje len na
individuálne konanie, pomáha zmeniť postoje, avšak sama celkovú situáciu nezmení.“239
To však neznamená, že naše úsilie je márne: Okrem „čistejšieho svedomia“, prípadne
vzoru pre druhých, naše konanie sa stáva vnášaním dimenzie večnosti do času. Konať,
pretože to považujeme za správne, sa oddávna považovalo za tú najlepšiu a nezištnú
motiváciu. „Aj malá úspora je úspora. Aj malá úspora ovplyvňuje postoje verejnosti.
A hlavne je tu otázka svedomia.“240
S tým súvisí tiež otázka odkladania či „neskoršieho“ dosahovania cieľov oproti
naivnému okamžitému uspokojovaniu potrieb. Súčasťou postoja dobrovoľnej skromnosti
je aj cibrenie „potrieb“ od základných životných predpokladov až k najvyšším hodnotám
(umenie, kultúra, náboženstvo). Ako sme uviedli, jestvujú aj hodnoty, ktoré prevyšujú
ľudský život, a to ako reálne fenomény. Kvôli takýmto vyšším hodnotám je človek
ochotný dobrovoľne sa obmedziť, a to či už úplne, zrieknutím sa toho, čo je hodnotené
nižšie, alebo čiastočne: odložením naplnenia potreby alebo kvantitatívnym znížením či
zmiernením.

„Viem dobre, že pole vedomia je nepatrné. Prijme najviac jeden problém naraz.“ SAINT-EXUPÉRY, Antoine de:
Vojnový pilot. In: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Zem ľudí. Preložili Jozef Brandobur, Igor Calpaš, Ivan Dudík,
Marián P. Minárik, Elena Šmatláková. Bratislava : Tatran, 1987. 464 s. ISBN 80-06-00640-7, str. 338.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 164.
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Tamtiež, str. 165.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 84.
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Tamtiež, str. 85.
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Konkrétnymi príkladmi dobrovoľného sebaobmedzovania vo vzťahu k veciam sú
nasledovné: zodpovedné nakupovanie predmetov dennej spotreby, nehromadenie
jednorazovo používaných výrobkov, opätovné používanie predmetov. Aj v oblasti
bývania je možné vytýčiť isté konkrétne príklady: šetrenie elektriny a vody, triedenie
odpadu (to je klasický príklad postoja, ktorý niečo stojí: najmä čas, potrebný na triedenie,
ale v niektorých prípadoch aj námahu pri odnášaní jednotlivých separovaných častí
odpadu na rôzne zberné miesta). V stravovacích návykoch je potrebné neprejedať sa,
neplytvať potravinami, zodpovedne plánovať jedálny lístok. Ďalej sa uvádza
vegetariánstvo ako postoj úcty k zvieratám, ktoré je vyjadrením dobrovoľného
sebaobmedzenia, avšak otázka takéhoto spôsobu stravovania prekračuje rámec našej
práce.241
Častým príkladom zo súčasnosti je vlastnenie či spôsob používania televízneho
prijímača. Ukazuje aj rozdiel medzi dobrovoľnou skromnosťou a nedobrovoľným
obmedzením. Samotný fakt toho, že niekto nevlastní televízor, sám osebe ešte veľa
nepovie.242 Totiž niekto nevlastní televízor preto, že si to jednoducho nemôže finančne
dovoliť, ale pritom po ňom veľmi túži, pracuje a sporí, aby si ho mohol kúpiť. Na druhej
strane niekto iný televízor nevlastní nie preto, že by si ho nemohol zakúpiť, ale preto,
lebo sa tak on sám dobrovoľne a slobodne rozhodol. Zdôraznime slobodne: Nie preto, že
tak povedal napríklad miestny duchovný,243 ale preto, že po zvážení všetkých „pre“ a
„proti“ sa jednotlivec či rodina rozhodla jednoducho čas tráviť inak.244 Tento príklad
ilustruje vhodnosť Kohákovho pojmu výberová náročnosť, ktorý sme popísali v kapitole
4.2: Človek sám alebo rodina sa rozhoduje, ako využije a strávi svoj voľný čas. Keďže sa
neuspokojuje s tým, čo práve servíruje ten-ktorý televízny kanál, vyberá si niečo lepšie.245
Podobne za ekologický postoj, ktorý je aj istou formou dobrovoľného
sebaobmedzovania vo vzťahu k veciam, možno považovať nevlastnenie osobného
automobilu. Cestovanie hromadnou dopravou môže byť naozaj utrpením, ako by určite
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Podrobnejšie, z filozofického pohľadu, porov. KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 51-54.

O interpretácii neúplnej informácie v kontexte matematickej teórie porov. VIDÉKY, Juraj: Neúplná
informácia v relačných databázach [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Matematickofyzikálna fakulta. Školiteľ: Ján Šturc. Bratislava, 1999. 106 s; najmä str. 19-23.
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Tak to bolo v niektorých kruhoch hnutia Nazaret. Ľudovo zvaní beňovci televízor mať nesmeli, pretože tak
im to prikázal duchovný vodca. Samozrejme v mnohých prípadoch bolo toto rozhodnutie dobrovoľne prijaté,
a teda o ňom môžeme hovoriť ako o dobrovoľnom sebaobmedzovaní.
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244 V tom sa prejavuje ľudská sloboda, ktorá učí človeka rozmýšľať nad tým, že veci môžu byť aj inak, ako sme
o tom pojednali v kapitole 3.2. V tejto súvislosti citujme matku piatich detí, ktorá o televízore v ich rodine
hovorí: „Mali sme tri televízory, ale našťastie sa nám podarilo každého z nich sa zbaviť.“ Dnes existujú rôzne
iné spôsoby, ako sa dostať k informáciám, ktoré prinášajú verejnoprávne alebo komerčné televízne stanice:
filmy je možné pozerať na počítači alebo v kine, správy možno sledovať v rozhlase, v dennej tlači alebo na
internete.

Sám Kohák dlho nevlastnil žiaden televízor; kúpil si ho až vtedy, keď sa stal členom Rady pre rozhlasové
a televízne vysielanie ČR. Po skončení jeho štvorročného funkčného obdobia v Rade ostal jeho televízor
zväčša nevyužitý. Výberová náročnosť sa prejavuje aj tým, kedy televízor, ktorý mám, zapnem.
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súhlasili obyvatelia väčších miest po celom svete. Tento postoj patrí čiastočne aj
k problematike sebaobmedzovania vo vzťahoch k prírode, nakoľko automobilizmus
značne poškodzuje životné prostredie, prinajmenej v mestách samotných (na vidieku
vnáša násilné členenie krajiny, pretože cesty, najmä diaľnice, doslova zjazvia krajinu).
Poznamenajme, že nič nie je tak vzdialené dobrovoľnému sebaobmedzovaniu ako
pocit nadradenosti či povýšeneckosti nad tými, ktorí ešte nedospeli k takej morálnej
zrelosti, že by boli tiež schopní obmedzovať sa rovnako ako my. Dobrovoľné
sebaobmedzovanie vedie k pokore, ktorá si uvedomuje nedostatočnosť toho, čo robíme,
nedostatočnosť tých obmedzení, ktoré my sami sme ochotní prijať.

Vo vzťahoch s ľuďmi a v spoločnosti
V spoločenskej oblasti sa podľa nás dobrovoľné sebaobmedzovanie prejavuje
v pozitívnych postojoch k všetkým, najmä k menšinám (jazykovým, národnostným,
náboženským) a v solidarite s utláčanými. Potrebujeme sa neustále vzdávať svojich
predsudkov napr. o prisťahovalcoch či migrantoch. Aj v súčasnosti na Slovensku existujú
nie nepočetné skupiny obyvateľstva s negatívnym postojom k Rómom, Maďarom, Židom
a iným, ktoré sú založené iba na odlišnosti ich národnosti. Otázka nacionalizmu, rasizmu
a xenofóbie však zďaleka presahuje našu prácu.
Potrebné sú spoločenské postoje, ktoré upozorňujú väčšinu, že demokracia znamená
úctu k menšine, a to nielen v postojoch, ale aj skutkoch: väčšina sa niekedy musí obmedziť
v prospech menšiny.246 To je zároveň výzva k sociálnej solidarite.
Môžeme sa ďalej pýtať, či náš mestský spôsob života nevplýva na odosobnenosť
ľudských vzťahov. Už Rádl, vyrastajúci koncom 19. storočia, o tom svedčí: „Naša
nešťastná generácia bola plodom života vo veľkých mestách: Ľudia bez domova, bez
rodiny, bez výchovy, bez tradície, bez lásky, bez poslušnosti.“247
Domnievame sa, že kríza vzťahov nie je „automatický“ dôsledok číreho faktu života
v meste, ale dôsledkom pasivity, s ktorou ľudia prijímajú tento fakt.248 Z filozofického
pohľadu existuje analógia medzi životom v meste ako protikladu k životu na vidieku,
alebo lepšie, ako protikladu života nomádskeho, kočovného a technológiou, ktorá sa zasa
kladie do protikladu so starým „zlatým vekom.“ Jednoducho ani v problematike života
v mestách nie je nepriateľstvo alternatívou.249 Potrebné je „postaviť sa“ aj v meste proti
Porov. KOHÁK, Erazim: Průvodce po demokracii, str. 58: „Skúšobným kameňom demokracie nie je iba to,
ako dobre vyjadruje vôľu väčšiny, ale aj ako dobre sa dokáže starať o potreby tej najmenšej menšiny.“
Podobne aj v ďalšom, napr. str. 65: „Najzákladnejším zástancom demokracie je ten, kto sa zastáva práv
všetkých znevýhodnených – povedané s Bibliou, sirôt, chudobných a vdov.“
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RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 64-65.
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Sociologické štúdie by zaiste vedeli k tejto problematike mnoho povedať.

Použili sme v zmysle našej analógie toto vyjadrenie: „Nepriateľstvo voči technike nie je životaschopná
alternatíva.“ PESCHKE, Karl-Heinz: Křesťanská etika, str. 654.
249

61

prúdu a budovať ostrovy priateľstiev a naozaj ľudských vzťahov. Podmienkou je opäť
istá forma dobrovoľného sebaobmedzenia: človek nie je schopný budovať príliš veľa
priateľstiev, nakoľko ony sa stávajú povrchnými. Neznamená to uzatvárať sa do svojej
ulity (záujmového združenia, klubu, cirkevného spoločenstva), hoci to všetko sú práve tie
ostrovčeky, ktoré sú domovom, nie iba „domom“, a ktoré nás v istom zmysle „nesú“. Tieto
ostrovy sú ostrovmi vzťahov, ktoré sa chcú ako sieť či pavučina rozširovať.
Podstatou dobrovoľného sebaobmedzovania na úrovni spoločenskej, vo vzťahu
s ľuďmi, je odmietnutie jednostranného individualizmu250 a prijatie komplexného pohľadu
na človeka ako bytosti vo vzťahoch. Snaha o sociálnu spravodlivosť a angažovanosť na
miestnej úrovni, vyjadrené napríklad obetou voľného času pre dobro druhých, sú
konkrétnymi prejavmi postoja dobrovoľného sebaobmedzovania.
Zodpovedné plánovanie rodičovstva (a vôbec zodpovedný postoj k ľudskej
sexualite) je vo svetle problematiky populačnej explózie v treťom svete taktiež otázkou
istej zdržanlivosti, a teda sebaobmedzenia. Problém neriešia ani antikoncepčné
prostriedky, ani kondómy, nakoľko vedú k mentalite užívania, konzumu. Práve dôraz na
dobrovoľné sebaobmedzovanie sa v pohlavnom živote vedie k mentalite úcty a rešpektu
k partnerovi ako k osobe.251
Ako sme už uviedli, súčasná konzumná spoločnosť nabáda k neustálemu zvyšovaniu
spotreby. „Nekonečný nárok v konečnom svete“,252 okrem toho, že je evidentne koreňom
ekologickej krízy, je zároveň sám v sebe rozporuplný v tom najvlastnejšom zmysle slova,
a to aj ak hovoríme o „trvalo udržateľnom rozvoji“.253 Rozličné ekonomické a sociologické
štúdie poukazujú na to, ako sa roztvárajú nožnice, teda zvyšujú rozdiely, medzi krajinami
„prvého“ a „druhého“, resp. „tretieho“ sveta. Hoci prvotný úmysel bol opačný, niekedy –
ba možno zvyčajne – je to dôsledok rozvojovej pomoci. Rozdiely existujú, ba nezmenšujú
sa, medzi mestami a vidiekom, i medzi rozličnými skupinami obyvateľstva v rámci toho
istého štátu.
Okrem toho slabne úloha národných štátov, nakoľko kapitál je dnes omnoho
pohyblivejší ako kedysi. Už nie je viazaný na nejakú krajinu. Nadnárodné korporácie
veľmi jednoducho zmenia sídlo, nehovoriac o presune výroby z krajiny s menej vhodnými

250 Rádl nazýva individualistov vhodne „nosorožcami“, používajúc prirovnanie k obrazu Buddhu v jednej
indickej básni. Porov. RÁDL, Emanuel: Útěcha z filosofie, str. 58. O autoroch, prezentujúcich individualistické
životné postoje vo filozofii, literatúre a ostatnom umení píše: „Nemali sme tušenie, aký nosorožec tu vyvádza
v krehkých nádobách kresťanskej existencie.“ Tamtiež, str. 61.
251 V tomto smere treba poznamenať, že pokiaľ ide o tretí svet, Kohák nie je v otázke možností aplikovania
sexuálnej zdržanlivosti optimistický. O obmedzení pôrodnosti píše napr. v KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str.
72.
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 24.

O takzvanom trvalo udržateľnom rozvoji Kohák píše: „Že trvalo udržateľný a rozvoj hmotnej spotreby sú
v zásadnom protiklade, to uznali len ochranárski ekológovia, ktorí dávno stratili ilúzie o ,raste‘ a teraz
používajú slovné spojenie ,trvalo udržateľný život‘.“ KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 147.
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podmienkami (teda vyššími daňami, drahou pracovnou silou) do krajín s vhodnejšími
podmienkami (daňové prázdniny, lacná pracovná sila), ako to môžeme pozorovať aj
v súčasnosti.254
Všetky uvedené okruhy sú výzvy sociálnej problematiky aj pre etiku: ako pre
individuálnu, tak pre spoločenskú. Otázke jednotlivca sme sa venovali vyššie, v tejto časti
sa sústredíme na problematiku spoločnosti, národa, štátu. Jednotlivé vlády a zákonodarné
zhromaždenia bohatých krajín potrebujú efektívne komunikovať potrebu „uskromnenia
sa“ v rámci dosiahnutej životnej úrovne svojim voličom. Občania potrebujú, aby politici
nesľubovali nesplniteľné alebo čiastočne splniteľné utópie, ktoré sú na úkor životného
prostredia, sociálnej stability či budúcich pokolení (zadlžovanie krajiny). Ako sme zažili
tesne po zmene spoločenského režimu v Novembri ’89, ľudia sú ochotní pristúpiť na
„uťahovanie opaskov“, ak sa tým ľahšie dosiahne požadovaný cieľ a ak odriekanie nie je
príliš veľké. Hoci v prípade ponovembrového vývoja bol možno najrozšírenejším cieľom
„blahobyt Západu“ a jeho dosiahnutie, predsa sme mali možnosť vidieť, že dobrovoľné
prijatie obmedzení je v praxi realizovateľné. Potreba vedome obmedzovať svoju
spotrebu je pritom nielen záležitosťou jednotlivcov, ale aj celých sociálnych skupín, ba
obyvateľov jednotlivých krajín.255 Dobrovoľné sebaobmedzovanie, aby bolo účinné
a zapustilo korene v ľudskom správaní, musí byť prijaté občanmi (na základe ich hlasu vo
voľbách), nie nanútené zvrchu štátnym byrokratickým aparátom. Tým samozrejme
nechceme ani v najmenšom odsudzovať rozličné reštriktívne opatrenia vlád, ktorými sa
snažia najmä v oblasti ekologickej regulovať trh.
Spoločenská dimenzia dobrovoľného sebaobmedzovania sa prejavuje, ako sme
naznačili, pri dôslednom aplikovaní individuálnej dobrovoľnej skromnosti. Potreba
vedome obmedzovať svoju spotrebu má totiž, ako sme uviedli, aj sociálny, spoločenský
rozmer. Motiváciou môže byť aj chudoba, ktorá je vedome a dobrovoľne prijatá.256 To
samozrejme neznamená, že by sociálne zmeny s cieľom vytvoriť prostredie priaznivejšie
naklonené skromnému životu neboli potrebné: sú potrebné, musia však – ak chcú
zapustiť pevné korene v postojoch ľudí – vychádzať z presvedčenia jednotlivcov.
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Odkazujeme na početné štúdie českého sociológa Jana Kellera, ktorý sa touto problematikou zaoberá.

Bolo by potrebné filozoficky premyslieť – a prípadne aj sociologicky mapovať – schopnosť
k dobrovoľnému sebaobmedzovaniu na úrovni jednotlivých vymedzených skupín (rodiny, komunity,
spoločenstvá, združenia). Taktiež by bolo užitočné pozorovať pri skúmaní tohto fenoménu aplikovanie
princípu subsidiarity. Ponechávame tieto poznámky ako inšpiráciu k ďalším skúmaniam.
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256 Pokiaľ nie je chudoba či dokonca bieda vedome prijatá, ale len trpená, nemožno hovoriť o dobrovoľnom
sebaobmedzovaní. Porov. SCHWEITZER, Albert: Etika úcty k životu. In: KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf –
MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 28: „Najviac sú vystavení nebezpečenstvu egoistického vlastníctva tí,
ktorí majú majetku málo. Je hlboká pravda v Ježišovom podobenstve o sluhovi, ktorý najmenej prijal a bol
najmenej verný.“
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Nesmieme zabudnúť aj na hnutia podporujúce úctu k životu, hnutia za dôstojné
životné podmienky pre starých ľudí (a špeciálne umierajúcich, ako je to v prípade
paliatívnej starostlivosti), i za ochranu počatého, ešte nenarodeného života.

Vo vzťahu k prírode
„Pretože [človek] je schopný neobmedzeného koristníctva,
potrebuje sa sám obmedziť pre dobro celého spoločenstva života.“
Erazim Kohák257
Vzťah k prírode sme naznačili aj vo vzťahu k veciam, pretože mnoho súčastí prírody
je vnímaných ako „veci“. Ide najmä o prírodné suroviny, pričom príroda sa vníma ako ich
zásobáreň.258 Prvé z obmedzení, ktoré by malo charakterizovať etický postoj, je
zrieknutie sa všetkých pohľadov na prírodu ako na zásobáreň surovín alebo ako na naše
„vlastníctvo“, s ktorým môžeme robiť, čo chceme. Filozofia aj etika prekonali tento
nadradený postoj rozličnými teóriami a koncepciami ekologickej filozofie a ekoetiky.259
Z kresťanského pohľadu je rozhodujúce, že príroda je Božím dielom a ako taká si
zasluhuje našu úctu a rešpekt.
Zaiste aj v prírode sa dejú mnohé smutné udalosti, akými je vyhynutie celých
živočíšnych alebo rastlinných druhov v priebehu evolúcie či rozličné prírodné katastrofy
v priebehu histórie. To sú však skutočnosti, ktoré treba prijať. Etika má riešiť
postoj, vzťah a konanie človeka voči prírode.
V nadväznosti na kapitolu 3.4 zdôraznime, že dôsledné a radikálne dobrovoľné
sebaobmedzovanie spočíva v nezasahovaní, alebo čo najmenšom zasahovaní do prírody,
a to či už prírody ako celku, alebo prinajmenej niektorých jej častí (národné parky). Celý
koncept ochrany prírody ukazuje týmto smerom. Ochrana prírody je najmä ochranou
prírody pred človekom.
Niektoré filozofické smery považujú človeka (ako biologický druh homo sapiens) so
všetkým jeho pretváraním prírody za škodnú. Inými slovami, človek už tým, že je, škodí
prírode. Kohák s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom ju dovádza do absurdného
dôsledku: „Pokiaľ by človek bol škodnou nutne, jednoducho svojím bytím, potom jediným
riešením ekologickej krízy“ – a dodajme, že aj dôsledným aplikovaním dobrovoľného
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KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem, str. 153.

Toto negatívne ponímanie prírody, ktoré sme už niekoľkokrát spomenuli (kapitoly 3.4 a 4.1), Kohák často
kritizuje. S istou dávkou opatrnosti by sme ho mohli rozšíriť v tom zmysle, že nielen príroda sa vníma ako
zásobáreň surovín, ale aj vzťahy medzi ľuďmi sú inštrumentalizované až do takej miery, že druhý človek či
spoločnosť je vnímaná ako „zásobáreň zážitkov a uspokojenia“ pre jednotlivca.
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Problematiku stručne mapuje napr. ONDOK, Josef Petr: Člověk a příroda.
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sebaobmedzenia vo vzťahu k prírode – „by bolo, aby ľudstvo zničilo samo seba a príroda
mohla žiť svojím prirodzeným životom.“260 Keďže to tak zjavne nie je, úsilie o šetrný
spôsob života má zmysel. Človek totiž je „narušiteľom“ harmónie prírody nie svojou
podstatou, ale v dôsledku určitého konania.261 Zasahovaniu do prírody sa zrejme
nevyhneme, preto sú opodstatnené všetky snahy o citlivé zasahovanie, ktoré nevychádza
z koristníctva, ale z úcty. U Koháka je motiváciou k tejto úcte personalistická filozofia
a kresťanské presvedčenie.
„Život sa usiluje o svoje miesto na Zemi a akonáhle ho dosiahne, vyráža z týchto
medzí, plodí a rozmnožuje sa – až presiahne svoje zdroje a hynie, pretože sa nedokázal
sám obmedziť. Tak končia aj živočíšne druhy, aj civilizácie.“262 Väčšina živočíšnych druhov
má vybudovaný inštinkt, ktorý im zabráni nekontrolovateľne sa množiť. Ak nie inštinkt,
tak prirodzený prírodný nepriateľ udržuje prírodnú rovnováhu. Keď je druh vykorenený
zo svojho prirodzeného prostredia, začne sa nekontrolovateľne množiť (príklad králikov
prenesených do Austrálie, alebo nepôvodných inváznych rastlín domestikovaných na
Slovensku), najmä kvôli tomu, že nemá prirodzeného nepriateľa.263 Človek pomocou
techniky a technológií postupne pokoril mnohé prírodné procesy, ale jeho „množenie sa“
a správanie sa k prírodnému prostrediu vykazuje niektoré znaky nekontrolovateľného
rastu. Teraz je na ňom, aby si určil resp. prijal hranice, ktoré nesmie prekročiť, ak nechce
zničiť život ľudstva i ostatných tvorov na Zemi.
Konkrétnymi príkladmi dobrovoľného sebaobmedzovania vo vzťahu k prírode sú
všetky ekologické aktivity, ktorých cieľom je zmierniť negatívne dopady ľudskej aktivity
na životné prostredie. Rovnako všetky výchovné a vzdelávacie programy pre deti, mládež
i dospelých, ktoré vedú k vzťahu s prírodou, prispievajú k tomu, že si jednotlivci i celé
skupiny uvedomia svoju zodpovednosť a budú ju realizovať napríklad formou
dobrovoľnej skromnosti či výberovej náročnosti.264 Skauti, ochrancovia prírody,
ohľaduplní turisti, ochrancovia prírodných i technických pamiatok, organizátori
všakovakých táborov pre deti a mládež v prírode, zážitkové a poznávacie pobyty
v prírode – to všetko je len niekoľko príkladov skupín, ktoré sa snažia prakticky žiť
v súlade s prírodou.265
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KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 70-71.
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Porov. tamtiež, str. 71.
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KOHÁK, Erazim: Druhy ekologické zkušenosti. In: KOHÁK, Erazim: Zorným úhlem filosofa, str. 137, zvýraznenie

J.V.
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Drastickým príkladom na individuálnej úrovni sú rakovinové bunky a ich zhubný rast v organizme.

Príkladom je rozdiel medzi tzv. tvrdou a mäkkou turistikou, a to podľa zaťaženia životného prostredia.
Porov. napr. LIBROVÁ, Hana: Pestří a zelení, priebežne, taktiež PAPOUŠEK, Jiří: Hovory o ekologii, priebežne.
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Samozrejme, nielen v súlade s prírodou, ale aj medzi sebou navzájom. Parafrázujúc vyššie uvedené úvahy
o vlastnení a bytí, Kohák nazval jeden zo svojich príspevkov o skautingu „Konzum znamená mít, skauting
znamená být.“ In: KOHÁK, Erazim: Orbis Bene Vivendi, str. 120-121.
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Na druhej strane sú zodpovední politici, od miestnych a mestských poslancov až po
štátnych úradníkov na najvyšších postoch, ktorých neľahkou úlohou je tlmiť nenásytné
nároky investorov, či už vo vzťahu k prírodnému, ale aj ľudskému prostrediu. Potrebné
sú taktiež združenia občanov: či už také, ktoré sledujú jednorazový cieľ (zabrániť
konkrétnej výstavbe alebo prinajmenej upozorniť na potrebu niektorých zmien
v plánovaných projektoch) alebo združenia s cieľom dlhodobým (postupné znižovanie
emisií, nahrádzanie nevratných obalov vratnými,266 obmedzovanie používania škodlivých
látok a technológií a mnoho ďalších).
Ako sme uviedli, vo vzťahoch medzi ľuďmi do tejto kategórie patria aj všetky hnutia
za práva menšín. Rovnako potrebné sú aj hnutia, ktoré dvíhajú hlas v mene tých, čo sa
sami nemôžu vysloviť: zvieratá, rastlinstvo i celé ekosystémy sa vplyvom drancovania
prírody často stávajú takýmito mlčiacimi menšinami. Aj vo vzťahu k prírode existujú
hnutia podporujúce úctu k životu: sú to rozličné hnutia za ochranu zvierat všeobecne, za
práva zvierat určených na biologické pokusy, za šetrný výlov rýb či dôstojné životné
podmienky v chovoch mäsopriemyselnej výroby. Podobne v poľnohospodárstve je
dôležité používať čo najmenej chemických prostriedkov, a to nielen kvôli rastlinným
produktom určeným na stravovanie ľudí či ako krmivá pre dobytok, ale aj kvôli voľnej
prírode.

4.4 Etické zhodnotenie fenoménu dobrovoľného
sebaobmedzenia
Dobrovoľné sebaobmedzovanie, ako sme upozornili, vo všeobecnosti nie je askézou;
rozhodne nie je askézou pre ňu samotnú. Podobne ako jedlo je nielen pre žalúdok, ale
najmä na posilnenie pre život, tak aj dobrovoľné sebaobmedzovanie nie je
„sebazdokonaľovaním“

(osobnou

cestou

spásy),

ale

odpoveďou

na

výzvu

k zodpovednému človečenstvu.
Ide o cieľavedomé rozhodnutie žiť v pravde, žiť v láske, hľadať dobro a krásu.
Dobrovoľným sebaobmedzovaním človek posilňuje svoju vôľu a živí v sebe lásku, a to
zmysluplným konaním. Preto možno povedať, že dobrovoľné sebaobmedzovanie v sebe
zahŕňa skromnosť, výberovú náročnosť, striedmosť i prvky askézy.
Všetky náboženské tradície aj etické koncepcie sa zhodujú v potrebe takéhoto
sebaobmedzenia, hoci to explicitne nevyjadrujú týmto pojmom a rôzne teórie tento
fenomén pomenúvajú i hodnotia rozlične.

Tento príklad je klasický: Jednorazový obal sa pohodlnejšie používa, presnejšie, raz sa použije a zahodí
nemysliac vôbec na to, kde skončí – „o to sa postará smetiar, obec, štát“. Použitie vratného alebo
recyklovateľného obalu vyžaduje od spotrebiteľa istú námahu: Je potrebné sa aspoň trocha obmedziť a obaly
triediť, alebo raz za čas ich zaniesť vrátiť do obchodu alebo odovzdať na špecializovanom zbernom mieste.
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Dobrovoľné sebaobmedzenie v etike podľa Erazima Koháka
Erazim Kohák vo svojich prácach, ktoré sa vždy dotýkajú aj etického rozmeru
ľudského života, kladie dôraz na zodpovednosť vo vzťahu ku skutočnosti takej, aká je, ako
sa nám (fenomenologicky) dáva. Súčasťou tohto zodpovedného postoja je aj ohľaduplnosť
k ostatným stvoreniam a náročnosť vo výbere, a to principiálne, nie iba preto, že možnosti
sú v súčasnosti veľmi široké. Všetky tieto aspekty uvažovania možno vyjadriť pojmom,
ktorému sme sa v práci venovali: pojmom dobrovoľné sebaobmedzovanie. Kohák tento
pojem vo svojich prácach nepoužíva, iba ak v podobe dobrovoľnej skromnosti.
Myšlienkový obsah nami skúmaného pojmu však často vyjadruje rozličným spôsobom,
ako sme mali možnosť uviesť v celej práci.
Záver našich skúmaní je, že fenomén dobrovoľného sebaobmedzenia v etike, ako ho
chápeme a ako sme sa ho pokúsili objasniť, je podľa Erazima Koháka dôsledkom
zodpovedného vzťahu človeka k sebe samému, druhým ľuďom, všetkým živým bytostiam
i celému stvorenému svetu.
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5 Záver
„Premnoho by sme ešte mohli hovoriť, aj tak nepovieme všetko.“
Biblia267
V predkladanej práci sme skúmali problematiku dobrovoľného sebaobmedzovania
vo filozofii a etike podľa súčasného českého filozofa Erazima Koháka. Vychádzali sme
najmä z jeho diel, taktiež sme študovali diela niektorých autorov, z ktorých vo svojich
úvahách Kohák vychádza. Stručne sme predstavili filozofické východiská a pramene etiky
v jeho úvahách o morálnej filozofii. Následne sme sa venovali samotnému fenoménu
dobrovoľného sebaobmedzenia ako takému. V poslednej kapitole sme sa pokúsili nájsť
miesto tohto fenoménu v etike podľa Erazima Koháka.
Snažili sme sa predkladanú prácu spracovať s prihliadnutím na ohraničenia, dané
charakterom práce aj jej témou. Možno konštatovať, že pri tvorbe práce sme sa snažili
princíp dobrovoľného sebaobmedzovania realizovať v praxi, a to nielen v dôsledku
obmedzenia počtu strán v súlade so smernicou dekana RKCMBF UK,268 ale aj kvôli tomu,
že nie je možné vypovedať všetko. Ako hovorí ľudové príslovie, „menej je niekedy viac.“

Podnety pre ďalšiu prácu
Pre hlbšie pochopenie filozofického myslenia Erazima Koháka by bolo potrebné
dôkladne preštudovať celé dielo Edmunda Husserla, najmä Idey II.269 Taktiež by bolo
užitočné zahĺbenie sa do filozofie Paula Ricœura, ktorého diela Kohák prekladal
z francúzštiny do angličtiny, a samozrejme do mnohej ďalšej literatúry, ktorá Kohákovo
myslenie formovala či ovplyvňovala. Z českých autorov sme naznačili Jana Patočku, letmo
sme sa zmienili o Janovi Amosovi Komenskom. Domnievame sa, že prínosné by bolo aj
porovnanie Kohákovho myslenia s dielom českého filozofa Milana Machovca.270
Predkladaná práca neskúmala vývoj filozofického myslenia Erazima Koháha, aj keď
sme sa niekedy nevyhli porovnaniam v jeho prácach, zahŕňajúcich viac ako 30 rokov

267

Sir 43, 27a.

Smernica dekana RKCMBF UK č. 1/2007 o základných náležitostiach záverečných prác na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Bratislava : RKCMBF UK, 2007.
268

HUSSERL, Edmund: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. Praha : OIKOYMENH, 2006.
Preložili Erazim Kohák, Matěj Novák, Alena Rettová, Petr Urban, Hynek Janoušek. 382 s. ISBN 80-7298-129-3.

269

Z filozofických diel najmä: MACHOVEC, Milan: Filosofie tváří v tvář zániku. Praha : Akropolis, 2006. 392 s.
ISBN 80-86903-22-2 (brož.), 80-86903-16-8 (viaz.).
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aktívnej tvorby. K tomuto účelu by bolo potrebné skúmať Kohákovo dielo chronologicky,
vrátane mnohých príspevkov v odborných filozofických časopisoch. Domnievame sa, že
práca o vývoji Kohákovho myslenia a posune v oblastiach, na ktoré kladie dôraz, by bola
osožná v kontexte európskom i svetovom, aj s ohľadom na pestré dejiny filozofie 20.
storočia.
Samostatným okruhom na rozpracovanie je ekologická tematika, filozofické základy
a samotná ekologická etika. Bohatý a obsiahly prehľad literatúry uvádza Kohák v Zelené
svatozáři,271 výberové čítanie ponúka publikácia Závod s časem.272
Problematika autorských práv a ochrany duševného vlastníctva dnes nadobúda
dimenzie najmä v súvislosti s novými technológiami, umožňujúcimi poľahky vytváranie
identických kópií produktov ľudského snaženia. Na jednej strane panuje presvedčenie, že
všetky duševné statky by mali byť voľne prístupné a otvorené pre všetkých, opačný
extrém, reprezentovaný najmä patentovými úradmi a distribučnými spoločnosťami, by
zas chcel všetko speňažiť. Takéto a ďalšie podobné otázky, ktoré uvedené prostriedky
a ich používanie prinášajú etike, presahujú rámec našej práce. Ani Kohák sa takýmito
otázkami vo svojich dielach nezaoberá. Aj v tomto ohľade však možno dôsledne aplikovať
postoj dobrovoľného sebaobmedzovania: používať iba legálny softvér a nevytvárať
nelegálne kópie digitálnych diel.273
Rovnako potrebné by bolo zamyslieť sa nad množstvom informácií, ktorých pribúda
toľko, že človek nie je schopný všetky ich spracúvať. Nemyslíme pritom len na vyslovene
bulvárne senzácie, ale aj seriózne informácie. Jednoducho klasických informácií v podobe
článkov, kníh, audionahrávok, filmov a tiež informácií v elektronickej podobe je toľko, že
je potrebné nenechať sa nimi zahltiť a doslovne vedieť sa dobrovoľne obmedzovať v ich
vstrebávaní.

271 KOHÁK, Erazim: Zelená svatozář, str. 174-190. Odkazujeme aspoň na niektoré na nasledovné tituly:
THOREAU, Henry David: Walden : aneb Život v lesích. Preložil Josef Schwarz. Praha–Litomyšl : Paseka, 2006.
308 s. ISBN 80-7185-671-1. – LEOPOLD, Aldo: Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky : Sand Country
Almanac. Preložila Anna Pilátová. Tulčík : Abies, 1999. 272 s. ISBN 80-88699-13-4. – LOVELOCK, James: Gaia.
Preložil Jan Eldman. Tulčík : Abies, 2001, 218 s. ISBN 80-88699-18-5.
272

KOHÁK, Erazim – KOLÁŘSKÝ, Rudolf – MÍCHAL, Igor (eds.): Závod s časem.

273

Snažili sme sa tento prístup aplikovať: práca bola tvorená v legálnom softvérovom prostredí.
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