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Predhovor
Príspevky tohto zborníka odzneli v dňoch 27. až 29. augusta 2007
v Bratislave na jedenástej konfe ren cii Združenia u čiteľov filozofie na
teologických fakultách Českej r epubliky a Slovenskej republiky.
Aj ke ď filozofi cké té my dotýkajúce sa vz ťah u vedy a n áboženstva
odzneli v posledných desiatich rokoch už na mnohých fórach, pre účast
níkov konferencie bolo dôležité sa nad nimi zamýšľať a predisku wvať
ich z im špecifického p o hľa d u a v kon texte otázok, ktoré do filozofie
vnášajú teologické disciplíny, prípadn e bežn e žité kresťa nské nábo
žen stvo. Popri prednesen í referátov odzneli dôležité diskusie o súvi
sia cich problémoch, kto ré n ie sú zachytené v to mto zborníku. Každá
teologická fakulta na území Českej republiky a Slovenskej republi ky
má svoje špecifi cké prístupy k náboženstvu a vlastné problémy, s kto
rými sa m usí vyrovnávať.
Vďa ka za plodn ú konferenciu patrí všetkým, ktorí sa prič inili o jej
úspešný priebeh a dobrú, pr i ateľs kú atmosfér u .

Bratislava 1. l l. 2007
Ľuboš

Rojka SI
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Vznik a povaha filosofie

1

Prokop SOUSEOÍK
Vznik filos oHe (či vedy) jako s po l ečenského fen oménu, který je
neodmyslitelne spojen s naši eivilizací, zasluhuj e jiste dukladnou
historickou reflexi. Zkou máme-li však vznik nejakého zeela nového
s polečenského fen oménu, pak bychom se nemeli omezit po uze na
histor ický rozmer. Vzniká-li totiž neco zcela nové ho, m usíme si vedIe
chronologických souvislostí uvedomit i povahu toho, co vzniká. K po
vaze nove vznikajídho sociálního fenoménu pak nejsnáze pron ikne
me, když si povšimneme jednak rysu, jež zkoum aný fenomé n sdílí se
svým okolím, a jednak i rysu, jimii se od neho odlišuje. To, co plati
pro zrod společenské en tity obecne, plati pfi rozene i pro zrod filoso
fie . Iona, když se rod ila, mela se svým okolím (tj. s ostatními sp ole čen
ským i fenomény) cosi společné ho; avšak i ona se čímsi dúležitým od
svého okolí líšila. H lavním dlem tohoto článku je práve na základe
tohoto historického pozorování vymezit povahu filos ofie, tj. nalézt
onu shodu a s o učasne rozdíl.
Deklarovanéh o eíle chceme dosáhn out ve dvou myšlenkových
krocíeh. V § l shrneme duležitá fakta, která se týkají vzniku filoso
fie (a vedy) a na základe nich se pokusíme o její predbežné vymezení.
V § 2 predložíme pokus o presnejší vymezení. Vyjdeme zde ze sku
tečn o sti , že se spo l ečenskými fenomény bývá spojován feno mén reči.
V souvislosti s tím se pak filoso fií pokus íme vymezit jako zvláštní
druh re čové aktivity. Budeme se pritom inspirovat pojmem Ťečové
hry, s ními začal jako prvn í pracovat L. Wittgenstein ve Filosofiekých
zkoumáníeh.

I

Práce na tomto príspevku byla podpore na gramem GAČR 401107/ 0904.
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§ 1
Počátky filosofie i vedy klado u historikové do 7. - 6. stol. pf. K. na
pobreží Malé Asíe.2 Filosofie ani veda zde jiste nevznikly náhodou, či
na zelené louce, ale jej ich zrod musely predcházet u rč ité okolnosti.
Jan Patočka je rozčleňuj e do dvou skupin: (a) duševní a (b) společenské.

"Společenské jsou dány svobodným d uchem recké polis na m íste,

kde se stýkala s n ekolika orien tálními civilizacemi, v pobf ežn ich ku
peckých místech Malé Asie. D uševní predpoklady jsou v oblasti myto
logického reckého náboženství na jedné strane , v oblast i toho, co lze
označit jako aku mulaci pokladu presn ého vedení ve východ nich civi
lizacích na strane druhé."1
(a) Podlvejme se nejprve ponek ud podrob neji na duševní pŤedpo
klady vzniku filosofie, tj . na mýtus, a dále na soubor poznatku , které
patŤi!y k pokladu védéní ve východních civilizacích.4 Stanovit, jakou po
vahu má mýtus, je značn e problematická záležitost. Vyj menu jme pro
to alespoň ty jeho rysy, které jsou neproblematické a které souvisí se
vznikem filoso fi e. (1) Nepochybné je, že se v rámci mýtického myšlení
dotýkáme hraničnich otázek: nezajimá nás určitý výsek sveta, ale svet
jako celek; nezaj ímá nás smysl určitého lidského činu, ale smysl celéh o
lidského života. (V mýtech tak nacházíme báje o vzniku sveta; mýty
dále vedou k úvahám o smyslu lidského života atd.) (ii) Nutnou pod
mínkou toho, abyvú. bec začaly být takovéto hraniční otázky tematizo
vány, je, že si uvedomíme, že hraniční skutečnosti (cele k sveta, smysl
lidskéh.o života) jsou číms i nesamozrejmým. Temto skutečnostem se
Klás l vznik fil osofie a vedy do urči tého časového okamžiku je jÍste poneku d
zjednodušující. Napr. E. Hussey se domnívá, že proces vzniku filosofie a vedy je
komplikovanejší. ,,veda a filosofie coby činnosti odlišitelné od sebe navzájem a od
jiných zpúsobu, j,1k premýšlet o svete, vznikly až v záve ru pr·edso krarovského ob do
bi." Pfedcházejíd myslitele, tj. obdobi 7. - 5. stol. pf. K. podle jeho soudu sjednocu
je to, že "všichni tito lidé se účasmili myšlen koveho pohybu , krerý k oddelení vedy
a filosofie _ jak vzájemnému, tak o d jiných zpúsobu myšlení - vedi". HUSSEY,

l

E.: Presokratici. Praha: Rezek 1997, s. ll.
PAT O CKA, J.:V znik filosofi e. In: Mýtus, epos alogas. Sest. P. Rezek. Praha, 1991,5. 108.
q Východnimi civilizacemi se zde míni ry národy, se kte rými pr išli k upci Malé Asje d o
styku il které ovlivni\y jej ich další kulturní vývoj. Pfedevšim Ba bylona n é , Asy
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musíme v dusled ku toho začít divit. ]iž Aristoteles podotýká, že "cb
sahem [mýtu] ... jsou zjevy ho dné údivu"5. (ii i) Z našeho h lediska je
však nejdú!ežitejší, že k mýtu neo dmysli telne patr í pmvek. "Y praveku
se odehrálo vše, co je pro svet i v jeho prítom né dobe dú.ležité; pravék
je základ všeho života, který je jen udržováním a opakováním toho,
co se v praveku odehrálo."6 Na duležitost praveku poukazuje i Aristo
teles, když v rámci svých úvah o mýtu - o nemž uvažuj e jako o pred
chudei mosofie - uvádi, že "nejctihodnejší je to, co je nejstarši"7. Pra
vek je tedy tfeba považovat za určitý druh po čátku, z nej ž všechno
ostatní vycházi a jehož charakteristickým rysem proto je ctihodnost
či ideálnost. V našem živote bychom proto meli v urči tém smyslu hle
det stále zpet, stále bych om meli onen počátek opakovat a tím i kon
zervovat. V rámci skutečného mýtu si proto počátek pouze nepfipo
m ínáme (tak jako si pfipom ín ám e dejme to mu vznik Česko-Sloven
ska), ale znovuprožíváme (tak jako je katolická mše nekrvavé znovu
zpríto mnení vykupitelské smrti Kristovy). Dále je tfeba doplnit, že
tento po čáte k je treba chápat v chronologickém smyslu (tj. lze jej na
lézt výhradne na čas ové ose).
Dru hým duchovním predpokladern, který Patočka uvádí, je po·
klad vedční východního 5veta. K tomuto pokladu patfily poznatky, které
bychom dnes zaradili do oblasti moderní vedy či do techn iky a které
tu díž více než ke vzniku filosofie pfispely ke vzniku práve techto od
vetvi. So uvislost mezi vedením východn ího sveta a modern í vedou
a techn ikou spoč ívá v tom, že vedení dávných národ u vznikalo po
dobne jako dnešní veda a technika jako odpoveď na konkrétní prak
tické úkoly (v oblast i zememerictvi, stavebnictví, navigace, astrono
mie atd.); na rozdíl od současnosti však nebyly poznatky východn ího
sveta myšlenkove usoustavnené a predstavova ly pouze sadu ruzných
návodu či praktických rad k určité mu tématu. Tyto návody a rady
tedy nevznikaly soustavnou racionální úvahou (tak jak je tomu dnes),
ale byly pouhým zaznamenáním letité zkušenosti.

l

ran é, Féničané a Egypťané.

\ ARlSTOTELES : Metafy;::dw. Prel. A. Kríž. Praha: Reze k, ZOO3 , S. 38.
A RISTOTELES: Metafyzika , s. 109.
i A RISTOTEL ES: Metafyzika, s. 41.
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Na první pohled by se mohlo zcl;:'!!, že praktické vedení výcho d
ních n áro dú (jakožto určitý predchudce dnešn í vedy a techn iky) ne
múže m ít nic společného s mýtickým pŤístupem k realite. Určité zaj í
mavé podobnosti a so uvislosti se zde presto vyskytuj L Jak mýtus, tak
praktické veden í totiž spadaly primárne do kompetenee starovekých
kneží, a tak nen i divu, že v obou oblastech zvítézil jeden zpusob uva
žováni. Výše jsme ukázali, že pro mýtus je konstitutivn í konzervativ
n i píístup k realite, tj. znovu prožíváme či jinak konzervujeme ideálni
pravek. Není proto divu, že se pravek stal, i když v ponekud posunu
tém s myslu , konstitutivní i pro so ubor praktického vedení. N ávody
a technické rady totiž nebyly výsledkem racionální úvahy a experi
men tu (jak bycho m to vyžadovali dnes), ale vycházely z femeslné či
technické trad ice. Postupovalo se tak, jak se postupovalo v minulosti,
tj. tak, jak se postupovalo kdysi v praveku.
(b) Jak v oblasti mýtu tak v oblasti prakticky orientované vedy
tedy zvítezil ko nzervatívni prístup k realite. l když je nutné priznat
takovémuto piistupu duležitou relevanci, je si treba současne uvedo
mit, že človek je s to (vedie zachovávání zvyklostí predku) systema
ticky rozvíjet i svoji racionalitu - je s to o okoln im svete i premýšlet. Ve
východním svete však neexistovala žádná oblast, v níž by se soustav
né užití rozumu mohlo realizovat. Práve v tomto ohledu :Recko okolní
svet prekonalo . Došlo k tomu práve ve společenské oblasti, tj. ve sfé
re, jíž Patočka zmiňuje jako druhý predpoklad pro vznik fil osoHe. Aby
ch om pochopili význam společenské oblasti pro vznik filosofie a ve
dy, je treba ph pomenout, že z iónských mest se postupne po obdobi
společenského úpadku, kte ré souviselo se zánikem mykénské civí
lizace, stala významná a bohatá kupecká strediska. Rozvinutý obchod
pak priro zen e vyžadoval i existenci pravidei, která jej určitým zpuso
bem usmerňovala. Legislativa, která regulovala obchod, samoziejme
existovala ve všech rozvinutých civilizačních centrech teh dejšího sve
ta. Mezi legislativou, kterou vytvorili lóňané , <l legislativou vých od.
ních národ II však existoval podstatný rozdil. Pravidla (a zákony) východ
ního sveta vzn ikala n ám již známým konzervativním zpusobem ; vý
hradne se opírala o pfedcházející tradic i, rl n1čla proto povahu pou
hých zvykových práv. Zaznamenali je knčží a jej ich oprávnenost se

podobne jako v prípade mýtu a praktického vedení zakládala prave.
kern. Určité pravidlo p latilo proste proto , že daným zpusobem obcho
dovali v dávné minulosti pfedkové. Obchodní zákoníky, které vzn ikly
v prostredí maloasijských mest, však mely v tomto oh led u úplne od
lišnou povahu. Nevytváfeli je kneží, ale h oplíté, tj. svobodní občané,
kteŤí v mestských státech získali n a úkor aristokracie určitá politická
práva. 8 Není divu, že si hoplíté, jakožto pfísluš níci staroveké burzoazie,
p očínali pfi tvorbe zákonu jinak než kneží. Začali odhlížet od zvy
kových práv, což spo čívalo v tom, že se prestali na rozdíl od kneží do
volávat trad íce (či praveku); to , co bylo pro ne rozhodující, byly vý
hrad n e aktuálni požadavky obchod u. Príslušné narízení tedy nebylo
pouhým zaznamenáním letité zkušenosti, ale vzn ikalo ve verejné dis
kusi jako racionálni odpoveď na "situ aci na trhu". Účastníci tako
výchto diskusí tedy "nevzpom ínal i" , jak obchodovali jejicb predko
vé, ale snažili se prosadit príslušné n afízení argum entační cestou. Tim
pozvoln a vznikalo sociálni prosti-ed í, v jehož rámci jii nebylo klíčové
odvolání se k praveku či k nejaké autorite, ale k lidskému rozumu.
Díky novému prístupu k obchodu tak byl objeven zcela nový prostor,
jehož záko n itosti byly dány argu ment ační schopností lidského
rozumu . Mluvčí , ktefí do toh oto nového prostoru vstupovali, ryto
(pou ze implicitne for mu lované) zákoni tosti respektovali, a tlm zača
li vytváfet zcela nový typ spo lečenské praxe.
Charakterizovali-li jsme kn ťžský prístup k realite jako konzer
vativni, je treba prístup reckých obchodniku charakterizovat jako pro
gresivní. V jeho rámci totiž nepohlížíme smerem k minulosti (k po
čátku či k praveku), ale naopak se snažíme tuto minulost za pomoci
argu mentujícího rozumu prekonat. Nejde nám o to, abychom obcho
dovali stejne jako naši predkové, ale jde n ám o to, abychom obcho
dovali lépe než oni, abychom v obchodu dosáhli pokroku.
Jak však na základe uvedených predpokladu rckonstruovat vznik
filosofie ? K jejímu zrod u došlo zrej me práve tehdy, když se spojil mý
tus s kupeckou racionalitou. "Díte", které z tohoto spojení vzešlo, zde

'Specifi ku iónských me,stských srá ru. která jsou dliležifá pro vznik filoso fie . rozebirá
n apr. HUSS EY, E.: Pre50kra tici, s. ll -23.
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dilo p i'iro zene vlastnosti po o bou svých rodič ích . Po mýtu zdedilo jed
n ak údiv, který človek po c iťuje n ad hraničními záhadam i našeh o
sveta, a jednak i potiebu tento ú div odstra n it. Rozdíl m ezi mýtickým
a filosofickým myšiením pak spočívá ve zp ôso b u, jímž se údiv odstra
ňuje . Zatím co v prípade mýtu hraje pfi odstr a ňován í údivu klíčovou
roli trad ovaný výklad, který je podle Aristotela vymyšlený,9 v prípa
de filos ofie se postupuje rac ionálne, tj. práve tak, jak se postupovalo
v kupeckém prosrredí iónsk:ých prístavU .
Zdá se tedy, že se filo sofie na rozdíl od mýtu zcela zi'ekla dovolává
ní se praveku. Pfi zd ô yodňování svých tvrzení se totiž fil osof ani vedec
n em ohou dovolávat toho, co se stalo kdysi dávno, m usí o dmítnout
každou formu tradovaného výkladu. Je p aradoxní, že i pfesto zustá
vá p ravek, i když poneku d ji ným zpuso bem, v oblasti filosofie n ad ále
pi'ítomný. V tomto ohledu jiste stojí za to pi'ipomenout, že první filo
sofové bývají po právu n azýván í hledači počátku, tj. archeology. Jesdiže
však tito mužové hledali počátky, pak hledali pod obne jako mýtus
ro, z čeho všechno ostatní vycház L Mezi mýtickým archeologem a ar
cheologem filosofickým však existuje podstatný rozdil: mýtický archeo
log se pri hledán í svých po čátku pohybuje po časové ose - h ledá po
čátek v chro n o logickém smysluj filos ofick:ý arch eolog n aproti to m u
h ledá p očátky (či p rincipy) racionálne - h ledá tedy počátek v racio
n álním smyslu. Je tedy patrné, že sme rování k poč átkÍlm filosofové
rovnež zdedili po svém mýtickém ro di č i a zpús ob, jak si pritom po
čín ali , po druhém ze svých rodiču, totiž p o kupecké m prostted í malo
asijskýcb mest.
Nyni již mužeme po vecné strán ce (tedy n ikoli ch rono logicky) vy
mezit okamžik, ve kterém fil osofie vznikla. Bylo to zrejme období, kdy
do nejobecnejších otázek, které se týkaly celku veškerenstva a smys
lu lidské existence a které pôvodne patfily výhradn e do kompete nce
mytu, začala pronikat racionalita kupeckého sveta. Z chronologické
h o h led iska k to mu zač alo poprvé v dejinách lidstva d och ázet n ekdy
kolem 7. - 6. stol. pred Kristem. Je však treba dodat, že k soustavnému
spojení raci onality s otázkami, které si kladl mýtus, došlo až po zdčji.

9

Srov. ARISTOTELES: Me tafyzika , s. 38.
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Za vyvrcholen í tohoto procesu je pak podle našeho soud u treba po
važova t založen í logiky Aristotelern . Tepr ve p o založen í logiky získali
fi losofové nástroj, jehož po moci byli s to k OnlTolovat racionalitu své
ho projevu .
Vznik vedy v m od erním smys lu Ize vysvetlit p odobne jako vznik
filosoHe: jc treba pouze m ísto mýtu, který je jednim z "rodiču" filosofie,
dosadit to, co Patočka nazývá pokladem védéní východních civilizacích,
tj. určitý soubor praktickéh o vedení, který vzn ikl pf j zabezpečování
životních potreb človeka. Veda a filos ofie m ají společného pouze jed
noho z radiču, tj . jedná se o "nevlastní sestry". Určitá podobnost, kte
rou mezi sourozenci sh ledáváme, pochází ze spo lefu ého " rodiče" , tj.
z racionáln ího prostredí ió nského kupeckéh o sveta. Ve vede, která
začala vzn i kat v Recku , tedy začala (na rozd íl od vedení východních ci
vilizací) rozhodovat racionálni argu mentace. Zvítezil zde tedy pro
esivni pŤÍstu p k realite, který nehledi k minulostí, ale naopak se sna
ží p rítomnost za použiti rozum u rlizne vylepšova t.

Zpuso b, jak došlo k vítčzství p rogresivn iho zpusobu myšien í, je
o bdo bný jako v pi'ípade pruniku racionalil:y do oblasti mýtu, tj . jako
v pi'ípade vzn iku fi losofie. Mezi m ýtc m a vedením výcho dních civili
zad totiž existuje, jak již víme, d ô ležitá p aralela. Oba p rístupy k realite
totiž esenciálne souvis í s jim príslušno u tradici, oba se šírily predává
ním z generace na generaci. Staroveký technik meril, stavel atd. urči
tým da ným zpúso be m práve p reto , že stejným zpúsobem postupovaly
i generace techniku pred n ím. Pro starovekého technika se tak podob
ne jako pro starove kého kneze či básn íka stal klíčový konzervativni
prístup k realite, tj. odvolá ní se k p raveku. Pfi koncipování nové ve
dy R.ekové p odo bne jako v prípad e filosofie ten to konzervativn í pfi
stup op us til i. Insp irová ni racionalitou obch odu, začali usporád ávat
dosavadní poznatky v racio ná ln i celky. Snažili se, jin ak rečeno, ukázat,
jaké myšlenkové vztahy mezi poučkami určitého oboru nastávajL Pri
tčchto snahách opčt sebrálo duležitou roli hledání praveku, ovšem
Opet nikoli v ch ronologickém, ale v logickém smyslu . Vedci se totiž
sn ažili n alézt východiska (počátky) své d isciplíny tak, aby z n ich mohli
následovne logicky vyvod jt vše ostatní. Tyto sn ahy vyvrcholily Eukli
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dovou axiomatizací geometrie, v jejíž rámci jsme s to z peti počátečních
pouček odvodil všechny poučky (či teoré my) další.
Na základe uvede ných úvah již mu žeme predložit predbežný po
kus o vymezení filosofie (i vedy). Svojí zásadností se filo soHe shodu je
s mýtem. Reší hraniční otázky o svete a lidské existenci . O d mýtu se
liší tí m, že k temto otázkám pristupuj e čiste racionálne. Jedná se tedy
o racionálni úsi lí (dedietvi kupeckého prostied í) odstranit údiv, kre,
rý se týká celku veškerenstva (dedictvi mýtu). Veda či techn ika se liší
od fi losofi e predevším tí m, že se netýká hraničních otázek. Lze ji pro
to vymezit opet jako racionálni úsilí odstranit úd iv, který se týká par
tikulárních záležimsri (dedietví pokladu vedení vjchodních civilizací).

§ 2
1 když jsou výše uvedené definice v principu pfij atelné, jsou n ic
mén e ponekud hrubé a pro historickou práci steží využiteiné. H istorik
totiž potrebuj e takové vymezeni filosofie, jehož pomoci by byl s to
nejenom hrubým zpusobem od sebe odlišit filosofii, vedu, mýtus a prak
tické veden í, ale vymezen í, jehož pomoci by byl s to hodno tit i úroveň
filosofie (či vedy) v jednotlivých obdobích a so učasne poukázat na
príčiny prípadného úpadku či rozkveru. Potrebovali bych om proto
do definice vč!enitvetš í počet vymezujících faktoru. S ponekud ne pre
hIednou snahou vymezit tímto kom plexnejším zpusobem povahu fi
losofování se lze setkat v první kn ize A ristoteloV)' Me tafyziky. Naším
dalším cí1em je tomu to mn ohdy značne neusporádanému pokusu
dát určitý rád. Tohoto die lze podle našeho soudu dosáh nout tím,
uve domíme-li si, že filosofi e je určitý d ruh rečové aktivity.
Samotný pojem reči či rečové aktivity je však treba dále upresnit.
O tázka, co je reč čí jazyk, se totiž stala tématem rozsáhlých diskus í,
které se rozpoutaly predevším v prostredí analytické filosoHe. Za kan'
didáta na víteze považuj eme fešení, s n ímž pmel Ludwig W ittgcnstein
ve své pos mrtne vyd ané kn ize Filosofi cká zkoumání. 10 Z n ašeho hlediska

IQ

WHTG ENSTElN. L, FilolO{" k,! t kOl"ndni. Prel. J. Pechar. P raha : Filosofiek)' ustav

AV Č R, 1993.

Je duležité, že v první části tohoto spisu si autor všímá práve toho, že
existuje nepreberné množství rôzných rečových aktivit či, jak zde za
čal hkat, Ťečových heT. II
Ačkoli p odle W ittgensteina nemaj i rečové hry žádnou spo lečnou
podstatu či ese nci, je patrn é, že podle autora všechny rečové h.ry musí
pro bíhat v urč itém prostredí, že hry "hrají" určití "hráči" či mluvčí
a že tito mluvčí bu ď jazykove nebo nejazykove jednají. 12 Ponecháme,
li pro jednoduchost stranou nejazyková jedn ání, která z hlediska n a
šich úvah (o povaze filosofi e) sehrávájí pauze vedlejší roli, zjišťuje me ,
že každá rečová h ra má práve tri složky: prostredí, mluvčí a jazyk. O po
vaze príslušn é rečové hry si pak uč iní me predstavu práve tehdy, když
za ryto složky dosad ím e vhodné (tj . specifikujíd) parametry. To se n e
týká jeno m bežných fečových her (sám W ittgenstein si jako príklad zvo
lil délnílcy, ktefí se dorozu mivají v prostred i primitivní stavby), ale
::.amozŤej me i filosofie.
Filosofie je však obor zn ačne neprehledný. Exisruje v nem celá
rada ru zných názorových proudu, jejichž mluvčí, prostredí i jazyk se
líši v té míre, že by bylo jiste obtížné se shodnout na jednotících pa
rametrech . Nejsnazší zpôsob, jak bychom se moh li vyh nout takovým
to nepfehledným diskusím, spočívá v tom, že se zameríme práve na
její samomé kofeny. Práve zde jiste musíme nalézt ty konstitutivní ry
sy, které se pfenášejí z jedné filosofické generace na druhou a o kte
rých, jestliže nechceme popfit, že filosofie vznikla pred více než dve,
ma a pu l tisíci lety, nemužeme pochybovat. Budeme-li tedy charakte
rizovat prostčedí, v n emž filosofie vznikla, první mluvčí a konečné i ja
zyk, jímž títo mluvčí hovorili, získáme predstavu o filosofické (do jis
té m íry i vedecké) rečové hre.
Prostred i: (i) Pro vznik filoso fie a pro jeji další pestování je pfede,
vším dulcžitý volný čas. 13 Volný čas pak má podle Aristotela človek
Pojem ŤeéolJé hry Wirrgenstein poprvé zmiňuje v díle WIlTGENSTEIN, L.: Filosofickd
zkoumáni, § 7, s. 16.
l ! O to m , zda v rečových hrach je treba zohlednit právé uvedene složky (mluvči. prostiedi,
jazykové a nejazykOVé jedna n í), je Jisté diskusni záležitost. W ittgenstein se v pfuluš
ných pasažich (Filosofická zkoumání, § 2 - § 7) totiž n evyjad ruje dos ratečné jasné.
II Srov. ARISTOTELES, Merafyzika, s. 36.
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tehdy, když obstaral všechny svoje potreby. Všechny p OtŤeby pak m o
h ou být zaj išteny pouze bohato u společností. (ii) Jelikož se filosofie
i veda "osvobozují" od praveku, který byl charakterickým rysern mý
tického myšleni (ale v určitém oslabeném smyslu i myšlení praktic
kého), je rieba, aby společnost rovnež zaručila určitou míru svobody,
tj. určitou n ezávislost na tradovaných hodnotách či pravdách.
Mluvčí: (i) S existe nci bohatého společenského prostredí souvisí
i o chota zajistit konkrétním u filosofovi či vedci (tj. mluvčímu rečové
hry) jeho podeby. Určitou alternativou - dobre známou z dejín filo
sofie _ pak je, že se mluvčí témer všech svých potreb vzdá. Ať tak či
onak ideálem je, aby fi.losof či vedec nebyl ve své práci inspirován sv',,
mi potrebami, ale čímsi jiným. A ristoteles uvádí, že je treba usilovat
o vedení proto, abychom nabyli veden í, nikoli pro nejaký vnejší uži
tek.14 (ii) Jesd iže však neusilujeme o veden í pro vnejší užitek, proč p ak
usilujeme o vedení? O dpovedi se pfirozene ruznL Všichni se však zrej
me shodnou v tom, že filosof či vedec musí hrát svoj i velmi obtíinou
hru s určitým zápalern. Tento zápal bychom pak spolcčne s Platonem
mohli nazvat erotem. Hovorit však pouze o erotu či zápalu je príliš vág
ní, podle Aristotelových ncbásn ických vyjádfcní by filosofovi okolní
svet nemel pfipadat samozrejmý; mel by p rato mít vedomí nevédomos
ti, mel by pochybovat a divit se. Ú div fílosofa se pak liší od údivu ved ce
mirou obecnosti. Filosof by mel pociťovat údiv n ad n ej zásadnejším i
a hraničn ími problémy; údiv vedce se n ap roti tomu musí vztahovat
k určité partíkulární, predem vymezené o blasti. (iii) Krome zajištených
osobních pOtŤeb a ú divu nad okolním svetem je nesporne treba VYža
dovat i určité intelektuální dispozice, bez nichž fil osofiekou či vedec
kou rečovou hru prosté nelze "hrát". Aristoteles takového človčka cha
rakterizuje jako toho, "kdo dovede poznat to, co je obtížné a co člove
ku je nesnadno poznávat"l S.
Jazyk: S ú divem, který fiLosof či vedec pociťuje, souvisl i tonha tento údiv odstranit. Společným rysem filosofie i vedy je, že si ph tom po
číná racio nálne. S racionalitou je pak spojený určitý typ jazyka. V rám-

I~ Sro\'. ARISTOTELES, Metafyzika,
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ci tohO to jazyka by m ela (i) být akceptována nezdúvodn ená tvTzen i,
tj. mluvčí by se nemel spokojit s tim , že néco je tak a tak, ale mel by
se ptá t PTO Č to tak je. lti Meli by se tedy ptát po pIíčinácn jevl'l. DUležitým
násrrojem, jehož pomocí kontroluj em e správnost filosofického myš
leni, je proto nepochybne logika; je to disciplína, jejíž pomocí korigu
jeme a rgumentační rečové proj e\'Y . (ii) Jazyk vedy i fi losofie by mél
usilovat o j ed n označn ost a exaktnost.
Mluvime-li tedy o vzniku filosofie (či vedy), pak rnluví me o vzniku
rečové hry, jej íž parametry jsme se p ráve pokusili vymezit. Tato rečová
hra, jelikož je spojena s mluvčím i a jim príslušným prostredím, má po
uobne jako všechny ostatní re čové h ry svoje dčjiny. Má své významné
(historiky zdurazňované) i m éné významné (histor iky jii pozapome
nuté) hráče. Stejne tak jako existují rozdíly v kvalite hráču, e.xistují i roz
Jilyv jed notlivých obdobích - po právu mluvíme o úpadku či rozkve
lU filosoHe. Jsou-li výše uvedené parametry vrchovatou mírou napI
neny, dochází k rozkvetu, chyb í-li cosi, filosofie (veda) stagnu je či upa
Já. K úpadku tak docház i vlivem válek, nesvobody, nedostatečného
zápalu č i nadán i, nezájmu o zásadní otázky a kon ečne i díky nedosta
tečnemu durazu na cxaktnost a argume ntačn í strukturu jazyka.

37.
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Aristotelský esencialismus a

současná

filozofická diskuse
Karel ŠEBELA
V soudobé filozofii dochází k jísté renesanci zájmu o aristotelismus
a pojmy s tou to filozofií spjaté. K temto pojmúm pattí bezpochyby
i pojem esenee. K této ren esanci dochází zej ména v okruhu anglosaské
analytické filozofie, zejména její odnoži analytické metafyzice. Ana
lytická metafyzika pri svých analýzách s oblibou využívá prostredkú
moderní logiky; v daném kontextu je to zej ména sémantika možných
svetú. Ta vznikla na začátk.u druhé poloviny 20. století jako explikace
intuitivního poj mu možnosti, potažmo nutnosti. V nastíneném rámci
se pak již deseti letí vede debata mezi tzv. esencialisty a antiesencialisty.
Esencialismus lze nastínit jednoduše jako tvrzení, že véci mají
esenee. Predpoklad em esencial ismu je presvedčení , že vlastnosti vecí
se delí do dvou skupin , trad ič n e o značovaných jako akcidentální
a esenciálni. Esenciální vlastnosti jsou v séman tice možných svetú vy
jad:rovány zhruba tak, že íe-li napr. Sókrates v naše rn akruáln ím svete
členem množiny hd í, pak je jejím élenem i v každ ém jiné m stavu ve
cí, v každém jiném možnérn svete. Být človéke m je pak pro Sókrata
esenciáiní v tom smyslu, že tu to vlastnost má v každém možném svete,
ve kterém existuje. To znamená, že nékteré obecné ter míny, jako tre
ba výše zmínený » človek", mají v každém možném svete tentýž rozsah,
což se v hantýrce séman tiky možných svetu označuje tak, že tyto ter
miny jsou rigidní des ignátory.
Pi'edmetem ohnivé debaty je práve toto presve dče n í , resp. jeho
zdúvodnitelnost. Nechci zde podrobne líčit tuto debatu, spíše bych se
rád zabýval úvahami nektcrých současných filozofí:J a logiku, jako je
napr. Gyula Klima, zda je sémantika možných svetU, alesp oň ve své
standardní podobe, predstavované zejmérra S. Kripkem, vôbec vhod
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ným nástrojem pro analýzu esencialismu. Klim a se domnívá, že nikoli,
a v článku Contemporary "Essentialism" vs. A ristotelian Essentialism se
ruto teú snaží doložit.
Jedním z hlavních argumentu pro totO tvrzen i je pro n ej fakt , že
esencialistická reze - nekteré obecné termíny jsou rigidn í designátory
- je v rámci sémantiky možných svetU (nebo též modální logiky) pouze
do dareč ným predpokladem. Tato sémantika vyžaduje jen to, aby vý
razum modálního jazyka byla jejich séman tická hodnota pfifazen a
v modelech obsahujících možné svety. Ale to muže být provedeno,
aniž by se m uselo predpokládat, že nekteré pred ikátové termíny js ou
takové, že cokoli spadá do jejich extenze v jednom svčte, spadá do ní
i v každé m jiném možném svete . To sam ozrejme nevyl učuj e možnost,
aby takový predpoklad byl dodatečne uč inen . Vyslovení či zamítnutí
takového predpokl adu však potom neplyne ze samotné logické maši
nérie logiky možných svetu, ale "pouze" z filo zofických intuic prísluš
ných autoru . Pak n eudiví, že soudob i ese ncialisté, potažmo anti esen
cialisté ne mo h ou pfijít S definitivním dUkazem svých tvrzení. N ikdo
z nich se tot iž nem uže oprit o samotnou logiku možných svetU, ta je
z uvedeného duvodu v tom uto SpOTU neutráiní.
Potíže ese nc ialism u, vylože ného pomoci sémantiky možných sve
tU, shrnuje Klima do dvou: první z nich je snah a vyložit esenci pomoci
esenciálních vlastností. Jsou-li v explíkaci prvomi esenciáln í vlastnosti,
pak se novodobí ob hájci esencialismu zbavuji hlavn ího dôvodu , proč
by w bec meli považovat nekteré obecné termíny i:3 esenciální , totiž
odkazu na to, že tyto termíny postih uj í csence vecí. Dru hý dúvod l je
ten, že stand ard n e, tj. kripkovsky poj atá logika možných svetu u mož
ňuj e nalezen í vlastností, které jsou dk modálního pojet! esenciální,
tedy jsou to rig idni designátory, ale nijak necharakter izuj í povahu
ve cí, které tyto vlastnosti majL Napr. pro Sókrata je dle toh oto pojetí
ese nciální to , že je čl en em jed noprvkové množiny, obsahující Sókra
ta, nebo to, že je odlišný od Eiffelovy veže.
Situaci dále komplikuje fakt, žc fi lozofické intuice, na než se pro
ponenti jednotl i\)lch p resvčdče n í odvolávají, podle Kli my po ch ázejí

I

Ve článku Essence and MCldltllly na n ej upozorňuje am ericlc)' fi lozof Ki t Fine.

novoveké filozozofické tradice, která je ve své vetš ine antiesenciahs
lická, či obecne antimetafyzická. l proto je možné, že nektefí bada te
Jé, háj ící esencialismus, zastávaj i výrazne nearistotelský esencialismus.
Peknou ilustraci nekterých zde uvedených tezí je člán ek sloven
ského logika a fil ozofa P. Cmoreje, nazvaný Empirické esenciálne vlast
nosti. Jeho autor se v nem pokusil dokázat, že "existují empirické vlast
nosti, které nekterým predmerum n áleží s logickou nutností. Jsou to vlast~
nost i, které pred met nem uže nemít: kdyby je ztratil, pfišel by o svou
identitu a prestal by existovat" . Dúleži té je, že ačkolív Cmorej pfedklá
dá dokonce dve varianty esencialismu, tak "an i jedna z obhajovaných
podob esencialismu nezahrnuje jeho aristotdskou verzi, podle které
jsou esenciálni i takové vlastnosti, jako být človekem, být konem
Ipod."2. Tento rys C morejova esencialismu vychází n ajevo zejména
v první, tzv. slabé verzi. Jedna z vlastností, které v této verú Cmorej pre
zentuje jako esenciální, je vlastnost, formálne zapsána jako
:!

(G) (AX)(X = Ir v

x = h v ... v X = In V E(x)).

Co tento složitý zápis fiká? Pro jednoduchost predpokládejme, že
svet sestává pouze ze tfí in dividuí, V. Mečiara, M. Kováče a M. Kňažka
a E je libovolná neesenciální vlastnost, tfeba být ministrem slovenské
vlády. V tomto prípade (G) vyjadfuje vlastnost být totožný s V. M ečia
rem, nebo s M. Kováčem nebo s M. Kňažkem nebo být ministrem vlá
uy SR. Je zrejmé, že tato vene esencialismu je nečím zcela odlišným od
csencialismu aristotelského raže ní.
Cmorejova silnejší verze esencialismu se zakládá n a tezi, že indivi
dua jsou rozložiteiná na své (fyzické, od índividu í numericky odlišné)
části a zdá se proro být zajímavejší pro ontologij, Myslím, že v daném
kontextu nen í nutné zab íhat do detailu této verze, duleži tý je však je
den dtisledek této silnejší verze, a to ten, že kterékoli ind ividu um se
v každém možné m svete a každém okamži ku musí skládat z tých ž čás
tí; pokud dané individuu m ztratí či naopak získá nejakou část, stává
se nu mericky odlišným in dividuern . Jak Cm orcj uznává, pfímo abI

"MORE] (1 996), s. 260.
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surdne zní tvrzen í, že bycho m mo hli ztratit "svoji identitu , když se
najíme nebo si osti íháme nehty"'.
Presto se Cmorej snaží tento názo r hájit poukazem n a to, že opač
ný názor, tedy že indivídua m ohou menit své s!ožení bez ztráty to
tožnosti, je také problematický, a pokouší se to doložít na pfíkladu
koncepce Pavla Tichého, českého logika a filo zofa, dusledného an
tiesencialisty. C morejuv argu ment zde nebudu reprodukovatj ostat
ne, dIe mého názo ru, by jej T ichý neprijal již z toho duvodu, že by n e
souhlasil s jeho základ ním predpokladem - totiž, že individua jsou
rozložiteln á na části. Vždyť v roce 1994, tedy dva TOky pred vydánim
článku s tímto argu mentem, Tichý v diskusi s Cmorej em výslovne
píše, že "indivíduu m je logicky prim itivní. 1 když existuje množina
atomu, které k nemu ,pam' v daném okamžiku, tak to individuu m ne
ní podle mého názoru totožné s to u množinou, a tedy taky ne s žád
nou strukturou obsahuj ící ty atom/ 4 •
Je tedy Klimovo podezreni, že kripkovská séman tika možných
svétu není vhodným násttojem pro aristotelský esenciaHsmus, opráv
nené? Zásadní je predevším ta n ámitka, že vysvetlenim esencí pro
strednietvím esenciálních vlastností se, obrazne reče no, zapŕahají ko
né pred kočár. Pravým duvode m zájmu pracovat s esenciálními vlast
nostmi je totiž presvedčení, že veci mají esenee , tedy esenciáiní vlast
nosti by spíše mely být exp1ikovány na základe tohoto presvedčen í.
O individuech, tak jak je o nich reč v m odálni 10gice, však není pred
pokládáno, že mají esenee. To muže být chápáno jako d ukaz zavilé
ant imetafyzi č nosti moderní logi ky.
Domnívám se, že tomu tak není. Je pravdo u, že pfi stanovováni
množiny individuí se logika mo žných svetU povahou indivíduí ne
zabývá - výše jsem uvedI citát z T ichého, podle nehož je ind ividuum
logicky primitivní.
Zmínená meta fyzická neutralita je však zámerem této logiky, ne
boť chce být nástrojem s co nejširším využitím a proto se neváže na

dilčí

filozofické smery.5 Logika možných svetu je jako základní korpus
pizzy - ten je udelán tak, že je na nej možno dát velké množství prí
sad v ruzných kombinacích a ve vetš ine pfípade dostaneme ch utné
č i aspoň straviteIné jídlo. Stejne tak je možno logiku možných svetu
:1p1ikovat na velké množství ruzných filozofických intuicí a vetšinou
uostaneme vel m i precizní a transparentn í form ulaci dané filozofie.
Koneckoncu, sám Klima ve svém článku bud uje sémantiku aris ratel
ského esencialismu, která je na možných svetech postavená. Logika
možných svetU je ne-metafyzická, ale to nezn amená anti-metafyzická.
Tara ne- me tafYz ičnost zároveň umožň uje jeji širokou uplatnitelnost.
Na druhé strane , ap1ikace sémantiky m ožných svetU ve veci esen
cialismu vyžaduje jisté zpfesnén í. Esencialisté tvrdí, že esenciální vlast
nosti náleží pfedmeruffi nutne. N ekonečná bohatost "logického pro
storu" možných svetu, jak byla naČTtnuta pred chvílí, ale značne ome
zuje pole toho, co nemuže být jinak, tedy co platí nutne. Nutné je
pauze to, čeho opak obsahuje logický spor, čímž se oblast nutného v pod
state zužuje jen n a logiku. Jak to (dIe svého zvyku) pregnantne vyjád
ril Wittgenstein v Traktátu, mimo logiku je všechno náhoda.
Nicméne myslím, že ani toto nepredstavuje pro esencialismus zá
sadní problém, protože onen logický prostor možností je plný biza r
nich svetu, nato Hk odlišných od toho našeho skute čného, že si trou
fám hd, že metafyz icb zkoumáni, jakkoli obecná, ani nemají ambi
ci vypovidat o všech teditO svetech. V (éto souvislosti považuji za vel
mi inspirativní pojem ontologicky možných svetU, jak jej uvádí napr.
český logik a filozof Jan Štepán ve své Logice možných 5vetU.6 Ontolo
gicky možný svet je rakový možný svet, ve kterém platí tytéž zákony
a zákonitosti jako v reálném svete, ontologicky možné svety jsou pod
množinou množiny možných svetU. Omezení platnosti výpovedí me
tafyziky pouze na tuto část možných svetU ji proto nemusí n ijak trá
pit. Toro rozlišen í se mj. také do značné míry kryje s rozlišením lo
gické a metafyzické n utnosti, zavedeným pro ste jné účely.

~ Jinou véd je, že sa m a logi ka možných sve

CMORE] (1996), s. 259.
4 CMORE), TICHÝ (1998), s.
l
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ku je, ale to zde není pocl smme.
~ ŠTEPÁN (1995), s. 7.

ru jisté Ulj imave filozofické problémy produ
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Shrnutí
V rámci analytické filozofie byla od druhé poloviny 20. století
oživena debata o esencialismu, který byl nove vyložen pomoci tzv.
sém antiky možných svetu. Nektefí bad atelé (G. Klima, K. Fine aj.)
prišli s pochybností, zda je tato odnož m oderní logiky pro esencialis
mus vhodným aparátem. Uvádím nekolik jejich argumentu a kon
krém i pi'íklad součas ných koncepci, čl ánek EmPirické esenci álne vlast
nosti P. C moreje. Argu mentuji pro tezi, že sémantika možných svetl]
není bytostne antiesencialistická či dokonce antimetafyzická, ale pou
ze metafyzicky neutrální, z dôvodu její co nejširší aplíkovatelnosti. Ph
méfené explikaci esencialismu tak v zásade nebráni. V záveru upo
zorňuji na zajímavý koncept ontologicky možných svetU, jako vhod
ný pojmový nástroj pro rešení nekterých dílčich nesnází modálne
chápaného esencialismu.
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Analýza víry a její porovnání s vedou

podle Tomáše Akvinského
M artina ŠTEPINOVÁ
Chceme-li porovnat víru s vedou, je treba se nej prve ptát, co obe
kutečnosti spoj uje, a následne pak najít i to, v čem se liši či v čem
ll·dna presahuj e druhou.
Sv. Tomáš Akvinský se tématem víry pomerne obšírne zabývá ve
vs\!ch svých hlavních spisech J a v komentári k Boethiove spisu De Tri
IlIr.ate. Ve svých pOjednán ích zachovává podobnou strukturu, ve kte
11\ často vztahuje a porovnává víru s vedou. Tuto strukturu je tieba sle
dovat, protože s její pomoci Akvinský rozebírá a popisuje fe no mén
viry i vztah víry k vede. Tomáš nejprve rozebere, co to znamená verit
nbecne (ať už se jedná o náboženskou č i prosto u víru v neco, nekoho)
tj. které složky jsou v každém úkonu víry pfíto mny. Následne pak
vyvodí, jakým zpusobem se ta či ona složka v úkon u víry projevuje.

Popis jednotlivých složek "credere 1iz
Protože jak veda, tak vír a se vztahují k pravdivosti (cílem vedéní
jc pravdivé poznáni skuteč nosti a stejne tak človek verí pouze to mu ,
co pokládá za pravd ivé), tak stejne jako véda musí i víra náležet in
telektu.
Intelekt má dve zá klad ní operace, na kterých stojí veškeré pozná
ní a vedení: nahlížení a so uze ní.
Ve své první činn osti , v nahlížení, je intelekt formován pusobe
n ím inteligibilní formy (napr. nahlíží človeka , živočícha). Ph této či n-

I

l

In Sene. III , d . 23 , q. 2: 5Th. II-Il, q. l-q . 2; ln De Tri n., q. 2.; QD De veríwte q. 14.
STIt. ll-Il. q . 2, a. 1; QD De w n wte q . 14., a. 1.
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nosti nelze mluvit o pravdivém či nepravdivém poznáni ve vlastním
slova smyslu. 3 Pravdivost či nepravdivost provázi až druho u operaci
intelektu - some ní, ve které je intelekt formován na základe skládá
ní a rozkládán í - tj. tvr ze ni či popírání (napr. " človek a živočich mají
neco společného"; "človek není to samé, co živočích") . Víra náleží
druhému ú kon u intelektu - tj. sou zen í, n eboť vír ou pfijimá me neja
ká tvrzeni jako pravdivá či nepravdivá.
Intelekt je sám o sobe neurčen a je v možnosti k obe ma variantám
(tvrzení či popírání) . A proto, aby pfilnul k jedn é z altern ativ, musi
být pohnut nečím mimo sebe, a to buď ze strany a) poznávaného ob
jektu , nebo b) ze su bjektu.
a) Pokud je to objekt, který pohne intelektem k jedné z alternativ
somení, je to dáno bu ď bezprostredn í eviden tností pravdivosti tvrze
n í, nebo v síle bezprostred ní eviden tnosti. O bezprostfední evident
nost se jedná pfi somení založeném prímo na prvn ích p rincipech in
telektu (když se napr. soudí, že část dortu je menši než celý dort, je to
d iky prvnímu princípu intelektu, že část celku je menši než celek).
Mnohdy je však intelekt poh nut k jednomu tvrzení na základe od
vození z prvních principu či pfevoditelnosti d aného tvrzen i na prvn í
principy - a to je v pfipade vedy, kdy platnost tvrzení není jasná
všem, ale pouze tom u, kdo má habitus dané vedy. Veda je totiž die
Akvinského habitern, který zdokonaluje spekulativn í in telekt. Zdoko
naluje ho v tom slova smyslu, že intelekt díky dané vede je schopen
lépe rozlišovat a n acházet spojitosti (skládat a rozkládat) a na základe
toho správne vyvozovat a dokazovat - tj. rešit otázky v dané oblasti.
b) Minení a pochybován í jsou u kázkou toh o, kdy objekt je nedo
stačující k tomu, aby po hnul intelektem k jedné z alternatív. Pfi po
chybování jsou obe alternativy rovnocenné, pfi mínení sice jedna
strana prevažuje, ale sama k pfijetí nestačí. To, co vede k pfijetí jed
né z alternativ v techto pŤÍpadech, je dáno \/Ú li. D aná alternativa si
ce nemá sílu pohnout intelektem, ale má neco , co je postačující k po
hnutí VIlle, která nakloní intelekt k souhlasu s danou alternativou.

J

QD De ·veriWle q. l .

Pokud jde O víru obecne, je zrej mé, že její jistota nemúže plynout
z pománi, tedy, že v jej ím prípade není intelekt formován na základe
poznávaného objektu . Verit nečemu znamená, že je to p fijímáno na
:·tkla de jiné nezbytnosti než intelektového presvedčeni. Človek verí
nččemu pouze tehdy, jestliže se rozhodne chti t to mu verit, a k tomu
hC rozhodne na základe toho, že je to pro ne ho nejak užitečné či dob
ré. V p fípad e n ábo ženské víry je m u slíben ve čný živo t. Víra se podo
há mínení či pochybování tím, že w ie vede intelekt k pfijett daného
tvrzen í. Avšak pfijetí jednoho z možných tvrzen í vírou je na rozdíl od
mínen í a pochybování pevné, neboť čl ovek ví, z ja.kého duvodu chce
pŤijmout dané tvrzení (proč je to pro neho výho d né). Tak víru provází
pevnost souh lasu, která je charakteristická pro veden í.. Leč u veden í
• ! ona pevnost spojena s tvrzením, ve kterém intelekt nachází $Vé zklid
není jako ve své m dH, což u víry možné není, neboť u víry s piijetím
daného tvrzení ke zklidnení intelektu nedocházi. Pi'ijaté tvrzení ne
ni diem hledán í a tak n utí intelekt dáte hledat.
Tím je zrej mé, že v úkonu víry je p fí tomen nejen intelekt, ale i vU
Je. Vule je pak uvádena do pohybu cílem, kterým je večný život.

Vyvození
K tomu, aby Al.'Vinský vysvetlil, jaký-m zpusobem se obe mohut
'10sti pod ílej í na úkonu víry, použi je podobnost s prirozeným fádem.
Skrze víTU je človeku slíbeno dosáhn ou t blaženosti. A podobne h e
i životem dosahovat jisté blaženosti. Tedy jako existuje posledn í dl
lovčka v rád u pfirozeném, jež ho naplňuje štestím (tj. jeho nejvyšší
Jobro), tak podobne je človeku phslíben poslední dl - večný život,
jež však pfesahuje jeho pfirozené schopnosti i touhy. Jako je človek
vybaven v pfirozeném Ťádu schop nostmi k dosažení svého pfiroze
ného cile, tak musí být skrze víru vybaven k dosažení cíle, jež pŤekraču
je jeho prirozené schopnosti. Akvinský shmuje, že v rámci pfiTOze
ných schopnosti existuji dva poslední cíle (které jsou prvním i prin
ipy v každé činnosti) - a to štestí spo č ivající v kontemplaci - ta pro-

29

30

V EDA A NÁBOžENSTVO

31

MART INA ŠTEPIN OVÁ
1

bíhá V úkonu moudrosti, a štestí spočívající v činnos ti , jež je vedena
prozíravostL 4
V rámc i dosahován í p iirozeného cile je vu le hnacím m otorem
pro všechny ostatní úkony mohutností a schopností. To, co uvádí do
pohybu vúli, je ji zprostiedkováno intelektem. To, co in telekt hodno
tí jako dob ré, vule sleduje, n e b oť práve p ro takové d o bro je dispo no
vána. Proto čl ovek touŽÍ po to m , co nah líži jako dobré. Ovšem i in
telekt je uvád en d o pohybu vúlí. Inteligibilní for my, které ho formu
jí v jeho prvn í operaci - v n ah lížení - nemoho u sam i o sobe být tím,
co vyvolává dalš í činnost intelektu - tj. co nutí intelekt hledat. To, co
vede intelekt k jeho čin nosti, je ville a ta je uváden a do p ohybu nahli
ženým dobrem. Tato so učin nost intelektu a wie m usí mít svilj p očá
tek, aby o be m ohu tnos ti n ezustaly v začarovaném kru h, kdy čin nos t
jedné je podm ínen á činnost í druhé. Prato musí být v každém nahlí
žení pfí tomno n eco, co uvádí do pohybu vlili. A pretože poslední cíl
je první v rád u jed n ání, mus í být v každém nahlížení pfítomno n ah li
žen í nej aké podobn osti posledníh o cíle. Má-li človek do sáhnout své
ho cíle, mus i být ve svých m o hutnostech k n em u uschopnen. Pr o to
štesti spočívaj í cí v nejvyšší ko n templaci (která završuje veškeré pozná
ní) musí být nahhženo jii v p rvních p rincipech , a štestÍ spoj ené s jed
n áním m usí být nahlíženo a im plicitn e obsaženo v pfirozeném záko
ne.5 Teprve takto n ahlížené dobro muže aktivovat vlili, která n ásled
n e uvádí v pohyb ostatní mohumosti.
Podobná sp olup ráce mezi wli a intelektern musí existovat p ri d o
sahování nadpfirozeného dobra. M usí tedy existovat p odobný počá

QD De Vťnrace q. 14, a. 2: "Et hoc est felicitas d e qua philosoph i loemi sunt: vel
eomemplativa quae consistit in aetu sapienriae; vel aetiva quae eonsistit primo in
aetu prudentiae, et eonsequenrer in actibus aliaru m virtutu m moralium. "
5 QD De um ca te q. 14, a. 2: "Nihil autem potesrordinari in aliquem finem nisi praeexistat
in ipso quaeda m proportio ad finem ex gua proven iat in ipso d esiderium finis; et
hoc est secund um quod aligua finis inchoatio fit in ipso, guia nihil apperit bo num
nisi in quantu m habet aliquam iHius bon i simihrudil1em. Et inde est quod in ipsa
natu m human a est qu aedam inchoa tio ipsius bo ni quod est n aturae propon io
naru m: praeexisrunt enim naturaliter in ipso principia oemons tra tio n um per se
nota. qu ae sunt semi na quaedal1.1 eonremplationis sapienriae; er principia iuris
naruralis quae sun tsemina vim ltum moralium. "

4

rck, který v sobe nese p odo b n ost sposled ním n adpfiro zeným do b
I cm, tedy ob doba prvn ích principu a pfuozen ého záko n a, v nichž
IS0U implicitne dané cile obsaženy, a tímto počátkem je víra. 6 Skrze
svetlo vlévané vírou čl ove k n ahlíží dané sku teč nosti jako vh odné
k piijeti - a to vzhledem k posledn ím u n adpfiroz ené mu cili . ViTa je
vlité svetlo intelektu, které osvecuje dan ou skutečnost tak, že vlili je
v ní p redstavován nejakým zpúsobem poslední n adpíirozený cíl. Pro
IO pfitaká odpovidajícímu tvrzení jako vhodnému a n utí intelekt k pŤj_
Jetí. Tak ve svetle víry nejenže rozumí me tvrzení, že Kristus je Boží Syn
(avšak n emuže me ho dokázat an i vyvrátit), ale též chceme pfijmout
10ro tvrzeni jako pravdivé, nebo ť ho vnimáme ve vztahu k dosažení
vUného života - rj. poznán í Boha.

Víra a veda
Veda jakožto habitus zdoko n aluj e in telekt. Ariswtelés ji proto
nazývá intelektovou ctností, ne boť intelekt skrze n í d osahuje svého
fle - blaže n osti - tj. pravdivého poznání. Av samotném dokonalém
úkonu pak spočívá d osahování cíie - blaženosti.
Jednání vedené víro uje vždy dobré a proto musí být také ctností,
l když nezdokon aluje intelekt stejným zpu.sobem jako veda. Tomáš
Ilpozorňuj e, Ú víru je treba uvažovat z poh led u teologa. cn človeka
neni úmerný schopnostem človeka, p resahuje je. C tností je proto ny
ni nazýváno i to, co vede bezprostfed ne k nadpfirozeném u cili a co
má zásluhu získá n í si večného živo ta. Má-li úko n ziskat záslu h u, musí
vyj ír z vule. A z tohoto po h ledu je víra n azývaná ctností, ncboť je sou
h lase m d aným z p fíkazu vúle (fides est habitus elicitus).7
Je videt, že w Ie je podstatnou souČás tí úkonu vír y. Dokonce víru
formuje skrze lásku zam erenou na poslední cíl. Presto vlastn ím sub
jcktem víry zustává intelekt, neboť skrze víru je dosahováno jistoty
fI
p<>:mán L Vzhled em ke spolup ráci intel ekru a vú. le v úkonu ví ry by se

DDe verita re q. 14, a. 2.
1 QD

~

De 1Jeriw!e q. 14, a. 3.

Q D De veritace q. 14, a. 4.
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mohlo zdát, že subjektem víry je praktický intelekt. Nicméne Akvin
ský dokazuje, že subjektem viry je spekulativní intelekt, n eboť pred
me tem víry n ení pravda týkající se činnos ti, ale nestvorená pravda.
Protože však tato pravda není prij ímaná na základe poznání, ale na
základe touhy, tak spekulativn í intelekt není subjektem absolutnim
- jak je tomu u vedy, ale je po dfízen w li. A nakoli k má habitus víry,
natolik snadno pfijímá narízen í wie pfij mout dané tvrzení.
PŤe dm eteIn víry je podobne jako u vedy pravda. Avšak veda se
zabývá pravdou ve stvorení, která je manifestací pravdy nestvorené,
jež má Buh o sobe samém. K tomuto pravdivé mu poznání dochází dí
ky prvn ím principu m, jež participují v první pravde, a v nichž je ve
d a implicitne obsaže na.
Skrze víru se však človek tím, že p fijím á daná tvrze ní, p rímo po
dílí na sebe-poznání Boha, které prcdchází a presahuje stvorení, te
dy na první pravde. A jestliže první principy, na kterých stojí veške ré
vedy, jso u jakousi participací na první pravde, pak vlitá vír a je pfímou
účastí na první pravde .9 A z tohoto pohledu je poznání dané ve víre
jistéjší než poznán í dané včdou.
Co se týče samotného vztahu víry a vč dy, jsou tvrzení daná VÍTou ,
jež nelze rád ne oduvodnit, a jsou tvrzeni, která lze dokázat. Tomáš
pou kazuje na obdobu s učením . IO Také ve stud ijním procesu musí
žák prvné pfijmout mnohá tvrzení pouze na základe dôvery, že jsou
pravdivá, a teprve postupne, tak jak se zlepšuje jeho schopnost vede
ní, Ize mu vysvetlit i duvody daných rvrzen í. Podobne vede Buh čl o
veka skrze tvrzení, která presahují pfirozené intelektové schopn osti
človeka , k cíli, kterým je poznán í Boha samého. Tato tvrzení je tieba
pfijmout vírou . U nčkterých z nich platí, že behem života čl ovek ne
ní schopen do jít k jejich plnému porozumení. U jiných plati, že je si
ce nezbytné na p očátku pfijmout vírou (jako napr. existenci Boha),
ale u nich Ize dojit k jejich plnému poznání.

9

STh. ll-ll , q . l , a. l.
QD De ve-riw [e q. 14, a. 10.
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Jak ví[a tak veda náleží spekulativnírnu intlektu. Veda však na roz
dri od víry intelekt zdokonaluje v jeho schopnostech. Intelekt posíle
lly vedou souh lasí s daným tvrzením (napr. sou čet úhlti v trojúheln í
ku jc 180°) tehdy, pokucl se múže opfít o sebe samého - tj. dokázat
dané tvrzení. T ím samým u neho dochází ke zklidnéni a jisté spoko
I ~· nosti. Intelekt vedený vírou se nemuže oprít sám o sebe, a proto
mi pfijetím predloženého tvr zení (napr. Kristus je Boží Syn) u neho
nedoch ází ke zklidneni, naopak, je nucen dále hledat.
Jistota pozn áni je založena na prvních principech, v rámci kterých
Jl' vyjádfena první pravda ve stvorení. Jisrota intelektu vedeného ví
mu je dána tím, že s pfijetím daných tvrzení se intelekt podíli na prv
ili pravde - tj. na poznání Boha, kterým Buh poznává sám sebe. Pro
IO jistota dan á víro u pŤevyšuj e jistotu vedeckého poznání.

35
1

Metoda, metafora a interpretace
Šrepán HOLUB
Vymezení pojmu
Chceme-li mluvi t o vzt ah u vedy a náboženství, mus íme nej prve
upresni t oba póly vztah u , abycho m se vyh nuli nepfijatelným ge
neralizacím. Vedou tedy rozumíme moderní prírod n í vedu , repre
zentovanou pfedevším so u časnou fyzikou. Os tatní disciplíny, jako
napr. chernie nebo biologie, na fyzice do velké mír-y závisí, a pokud ne
závisí, bývá to ch ápáno spíše jako jejich nedostatek v to m smyslu, že
fyzika je prototypem a normativnim vzorem prírodní vedy. Moderní
rfírodovédu múžeme - dom nívám se, že pro n aše účely d ostatečne 
charakterizovat dvema vlasmosrmi:
• matematický jazyk, používa ný pro popis sveta;
• experimentáln i metoda.
Tyto dve charakteristiky je zásadn e duležité mít na pameti pfi
jakémkoli hodnocení výsledku m oderní vedy, v našem pfipade ph
jakémkoli pokusu o p rekryv mezi vedou a n ábožensrvím. Modern í
včda, jak její název napovídá, je sp ojena s epochou evropské moder
ny, s počátky již v pozdní m stfedoveku.
Ze strany náboženství je vymezen í pojmu obtížn čj ší. Chci pouká
zat na n ekolik bodu:
1. M usí me rozlišovat mezi jed notlivými n ábožensrvími. Naše dis
kuse se pfirozene omezí n a kŤes ťansrví. O tázka vztahu mezi kres ťan
stvím a jinými nábožensrvími je sama o sobe natolik ko m plikovaná,
že by úvahy o vzta h u kŤe sťans rví a moderní vedy pouze zamlžovala.
2. Samotný pojem "nábožen ství" je do velké míry produktem se
kularizace, tj. vymezení kfesťan stv í \lÚči jiným silám, zejmé na vô či mo
dcrnimu státu a také práve vu č i mo derní vede. Úvahy o vztahu
vedy a k r e sťansrv í napr. ve stredoveku (n ebo o vztah u nábožens tvi
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a vedy v antice) jsou sice m ožné, ale mají odlišnou povahu nejen pro
tO, že v techto epochách ne existOvala m o d erní veda, ale i proto, že
neexistovalo náboženstvi v moderním slova smyslu. An i sdedoveké
kf esťanství není náboženstvím v tOm smyslu, v jakém toto slovo po
užíváme, uvažujeme-li o vztah u náboženství a vedy. Tento fakt h raje
v našich úvahách zásadní roli. Je rieba odd elit o tázku vztah u kres
ťans kého náboženství a m oderní vedy od otázky vztahu víry a rozu
mu obecneji. O be otázky spolu sice souvisí, ale jen volne.
3. T ím se dostáváme ke vztahu náboženství a teolog ie . Josef
P. Ondok napr. ve své knize Prírodní vedy a teologie 1, jak ukazuje již n á
zev, metodicky omezuje svúj zájem n a teologii. Plne souhlas ím s jeho
tvrzení m, že problém vztahu vedy a náboženstvi je o dlišný od problé
mu vztah u vedy a teologie (s. 13). Ve vztahu mezi prírodní vedou a teo
logií jde o dve ruzná pojetí vedeckého poznání v širším smyslu, tj . ve
smyslu systematického a kr itického zkoumání. Samotný vztah mezi
nábožensrvím a teologií je ko mplikovaný, jak m imo jiné ukázala m oje
diskuse s Petrem Dvorákem pfi phležitosti olo mo ucké konference
Sdružení. V tom to príspevku chci uvažovat spíše o kiesťanství v širším
smyslu, tj. o prožívání víry v ruzných podobách, jehož je teologie, ja
kožto systematická refl exe viry, jen jednou z forern.
Vezmeme-li v úvahu výše uvedená upresnení, d ocházíme k záve
ru, že paušální diskuse o vztahu "n áboženství a vedy" se musí téme!
n evyhnutelné stát obetí zm ate čne formulovaných otázek a ješte zrna
te čnejš ích odpovedí. Presto se do mnívám , že smysluplné úvahy o vzta
hu vedy a náboženství jsou možné, a to predevšim v rovine ku ltu rne
h is to rické, kde neb ezpečí n edo rozum ení to lik n ehrozí. Po kud jde
o sn ahu porovnávat obe oblas ti obsahove, je situace m noh em ože
havejší a je nutné respektovat určité zásady. Dostávám se tak ke kU
čovém u východisku celého svého referátu. Tvrdím, že
• moderní ved a a kr esťanské náboženství jsou dva odlišné prístu
py ke sku te čnost i , mezi nimiž nelze snadno zprostredkovat;

I ONDOK, J. P.:

PŤírodní \Jédy

a [ťologie. Brno : eDK, 2001.
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• jakékoli zprostfedkování m usi m ít povahu inte r pretačního úsi
li, které vychází z "metod ické" z odlišnosti obou prístupu;
• zdrojem zmatku je metaforická povaha reči, která vede ke smč
"t)ván ( neslučitelných výpovedí a obcházení poso uzení metody.

Historie, kultura, metoda
A traktivita vztahu mezi m oderní vedou a náboženstvím je dána
í lo velké míry historicky. Koneckon cu i oba pojmy mají historicky ome
!Oou použitelnost. V obecném povedomí je toto téma zásadne ovliv
llčno jednak notoricky znám~Tmi h istorickými konflikty, jednak ideo
Ingií, která tyto kon flikty u či nila symbolickými.
Takzvaném u "sporu m ezi vírou a ved ou " tedy skutečne o dpovída
JI jisté kult urn í událostí, jejichž povaha však n en í teoretická, ale kul
Il lmí a pred evším poli tická. M oderní veda je úzce spojena s jistou kul
IlIrou, označovanou povšech ne jako kultura moderní. Analyzovat tu
I() kulturu prekračuje možnosti i zámer tohoto referátu. Chci zde pou
zc poukázat na to, že vztah vedy a náboženství je do velké míry otázkou
h istoricko-kultum ího zkou mání.
Skutečnost, že nové vznik ající moderní kultura se kresťanství od
izila (a ono jí) je do velké m íry kontingentn í výslede k historických
nkoJností, rozhodnutí jednotlivých aktéru a jejich chyb. Situace pritom
liení n ijak hom ogenní, kfes ťans tví samo se tvárí v tvár moderne roz.
padlo na p rotestantismus a katolicismus, existovala specifická reli
~i ozita takových vedeli, jako byl Newton n ebo Leibniz, v revo luční
Francii existovaly pokusy o tzv. repu blikánské kŤes ťa nství a podobne.
Mluvime-li tedy o konfl iktu m ezi náboženstvím a vedou, či naopak
II jej ich harmoni!, odvoláváme se tím b u ď na nejakou kon krétní po
dobu techto fenoménu , n ebo (a to je dosti riskantní) n a jejich jakousi
"prťlm e mou" podobu.
Rád bych ješte pozname nal, že vyostreni vztah u mezi kresťan
tvím a vedou m d o v moderne do velké míry politický charakter spo-

Uvozovky proto, že slovo me to da je pris ne nato spojeno spiše s oblastí vedy, a není
tedy dos tateč ne ne ucráJni.
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ru me zi feudálnim Ťá d em reprezentova ným katolickou cirkví a mo
dernim stárem (opet by bylO pfeclmetem delších úvah, jakou roli zde
h raj e protestantism us).
Pokud od historických nahod ilostí pf es všechno , co bylo feč cno ,
odhlédneme, múže me se pfece jen pokusit popsar vecnou odlišn ost
mezi náboženským a vedeckým pŤÍstup em ke s kuteč nos ti. Pro kres
ťan ství je charakte ristická zamerenost na smysl lidského života, prí
padne smysl vetších celku a nakon ec celých dejin. Výrazovým i pro
stfedky kfesťans tví jsou pfedevším prí behy s jistým symbolickým význa
mem (tech nicky je m užeme ozn ač it jako mýty, pokud se zbavíme pe
jorativního nádechu, který toto slovo evokuj e). Takové príbehy n apr.
tvoH velkou vetšinu obsahu Bible. Dalším duležitým výrazovým pro
stfedkem je (opet symbolické) jednání, tj. predevším liturgie, ale i n e
liturgická jednáni, ruzné zvyky, n eb o duchovní praktiky. Tato jednání
mají cyklickou povahu, jejich dúležitou funkcí je periodizace života
jednotlivee i vetších společenství. Z téchto ambid náboženstvi (totiž do
dávat smysl životu spo l e čenství a organizovat jeho život) jasne vyplý
vá politický rozmer náboženství, pfiče mž duležitou roli zde h raje role
autority.
Ve všech techto ohledech se moderní veda od náboženstvÍ liší. Je
jím cílem nen í určovat smysl, ale obj evovat zákonitosti sveta. Pi'e
vládajícím postoj em je zvedavost a zvídavost, chápané jako hodnoty
o sobé. O r ientace vedy na ovládán i sveta patfí k vede také, pfinej men
ším dnes, ale jak bývá č asto zd úrazň ováno, bez s a moúčeln é touhy po
poznání veda chradne. Hlavní vedeckou aktivitou je tedy zvídavé hle
dán í, pfičemž spojnicí s použiteln ostí je v pfírodn í vede experimen t.
Primární role experimentu v moderní vede je v tom, že je kritériem
pravdivosti poznatku . Pravdivé je to, co je za presne vymezených pod
rnínek možné predpovedet a opakovat (j neopakovatelné jevy veda mo
deluje tak, že by opakování bylo alespoň v prin cipu možné). Schop
n ost predpoved i pritom není prvotné ch ápána z hlediska své užiteč
nosti, ale jako odhalení zákonitostí prírody. Uži tečnos t poznatku pfi
cházi až d od a teč ne a vytváfí n apetí mezi vedou a rechnologií , které je
jedním z vnitfních problému so učasné védy. Role autority je výrazne po
tlačena a je nahrazena kritičností. Politický rozmer vedy je zaned ba

relný, n e praktičnost vedcú a jej ich nezájem o ve ci verejné je p rís loveč
ný. Na druhou stranu je samozrejme veda spojena s jistým étosem,
který mUže získat charakter politický a té mer náboženský. Tím se
ovšem vracíme zpet od vnitfních vlastností vedy ke kulturním u kon
(exru, ve kteTém se rozvíjela. Stačí snad poznamenat, že jak n ábožen
ství Rozu m u Francouzské revoluce, tak vedecký svetový názor propa
govan)1 marxismem rozhodne nevyjádfují skutečnou povahu vedy.
Oalšim, a p ravdepodobne nejd úležitejším rozdílem je jazyk vedy, kte
rý usiluje o matematickou formulaci zákon itostí. Tento rys získal v prú
behu modemy, jak známo, takovou prestiž, že je imitován i v oblastech
k tomu nevh odných (viz napr. diskuse o tzv. duchovních, resp. hu
manitn ích ved ách). Jak budu ukazovat pozdeji, je práve podcenení ma
tematizace, která je pro vedu charakteristická, častým úskalím vzta
hu vedy a náboženství.
Záverem tedy mužeme shrn out, že n eexistuje iádný zjevný dovod,
proč by n áboženství a veda mely nabízet výpovedi, které budou jednodu
~e srovnatelné, ať u ž by to melo znamenat soulad, nebo spíše konflikt.

Metafora a interpretace
Zkušenost nás ovšem učí, že o spekulace n ad dosled ky jednotL
vých vedeckých poznatku pro náboženské pravdy není nouze. Navíc
Jsou zde jii zmínené historické konflikty, ať už je to Galileo a SpOT o he
liocentrismus nebo Darwinova evoluce. Práve ryto h istorické konflik
ly mohou al e sou čas ne sloužit jako po uče nÍ. Jejich rešcní spočívalo
ve vyjasnen í povahy n áboženské rečí a v pfiznání její komplementár
ni povahy k re č i vedy. Pren ášení vedeckých poznatku do n ábožensrví
jt:: však zrejme natolik svlidné, že ani historická p o u če ní ho ncd okáží
"ymýtit. Takže ve clvacátém století se opet ztotožňuj e velký desk se stvo
rením, ve sporu o pojetí kvantové fyziky padají (pseudo)náboženské
nrgumenty (viz napŤ. Einsteinovo "Boh n ehraje kostky"), a do evoluce
!'IC nábožensky smýšle jící politici snaží vpaš ovat al es poň ínteligentni
design, když už se neosvéd čilo používání Bible pro určení hod noty
I udolfova čís la.
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Hlavním duvodem réto svúdn osti je metaforická povaha r e či.
Prestože je "úrední rečí" moderni vedy mate matika, vedci již sami
mezi sebou, a tí m spíš ph komunikaci s neodbom íky, použivají bež
ný jazyk. Vetš ina nedorozumení pak plyne z toh o, že se termíny bežné
reči začn ou chápat doslova. Je snadné zapome nout, že čern á díra ne
n í černá a že to vubec n ení díra. Je težké se ubránit doj m u, že čas n u
la v kosmologii n ejak souvisí se stvorením. A je prakticky nemož né si
nejak rozu mne predstavit elektron , který je součas n e vln ou i částicí.
Propojen i vedy a náboženství, které chce nebýt šlendriánem, se
podle mého n ázoru mus í úzkostlive vyhýbat jakýmko li zkratkám
plyn oucí m z metaforického vyjadrová n í. Možná souvislost mezi prí
rodní vedou a n áboženstvím musí být zkoumána prosuednictvím
metody, kterou bylo daného poznatku dosaženo. Je to zdlouhavé a ne
populárni a pravdepodobne se ukáže, že souvislostí je mno hem mé
ne, než se zdá z používaného jazyka. Zkoumat nej aký pozn atek na pr.
z části cové fyziky pomocí metody, kterou ho bylo dosaženo, pak zn a
me ná as i tolik: tato d iferenciálni rovnice u m o žňuj e s vysokou prav
depodobn ostí pred ikovat ch ování detektoru v urči tém laboratorn ím
zafizeni. Milže to mit nejaké dusledky napr. pro otázku, zda je svet
stvor en? Snad ano, ale spíš asi ne. A pokud an o, pak je u eba vysverlit,
co znamená stvorení, co znamená n áh oda a jak to souvisí s pred iko
vatelnosti výsledku experimentu a jak s onou di ferenciálni rovnicí.
Sám popravde rečen o vidím velmi slabou souvislost mezi otázkou
stvoren í a pred ikci laboratorních výsledku. A n akolik zde nejaká
souvislost je, pak b ude disku tována n ikoli v termin ech "elektron ",
"spin" a "fázový posun", ale v termínech metody, tedy v terminech "ex
per imen t", "rovnice", "predikce".
Velkou roli v metaforách h raj e n aivní realismus phrozeného ja
zyka, podle nehož veci ve svč te p roste jsou, a to jednak n ezávisle na
to m, jak je poznáváme, ale současne presne tak, jak je poznáváme.
Je to pŤedstava, že pod ruzným i úhly pohledu se skrývá jakési pevné
jádro, jakási "vec o sobe". Toto je samozrej me téma filosoficky velmi
kontroverzní a nechci ho zde otevírat. DUležité však je, že i když p h
jmeme neproblematick-y naivní realismus pfirozeného jazyka, podle
nejž tento stul je proste nej aká vec, n ezávisle n a moji interpre taci,

Ichdy je ncsprávné se domnívat, že podobne je nej akou ved napr.
Illon. Foton neni vec, ale matem atický konstrukt. Domnívat se, že
I" véci, znamená podléh at metafore podstatného jména. Teprve ve
včt!e takové metafory začín á znít podezi'ele, že se takový foton cho
vIÍ so učasne jako vlna a jako částice. Provádet filosofické úvahy nad
možností nebo nemožností takovéh o chování již ale znamená reše
III pseudoproblém u. Foton je popsán nejakým stave m komplexn iho
wktorového prostoru a unitárním operátorem, který urč uje jeho zme
Ji ll v čase. To má jiste svoje filosofické aspekty, ale ty se netýkají
loho, zda n éco m Uže být so učasn e vlnou a částici (na což by bylo svúdné
na pr. aplikovat princip sporu), ale toho, zda je možn é, a jak je možné
popisovat svet pomoci komplexníh o vektorového prostoru . Ve chví
li, kdy možnost popisovat svet komplexními vektorovými prostory
I )[ipustime, pak už je chování foto n u pros tým dusledkern vlastností
komplexn ích čís el. Protestovat proti tomu je na stejné úrovn í, jako
tvrdi t, že i na druh ou nem uže být z nej akých filos ofiekých nebo ná
hoženských duvodu mí nus jedna. Konkrétnim prípad ern naprosto
/icestné myšlenky je sn ah a využít kvantového indeterminismu pro
vysvetlení lidské svobody n ebo dokonce zásahu Boha do sveta.
Tyto úvahy souvisí s pojetím predmetu vedy a s term íny formáln i
:1 materiáiní pred met. Pro význam výpovedi vedy i pro jiné výpoved i
jc zásadní jejich fonnální predmet, tedy predmet u rčený použitou me
todou. Zprostfedkován í mezi ruznými formáln imi pred mety, které
mají mít jakýsi společný predmet, ozn ačovaný jako materiální, je mno
hem komplikovanejší, než sugeruje naivní realismus. Toto zprostŤed
kován í má povahu in terpretace a musí vycházet z porovnán i vztahu
použitých metod, n ikoli z píedpokládaného obsahovéh o pruniku.
Te nto princip je dobre ilustrován vedami o človeku. Je na pŤ. vel mi
obtížn é určit vztah mezi predmetem anatomie a psychologie, zjevn ej
ši je spíš jejich odlišnost než jednota. O becne lze ŤÍct, že moderní
veda vytváfí jistý typ pred metu , totiž experimentálne overitelný ma
tematicky popsatelný predmet (je zavádející, pokud se v souvislosti
s temito predmety hovorí o materialismu). Takové predmety ovšem
typicky naopak nejsou pfedmetem náboženskéh o zájm u. Výsledky
I
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dukladne promyšiena. V ní je skryto nebe zpeč í smešování r uzných
Ilcslučitel ných metod, v ní je zárodek prípad n ého sporu mezi "Bohem
IJlosoru a Bohern Abraháma, Izáka a Jakuba". Ml'.tže-li tento problém
vzniknom mezi filosofií a teologií, vzn iká tím spíš ve vztah u k prí
r odním vedám. Je tieba se prát, tváh v tvár napr. teorii velké ho tres
ku, zda mužerne dodat "a to mu všichni fíkají Bu h" , nebo v tom to
prípade spíše "a tomu vš ichni fikaji stvorení". Je trcba se ptát, zda
phčin a využívající nered ukovatelné náho dnosti kvantovéh o mere
ní pro zásahy do sveta je opravdu "podstata nadfazená celé prírode,
uctívaná !idmi pro svoji d ustojnost."

vedy tedy bez ohledu na použití svúd ných term ínú nemají s nábo
ženstvim pŤi mo u souvislost.
Pľíkladem zvláštní dúležitosti je v to mto témam otázka existen ce
Boha. Stále zn ovu se objevují komentáre o možn osti dokázat nebo
vyvrárit Boži existenci pomoci pfirodní vedy, stále znovu se Napo
leo nové ptají, kde je ve fyzikálni teorii pfít omen Búh, a stále znovu
prohlašují G agarinové, že ve vesm íru Boha nepotkali. Tyto výp ovedi
mají samozrejme obvykle žurnalistickou až bu lvárn [ kvalitu, ale existu
jf i sofistikovanejš í pfípady, které mo hou být svildné i p ro vzdčla
nejšího človeka. Úkolem seriózni filosofie a teologie je v prvn í fade
takovým svodúm odolávat.
Poučný je v tomto ohledu pŤÍ klad stfedovekých d úkazu Boží exis
tence, známých predevšim pod n ázvem pe t cest Tomáše Akvinskéh o.
Tomáš si je dobre vedom, že to, co dokazuje, není zcela samozrejme
Buh, je to prvn í hybate1, první účinná príčin a atd. 3 Proto pripojuje
na konec každého dukazu variantu lakonické poznámky "a to mu
všichni hkají B6 h "4.
To mášuv predchud ce Anselm ve svém M onologiu zakon čuj e výčer
aposteriorních cest kapitolou venovano u otázce jednoty dokázaných
predmetu. R íká:
Huic soli summae essentiae, qu ae omnibus do minatur et omni.a
regit, proprie no men Dei assignatur. Dei enim no mi ne non in
telligitur nisi substant ia qu ae est supra omnem naturam ab 11.0
minibus ven eranda propter dignitarem, et exorand a propter
imminentem quamlibet necessitate m.5
Je navíc znám o, že nespokoj enost s timto mnoh ohlavým duka~
zem, volajícim po u presnení, zd a je vubec reč o Bohu, vedIa autora
k sepsání Pros10giu. Práve tato veta "o mnes dicun t Deum" musí být

Ali quod primum movens; aliqu a causa efficiens prima; aliquid guod est per se
neccssarium; aliquid quod omnibus entibus est causa esse 1...1 et cu iuslibet
perfecrionis; aliqu id intelligens, a quo omnes res naturales ordi nanrur ad h nem.
(STh. l, q. 2, il. 3)
~ Hoc omnes inte l1igunr Deum; quam omnes Deum no minant; guod omnes dicu!lt
Deu m; hoc dici mus Deum. (STh. 1. q. 2, a. 3)
\ Monologion, caput LXXlX.
j
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Vedecké a iné vysvetlenia
Luboš ROJKA SJ
Cie ľom tohto príspevku je predovšetkýmv krátkosti zh rnúť, čO
:mamená, že teória je vysve tľujúca. Slovo "vysvetlenie" sa použ íva
1IIIJZnačenie veľm i mnohých TOzdielnych ved. O tázkou bude, čo zna
IIwná vysvetliť niečo vo vede? Aké sú základné charakteristiky ve
lkckeho vysvetlenia (vysvetľujúcej teórie)? Budeme uvažovať o roz·
Ih·lnych prístu poch k vedeckému vysvetleniu, pričom najvýznamnej
11 1\1 autormi štandardných moderných prístupov budú C arl G. Hem
11.1 a Wesley C . Salrnon. 1
Teisti argumentujú kauzálnym vysvetlením pre Božie jestvovanie.
I, lc o rovnaký druh vysvetlenia, ako nachádzame v prírodných vedách?
I\1 110 by možné skonštruovať teistické vysvetlenie (napríklad argu
I.llcnt pre Božie jestvovanie), ktoré by bolo vysvetľujú ce v tom istom
.It'bo podobnom zmysle ako vedecké vysvetlen ie? M ohol by byť argu
III ~nt pre Božie jestvovan ie klasifikovaný ako vedecký \i modernom
olllysle slova?
III

Úvodné objasnenia
O krem vedeckých vysvetlen í existujú rôzne druhy iných vysvet
ní. Stretávame sa s vysvetlen iam i, "ako" niečo urobiť alebo "čo"
J\l-lmená nejaký výraz alebo "čo" je v aute pokazen é. Vedecké vysvet
k' nie sa bežne dotýka otázok "prečo", a nie otázok "ako" alebo "čo".z
I~a lej, vedecké vysvetlenie vylučuje umelecké interpre tácie a vysver
h:nia formálnych matemati ckých údajov.

I

rho mf\s Kuhn v StruclUre of Scien tific Revolu tions (196 2, 19 70) vyč ital to muto štan

I

dard nému prístu pu, že igno ruje dejiny.
Ak nie su fo rmu lované vo forme "prečo", zvyč ajne môžu byť ta kro preformulovan é.
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Vo vedách je potrebné ro z l išovať fakty, alebo presnejši e predmet
teó rie a jazyk. Teórie s rôznymi predmetmi sa líšia. Pokiaľ ide o jazy
kovú stránku, teória pozostáva z predpokladov alebo tvrdení, ktoré
sú systematicky u sporiadané. Syste m atickosť značí, že niektoré pred
poklady sú primárne (axiómy, funda mentáln e zákony) a iné (teoré
my) môžu byť o dvodené (pomocou indukcie alebo d edukcie) z axióm.
Teorémy (záver y) akýmsi spôsobom odpovedajú na otázku axióm
"prečo" . A k uvažu jeme o troch charakteristikách teórie alebo vy
svetlenia (sys tematickos ť, ded ukcia alebo indukcia, otázka " pre čo"
alebo otázka príčiny), n ajdôležitejšia z nich je tá, ktorá súvisí s otázkou

I

) ' I ~ l cmo lógie.

Preto axiómy (exptanandum-výTO ky, vysvetľované tvr

.It Iliu) môžu byť východiskovým bodom dvoch rozdielnych po hybov:
ywetľuj úceho a zdôvodňujúceho. Tento príspevok sa bude zaobe

prvým typo m "prečo", dotýkajúcim sa vysvetlenia, alebo vysvet
11I)lkimi dôvodmi stavu vecí.
1.11'

1. Vysvetľovanie "modelom pokrytia"
(Model of Coverage)

príčiny.

Je dôležité u vedomiť si v súvislosti s otázkami typu "p re čo" v prí
rodných vedách, že existujú aj ďalšie typy takých to otázok. Niekto
môže hľadať útechu (Prečo môj otec m usel z o m r ieť?) aleb o informáciu
(Prečo sa niečo stalo?). N ie všetk')' otázky typu " prečo" sú vedecké. A ho
ci veľa vedeckých vysvetleni môže náležite zodpovedať o tázkam typu
"prečo", nie všetky vedecké vysvetle nia zodpovedajú takejto otázke. 3
Pre n áš zámer je dôležité rozlíš iť dva rôzne d ruhy otázok a odpovedí
typu "p rečott. S. G alvan píše:
Je rozdiel medzi otázkou zameran ou na hľad anie "prečo " určitého
fenoménu alebo stavu vecí (pretože E je pravdivé) a tou, ktorej pred
meto m je " prečou určitého 1:VTdenia (prečo som oprávnený tvrd iť A).4
Existuje "p rečo" vysvetlenia a "pre čo" zdôvodnenia (ko nfirmá
cie):5 prvé hovorí o pr ičine alebo vysvetľuj úcom vzťahu medzi pr íčinou

a účinkom , prípad ne medzi ú dajmi a zákonmi. Druhé zdôvodnenie
h ovorí o dôvodoch pre prijatie nejakého tvrdenia alebo teórie. Toto
d ru hé sa nedeje v kontexte konkrétnych vecí, ale skôr na ú rovni

Existuje n ie koľko rozdielnych schém alebo modelov vedeckéh o
\ ysvetlenia, o ktorých disku tujú filozofi vied. Modely stelesňuj ú
Il ukrúru a základ né princípy vedeckých vysvetlení. Prvá skupina
IIIlldelov zah ŕňa explanandumfakty pod všeo becné prírodné zákony.
IlIdO prírodné zákony hrajú v týchto koncepciách centrálnu úloh u .
Il cba však mať na pamäti, ako ukáže me neskôr, že je možn é mať
,Iubré vysvetlenie aj bez akéh okolvek zákona, teda že koncepcia "po
I I ytia zákonom" neplatí všeobecne. Je vhod n é - prv ako túto kon
, "pciu rozšírime na širšiu oblas ť vysvetlení - začať s ded uktívnym i
1I 11)c.lelmi pokrytia, a to pre ich jed noduchosť a jasnosť, poto m prejsť
11.1 induktivne a štatistické modely, a až na záver ku všeobecnejší m
Itóriám.

Ll. Empirický deduktivno-nomologický (D-N) model

V Hempelovom D-N modeli tvrdenie E (záver, teoréma) vysvet
1'1 lje údaje, ak vypl ýva logicky (deduktívne) z prírodných zákonov
I i '" L. a počiatočnýc h podmienok. Cl ... Cn' E je exp!anandum-fakt
(vysvetrovaný stav) a LI'" Ln spolu S Cl '" Cn SÚ explanans (vysvetľujúce
'Ikony a podmíenky). Schematicky:
E:xplanans:
Ll ·'· Ln
C I " , Cn
Explanandum:
E

Podrobnejšie jazykové analýzy pozri v SALOMON, Wesley c.: Scientific Explana
uon. In: In troduction lO PhilO50ph) of Science. C ambridge (Ind iapolis) ; Hacken
Publishing C om pan.y, 1992, $ . 9 -10.
GALVAN , S.: Spiegazione. In: Enciclopedia Filolofica. Vol ll. M ilano : Bompiari,
2006, s. J0964 (s. 10963-10979).
5 W. C. Salmon pouiíva odlišne výrazy pre roto rozlíše nie . Na jednej strane vysve tľuj e.
pre čo sa nejaký fenomén objavuje , a na druhej strane udáva dôvod pre presvedče
nie, ie sa objavi. Porov. SALMO N , W. c.: Scientific Explanation, s. 7-8.
J
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Príklad:
Zákon: Uhlový moment každého otáč aj úce h o telesa ostáva ko n
štarný.
1. podm ienka: Kras okorčuli arka rotuje.
2. podm ienka: Kra s okorčuliarka zmenšuje svoj zotrvačný mo
men t pri pažením rúk k telu.
Záver: Rých losť rotácie kras okorčuIiarky narastá.
Prvá podmien ka je vyjadre ním prírodného záko na a ďa lšie dve
vyjadruj ú po čiatočné podmien ky. Aby bol explanans pravd ivý, musí
obsahovať všeobecný zákon a musí mať empirický obsah . Záver opisu
je určitý jav (ex planandum-fakt), ktorý je vysvetlený prvými troma tvr
deniam i (záko nom a podmienkami); deduktívne z nich vyplýva. Prí
rodné zákony tu hrajú podstatnú úlohu , pretože vysvetlenie zaraďuje
feno mén pod p ravidelnosť nejakého všeobecného zákona. 6 Preto sa
Hempelov model, podobne ako ďalšie modely tohto dr uh u, nazýva
"model pokrytia" (zákonom).
Hoci teória môže uspokoj ovať všetky kritériá D-N modelu, nemusí
byť ešte vysvetľuj ú cou . Exp lanans musia poskytova ť pr íčinu pre expla
nandum. (Výška stožiara n emôže byť vysvetlená dlžkou jeho t i eň a
a pozíciou slnka, hoci ju takto možno zdôvod niť.)
Z toho plynic, že i keď prírodne zákony v D-N mod eli majú formu
unive rzálnych podmienok, je potrebné ďalšie objasnen ie. Najmä ak
má podm ienka vysvetľovať udalos ť, musí byť táto podmienka pre
danú udalosť akýmsi spôsobom nevyh n utná. Výsled ná situácia musí
byť vynútená vysvetľuj úcimi podmienkami. Nutnosť nemôže byť opí
saná iba v h raniciach pravidelnosti. Niektoré pravidelnosti podlie
hajú prírod ným zákonom (sú vynú tené) a iné n ie. Pravdivé tvrden ie
"Všetky jablká na stole sú červené " nie je vysveďujúce, pretože stôl nie
je p ríči nou toho, že jablká sú červené. Naše pozorovanie každého jcd
notlivého jablka na stole opisuje pravidelno sť, ale ju nevysvetľuje.

n Takto

možno vysvetli t' nielen objavenie sa javu, ale aj všeobecné zákony pomocou iných
zákonov.

1\ d{lllr ide o n utn osť, musí mať pozorovaná pravi deln osť svoje kore

v prirodzenosti objektu a musi byť zavš eo b ecni teľná. 7
Galvan poukázal na túto ťažkosť spojenú s Hempelovou teóriou
Illým spôsobom: "H empelov model neposkytuje možnosť defi nova'
piJjem kauzálne vysvetlenie nezávisle od autonómnej teórie príči n nos
H
11 ,!l Mohlo by sa zdať, že kauzálne vysvetlenie je založené iba na kau
\lnych zákonoch. Potom sa však vynára problém, ako vysvetliť rozd iel
Ill' dzi kauzá lnym zákonom a akýmkolvek zákonom, kto rý opäť pred
I'llkladá nezávisl ú teóriu príčinnosti.
Niektorí filozofi navrhovali, že rozdiel by sa dal vysvetliť pomocou
I rl.~Ovosti. Napriklad, budúce zatmenie Slnka možno dedukovať/ od
vudíť z aktuálneho postavenia Zeme, Mesiaca a Slnka. Zatmenie mož
n" dedukovať aj z budúceho postavenia vzhľadom na predošlú situá
I Ili a pre ciele vysvetlenia časová následn osť n ie je relevantná, aj keď
používame n omologick:ý model vysvetlenia. Zavedenie času v kauzál
Ilych vysvetleniach by vylúčilo takýto postup a zároveň možnosť zme
"y podmienok a záverov.
Zavedenie časovej línie do Hempelovho prístupu však nerieši všet
ky ťažkosti . Po prvé, môže tam byť istý dr uh simultánnej p ríčinn osti.
Uda losť X môže zapríčiň ova ť rôzne udalosti v rôznych časoch. Preto
\ 'flSOVOSť nemôže ch arakterizova ť kauzálne vysvetlenie. Po druhé, opäť
'ia objavujú typi cké ťažkosti teórie pravidelnosti ( príčinnost i ). Pravi
ddná n ás led nosť dvo ch udalostí ešte negarantuj e kauzálny vzťa h . 9
V kauzálnom vysvetlení, hoci môže byť evide ntnos ť kauzálneho vzťa
hu silná, úči nok nemá len nasled ovať po príčine, ale musí byť jej pro
III

Kon cepcia nu m osti nie je univocim á. Numos ť môže byť ontologická, fyzikálna,
analytická (matematika), logická atď. Ko ncepci a vedeckého vysve tlen ia závisí od
koncepcie numosti . Pre Aristo tela, u nivocime, je nu mos ť ontologická a základom
vysvetlenia sú príč iny a princípy ontologickej nevyhnutnosti. Ak sa vysvedenie
reduku je len na empirické vysvetlenie (empiricky ove riteľné) , omologické princípy
sa neobjavia.
~ GALVAN, S. : Spiegazione, s. 10 966.
v Prudký pokles atmosferického tlaku vysve tľuje údaj, ktOrý o dčítame zo správne
fung ujúceho barome n a, ako aj neskôr vzniknutú búrku. Tieto dva účinky časovo
korel ujú, ale nemôžeme vysve tliť jeden úč inok pomocou druhého.
1
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duktom. lO Z toh o vyplýva, že je potrebné rozlišovať na jed nej strane
vzťah ový opis, ktorý poukazuje na prav idel nosť, a na druhej strane
kauzálne vysvetle nie , ktoré sa zaoberá kauzálnou produkc iou. Iný
mi slovami, treba rozlišovať pravdivé zovšeo becnenia, kto ré sú akci
dentálne/náh odné, a iné, ktoré podli ehajú prírod ným záko nom.
Navyše, pokial" ide o p roblém nevyhnu tnosti a kauzality v D-N
modeli, je tu ešte otázka, ako d efi novať prírodný záko n. Salmon cha
rakterizuje prírodné zákony ako všeobecné tvrden ia, ktoré majú dve
základné schopnosti: "Po prvé, podpor ujú kontrafakruálne vyvod zo
van ie (dedu kovanie). Kontrafakruálne tvrden ie je podmienené tvr
denie, ktorého prvý člen implikácie je nepravdiv)T. Pre dpokladaj me
napríklad , že od lomím haluz zo stromu a potom ju hneď spálim v kr
be (o hnisk u). Tento kus dreva nikdy nebol vo vode a nikdy nebude.
N apriek tomu povieme bez váhania, že ak by sme ho polo ží.li do vody,
plával by. Toto tvrdenie je kontra{aktu álne podmienené." !! Tvrdenia
oh ľadom prírod ných záko nov podporujú kontrafakruá lne výroky.
Tvrdenie , že "nijaká zlatá gu ľa neváži viac ako 100 000 kg", je vše
obecným tvrdením (nevzťahuje sa na nejaký konkrétny objekt), ale
nesp1i1a kri tériu m o podpore kontrafaktuálnych výrokov. Druhou
vlastnosťo u prír od ných zákonov je "p o d porova ť m o dálne tvrdenia
o fyzickej n u tnosti a nemožnosti. [... ] Prvý termo dynamický zákon
implikuje, že je nemožné vyrob iť perpetuum mobile p rvého d ruhu 
to značí stroj, ktorý by pracoval bez do dávan ia energie z vonkajšieho
zdroja."12
Posledným dvom kritériám prírodnýc h záko nov n iečo chýba. Sal
mon poukazuje na to , že keď hovorime o fyzikálnych mož nostiach
(modálne tvrdenia), je možné, ŽC sa vo vysvetle ní zacyklím e, ak sme
najskôr nepochopili, aká prav idel nosť určuje prírodný zákon. N ato
uzatvára, že zákony sú "všetky hl boko ukotvené v dobre rozvinurých

poznamenat', že skusujeme alebo pozoruj eme len pravidelnosť, n ie produ kdu .
Produkcia je zá lež i tosťou vy~'-vc:tlen ia. (Lonergan)
II SALMON, W . c., Scientific ExpLa nacjon , s. 18.
II SALMON, W. c.: Sc ie n tiflc Explana tio n , s. 18.

[ UBUS f{nJI..J\

vl'deckých teóriách a že mohli
Illiere otestované"!3.

byť,

Sl

priamo alebo nepriamo , v široke,

1.2. Deduktívno-štatistický (D,S) model
Ke ďže

O-N model nepracuje s pravdepodobnostným i zákonitos

r'Hmi, jeho uplatnenie je po merne obmedzené. Hempel zvažuje de

I)u ktívno-štatistický (O-S) model, v ktorom sú prevdepodo bnostné
:ikony zovšeobecnené na uníverzálnejšie zákony (Galvan) alebo šta
I istické pravidel nosti sú vysvetlené dedukciou zo všeobecnejších šta
li,stických zákonov (Salmon). Napríklad:
Každý atóm CHsa s pravdepo dobnosťou 1/2 rozpadne do 5 730
lokov.
V každom vet:kom súbore atómov C !4 sa približne tri štvrtiny ató
mov rokov rozpadnú v priebehu 11 460.
Záver je logickým dôsledkom daného predpokladu.
Salmon pou kazuje na to, že D-S model, ktorý rozp racoval Hem
pcl, trpí n a tie isté problémy ako D-N model. N iekto mÔže de du kovať
Ildegitímne (cyklicky) "vysvetlenie" pomocou nezmyselne odvode
učho zovšeobecnenia. Hoci Hernpel zanechal D-N a D-S modely v pro
hlematicko m stave, v rozli čných vedách možno náj sť veľa rozu mných
vysvetlení oboch typOV.!4

1.3. Induktívno-štatistický (I-S) model
V I-S modeli sú jednotlivé udalosti zahrnuté pod štatistické záko
l'ly, podobne, ako to bolo v O-S modeli. Toto zahrnutie je však in
Jukrivneho rázu . R ozhodujúcou sa stáva indu ktívna podpora uzá
veTOV. Galvan poukazuje na ťaž kosť, že takýto model n ám nepovie ,
čo sa v skuto čnosti stane, ale len to, čo sa pravdepodobne stane. Ne
máme teda plné kauzálne vysvetlenie, ale len opis o čakávan ia alebo
tendencie k to mu, čo sa má s tať.

10 Treba

11

SALMON, W. c.: Scientific Explanation, 5.20.
SALMO N, W .C ., Scienfic Explanarion, s. 24.

11 POTO"\".

52

V II ),\ :\ NA I1 t1ZCNSTVO

ĽUBOS

1

Exisruje aj ďa lší problém s l-S vysvetlením, ktorý Hempel nazýva
"problém ambiguity (dvojznačn osti)". Na jednej strane v induktívnych
argumen toch môžeme mať vzáj omne kompatibilné p remisy, aj na
priek tomu, že závery sú proti reč ivé . Na druhej strane, ak dve deduk
cie majú nekompatibilné závery, p rem isy tiež m usia byť nekompa
tibil né. N avyše, platný deduktívny argument zostáva platným, aj keď
pridáme ďalšie premisy, ak pôvodn é premisy zostan ú. Silný in duktív
ny argument môže byť vážne narušený pridaním jednej alebo viace
rých pre mís. Hempel sa pokúšal vyri ešiť tento pro blém pridaním po
žiadavky "maximálnej špecifickosti", ktorá hovorí, že v I-S vysvetlení
m usia byť zahrnuté všetky poznatky.
Sal mon, zvažuj úc toto spresnen ie, sumarizuje podmie nky ad ek
vátnosti D-N a l-S modelov takto: (1) Vysvetlen ie m usí byť argume n
to m, ktorý má ko rekmú (deduktívn u alebo induktívnu) logickú fo r
mu. (2) Explanans musia obsahovať aspoň jeden všeobecný zákon (un i
verzálny alebo štatistický). (3) Exptanans musia m ať empirický obsah,
musia byť aspo ň v princípe empiricky overiteľné_ (4) Výroky konšti
tu ujúce exp[a nans mus ia byť pravd ivé. (5) Vysvetlenie musí sp í ňať
podmienku maximálnej špecifickosti. Ak teória splňa týchto päť pod
mienok, potom je vedecká. Zvažuj úc, že vedecká teória nemus í byť
nutne vysoko pravdepodobná (môže len málo zvyšovať pravdepodob
nos!'), je potreb né z nej vylúčiť všetko, čo n ie je relevantné. A preto
je potrebné spresniť podmienku relevantnosti nielen na všetky rele
vantn é poznatky, ale aj na vylúčenie všetkého, čo je nerelevantné.
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storo čia ta
káto (Hempelova) ko ncepcia vedeckého vysvetlen ia, napriek všetkým
spomenu tým ťažkostia m a pro blémom , bola všeobecne pri jatá. Z náš
ho pohľadu je dôležité si vši mnúť najmä druhú a tretiu podmienku
adekvát nosti, teda pod mien ku prítomnosti u n iverzálneho záko na
a emp irickej verifikovatel'nosti. T ieto dve podmienky sa často poUži
vali pri zd ôvo dňovaní neodôvodnenosti teistických vysve tl en í.

R, >I M Sl

1.4. Model štatistickej relevantnosti (S-R)
Prvé tri modely nám poskyt ujú inferenciálne koncepcie vedecké
vysvetlenia. Takéto vysvetlenia pozostávajú z argumentov. Pre spo
menuré obmedzen ia takéhoto prístupu bol vypracovaný model štatis
Ilckej relevantnosti, ktorý pracuje s viacerými rozličným i pravdepo
,lllbnosťa mi. Vyhodnocuje sa pravdepodobnostný príspevok rozlič
Itych re levantných udalostí k výsledku . 15
Aj ten to model má svojich kritikov, ktorí poukazujú na to , že ne
'!Iožno stotožň ovať štatistickú relevan tn os ť a kauzálnu rel evantnosť.
Vysvetľujúca sila nejde so štatistikou, ale kauzalitou. Štatistická rele
vantnosť je údajne len medzikrokom ku hľadaniu, pripadne k nájde
Idu kauzálnych vzťahov.
C elkove možno hovo r iť o dvoch druhoch vysvetlení: "pokrýva
I',ce" modely a modely zvažujúce celkovú relevantnosť. Oba druhy
jl:ltria do tradície chápan ia vedeckého vysvetlen ia. Všeobecne existu
}I' na jednej strane jednotiaca alebo globálna tradicia a na druhej
k.lUzálno-mechanistická tradícia vedeckých vysve tľova ní. Tú prvú vý
l,lme rozpracoval Michael Friedmann, podľa ktorého naše chápanie
weta narastá (napred uje) so zmenšovaním počtu predpokladov. Veľ
~.(> množstvo pravidelností je zjednotených v teórii s malým počtom
r ,rcdpokladov. Tradícia takéhoto globálneho alebo celkového vysvet
\'I,vania má ťažkosť s vysvetlením prirodzenosti prírodných zákonov.
V Jruhej tradícii kauzálno-mechanického vysvetľovania sa p ozornosť
, ťlstTeďuje n a hľadanie príčin. Obme dze nosť tohto prístupu možno
hadať v ťažkos tiach s vysvetlením prirodzenosti p r íči n nosti.
Je dobré uviesť ešte dôležité rozlíšenie (Petra Railtona) medzi
t.leálnym vysveďujú ci m textom a vysverľujú c o u informácio u. Ideálny
vysvetľujú c i text zahrn uje všetky druhy vysvetlenia, všetky fakty, všet
l y kauzálne vzťahy a všetky skryté mechan izmy. lde o enormne ko m
I,lexný systém. Vysvetľuj úca informáci a je ohrani čeným, či astkovým
vysvetlením. V závislosti od publika a cieľa niekto môže u predn ostn iť
110
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to , č i ono vysvetlenie (globálneho alebo kauzálneho druhu). Vysvet
lenia sa však navzájom doplňajú a vytvárajú celkový obraz sve ta.
Takýto obraz vysvetlenia necháva priestor aj pre prípadn é teis
tické vysvetlenie. Pre dovšetkým uvedomen ie si obmedzeni kau zálno
deduktívnych systémov a hľadanie zjedn ocujúcich alebo globálnych
vysvetlení nevylučuje a priori kauzálne vysvetlenia teizmu. Pre väčšiu
úplnosť základného rámca ideálneho vysvetľujúceho textu si všim ni
me dva ďalšie druhy vysvetlenia, ktoré sú niekedy p riamo spájané
s teizmo m.

2. Vysveďovanie

V

biológií

Zmieňme sa teraz o špecifickosti vysvetlení v d isciplínach, ktoré
sa zjednocuj ú v biológii. Vysvetlenia v biológii zahrnujú všetky pre d
chádzajúce mod ely. Vynára sa tu však zvláštna ťažkosť, ako vysve tliť
a interp retovať finalitu v prírode. Proces, v ktorom n iektoré udalost i
ved ú k akémusi komplexnejšie mu cielu cez prechodné štádiá, sa nie
kedy opisu je termín om "funkcie". Napríklad vo výroku "srdce bije,
aby napo máhalo cirkuláciu krvi", funkc iou úderov srdca je zabezpe
čiť cirkuláciu krvi. Podľa Nagela a Hem pela je pojem funkcie reduko
vateľný do n om ologického vysvetlenia a nahraditeľný kauzálnymi
vzťahmi. Podľa L. Wrighta ro nie je možné a pojem funkcie je s účasťou
legitímne ho vedeckéh o vysve tlenia.

Existujú viaceré interpretácie finality (a teda aj funkcionality), z nich
sú najznámejšie dve: evolucion istická interpretácia a interpretácia
"musí sa to stať" . Finalistické vysvetlenia sú charakterizované deduk
tívno-fi nalistickým (D-F) modelom. Jadrom je princíp efektívneho
cieľa. Kritika tohto modelu upozorňuje na to, že nejde ani o analytický
princíp, ani o Ontický princíp. Nejde tu an i o platný empirický zákon.
N avyše, D-F model sa nedá empiricky testovať. V centre rozpravy je
H umova dichotómia faktov a hodnôt. Je ťažké vysvetliť, ako by moh li
n ovovzniknuté hodn otnejšie systémy späme kauzálne pôso biť na n iž
šie systémy.
Potom je len veľm i ťažké (aj keď nie nemožné) v súčas n o m J ialó
gu medzi vedam i a n áboženstvom skonštruovať argume nt, ktorý by
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fi nalitou prírody. V takomto argumente sa zvažuje pnI (1Tl111. , .. ľ
úmyslu Tvorcu, ktOry by akýmsi spôsobom z aprí čiň oval pH:clwJ 1101
komplexnej ší systém. Galvan pripomína, že k takejto hypotéze by
,~ me mohli pristúpiť, až keď sa ukáže, že príroda nie je intri nsicky fi
nalistická, čo sa podľa n eho nepodarilo. H ovorí, že Darwinova teória
poskytuje dostatočné vysvetlenie a preto si nevyžaduje ďalš ie teistic
ké vysvetlenie. Na tomto mieste treba pozname nať, že aj keď by prin
cíp finality bol súčasťo u prírody a vysvetlil by mnohé finalistické fe
nomény, jeho pr ítomnosť tiež volá po vysvetlení. A ru sa vytvára prie
stor p re ďalšie (teistické) vysvetlenie. Darwinova teória nedáva po
slednú o dpove ď o vývoji sveta a nevylučuje hypotézu teizmu.

3.

Vysveďovanie

vo vedách o

človeku

Posledným typom vysvetľovania, ktorý si chceme veľmi krátko
priblížiť, je vysvetlenie vo vedách o človeku a spoločnosti . Často sa
používajú O-S modely, kde je cieľom urč iť štatistické premenné, kto
ré vedú ku kauzá lnemu vysvetleniu. K takémuto em pirickému výsku~
mu treba dodať, že fenomény ľudské ho správania sú často vysvetľova
né v term ínoch túžob, c ieľov, úmyslov a vier. Ide o interpretatívne mo
dely ľudského správania. Najznámejší je model racionálnej volby a mo
del praktického usudzovania. Pri praktickom usudzovaní je napríklad
dôležitá túžba subjektu a jeho presvedčenie o tom, ako dosiahnuť to,
po čo m túži. H ovorí sa o pri ncípe inten cionáln cj efektívn osti, ktory
v tomto modeli zoh ráva podobnú úlohu, ako zohrával princíp efek
tjvneho ci eľa v D -F modeli. Rozdiel je tom, že princíp inten cionálnej
efektívnosti nie je proti Hu m ovm u zákonu dichotómie a preto nie
je proble mat ický.

Záver:

Možnosť

teisticko--vedeckého vysvetlenia

V posledných sto rokoch sa vedecké vysvetlenia stali všeobecne
nkceptovaným spôsobom poznávania. Ich prirodzen osť sa však men i
la. V šesťd e siatych a sedemdesiatych rokoch 20. sto ročia boli vedec
ké modely prepojené s univerzálnymi em pi ri ckými zákonmi a veri
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fikačným princípom. Postupným uvedomovan ím sí obmedzenosti
požiadavky (alebo kritéria) kauzálneho záko na a empirickej verifi
kovateľnosti sa otvárali väčš ie možnosti vzájomnéh o prepojenia ve
deckých teórií s te istickými. Modely vedeckého vysvetlenia alebo glo
bálnej kon e čn ej vedeckej teórie ponechávaj ú viaceré fakty nevysvet
lené (prečo je práve taká kvantita energie vo vesmíre , aká je, prečo
práve tento alebo onen zákon, a nie nejaký iný). T ieto fakty by mohli
byť vysvetlené teistickým osobným vysvetlením, podobným to mu , kto
ré sa používa v h umanitných vedách. Teistická teória môže pr iniesť
do celého vysvetlenia zjednod ušenie predpokladov a vysve tl iť inak
nevysvetlené a nevysvetliteľné výcho diskové body vedeckých teórii.

Veda a náboženstvo v bioetike
Peter VO LEK

S rozvoj om poznatkov nas táva vo vede neust ála špecializácia
.lromizácia. V jednotlivých disciplínach treba ísť čoraz viac do híbky.
rJ.l druhej strane sa ukazuje aj potreba prep áj a ť tieto poznatky nielen
\ rámci jed nej vedeckej disciplíny, ale aj interdisciplinárne. Bioetika
aktuálnym príkladom toho. Aj v nej sa stretávaj ú viaceré disciplíny.
I Jž samotný názov bioetika ukazuje, že sa v nej stretávajú ako základné
, 1 1~ciplíny etika a biológia. Etika je súčasť filozofie, tá patrí do hu
I nanitných vied. Biológia je súčasť prírodných vied. Pri bioetických skú
llianiach sa ukazu je ešte aj vplyv alebo dialóg psychológie, socioló
~ic, práva, teológie, politológie, žurnalistiky.
V tomto príspevku sa pokúsim metodologicky presnejšie určiť
vzájomný vzťah jednotlivých disciplín v bioetike, a tým aj vzťah vedy
a náboženstva v bioetike. Vedecká disciplína skúmajúca náboženstvo
je religionistika a vedecká disciplína, ktorá skúma svet, Boha a člo
veka, vychád zajúc z právd niektorého náboženstva či vierovyznania,
je teo1ógia.
Najprv si bu dem vší m ať vzťah etiky a bioetiky. jestvujú dve sku
piny názorov. Podľa jedn ej sku piny je bioetika s ú časťou etiky, apliko
vanej etiky. V tako mto chápaní sa etika rozlišuje na všeobecnú a apli
kovanú (praktickú) . Všeobecná etika určuje najzákladnejšie etické
normy a aplikovan á (praktická) etika urč uj e ich aplikáciu v rozličných
oblastiach života. P redstaviteľom tej to skupiny názorov je napríkllld
R. Hare. J Toh to modelu sa v zásade pridŕž ajú aj Beauchamp a C hild
ress, po dľa nich sa však r iešenie pripadov v aplikovanej (p raktickq )
l
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l-IARE, Ro: Medica l Ethics : Can che Moral Philosopbe r Help? In: ENGELHA It l ll ,
H. T. Jr.,SPIKER, S. F. (eds.): Phil.osophical Medical Ethics: l iS Natureand Si,l.rill l(Hti /li,:.
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etike neodvodzuje iba zo všeobecných n oriem, ale aj z iných kon
krétnych prípadov. Pritom nepreferujú jeden model alebo teóriu mo
rálnych noriem, ale skôr p ripúšťajú dôveru v spoločnú moralitu, teda
v koherenciu morálnych noriem, ktorá po ch ádza z inštitúcií, indiví
du í a kultúr, ako aj riešenia jed notlivých prí padov (kázusov).2
Po dľa d ruhej skupiny náz orov je bioetika samostatná vedecká
discip lína, lebo mnohé svoje zásady nemá odvodené z etiky. N apríklad
Thomasma uvád za tri normy bio etiky, ktoré podľa neho n emožno
odvodiť zo všeobecnej etiky: 1. zásada neškodiť, 2. zásada rešpekto
vať zraniteľnosť tých, ktorí sú objektom lekárskej starostlivosti, 3. zá
sada rešpektu osoby.3Túto tretiu zásadu niektorí uvádzajú pod názvom
rešpekt auton ómie 4 a pre ň u sú podstatné dve podmienky: 1. slobo
da (nez ávislosť od ko ntrolných inštancií), 2. akcieschopnosť (schop
nos ť intencionálnych skutkov). V takomto význame sa však rešpekt
osoby a rešpekt autonómie nemusia zho dovať, lebo osoba sa môže
ch ápať aj v širšom význame. Z troch zásad, ktoré uvádza Thomasma,
je tá tretia odvod i teľná zo všeobecnej etiky,5 lebo predstavuje vše
obecne uznávanú zásadu, a prvá a druh á sa dajú odvodiť z tretej zása
dy. Tým sa ukazuje, že bioetika je vo svojich všeobecných zásadách
závislá od všeobecných etických princípov.
N a určen ie vzťah u vedy a nábožens tva v bioetike som si stanovil
nasledujúci postup. Vyjde m zo vzťahu týchto disciplín pri jedno m
probléme bioetiky a budem sa usilovať ho rozš íriť aj na iné prob lémy
a oblasti. Konkrétne začne m analýzou vzťahu filo zofie, teológie, me#
dicíny a biológie na probléme určen ia smrti človeka.
Pri analýze argu mentov o hľad om mozgovej smrti autori zvyčajn e
rozlišujú štyri roviny, na ktorých sa argum entácia odohráva: 6
2

BEAUCHAMP, T L., C I-IILDRESS, J. F.: Principles of Biomedical Ethícs . 5th ed.

Oxford : Oxford Unive rsity Press, 2001, 8. a 9. kapitola.
THOMASMA, D. C : The Possibility of a NOTmaríve Ethics. In: Em , V (ed .):
Moralrheologisches }ahrbuch. 1. Bioerhische Probleme. Mainz : Manhias-Gru n ewald,
1989, s. 139-150.
~ BEAUC HAMP, T L, CH ILD RESS,]. F.: Principles of Biomedical Erhics, s. 57-5 8.
sON DOK,]. P.: Bioe{ika, biocEchnologie a biomedicína. Praha, Triton, l OOS, s. 13 .
" VOLLMANN, ].: Das Hirntodkri terium heutc : Begriffsklärung und me d izi n ethi
sehe Kontroverse. In: SCHLICH, T. , WIESEMANN, C. (Hrsg.): H irntod : Zur
J

1. Rovina atribútov - kde sa hľadá o dp oveď na otázku "Kto je (kl
\l·k?" . V nej ide o to, nájsť pods tatu čl oveka a čo sa v ňom pri smrti
,.dohráva. Patrí do kompetencie filo zofie a teológie.
2. Rovina definície - nevyhn utne vyplýva z prvej roviny, z určen i a
,ubjektu smrti.
3. Rovi na kritéria - musí sa o rientovať z predchádzajúcej defi
Il lete smrti . C elková s mrť mozgu určuje za kritérium smrti nezvrat
IlÝ výpadok funkcie celé ho mo zgu . Patrí do oblasti prírodných vied
I medicíny.
4. Rovina testovania - skúma, či kritérium smrti je u daného
\ k>veka sp lnene, teda či s mrť nastala. Ide o diagnostiku, čiže o urče
I de smrti. Patri do oblasti medicíny a prírodných vied.
Touto analýzo u argumentácie sa približuj ú oblasti a h rani ce
Il·dnotl ivých vedeckých disciplín. Ich vz ťah a závislosť mo žno uvies ť
\ nasledujúcej schéme:
Schéma 1: Interdiscipli nárna z ávislosť fil ozofie, teológie a medi
I fny (U je symbolom pre logickú odvo d iteľnosť, t , ~ je symbolom pre
prime ranosť). 7

rovina arribúrov
tll.}wfin , teológia

obraz čl oveka

U
rovina definície

definícia smrri

t
Itltt!rcl isc iplinarny d ialóg

primer a no s ť

~

1 .1~d i dna,
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Kulturgeschichte der ToJesfť..mteUung. Fran kfurt am Main: Suhrkamp, 2001 , s. 4.... 
65. 48- 49. Vollma nn ud áva svoje n ázo ry pod vplyvom náw rov Yo ungner:l, Ra·
letta a Kurthenn , lin keho a Moskoppa. POTOV. YOUNGN ER, S. J., BARTl 1:
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Do roviny d iagnózy patria základné kritériá mozgovej smrti, ako
klinické a elektro fyziologické kritériá mozgovej sm rti. Tieto kritériá
sa rozvojom vedy stále spresňujú. 8 S rozvoj om medicíny sa aj spresňu
jú a doplňujú. Treba si vš imnúť, že nie sú jednotné. To sa odráža aj
v legislatíve jednotlivých krajín. Práve táto n ejed notnosť diagnos
tických kritérií, ale aj ľubovoľnosť ich výberu podľa zákonov v USA
vedie niektorých autorov ku kritike názoru o celkovej mozgovej sm rti
ako smrti človeka.
E. T.: Human Dea th and High Technology : The Failure of the Whole-Brain
Formulation. In: A nnal.s of lnternal Medicine, roč. 99, 1983, s. 252-258; KUR
THEN, M. , LIN KE, D. B., MASKOPP, D .: Teilhirntod und Ethik. In: Ethik in der
Medizin, roč. 1, 1989 , s. 134-142; ROSEN BERGER, M .: Vo n disziplinären
Grenzen und interdisziplinären Brucken : Anmerkungen zur aktuelien Diskussion
um das H irntodkríterium. In: HÓGLlNGER, G., KLEINE RT, S. (H rsg.): H imtod
und Organrransplantation. Berlin; New York: de Grll yter, 1998, s. 73 - 82. Niektorí
autori spájajú prvú a druhú rovinu do jednej rovi ny, napr. MUN ZAROvA, M. :
Etické problémy transp1antace orgánu. In: Dialog Evropa XXI, roč. 12, r. 2002,
Č. 1-4, s. 61-66, 62. Iní zasa udávajú tri roviny, pričom nespomínajú prvú rovinu
(napr. STOECKER, R.: Der Hirntod-Debatte aus philosophischer Sicht. In:
BOND OLFl, A., KOST KA, U., SEELMANN , K. (Hrsg. ): Hirntod und
Organspende. Basel: Schwabe, 2003, s. 49-69, 49-50; BERNAT, J. L.: A defense
of the whole-brain concept of death. In: Hastings Center Report, roč. 28, 1998,
č. 2, s. 14-23).
7 ROSENBERGER, M.: Von diszipliniiren Grenzen und interdisziplinären Brucken :
Anmerkllngen zur akruellen Diskussion um das Hirntodkriterium. In: HOGLIN
GER, G., KLEIN ERT, S. (Hrsg.): Himrod und Organrranspla nra tion, s. 73-82,75.
8 BOŠMANSKÝ, K., M OJZEŠOVÁ, M., ŠTEFKO, A.: Mozgová smrť - kritérium
smrti človeka. In: Aera Faculraris Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis,
roč. 1,2001, č. 2, s. 150-156, 153-156;ANGSTWURM, H.: Der Hirntod aus
ärztlicher Sicht. In: BONDOLFI, A, KOSTKA, U., SEELMANN, K. (Hrsg.):
Hirnwd und Organspende, s. 27 -33; BERNAT J. L.: A defense of the whole-brain
concept ofdeath. In: Hastings ('..em er Report, roč. 28, 1998, č. 2, s. 14- 23; HENNE
MAN , E. A, KARRAS, G.: Determiníg Brain Death in Adults: A Guidelines for
Use in C ritical Care. In: Critical Care Nurse, roč. 24, 2004, č. 5, s. 50-56; KEOG H,
A T ,AKHTAR, T. M.: Diagnosis brain death : The importance of documen ting
clinical test results. In: A naesthesia, roč. 54, 1999, s. 81-85; SCHlAKE, H.-P.,
ROOSEN, K. : Der Hirntod - Tod des Menschen. ln: HÓGLINGER, G., KLE!
NERT, S. (Hrsg.): Hirntod und OrgantTansplamarion, s. 25-55; W I]DICKS E. F.:
The diagnosis ofbrain death. In : New Englandjournal of MediL inť , ro{:. 344, 2001,
s. 1215-1221 ; C HANG , M. Y, McBRIDGE, L A., FERGUSON, M. A : Va
riability in Brain Death Declaratio n Practices in Pedianic Ilclld Tr:ltlm ~ Patients.
In: Pediatrie Neu rosurgery, roč. 39, 2003, s. 7-9.

Pri schematicko m znázorne ní tejto analýzy rovín argumentácie
možno všimn úť, že zhora nadol klesá všeobecnosť a rastie parti
I lIlárnosť. Súvisí to s charakterom jednotlivých disciplín a ich m etód
,kúmania. Ako z d ôvodniť jej oprávnenosť? K eďže pri určovaní smrti
I loveka hrá svoju úlo hu aj celkové cháp ani e človeka, nemožno ho
,. bísť. Definícia smrti človeka zasa závis í od celkového chápania
I !oveka. A k sa totiž človek cháp e ako zložený z tela a duše, tak sa za
. Ill r ť určí oddelen ie duše od tela. Takýto ko ncept človeka a definícia
.. mni sa nachádza v náboženských názoroch na človeka, ako aj v ich
'~'olog ickom spresnení , č i v niektorých filozofických systémoch ovplyv
nených kresťanstvom alebo inými náboženstvam i. Ak sa za človeka
ol

pokladá iba naj dokonalejší ž ivočíšny organizmus na zemi, tak sa za
mrť určí ukon če nie života organi zmu ako celku. Takýto obraz čl ove
ka poskytuj ú filozofické systémy ovplyvnené naturalizmom, fyzika
lIzmom alebo materi al izmom. V obidvoch prípadoch patria tieto úlo
hy filo zofii , teológi i, kuJtú re alebo náboženstvu, a až takéto celkové
obrazy človeka a definície sm rti sa stretávajú s biologickými a med icín
8kymi poznatkami. 1m zasa patria tie dve nižšie roviny argumentácie,
II to určen i a kritéria smrti a d iagn ostikovania smrti podľa tohto
kritéria. Takouto analýzou sa ukázalo členenie argumentácie určen ia
smrti za oprávnen é. Na tieto analýzy n adväzujú etické hodnotiace sú
dy o mo rálnej d ovolenosti aleb o nedovolenosti určitých ľudských ko
naní, ktoré vyplývajú zo zásad ich tvorby podľa toho, aký etický sys
tém sa zvolí a zdôvod ní ako potrebný na ich hod n otenie.
Teraz skús im toto delenie rovín argumentácií rozšíriť aj na inú

oblasť a preskúm ať, či je oprávnené ju tam použiť. Ďalšou veľmi dô
ležito u oblasťou bioetických diskusií sú problémy d otýkajúce sa po
života. Medzi ti eto problémy patr i umelé oplodne
nie, pokusy n a ľu dských embryách, pre dimplantačná diagnostika,
prenatáln a diagnostika, umelé potraty.
Pr i analýze argum entov ohľad o m poč i atk u ľu d ského života možno
rozlišovať takisto štyri roviny, na ktorých sa argu mentácia odohráva:

čiatku ľudské ho

1. Rovina atribútov - kde sa hľadá odpoveď na otázku, kto je člo
vek. V nej ide o to, n ájsť podstatu člove ka a čo sa v ň om pri vzniku
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ľudského

života o dohráva. Patri do ko mpetencie filozofie a teológie.
2. Rovina definície - nevyhnu tne vyplýva z p rvej roviny, z urče
nia subjektu vzniku života.
3. Rovina kritéria - musí sa orie ntovať z predchádzajú cej definície
vzniku ľu dského života. Patrí d o oblasti prírodných vied a medicíny.
4. Rovina testovania - skúma, či kritériu m vzn iku ľud ské ho živo
ta je u dan ej biologickej entity splnené, teda či vznik nastal. Ide o dia
gnostiku, čiže o určenie vzniku ludského života. Patri d o oblasti me
d ici oy a prírodných vied .
Touto analýzou argum entácie sa p ribližujú oblasti a hran ice
jedn otlivýc h vedeckých d isciplín. leh vzťah a závislosť možno uvi esť
v nasledujú cej schéme:
Schéma 2: Interdisciplinárna závislost filozofie, teológie a medi cíny

(JJ je symbolom pre logickú o dvodíteľnosť, t J, je symbolom pre
primeranosť)

rovin a arribútov

obraz č love ka

U

filozofi a, teológia

rovina definície

mi a h odnotami.
Na tvorbu etických úsu dkov v bioetike ako interd isciplinárnej
vedeckej disciplíne navrh uj e Dietmar M ieth kon duktívnu m etódu. lZ
Konduktivna metóda predstavuje sekvenciu krokov postupU, ktorá
má etickému úsudk u poskytn úť plauzi b ilitu , preskúšateľnosť a tým aj
možnú falzifikáciu. Táto sekven cia krokov postupu začína zo skúsen os

kriténu m vzniku ľu dského života

ti a podľa Mietha sa dá opís ať týmito krokmi:
1. herme n eu tika pred poch openiaj
2. p oznanie závažných vecných stavOVj

primeranosť

~
rovina kritéria
m ed icína, priro dné vedy

U
rovina testovania

I Il ie a vaj íčka, čí m vznikne zygota. "Zygota je prvé a n ajjedno duchšie
"yvojové štádiu m všetkých mnohobunkových organiz mov, vrátane
I Iuveka."9 ľudský genó m je j e d inečný, má h o iba človek, a má h o zy
I~o[a od dokončenia oplodnenia. Zygota sa vo svojom vývo ji delí na
Lkérske bunky a do ôsmeho týždňa po oplodn en í hovorí me o ľudskom
.mbryu , o d ôsmeho týždňa o p lode. 10 Do štád ia 4 buniek je ľu dské
\.mbryo ešte bi o logicky heteronó mne, riadenie jeho vývoja vlastnou
j~énetickou výbavou sa ešte nezačalo , to sa začína až od štádia 4 bu niek,
I, ed' je už biologicky autonómne. Do štádia 8 buniek sú všetky bunky
ft1dského e mbrya ešte totipoten tné (mohli by sa z nich vyvinúť bunky
všetkých ľudských orgánov), poto m sú už len pluripotentné (mohli
hy sa z nich vyvinúť bunky niektorých ľudských orgánov). Il
Na základ e týchto a ďalších po:matkov z embryológie potom n ad
väzujú etické úsudky o potrebe och rany ľudských embryí (a p lodov)
alebo o dovolenosti ích p oužitia. Tieto úsudky patria už do oblasti
.tiky, ktorá n a tvorbu etických sú dov p oužíva aj určité všeobecné zá
sady, vychádzajú ce z analýzy d obra, etického hodnotenia ľudského
konania. Môžu byť ovplyvnené aj určitým i n áboženskými presvedče
niami a n ázormi, ale sú určite ovplyvnené svetonázo rovými postoj

definicia vzn iku ľudskéh o živom

f
in",rdisciplinárny dialóg
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vyhlásenie ( ur čovanie ,
diagnostika) vzniku ľud ského
života

KAPľELER, K , POSPÍŠ1LOVÁ, Y.: EmOryol.ógía človeka . Martin : Osveta, ZOO l, s. 48.
K1\PPELER, K., POSPíŠIlOVÁ, V: EmbryoLógia čLoveka, s. 119- 122.
n BODDEN-HElDRICH, R., CREMER T., DECKER, K., HEPP, H., ]ÄGER. w.,
RAGER, 0 ., WlCKLER, W.: Beginn und Emwicklung des Menschen : Ärzdich
klinische Aspekte. In: RAOER, o. (Hrsg.): Begi nn, Persona!i tät und Wu rde des
Menschen. Freiburg; Mi.inchen : ALber , 1998, S . 15-1 59, 70- 72 .
11 MIETH, D.: W as wollen wir konnen l Et hik im u ica lter der Bioccchnik. Freiburg im Br.;
Ba5el; W ien: Herder, 2002. S. 66-67.
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Kritérium vzn iku ľud ské h o života podľa tejto sch émy určuj e bio
lógia s pomocou ostatných prírod ných vied a techn iky. Vývojom člo
ve ka sa zaoberá embr yológi a. Podľa štandardnej vysokoškolskej u čeb
nice embryo lógie človek štan dardne vzniká oplodnením vaj íčka sper
m io u. Proces oplodn enia je dokončený splynutím prvojadier sper-

IH

I
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3. pres kúšanie eticky významných orientácií zmyslu a im zodpo
vedajúcich úsudkovo ho dnotách
a) v rámci diskurzu jednotlivých vied alebo výskum u,
b) v rámci diskurzu životnéh o sveta a spoločn osti;
4. racionalizácia alternatív (návrhy majú byť upravené do naj
lepšej možnej fo rmy argumentov);
5. zvážen ie priorít na konštitúciu správneho morálneho úsudku.
N áslednosť krokov nemusí postup ovať nevyh nutne v tomto p o
radí. Táto se kvencia krokov sa osved čila v bioetických prácach vy
pracovaných v T ubingene. Okrem toho ich alternatívy sa ukazujú
ako nedostatočné. Či už ide o jednod uché zváženie výhod a nevýhod
bez vyjasnenia nevyhn utných predpokladov, ktoré ni ečo u rčujú ako
výhodné a iné ako nevýh odné, alebo v pr ípade de dukcie, ktorá ne
obsiahne šírku problémov, či redukcie n a základné etické otázky, kto
ré konkrétne pr ipady používajú iba ako ilustrácie.
Možnosť ovplyvnenia postojov pri hod noten í ľuds kých skutkov
n áboženským i alebo svetO názorovými názo rmi sa ukazuje v 3. - 5.
kroku konduktívnej metódy po d ľa Dietmara M ietha. Tieto postoje
by teda nemali pr iamo ovplyvňovať b iologické skú man ia. Ak by sa
tak stalo, išlo by o ich neadekvátne použitie. Niektorí dnes argumen
tujú tým, že do určitého štádia vývinu ľu ds kého embrya alebo plodu
nevieme určiť, či je to už jedinec. To preto, lebo ešte môže vzniknú ť
dvojička (do 14 dní od oplodnenia) alebo môže prisť k fúzii, spojeniu
dvoj ičiek. Biológia teda hovorí, že človek vo svojom ranom štádiu vý
vinu vzn iká op lodnením vajíčka spermiou . Nehovor í, že vzniká ten
to konkrétny človek, ktorý dorástol n a dosp elého jedin ca. Iní fi lozofi
zasa tvrdia, že chráni ť treba osobu , ale ľu dské embryo a plod ešte nie
je osobou, lebo ne m á vedomie seba samého a záuj my do budúcnosti.
Potrebu ochrany alebo dovole nasti použitia či zabitia jedin ca už hlása
etika, alebo bíoetika, ktorá môže byť ovplyvnená aj náboženstvom,
či svetonázorom . Pri týchto rozhodnutiach treba zvažovať, kedy je
dovolené zab iť ľudské ho jedinca. Všeobecne akceptovaný n ázo r je,
že iba v prípade nespravodlivého napadnutia alebo vojny. N iektorí
tvrdia, že právo volby ženy má prednosť. Tu treba zvažovať d ôlež itos ť
jednotlivých zásad a nor iem a porovnávať ich prednosť. T ieto pro

blémy som tu iba stručn e n ačr tol a priblížil som znh l"I.!lIi' Ili
jednotl ivých vedných disciplín k ich riešeniu.
Na mno hé d nešné problémy b ioetiky nemajú nahlJ! I.:IIIW
poveď vo svojich posvätných textoch, ktoré vzn ikli v davl)l.:jlil 1 11111111
losti, keď tieto problémy a pozn atky ešte nejestvovali. Prctll 1111111111
náboženské sp o ločn osti odvo dzujú svoje názory zo všeobecn t:jškh 1 11 ,
dem, pričo m veľmi často používaj ú len samotný ľud ský rozu m. "l \I .~ :l
ukazuje filozofia ako most medzi vedou a náboženstvom. Do týC hi ll
debát však zasah uje aj lobing kapitálu, ktorý chce financovať výskum
bez ohľadu na to, či o jeho dovole nosti existuje všeobecný súhlas.
A tak sa často odvoláva na zásadu, že to , čo je techn icky možné, je aj
morálne dovolené. Tým nerozliš uj e teoretickú a praktickú modali tu,
čo predstavuje vážny nedostato k v etickej argu mentácii. Preto má
v dialógu vedy a náboženstva v bioetike ne zastupi teľné miesto filozo
fia ako most, kto rý ich spája a premosťuje, a ktorá umožňuj e hľadať
lO, čo je spol o čné všetkým, čo používajú ľudský rozum .
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Hartshornova obmena
ontologického argumentu
Ras tislav NEMEC

H artshornov pokus o nové uvedenie o mologického argumentu
hy sme mohli predstaviť z rôznych aspektov. V tomto článku Hartshor
novu reflexiu Anzelmovho ontologického argumentu zvýrazním na
aklade niektorých jeho raných článkov a statí. Predtým ešte treba spres
niť niektoré terminologické otázky.
Primárne nás otázka "Anzelmovho dôkazu" zaujima z dvoch hľa
disk. Predovšetkým, Anzelmov argument treba chápať ako dlhú niť
tTad ície, na ktorú sám nadviazal a ktorú i upravil a doplnil. Mal pred
chodcov, pravdaže, v miernych úpravách a odtienkoch . Prvú podo
bu tohto dôkazu nachádzame už u stoikov. Svet (mundus) sa totiž dá
porovnať s Bohom, platí o ňom, ako hovorí Cicero: "n ihU praesta
hilius, n ihil pu1chriu s, nec solu m nihil est, sed ne cogitari quid em
quidquam melíus potest"J . Aj Seneca sa v tomto zmysle usiluje n áj sť
primeraný pojem Boha: "A čo je to Boh! Všetko, čo vidíš, i všetko ,
čo nevidíš. Len potom Boh dosiahne svoju vei1wsť (magnitudo), nad
ktorú n ič väčšie nemožno pomyslieť (qua nihil maius cogitari potest),
ak sám je všetko (si solus est omnia), keď udržuje celé svoje di elo
zvnútra i zvonka (si opus suum et intra et extra tenet). " 2 Aj Augustínov
retorzívny dôkaz z pravdy by sme mohli interpretovať na základe onto
logického argum entu. Najvyššia pravda je to , čo je rozum u n adrade
ne. Rozu m, ktorý sa pri tomto argumente reflektuje, nie je nej akým
konšrruktom , ale dynamicky činným rozumom , ktorý si pri sebare
flexii primárne uved omuje svoju vlastnú existenciu - čo je však už
I

CICERO, O prirodz.enosti bohov II , 18; pOTOV. 19-21 : "nielenže nejestvuJt: nič lepšie,
nič

krajšie, ale nič lepšie si nevie me ani predstaviť".

z SENECA: Nar. quaest. L Praef. 13: "qua nihil maius cogitari potesr. .."
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odkaz na interpretá ciu Anzelmovej m yšlienky. Toto uved omenie si
seba samého, a tým aj svojho bytia musí obsahovať aj on ú silu p rav
dy, ktorá bezpod mi enečne tiahne rozum a zároveň m u zos táva nad
radená. Augustínove závery možno chápať v to mto zmysle. Zdá sa, že
Anzelma ku vlastnému dôkazu podnietil práve on. Pôvodn á podoba
pojmu Boha ("id quo maius cogitari no n potest") sa nachádza v De
lib. arbitTio 11, 54, kde sa Boh definuj e ako ten "quo est nullus superior"
a kde sa ďalej piše: "len toho môže m uznať za Boha, o ktorom viem,
že okrem neh o nejestvuje nič väčšie"3. Na iných miestach Augustín
definuje Boha ako "úplne n ajvyššie dobro, n ad ktoré n ejestvuje nič
lepšie a ani nič lepšie sa nedá pomys lieť"4. Z tohto krátkeho dej inného
pohľadu sí mu síme ujasniť, že Anzeimovým ontologickým d ôkazom,
ktorý sa dal inšpirovať rôznym i trad íciami , nazývame len systematické
spracovan ie a analýzu, ktorú vykonal v di ele PTOslógion predovš etkým
vo dvoch stránkach tohto dôkazu: existencia Boha, ktorá je viac ako
a v nevyhnutnosti jeho existencie, ako uvi díme nižšie.
D ruhým bodo m , ktorý si m us íme vyj asniť, je myšlienka, s ktorou
pride Norman Malcolm a ktorú prevezme aj Charles Hartshorne.
O baja totiž zhod ne tvrdia, že neexistuje jeden Anzelmov argument,
ale dva. 5
)A UGUSTIN , De libero arbitrio II, 55: "Hune plane fatebor deum quo nihil superius
esse constiterit podobne ďalej v De doctr ina christiana I, 7. 16. Po rov. ďalej text
(54): "Ak by sme naš li niečo, čo nielen existuje, ale aj presahuje náš rozum, bol by
si toto niečo nazval Bohom - hoci by to mohol byt naozaj Boh? C..) Zdá sa mi, že
Bohom by sme nemaL nazývať to, čomu je podriadený môj rozum, ale čomu nič nie
je nadriadené (quo et nullus superior)" (54) (podobne pozri: De doctrina christiana
I, VII, 7). Respektive text: "Ak zisr:íš, že nášmu rozumu je nadradené len to, čo je
večné a nemenné (aeternum atque inco mmm abile), aj potom to b udeš chcieť na
zvať Bohom? (... ) Ak samotný rozum (... ) sám zo seba zobraZUje niečo večné
:l ,'lĽmenné, potom musi tietO obe priznať, že je podriadený tOmu ro súrnu a že ním
je Boh" (SSn). "Stačí teda, keď dokážem, ic jestvuje niečo, o čom pripustiš, že to nie
je ani Boh, ale ani, že to, čo by mu mohlo byt nadradené, je Boh" (De libero
arbitrio, 57). "Lebo ak jestvuje niečo ešte vznešenejšie, je tým vznešenejším len Boh.
Ak nie, potom touto pravdou je sám Boh" (153).
4 AUGUSTIN US, De moribus &:c/e:;iae catholicae II, ll, 24 "summum bon um omnino,
et quo esse aut cogitari me1ius nihil potest". Podobne k tomu po rov. BOETHIUS,
Conso!. Philos. III, 10: "id, quo meli us n ihil esr" (to, od čoho nič lepšie nejestvuje).
5 MALCOLM, N. : Anselm's OntologicalArg uments. In: The Philosophical Review, roč.
69, 1960, č. Is. 41n: ,,1 believe that in Anselm's Proslogion and Respons io edito-
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Podľa tohto názoru Anzelm predstavil dva argumenty - prvý v dľLI
hej kapitole PTOslógia a dr uhý v lll. kapitole. Konkrétnejšie tieto Mg\!
menty znejú:
"Boh je tým , od čo ho si nič väčšie nevieme predstaviť. To, od čo
ho si n ič vyššie n eviem e preds taviť, nemôže byť iba v mysli. Keby to,
nad čo ni č väčšie si nemožno mys lieť, bolo iba v mysli, potom by bolo
nie čím , od čo h o väčšie si mô žeme predstaviť. To je však spor. To, od
čoho si nič väčš ie n evieme predstaviť, existuje tak v mysli, ako aj v sku
lo čn osti." (ll. kapitola)
Druhý argument podľa Malcolma znie: "Môžeme si myslieť, že
existuje niečo, o čom nie je m ožné myslieť, že neexistuje. Toto je
väčšie než to, o čom si m ôžeme predstaviť, že môže neexis tovať. Ak
sme sch opní p omysl ieť si o tom, od čoho nič väčšie si nevieme pred
s t aviť, že neexistuje, po tom to, od čo ho si nič väčšie ne môžeme pred
staviť, nie je tým , od čoho nič väčšie si nevieme predstav iť" " (lll .
kapitola)
V skratke by sme m ohli pove dať, že p rvý argument tvrdí, že
existencia je vlastnosť, ktorá je viac ako n eexistencia (idea), kým dru
hý tvrdí, že nevyhnutné bytie je doko nalosť a tá musí existovať. Mal
colm a H artshorné sa dom nievajú, že prvý argument je tautologický
7
il len ten druhý je oprávnený. Práve tento argu ment zavrhol aj Kant.
Ako hovorí Malcolm, tento argu ment z Proslógia 2 je mylný, pretože
tvrdí, že existencia je dokonalosť (teda spolu s Kantom kritizuje tvr
denie "existencia je reálny predikát"). U dáva aj príklad: Kráľ by mal
túžbu , aby jeho d"alší kancelár bol znalý, rozhodný, mal dôvtip. Bolo
by však smiešne, keby sme dodali, že krá ľ tÚži po kan celárovi, ktorý
by existoval. "Predpokladajme, že dvaja kráľovi radcovia A a B by

h

ris the re are two differcnt pieces of reasoning which he did not distingu ish from
one ano the r, and that a good deal of light may be shed on the philosophical
problem of ' the onrological argu ment' if we do distinguish them."
HART SHORNE , Charles: T he Logic of O ntological Argument. In: The Journal of
Philosophy , roč . 58, 1961 , č. 17, s. 471. Hartshorne však kritizuje Malcolma za
.,konceptuálnost"' obľadom .,dôkazu" Božej existencie: .,Malcolm's rebuttal, lTOUgh
an attc mpted distinction be tween »concrere« and »contingem. does not meet the
d iffi culty. God's rea lity must be more than can be contained in a mere empry
defi nition, cou ched in general te rms like »that«, .rhan which«, .nothing«..."
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Malcolm ova verzia:
mali. načrmút opis najdokonalejšieho ka n celára, akeho si vedia pred
stavi ť, a oba ich opisy by sa zhodovali - s tým rozdielom, žc radca A by
do svojho zozn am u uviedol existenciu takéhoto kancelára a radca
B nie (...) osoba, ktorá by vyhovovala opisu radcu A by n utne vyho
vovala opisu radcu B a nao pak!"RTeda p odľa oboch autorov nie je
d okonalosťo u existencia (zdôrazňovaná v prvom argumente), respek
tíve pre to-ktoré bytie nie je dôležitá omn iperfekcia ( doko n alo sť po
každej stránke), ale "Iogická nem ožnos ť neexistencie"9 alias nu tná
existencia. "D o ko n alosť je »to nescu d zi teľné v existencii« - teda pre
dibt obsiahnutý v predikáte, dokonalosti." lO H artshorne predovšet
kým kritizuje k lasickú argumentáciu teizm u, ktorá je z viacerých "cha
rakteristík" Boh a neprijateľná. II (Z čas ovéh o hľad iska sa nemôže me
bližšie za o berať Lewisovo u snahou o "rehab ilitáci u" tohto "prvého"
argumen ru. lZ )
Druhý argu men t štruktúrovali Malcolm a Hartsh ome odlišne,
ale s podobnými závermi:

1. (3 x) Px - N (::J x) Px

Existencia dokonalosti je len n evy
hnutná.
2. ~N (x) Px - N ~N(3 x) Px N eexistencia dokonalosti znamená
jej nevyhnutnú nie-nevyhnutnosť (mo
dálny status - čiže platí, že je stále
n evyhnu tná) .
3. N ~ N(x)Px -----+ N ~ (~x)Px Nevyh nutná nepravdivosť ko nze
kventu predstavuje n utnú nepravdi
vosť antecetendu (l a modálna for
ma modus tollens).
4. N(3 x)Px v N ~ (3 x)Px
D okonalosť buď existuj e, alebo nie
je jej dokonalosť možná (tautológia
a 2,3).
5. ~ N - (::Jx)Px
Existencia dokonalosti nie je nie
možná.
6. N(3x)Px
Doko na losť exis tuj e nevyh nutne
(4 , 5) .

Hartshomov dôkaz zahŕňa tieto propozície:
KANT, 1.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Naklad ateľstvo Pravda, s. 374: "Keď si
teda myslím nejakú vec s akýmikolvek a koľkým iko ľve k predikátmi (oo .), pridan ím
,Táto vec jestvuje' sa k n ej nič nepridá. Lebo potom by neexistovalo to isté, ako so m
myslel v pojme, ale viac, a nemohol by som povedať, že exisruje práve predmet
môjho pojmu ... "
8 MALC OLM, N.: Ansdm's Ontologicai Arguments, s. 44.
9 MALCOLM, N.: Anselm 's Ontological Arguments, s. 46.
IO HARTSHO RN E, Ch.: 111e Formal Validity and Real Significanee ofthe Ontological
Argument. In: The Philosophical Review, s. 228.
II Hlavne v oblasti vzťahu T30h - svet (ako protipóly) či vlastnosti, ktoré navodzujú
myšlienku "statického" Boha. Po rov. HART SHO RNE, Ch.: Pi'irozená theologie pro
naši dobu. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 35n. Na podob né ťažkosti pou kazuj e aj
Rojka pri porovnávaní bezčasovej koncepcie Božej a S\\'.inburnovho Boha exis
tujúceho v čase. Po rov. ROJKA, L: The Etemity of God. Trnava : Dobrá k niha ,
2005, kap. ll.
II Levvis prináša "logické tvrdenie o tom, že z hľadiska možných svetOv je možn é, aby vo
svete W existovalo také bytie X, ktoré by bolo v da nom svete W ro " najväčš ie
možné". Z tohto aspektu vyplýva, že v prípade možného sveta môže byť dané bytie
"väčši e ako" naj väčšie možné bytie v inom svete.
7

1. q => Nq
2. Nq v - Nq
3. - Nq => N -Nq

4. Nq vN~Nq
5. N~Nq=>N~q

6. Nq vN- q
7. - N - q

8. Nq

Anzelmov p rincíp: Do konalosť nemôže byť
kontingentná.
P rincíp "vylúče nia tretieho" .
(Beckerov posrulát: Modálny status je num ý.)
Vyplýva z (2),(3).
Vyplýva z (1): N utná nepravdivosť ko nzekventu
predstavuje n utnú n epr avd ivosť antecedentu.
Vyplýva z (4), (5).
Intu itívny posru lát (nebo dôsledok iných teis
tických argumentov): "Dokonalosť nie je ne
možná.
Vyplýva z (6), (7).
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9. Nq => q
10. q

Ax ió ma modälnej logiky.
Vyplýva z (8), (9).

Záverom tohto argumentu je, že nutnosť je nutná, respektíve, že
ak by aj nutnosť (či n utná existen cia) nebola nutná, bola by možná 
preto, či je možná alebo nutná, nutne jestvuje. Purtillovými slovami:
"Akje možné, že propozícia je pravd ivá, po to m je n ume možné, že je
pravdivá ... "13
H artshornov argument je pos tavený na nesúlade dvoch pojmov
n evyhnu tného bytia. Rozdiel medzi n imi je dôleži tý pre objasnenie
idey Boha a predstavuje jeden z plodných bodov aj v prípade, že by
tento samomý argument padol. Týmito dvoma pojmami je logická
nevyhnutnosť a ontologická či fakti cká nevyhn utnosť. Dnešná filo
zofia vn íma logickú nevyhnutno sť ako koncept, ktorý sa aplikuje len
n a propozície. Pro pozícia je logicky n evyhn utná, ak je pravdivá n a zá
klade významov termínov, ktoré ju tvoria. A základný empiristický
princíp znie, že existe nčné propozície nemôžu byť logicky nevylm utné.
Ak by sme to povedali inak, či daný druh entít existuje alebo nie,
je otázka skúsen osti a nie otázka jazykových pravidiel. V tomto zmysle
je "logicky nevyhn u tné bytie" n eprij ateľné , pretože by znamenalo, že
existenčná propozícia "Boh jestvuje" jc logicky pravdivá či pravdivá
a priori.
"Anzel mov princíp", kto rý H artshorn e používa ako prvú p rem i
su, netvorí tvrdenie, že Boh je logicky nevyhnu tné bytie (v dnešnom
zmysle), ale že Boh je ontologicky (fakticky) nevyhnutné bytie. Pre
Anzelma bolo jasné, že "bytim, od ktorého si nevieme predstaviť nič
vyššie", myslel bytie, ktoré existuje bez počiatku a konca, jestvuj e vždy
ako celok ( čo bolo v scholastike opisované termíno m "aseita").
V tomto zmysle môžeme oprávnene tvrd iť, že Božia existencia je
ontologicky buď nevyhnu tná alebo nie-možná (č . 6). Lebo ak existuje
večné bytie, potom ako ve čné nemože prestať existovať: z tohto do
vodu je Božia existencia nevyhnu tn á. Podobne, ak takéto bytie ne
13
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Po rov. PURTlLL, R. N .: Hartshorne's M odal Proof. In: The Journal of Phi losophy,
roč. 63, 1966, č . 14, s. 398. Purtjll h o podáva \'0 forme:
l) I p ......p: 2) (p-.q)->(I '-P--0-fl); 3). Op ~ I Op.

existuje, nemože po dľa rovn akéh o predpokladu vzn iknú ť, vtedy je je
ho existencia nie-možná. Z toho však nevyplýva, že večné bytie v sku
točnos ti existuje , ale len to, že ak takéto bytie existuje, jeho existencia
je ontologicky nevyhnutná - a v prípade, že nejestvuje, nie je možné,
aby existovala. Hartshornov argumen t može postup ovať z propozície
6 až k záveru len vtedy, ak v to mto bode akceptuje, že existencia Ba
ha je logicky n evyhnutná (nielen ontologicky) alebo je nie-možná.
Potom môže vylúč iť neskoršiu alternatívu (prop. 7) a p o tvrd iť záver,
že Boh nevyh n utn e existuje (prop. 8) a teda je (prop. 10). V pro
pozíciách l - 6 pojem "nevyh nutne" znamená "ontologicky nevy
hnutne". V propozíciách 6 - 10 toto "nevyhnutne" znamená lOgickú
nevyhnutnosť a p ropozícia 6 je hranicou, na ktorej nastáva tento
zmätok (podobný nedovolený posu n medzi známkami logickej a on
tologickej nevyhn utnosti može me vi d ieť aj v Makolmovej verzi i ar
gumentu). Hartshorne tvrdí, že naj ťažš ie je zdovo dniť práve výrok, kto
rý sám n azval "intuitívny postulát" (u Malcolma argument č. 5 u H art
shorn ea Č. 7). Tento výrok predstavuje tvrdenie o logickej možnosti,
ktorú možno pripus tiť, ale aj vyvrátiť. Preto sa dá opri eť len o in tu íciu .
Tvori bod, ktorý je spojen ím logiky a ontológie.
A j proti argu mentu o nutnej existencii nutnosti by sme tiež mohli
uviesť n ámietky. Minimálne tie, ktoré mal na mysli Hu me (prípadne
Gilbert Ryle), keď rvrdil, že "nevyhnutná existencia" Boha nie je
Jôkazom, iba nerelevantným argumentom. 14 O akejkolvek veci, ktorá
jestvuje, si môžeme po myslieť, že nejestvuje. Hu me (podobne ako
Kant) kriti zoval ontologický argu ment v Anzelmovom znení. Ťažko
však pove d ať, či by sa jeho kritika dotýkala modálneho dôkazu , pre
tože sa nezdá, že by "popieral možnosť, že ak absolútne doko n alé by
14

HUME, D.: Dialogue Concerning the Natural Religion, ka p. 9, s. 87: "Tvrdí sa, že
božstvo je nevyhnume jestvujúcim bytím, a numosť jeho existencie sa chce dokázať
takto: Ak by n ám jeho bytie a príroda bola pln e zrejma, potom by sm e je ho
neexistenciu považovali rovnako za nemožnú, ako keď tvrd íme, že Je n emožné, "by
dvakrát dva nebolo štyTi. No je jasné, že takto to byť nemôže , prerože naše schopnos
ti sa nezmenili. Vždy budeme schopní považovať niečo , o čo m sme si mysleli, že
jestvuje, za ne<'Xisrujú ce." (prekl.) Ni ečo podobné tvrdi G ilberr Ryle: "Any assertion
of the existence of someth ing, like any asserrion of the occurrence of somethin g,
can be denied wi th o ut logical absurdiry..."
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tie jestvuje, potom jestvuje n evyh nutne"15. Skôr naopak. K legitím
nosti poj mu " nevyh nutné bytie" takmer bleskovo namietal prof. Find
lay, že taki'to pojem je sám osebe protirečivý. 16 Zakladá sa úd ajne n a
význame, na úzuse zaužívanom v reči, ktorý je daný le n určitým ľu ďo m
s "náboženskými postojmi". Pre n everiacich je tento dôkaz skôr "pro
tidôkazom" (disproof) o Božej n eexistencii. 17
Findlay kritizoval Hartshoma a Malcolma predovšetkým za to,
že logická "n utnosť" n eprepája abstrakciu a konkrétnu existenciu,
teda že logika nehovorí v prospech Boha skúsenosti. Týmto sa dal
H artshorne inšpirovať najmä vo svojej neskoršej prirodzenej teológii.
H artshorne podáva ešte in ú obmenu tohto argumentu v diele
Logic of Perfection a v článku Necessity. IB Tvrd í, že problematika klasic
kého pojmu Boha a dôkazu jeho existenc ie spočívala n a nesprávnych
predpokladoch, teda že Boh je nevyhnu tný a svet naopak konti n
gentný. Preto zo vzťahu Boh - svet navrhne základné tvrdenia, ktoré
medzi nimi pripadajú d o úvahy.

PURTILL, R. L Hartshom,, 's Modal Proof. In: The Journal of Philosophy, roč. 63,
1966, s. 402.
16 Fmdlay argumentoval proti to muto pojmu: l. Boh C..) musí byť n evyhnutné bytie,
'!lusi existovať nevyhnutne alebo vôbec. 2. Toto tvrdenie je nutné, ak je pravdive na
základe svojej vlastnej for my. A\'šak forma len zobrazuje svoj voľnú konvečnosť
jazyka (moderný pohľad). 3. N::exisrujú nijaké nevyhnutné existenčné fakty. Záver:
Boh nejestvuje , "moderný pohľad nedovoľuje z gramatickej st ránky hovoriť o ta.
komto byrí a pripisovať mu existenciu". FIN D LAY, J. N .: Can God 's Existence be
Disproved? In: Mind. New Seríes, roč. 57, 1948, č. 226, s. 176.
17 FlND LA,.Y: Can Godjs Existence be Disproved? , s. 177.
IS HARTSHORNE, Charles: Necessity. In: The Review of MetaphY5ic5, Zl, 1967,
December, s. 291-294. Porov. CRAIGHEAD, Houston: Non.being änd
Ha rsthorne's Concept of G od. In: Process Studies, zv. 1, 1971, Č. 1, s. 9.
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[Skratky: n = n ecessary (nevyhnutný), c = contingent, O = negácia
(používané inde aj ako Z = zero , teda 0.0 znamená ani-ani), pričom
ve ľké začiato čné písmeno sa vzťahuje na Boha a malé na svet.]
Podľa

klasického teizmu je Boh nevyhnutný a svet možný (N.c 
p ozri obrázo k vyššie), čo je pravdepodobnejšie ako opačné tvrden ie
(C. n).19 T ieto ko mb inácie dvoch vlastností (kontingencie a nutnosti)
a dvoch entít (Boha a sveta) vytváraj ú tetralam, ktorý pozostáva zo
štyroch tvrdení o možnosti či n utnosti Božej exístencie (v nadväznosti
na Anzelmove premisy). Tie sú priradené štyrom možnostiam vzťahu
so svetom (spol u z nich teda vyplýva 16 kombinácii). Hartshorno
vým zámerom je postupne e liminovať každú z nich, prirodzene, okrem
jednej správnej. N ajpravdivejšie tvrdenie bude podľa ne ho to, ktoré
bud e v ostrom protiklade k najnesprávnejšiemu.
Stručne si predstavme jednotlivé tvrdenia vo vzťahu k Bohu (1. te
tralam):

IS

19

HARTSHO RNE, Charles: Why Classical Theism Has Been Beheved fry So Ma ny fOT So
Long, In; http://www.hyattcarter.com/hartshorne.hrm (1. 4. 2006)"ln classical
theism God is wholly necessaty and the world wholly contingent. C..) Thus C, used
apart fro m N, means, God is contingent and only contingentj n used aparr means,
World is necessary and only necessary. NC.cn [the permutation in cn is neutral ro
questions at issue in this es..<;ay] means, God ís both necessary and contingent, world
is both contingent and necessary... To as:;ume that Cn is the most complete negation
of N. c is ro beg the question agai nst NC.m, which overlaps positively with both N.c
and C. n. Only one of rhe síxteen o ptions expressíble in this symbolism has a com
plete opposite, or nega tíve, and that is NC.c n, which is completely negated by 0.0
(or Z.z) the interpretation of which is rhe same as that for 0000 (O here 111.eans
neither contingem nor necessary, and Z is for zero)."

l
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N H,H,(

1

L = Boh je vo všetkých o hľado ch n evyh nutný.
ll. = Boh je vo všetkých prípadoch kontingentný.
Ill. = Boh je (raz) nevyh nutný a {inokedy} kontingentný.
IV. = Boh nie je možný Ca ne má modálny statLIs). (Respektíve: Boh
je nie-možný.)
Tvrden ia, čo sa vzťah ujú na svet, znej ú zasa takto:
1. = Svet (ktorý nie je Boh om) je vo všetkých ohradoch nevy
hnutný.
z. = Svet je vo všetkých aspektoch kontingentný.
3. = Svet je (v odlišných aspekto ch) nevyhnutný i kontingen tný.
4. = Svet je nie- možný (a nemá modálny status).
Tvrdenie NC.nc podľa Hartshorna znamená, že Boh je aj nevy
hnutný aj kontingentný a svet je kontingentný aj n evyhn utný. Pritom
je jasné, že svet vytvore ný ako nevyhnutné jestvujúcno nemôže zá
visieť od úplne kon tingentného Stvo rite ľa. zo Teda p odľa neho to, čo
je protikladom klasického teizmu, je úplne nepravdivé tvrden ie v po
rovnani s Boho m n áboženstiev. No Hartshorne sa pýta, či ide o ostrý
protiklad (známy u Aristotela ako kontrad iktórnosť) , či je toto tvrdenie
úplne nepravdivé. Predtým, než si na túto otázku odpovieme, v krát
kosti analyzujme H artshornove tvrdeni a:
Hartshorne n a základe výro kov dotýkajúcich sa Boha (1. tetralam)
konštaruje: 1. Na jdokonalejšie bytie exisruje a nutne musí existovať.
2. Najdokonalejšie bytie existuje, ale mohlo aj nej estvovať. 3. Najdoko
nalejšie bytie neexistuje, ale môže prípadne exis tovať. 4. Najdokona
lejšie bytie neexistuje a nemohlo prípadn e existovať. zl Hartsh orne dru
h é a tretie tvrdenie vyl úči argumentáciou, že kontingentný modus
existencie je ne dosta točný a n emôžeme ho aplikovať na pojem doko·
nalého bytia. Štvrtý výrok odmietne tvrdením, že Božia existencia je mi
nimálne možná - teda nie je nemožná a pojem Boha nie je bez význa
mu a n ie je rozporuplný. Treba si uve do miť, že týmto spôsobom vkla

Por ov. HARTSHORNE, C harles: Wh)' Classical Theism Has Been Believed [ry So
Many fOT So Long, s. 79-80.
11 ' fieto teorémy bližšie spracoval na základe Harrshornových tvrdení v článku PU RTl LL,
R. L: Omological Modalities. In: The Review of Metaphysics , december 1967, č . 21.

10

,Ioi do pojmu Boha "stavy" jeho existencie, ktoré mamenajú, že v jed
110m okamihu je jeh o stav iný ako v okamihu druhom.
"Čo má b ožskú dokonalosť, nie je božská individ ualita v jej stálom,
wene identickom charaktere. Pretože nejde o inštanciu, je to samotná
hožská dokonalosť. Sú to de facto stavy, ktoré predstavujú dokonalosť
,kÔf, než nimi sú ... "22
Hoci takýto pohl'ad nemožno brániť klasickou teóriou (ktorá tvrdí,
c Boh je vo všetkých oblastiach abso lútny a nemá relatívne stavy),
llanshorne týmito slovami tvrd i: Božia nevyhnutná existencia pred
pokladá, že Boh je istým spôsobom kontingentnýY Hoci nám ietka
logického typu je veľmi opodstatnená, podľa H artshorna padá práve
touto "dipolárnou" prirodzenosťou Boha. Podľa jeho názoru je Božia
~Iokonalosť nevyhnutne konkrétna, čo m amená, že má r elatívnu po
vahu. "Doko nalosť nemôže závisieť od niečoho iného, ale jej samot
nlÍ existencia C..) je úplne neutrálna. C..) Boh, aby bol Bohom, nepo
trebuje tento vesmír, ale len nejaký vesmír, a to len kontingenme.
Čistá Božia podstata neobsahuje n ijaký vesmír ... "24 To však nezname
ná, že vesmír predchádza Boha ("Všetko, čo ovplyvňuj e Boha, je
ovplyvnené ním..."25), ale že Boh a nejaký vesmír existovali stále: "To,
že Boh existuje", je logicky ekvivalentné tvrdeniu "Nejaký vesmit
existuje". Na tomto tvrden í H artshome poukazuje, že tvrdenie "Ne
jaký vesmír existuje" je nevyhnu tne pravdivé, pretože ak p ravda tohto

22

HARTSHORN E, Charles: The Logic of Perfection and Other Essays in NeoClassical
Me wphysics, s. 66. C itovane podra C RAIGHEAD , Houston: Non-Being and
H artshome's Concept of God. In : Process Studies, roč. l , 1971, č. l , s. ll. Táto
pu blikácia sa nám však zdá neadekváma pre samomé reakcie Ha rnhorna. Ničota.
podb Hartshom a má len reladvny, nie absolúmyvýznam. Porav. HARTSHORNE,
Ch.: Could there have been nothing? A Reply. Tn: http://religion-online.org/

showa rticle.asp?títle=2349 (20. 4. 2006)
Porov. HARTSHO RNE, C harles: W hat Did Anselm Discover? In: T he Many-faced
Argument. New York : Macmillan Co., 1967, s. 324: " ...the existence of God is n ot
a possib ility competing with other possibilities ... (God's) role is n ot competitive..."
14 HARTSHORN E, Charles, REEVES, William L.: Philosophers Speak of God. Chica·
go : Unive rsity of C hicago Press, 1953 , s. 1- 2.
H HARTSH ORNE, Charles: T he Divine Relativi ty. New Haven : Yale University Press,

II

1948, s. 30.
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stanoviska je kontingentná, potom tvrd enie "Bo h exis tuje" bude tiež
kontingentn é.
Ako kriticky vystih ol R. L. Purtill,26 p resná p aralela argu me ntu
platí, ak spojíme s pôvodnou disj unkciou premisu, že "Bo h n eexistu
je" - čo je m ožné. Prerože potom prvá z cl isjunkcií, že "Boh existu je"
ako nevyhnutne pravdivý výrok, je nepravdivá (a m usí byť nepravdivá).
Takto z argumentu vyp lýva, že výrok "Boh exist uje" je nevyhnu tne
nepravdivý.
N avyše, ak je mo žné d okáz ať vetu, že "Boh existuje", p otom treba
pre ukázať, že istá aktuálna sku pina o kolnosti si vyžaduje ex istenciu
Boha. Zároveň, ako h ovori Purtill, ak n iekto u dá su már týchto oko l
ností, "d okázal Božiu existenci u bez o ntologického argumentu"27. Po
dobn e, ak dokážeme, že istá množina okoln ostí sa n edá zlú č i ť s exis
tenciou Boha, zárove ň d o kážeme, že výrok "Boh existuje" nie je m ož
ný a tým spôsob om - udaním týchto okolností - by sa dala podobne
dokázať "n eexistencia Boh a bez o lltologického proti dôkazu ". Stačí
ted a len uviesť, aké sú to okolnost i, resp. množina okolnost í. Z toho
vyplýva, že "existencia Boha" je vecou kontingencie, p retože m ožn o
d okázať tak jeho ex istenciu , ale aj p rotidôkazom preu kázať jeho ne
existenciu. 28
Pre H artshorna je však existen cia vesmíru spojen á s nevyh n ut
nosťou Božej existencie: Ak je existencia nejakého vesm íru kon tin
gentná, potom existen cia Bo ha je rovnako kontingentná. N o H art
shome rozliš uj e medzi p odmienen ou a absolútnou n evyh nutnos ťo u:
"Musím vysve tliť rozd iel medzi pod mien enou a absolútno u n evy
hnu tnosťou. Tá posledná je tá istá ako nevyhn u tnosť ako taká"; teda
nie nevyhnutnosť akceptujúca p, alebo nevyh nu tnosť akceptuj úca non-p,
ale n evyhnutn osť p alebo non-p. Zatiaľ čo tvrden ie "p alebo non-p"
musí byť pravdivé, nie je zmysluplné tvrd iť, že "q by m ohlo byť ne
vyhn utné aleb o n ie" , ak poj em "n evyh nutné" chápem e v zmysle "za

tautologických podmi enok". Toto je jedin ý sporný bod v súvislosti
s ontologickým argu m entom. Božská existencia je svojo u definíciou
nepodmien en á a jej nevyhnutnosť m ôže byť len absolútn a, pre ňu
neplatí, či "je dané p alebo non_p".29
Tento paragraf ukazuje, že Hartsh orne uznáva rozdiel medzi ab·
solútnou a podmienenou n evyhnutnosťou. Zároveň však ukazuje, že
H artshorne nechce uznať ( a spoň na tomto mieste), že p môže zastu
povať vesm ír ako celok, a n ie len n ejaký part ikulárny konkrétny stav
vesm íru. Ak však akceptujeme, že p môže zastupovať len partikulárny
stav, poto m Boh existuje, pretože non-p takto symbolizuj e n eexistenciu
(prípadne popretie) tohto partikulám eho stavu . A v príp ade Hartshor
n ovej koncepcie Boha sa pre Božiu existenciu n epožaduje n ijaký par
tiku lárny stav.
Ak akceptujeme, že p zastupuje vesmír ako celok, potom dis
junkcia "p alebo n o n-p" je pre Hartshorna h lavná. Pretože v tejto in
terpretácii n ezáleží n a tom, ktorý z týchto variantov je pravd ivý: p lo
gicky im plikuj e "Boh existuje", non-p logicky implikuje, že "Boh ne
jestvUje". Po pri "logickej" n evyhn utnosti Božej existen cie Hartshorne
tvrdí, že táto existencia m á relatívn e stavy. T ieto relatívn e stavy závisia
o d n iečo ho, čo jestvuje, sú deriváciou nevyhnutnosti ex istencie, ktoré
ju n epopierajú.3o Boh je "základom všetkej možnosti" a z tohto dô
vo du "n emôže jes tvovať nič, čo by sa p riečilo s jeho existenciou ... " 31.
"Boh je", p retože to logicky vyplýva z poj m u "Boh". Možnosť mus í
:x is tovať n iekde , nie vo vákuu (Goodwin ), preto túto možnosť Hart
sh orne vovádza ako obsah d o pojmu Bo ha. M ožnosť je podľa neho
"esenciálno u bu dúcnosťou". Tým však postuluje v pojme Bo ha "re
lativDu do ko n alosť", do konalosť, ktorú Boh môže nadobudn ú ť, ale
aj n emusí.

HARTSHORNE, Charles: The Logic of Perfection and Other Essays in Neo Classical
Mer.aphysics, s. 53.
30 ľa rov. HARTS H ORNE, Charles: The Logic of Perfection and Other Essays in Neo
Classica! Metaphysics, s. 72.
II HARTSHORN E, Charles: Rejoinder to ľurtill. In: The Review ofMetaphysics, 1967,
Č. 21, s. 309.

/9

Porov. PURTILL, B. L: Onw1ogica1 ModaUties, s. 303.
PURTlLL, B. L.: Ontological Modalities, s. 306.
28 Porov. PETERS, H. Eugen: Charles Hartshorne and the O ntologic.'lIArgu mem. In:
Process Studies, zv. 14, 1984, č .!. s. ll -ZO.
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H artshornova sn aha o zdokonale nie A nzelmovho ontologického
argu men ru musí nevyhn u tne končiť modá lnym konštatovan ím. Mož
nosť potvrdiť, ale aj poprieť Božiu existenciu je rovnako pravdepo
dobná ako možnosť či nemožnosť jeho existencie. V zásade nič ne
môže popierať Božiu existenciu, otázkou však je, čo ju môže "d oka
zovať" . Hartshome v tom to smere pripomína spinozovské delenie ve
cí na nu tné, možné a n emožné, v ktorých si protirečia len idey vecí
možných , nie nutnýchY V pripade Hartshorna je ted a Boh nutnou
vecou (existencio u), a preto si akýkolvek Boží predikát n emôže pro
tirečiť s jeho existenciou. Vo sfére nutných vecí (napr. tvrdenie Boh je
osobo u) si nemôžu výToky protirečiť (an i keď ide napr. o protiklad ný
výrok "Boh je ni e-oso bou"), pre tože obsah ujú samotnú ideu Boha
(Bo h je). Boh je v to mto zmysle absolútne n evyhnutný a nij aký pre
dikát sa nemôže prieť s jeho existenciou. Tento pojem Boha spresňuje
o relatívne stavy. T ie však len rozvrstvujú možnosť hovoriť o p či non-p
a navodzujú dojem kontingencie pojmu Boha. Boh je však "kon
tingentný" le n v stavoch, ktoré si n ijako neprotirečia s jeho existen
ciou. Sú akoby esenciou, ktorá sa vzťahuje n a existenciu ako jej sú časť.
Otázkou však zostáva, či takéto "logické dokazovanie" vystihUje niečo
z osobných charakteristík biblického Bo ha, ako "relatívneh o" Boha.
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Absencia náboženskej skúsenosti
v súčas nej sp oločnosti
OIga GAVENDOVÁ
Pri po hľade do histórie vidíme, že vzťah medzi vedou a nábo
ženstvom nebol vždy rovnaký. Už p rví filozofi sa neuspokojili s myto
logickým a obrazným vysvetlením o pôvode sveta a chceli vedieť viac,
čím položili základy filozofie a vedy. Velkým míl'nikom v tomto vzťa hu
je počiatok novoveku, keď sa za čína hovor iť O modernej vede, odde
lenej od nábože nstva. Postupne sa rozvinuli naj mä prírodné vedy,
ale aj psych ológia a sociológia, ktoré mali velli vplyv na život človeka.
Veda vo veľkej miere ovplyvnila a pozn a čil a spôsob jeho myslenia i ko
nania. Veda a s ň ou spojená technika človekovi veľa uľahči li, prehibili
vedo mie jeho moci nad prírodnými silami. Pre mnohých ľu dí sa však
veda, č i presnejšie technika stali jediným horizontom pomania a zača l i
sa sústreďova ť na či n nosť výlučne v medziach materiálneho sveta. Vy
chádzalo sa pritom z presve dčenia, že základom náboženstva je pred
stava, že svet je ne po chopiteľný a člove k je v tako mto svete bezmocný.
Keď veda tieto predstavy o nep och op ite ľn osti sveta rozptýlila, nutne
muselo u p adn úť i náboženstvo. I
Netreba zabúda ť an i na to tali tné ideológie, ktoré svojím spô
sobom prispeli ku preWbeniu opozície medzi vedou a náboženstvom.
N ie je naším cieľom pokračovať v prehlbovaní tejto opozície. V ko
neč n om dôsledku pre niektorých jednotlivcov sú výsledky vedy sve
dectvo m o zázrakoch a ve ľkosti S IVoriteľa , pre iných tie isté výsledky
môžu byť podnetom k odmietan iu n áboženstva, lebo im stačia na ži
vot. Pravdy, ktoré prináša veda, sú isté, overené mnohými presnými po
1

O ďalších konkrétnejších problémoch vo vzťa hu medzi vierou a hesťansk)'1TI ná
boženstvom porov. BlAŽEK,M. , ĎURČEK , K., ROJKA, L: Filozofický a fyz ikálny
pohľad na t.esmíT. Bratislava: Typi UT; Veda , 2006, s_ 84- 102.
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ku smi, prinášajú prehlbenie pozn an ia o tom, aký skú maný predmet
je a ako ho čl ovek vo svojom živote m ôže použiť. Vyvoláva to v člo
vekovi dojem, že si mÔže všetko pod man iť. Vedy sa však sústreďujú na
empiricky dané sku točnosti. Ak sa človek obmedzí výl učne na em
pirickú oblasť, ak sa jeho život pohyb uje len v rovine tohto materiál
neho sveta, tam prakticky Boha a náboženstvo nepotrebuj e. Dôsled
kom je seku larizmus a odmietanie transcendencie. V súčas nom svete,
kde sa veľa vecí zakladá na skúsenosti, má človek ďalšiu skúsenosť;
skúsenosť, že nemáme náboženskú sk úsenosť. Toto prekvapujúce ko n
štatovanie náj deme dokonca n iekoľko kr át aj na prvých stránkach
útlej knihy B. Welteho Svetlo z ničoty.2 Práve ono bolo podnetom hľa
dania príčin tohto stavu i možných riešenÍ. Najskôr je však potrebné
spresnenie, čo rozumieme pod náboženskou skúsenosťou.

1. Pojem skúsenosť a náboženská skúsenosť
Samotný pojem skúsenosť sa vo filozofii nepokladá za jedno
značný. Za skúsenosť sa vo všeobecnosti pokladá určitá for ma po

znania, ktorá pramení z priameho kontaktu s niečím (ide o vecnú skú
senosť) alebo s niekým (hovorime o medziosobnej skúsenosti) alebo
mÔže ís ť o skúsen osť so sebou samým.
PrvÍ grécki filozofi tvrdili, že človek môže poznať len to, s čim má
skúsenosť. Presnejšie vymedzenie skúsenosti dal Platón, ktorý rozhšu je
medzi súdmi zakladajúcimi sa na súhrne praktických skúseností a súd
mi , ktoré sa opierajú o rozum a o uvažovanie. 3 Aristotel es viac-menej
tento pojem dopln iL H ovoril o zmyslovej skúsenosti a o rozu movej
skúsenosti, čiže o možnosti rozu m u vytvoriť si všeobecný sú d o jed
no tlivých skúsenostiach. 4 Rozlišovanie medzi zmyslovou skúsenosťou
a rozu movou skús e n osťou bolo základo m pre ďalší vývoj filozo fické
ho uvažovan ia, čo vidieť n aj mä v novoveku , keď vzikol racionalizm us

B.: Svédo z nicoty. Pra ha: Zvon, 1994, s. 20, 23 , 24. Autor sa pokúša vd tiť
do "náboženskej skúsenosti" ateizmu a najsť tak cestu zmoderneho n il1il izmu .
'Porov. PLAT Ó N: Šrá t, IX, 582.
4 Po rov. ARISTOTELES: Me[QfyZika I, 980.

1 WELTE,

OĽGA l íi\VIN I'N,

(poznanie sa zakladá na rozume, ba celá príroda a skuto čno sť sú ro ZI)
movou konštr ukciou) a empirizmus (naše p oznanie pochádza zo
zmyslovej skúsenosti) . Dnes sme svedkami toho, že pojem "skúsenosť"
sa oproti predchádzajúcim storočiam rozšíril a nadobudol nové od
tienky.s
Wel te sa v spomínan ej publ ikácii p ridržiava pojmu skúsenosti,
ako ho navrhuje Gadamer, lebo jeho chápanie uvo ľň uje skúsenosť
z čisto empirického zovretia a vnáša prvky, ktoré u možňujú hovoriť
o náboženskej sk úsenosti. V pojme skúsenosti zdôrazňuj e naj mä tri
momenty: bezprostred nosť, ce listvos ť a premenu.
1.1. Bezprostrednosť a celistvosť

Každú skúseno sť tvoria dva póly: subjekt, ktorý skú sen osť má,
a objekt, s ktorým má subj ekt skús enosť. Ak chýba jeden z týchto pó
lov, n edá sa hovo r i ť o skúsenosti. Pritom Welte skúse nosť vymedzuj e
ako "bezprostred nú danosť zakúšaného. V skúsenosti sa zakúšané
samo bezprostredne ukazuje tomu, kto skúse nosť má. Táto bezpro
str ednosť potom môže mať Tôzn e stupne a modifikácie. Môže byť na
príklad úplne nepovšimnutá a zakrytá, možno doko nca zablokovaná
a potlačen á, a napriek to mu tu môže bezprostredne byť a ukazovať sa.
A naopak môže takáto bezp ros tred nosť stáťv plnom svetle pozornosti,
celkom od začiatku n apl ňovať jej šírku. A samozrej me m noho stu pi'lov
a obmien medzitým "6.
Pod "bezprostrednou dano s ťou zakúšaného" však nesm ieme
rozumieť č is to zmyslovú d an osť. Zmyslom zraku vidím farbu, ale ako
človek vidí m veci, ud alosti a vzťahy medzi nimi. Zmyslom zraku síce
vidí m, ale zárove ň je viden ie spojené s inými zmyslami. Pre Welteho
je človek "j edna celková otvorenosť voči SVNU " a práve ona je tým
; Napriklad Berna rd Lonergan, kanadský filozof a teológ, skúma "všeobecnu empirickú.
skúsenost (LON ERGAN, B.: Insighr. TorontO, 1992, s. 95-96), do ktorej za hŕňa
zmyslovú skúsenosť aj subjektovu (vnútornú vedomú) skúsenosť. Pre krá tke zhrnu
tie, ako Lo nergan u platňuj e tú to metódu, porov. ROJKA, Ľ. - STARÍČ E K, 1.:
Filozofia Be rn ~ rda Lonergana. In: Studia A[oisiana. Trnava: Dobrá kn iha, 2001,
s.263- 272.
6 WELTE, B.: Svédo z nicoty, s. 13 .
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bezprostredným. 7 Každá skúsenosť m á svoj celistvý charakter, lebo si
ná rokuj e celého žijúceho člove ka, jeho p redstavi vos ť, emócie, myse ľ,
vôľu, pamäť, všetky telesné i duchovné schopnosti.~

1.2. Premena
Aby sme mohli hovoriť o skúsenosti v pravo m zmysle slova, musí
sa po dľa W e!teho prelo m iť bariéra, ktorá odlišuje subjekt a objekt.
Zname ná to , že zakúšajúceho človeka sa zakúšané dotkne tak h lboko,
že po skúsenosti žije inak ako predtým. Skú senos ť ho robí iným. Inak
sa správa aj ku svetu, pri čo m "táto zmena spôsobu bytia vo svete je
voči predchádzajúce mu stavu negatívn a. Potom to už nie je tak, ako to
bolo predtým. To staré sa pominulo. Z tejto negativity však vyrastá no
vá p oz itívnosť: všetko je nové a možno nečakaným spôsobom iné"9.
Premena sa však nedo týka výlučne subjektu tým, že ho robí iným,
ale aj samotná skúse nos ť môže mať premenlivý charakter. Môže k nej
dochádzať postupne, môžeme poved ať pozvoľne alebo nepozorovane,
akoby dozrievala. N o na druhej strane môže k nej dôjsť naraz, v je
dinom okamihu.
Takto chápaná skúsenosť Welte mu umožňuje odlíšiť ju od skú
senosti, ktorá je základom pre experimentálne a skúsenostné vedy,
ktoré sú objektívne. Nevylučuj e to možnosť, aby sa človek , ktorý sa ve
nuje vede, zmenil a urobil tak "svoju" s kúse nosť, ale na samotnú ve
du to nemá nijaký vplyv. IO
Len v takto de finovanej skúsenosti sa d á hovoriť aj o ná boženskej
skúsenosti, ktorú môžeme charakterizovať ako skúsenosť človeka s Trans
cendentným súcno m. Náboženská skúsenos ť má spo men uté momen
ty skúsenosti (be z prostred nosť, celistvosť a premena), ale má aj n iečo
špecifické. Človek si uvedo muje, že má skúsenosť s Transcenden t ným
Po rov. WE LTE, B.: Svétlo z nicory, $. 13- 14.
C. Greco a G. Magna ni hovoria o "Totalite" alebo "integrálnosti" skúsenosti. POTOV.
GRECO,
L'espeTienza religiosa. Milan o , San Pao lo, 2004, s. 40; MAG NAN I,
G.: Fi/osofia della religione. Roma: PU G, 19 93, s. 90n.
9 WE LTE, B.: Svér/o Z nico t) , s. 17.

súcnom, od ktoré ho bytostn e závisí, uved o muj e si svoju ko n cčnost
a bytostnú n eh o dnos ť, a na druhej strane výnim očnosť a ne ko nečnosť
Transcende ntného súcna. Tým sa náboženská skú sen os ť odlišuje od
estetickej alebo etickej skúsenosti, v ktorých by sa tak isto dalo hovo riť
o bezprostredn osti, celistvosti a premene a ktoré sú preto rovnako
ino u skús e nos ťou , ako je skúse n osť v oblas ti vedy.

2.

Príčiny

absencie náboženskej skúsenosti

Ako môžeme v sú časn osti hovoriť o náboženskej skúsenosti, o Bo
hu, ktorý sa bezprostredne ukazuje, ktorý svojím dotykom premieňa ce
lého človeka? Medzi našimi skúsenosťami takúto s kú sen os ť nena
chádza me. ll A ďalej : Dá sa hovor iť o skúsenosti, že nemá me nábožen
skú skúse nosť? Podľa W elteho aj výpadok náboženskej skúsenosti je
skúsen osť, h oci n egatívna. Takáto negatívna skúsenosť je možná, ale
len za podmienky, že sa vzťahuje na pozitívnu náboženskú s kúsenosť.
Ak niečo nemáme, neprítomnos ť toho si uvedom íme len vďaka pred
chádzajúcej prí to mnosti. Zname ná to, že s účas ný stav je iný, ako bol
predchádzajúci. V absencii náboženskej skúsenosti spočíva súčasná
sekularizácia. Sekularizovaný svet je iný, ako bol predchádzajú ci, pre
niknutý nábožn osťo u a vierou. Len v tomto zmysle sa dá hovoriť o skú
senosti, že nemáme náboženskú sk úsenos ť. 12
We!te, ale aj iní autori, ako napríklad R. G uardin i, M. F. Sciacca,
P. L. Berger, tvrdia, že pr íči ny absencie nábože ns kej skúsenosti treba
hľadať v obdo bí novoveku, lebo až do stredoveku ľud i ti pokladali za
svoj pôvod, cieľ a ideál n iečo vyššie - Boha. Boh bol stvori te ľom sve
ta i čl oveka . Svet bol miestom, ktoré odkazovalo na Boha. Príroda bo
la symbolom, ktorý ukazoval nad seba. Boh bol nad sveto m i nad č lo
vekom a obom dával zmysel bytia.

1

K

IO

c.:

Ide o podobné rozlíšenie ako u G. Marcela medzi m er:afyzickym hladaním a vedeC~'Tll
hlftclanim.

Pre Weltcho existujú aj výnimJ....)', to znamená, že sú ludia, ktorí prežívajú náboženskú
skú senosť, ale nie je to charakteristické pre našu dobu ako celok. Takisto výpadok
n áboženskej skusen osti neruší život viery. V iera môže tento výpad ok preskočiť.
Porov. W ELTE , B.: Svérlo Z nicory, s. 20.
lZ POTOV. W ELTE, B.: Svérlo z nicory, s. 21.

II

90

I

V FllA A NABOŽE NSTVU

OĽGA GAVENDUV.Á.

91
1

Zo spomínaných autorov sa zastavíme pri M. F. Sciaccovi, ktorý
sa pokúsil vyznačiť základné charakteristiky n ovoveku a ich aktuálny
dosah na spoločnosť. u Jeho myšlie nky síce analyzuj ú situáciu v Euró
pe v 50. rokoch minulého storočia, keď hrozilo, že technika sa stane
tech nokracio u, no hoci sa mnohé zmen i.lo (napríklad pád kom uniz
mu), mn ohé z jeho myšlienok zostávajú aktuálne i dnes.
Sciacca rozlišuj e v človeku dve dimenzie - telesnú horizontálnu
a du chovnú vertikáln u. Telesná di menzia je konečná a lim itujúca,
kým duchovná človeka otvára pre neko nečno: človek môže myslieť
do nekonečna, môže myslieť na nekonečno, ale pre svoj u konečnosť
nikdy neb ude môcť urobiť úplnú skús enosť nekonečna. 14 Kvô li tom u,
aby sa správne rozvíjal, m usí sa starať o obe tieto dimenzie. V histórii
môže me nájsť obdobia, keď sa jedna di menzia upred n ostňovala pred
druhou, čo malo samozrejme dosah na celý spôsob živora čl oveka.
Rozhodujúcim obdobím, keď sa začína uprednostňovať horizontál
na dim enzia, je 17. storo či e, keď sa veda oddelila od filozo fie a ná
boženstva a každá oblasť sa roZVíjala nezávisle od ostatných oblastí.
Nová veda mala vyrieš iť všetky problé my vo svete. F. Bacon za
viedol novú metódu, jej kritériom bola u žitočnosť a praktický ciel'.
Pre neho nebol dôležitý princíp, ale metóda ako prostriedok na ovlá
danie sveta. Poznanie človeka sa sústredilo na zmyslové údaje, ktoré
sa d ajú overiť meraním a počítaním a celý progres pozna nia závisel
od zdokonaľovania pozorovacích prístrojov. Poznanie sa zúžilo le n na
súhrn pocitov, údajov, faktov či fenoménov. Takýmto spôsobom sa
nedá skú mať bytie vecí či celkovo bytie súcien . To však pre Scíaccu
v poznaní predstavuje krok späť, a nie posun dopredu. Slová mera
fyzika, morálka, Boh, duša boli "vyčia r knuté zo šlabikára, aby mohol
zvíťaziť morálny, náboženský, filozofický a vedecký analfabe tizmus
veľkého storočia strojov a blahobytu"ls. Metafyzika sa nebrala do
13

Taliansly filoz of Michele Federico Sciacca (1908 - 1975) vychádzal najskôr z ak
rualizmu, potom bol zástanco m spiritualizmu a nakoniec vytvoril vlasUlú filo zofiu
integrality.

SCIACCA, M. F.: Essenza dell' essere e sua dialetticita. In: Giorna1e di Merafisica.
195 6, č. ll , s. 308.
SCIACCA, M. F.: Dallo spiri!ua lismo ciritico alla spiritualisma cristiano. Milano :
Marzorari, 1965, s. 37 3.

14 Porov.
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úvahy, ontologický základ bytia sa prestal skúmať. Avšak podľa Sciac
eu, ak sa stratí "esse", stratí sa aj "ens" , lebo "ens" bez "esse" n ie je
nič, je bez zmyslu . 16 Takáto je každá forma empirizmu a pozitivizmu,
keďže skúmajú len von kajšo k, a n ie súcno ako celok. Už tu mô žeme
pozorovať prvé črty nástupu nihilizmu. Celú atmosféru tohto obdobia
označi l Sciacca term ínom "západniars I:Vo ". K jeho rozšíreniu prispelo
najmä osvietenstvo, ktoré sa sústredilo na rozširovanie pozemského
šťas tia, spo čívajúceho v materiálnom blah obyte, hľadanie pri ncípu
bytia sa nahrad ilo metodológiou, hľada n ie pravdy sa nahradilo skú
maním čo najvyššej efektívnosti . Pre Sciaccu platí, že ak sa človek sú
stredi na "robenie" na empir ickej rovine, "bytie" sa stratí. Nechce
tvrd iť, že treba zavrhnúť každú formu empirizmu, či vedy. Veď vždy,
keď človek niečo urobí, urobí nie čo, čo je. Ide skôr o to, že ak sa sú
stredí len na "uži točnosť" a "efektivitu", prakticky sa rozvíja len ha
rizontálna di menzia čl oveka a vertikálna zostáva nenaplnená. Sciac
ca nes tavia problém tak, že sa treba rozh od núť medzi "byt'" alebo
" rob iť", ate podľa neho ten, kto sa sústredí vý lučne na "robiť" (teda
na to, čo sa dotýka efektívnosti, empirickosti), a nehľad í na pravdu,
ak v bytí pravdu nespoznáva a nekontempluj e, stráca všetko. l?
Človek odmietol Absolútne súcno, ktoré je základom bytia všet
kého a ako Absolútna pravda je základom objektivity. Potom sa ľud
ský rozum mohol poklad ať za m ier u všetkej pravdy. 18 Svojím spô
sobo m k to mu prispelo aj použitie vedy a techniky. Nie veda a techn i
ka ako taká, lebo tie sú samy osebe neutrálne, ale viera vo vedu a tech
niku a ich "použitie", ktoré sa stalo ideológiou. Práve ideologické
použitie vedy a techniky označ i l Sciacca pojmom západ niarstvo. 19
Vedecko-technické poznatky umo žnili čl ovekov i ovládať prírodu.
Zrazu mal n ad ňou moc, moh ol ju ri ad iť . Je to však len zdanie moci,
lebo môcť o vlá dať niečo neznamená, že človek môže ovl á dať všetko.
L'oscurameno delľinrelligenza. M ilano : Marzorati, 1970, s. 11 2.
POTOV. SCIACCA, M. F.: Ľara di Crisw. Milano : M arzora ti , 1973, $. Sl. lde o po·
dobné TOzlišenie, ako rob il G. Marcel medzi " mať" a "byt"'.
IS Porov. SClACCA, M. F.: Ľora di Cristo, s. 65 .

16

POľOv. SCIACCA, M. F.:

17
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Presnejšie by bolo (Teba použiť pojem "západ niarizmus", kde koncovka -izmus chce
vyjadr i ť, ie ide o systém.
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K rozšíre niu západ niarsrva okrem osviete nstva pr ispel aj pozi·
tivizmus, ktorý n áboženstvo a vieru chápal len ako precho dné, po·
čiatočné štádiu m , ktoré má svoj vrch ol vo vedeckom
štádiu. Nábo·
ženstvo bolo teda len p rechod ným článkom , niečí m pre primit ívnych
jednot livcov alebo primit ívne spolo čnosti, čo potom nahrad í veda. lo
O rozšírenie tohto postoja sa ďalej zasl úžili aj dve for my mate·
rializm u: komun istický na Výcho de a kapitalistický na Západe. Obe
formy materi alizmu sú v podsta te pragm atické a ate istické systé
my, lebo odmie tajú Boha. Komu nizmus h o odmie ta v mene ideológ
ie
a v mene rozvoja spo l očnost i. Tento ateizm us môžem e pokladať
za
"tvrdý". Materializmu s od mieta Boha v mene ekono miky a bu dova
n ia poze mskéh o kráľovstva, v ktorom sa vyrába, aby sa konzu movalo
,
a konzum uje sa, lebo telesná di menzia je stimul ovaná (napr. rekla
mo u), aby si žiadala uspoko jenie svojich p otrieb. Dnes sa už nedá
h ovor iť o "tvrdo m" ateizm e, zostal tu však fenom én,
ktorý by sme
mohli n azvať "praktický ateizm us a materializmus" alebo, použij úc
Sciaccovu termin ológiu, západ niarstv o. Je to životná filozofi a kon
zumné ho spôsob u života, ktorá najskô r platila pre západn ú Európ
u,
ale ktorá sa po páde komun izmu rozšírila do kraj ín východnej Európ
y.
Preto je analýza Sciaccu aktuálna i pre n ás.
Šl renie západn iarstva umožn ilo n iekoľk o prvkov: Na prvom
mieste sa odstrá nilo náboženstvo a vyhláSilo sa za mýtus patriac i do
súkro mia. O náboženstve a náboženstvác h sa síce ďalej hovorilo, ale
len v sociologickýc h, etnogr afických, marxis tických alebo freudo
v
ských pojJ;llOch. 21 Prí.rod a a prostre die, v ktorom čl ovek žije, sa de
sakral izovali a sprofanovali. Hlavný m cieľo m podľa Sciaccu bolo za
medziť, aby prírod a v človeku prebud ila nejaký náznak
náboženské
h o pocitu. Potom , ak sa odstránil Boh, činnosť človeka sa nem usela
ho dnotiť vo vzťahu s večnosťou, mohla sa zam erať výlučn
e na budo
van ie pozem ského š ťastia . Nábož e nské hodno ty nahrad ili ľudské
hodno ty, odstrá n ila sa morálka. Prázdn o, ktoré zostalo po Bohu, na
hrad il konzu m. Práve konzu m sa stal mierou šťastia. Je to však pro
10
l!

Porov. SClAC CA, M. F.: LOTa di Cristo, s. 70.
Porov. SClACC A, M. F.: Gli ariel i contro la ven icale. Mi la no : Marzorari,
1969, s. 76.
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blém, lebo človek sa tak stáva n ie cieľom , ale prosrricdko!lI p lC ..,\11"
bu i pre konzum . Ci eľom je materiálny blahobytY
Čoraz väčšia spotre ba a ko nzum nútia urýchľovať a zcf~kIlV III '
vať výrobu . Id e však o uzavretý kruh, lebo zvýšen á výroba si vyžadu je
zvýšený konzum . Toto sa prenáš a do každod ennéh o života človeka
.
Niet času na sústred enie, na ticho, na kontem platívn u modlit bu
.
Všetko musí nah radiť sociáln a činnosť. Človek má budovať pozem

ské kráľovstvo, kde bud e všetko dovole né, p reto sa systematicky ata
kujú mo rálne hodn oty a kritériá moráln eho správania.
Efektív nosť a rýchlo sť typ ická pre výrobu sa prenáša aj do me
dz iľudských vzťah ov. V podstate sa ťažko dá hovoriť o vzťahoch, lebo
človek sa ponáhľa, nemá čas ísť hlbšie, začať uvažovať, hodnotiť. Poze
rá sa na veci, ľud í či situácie, ale nevidí. Vzťahy n ie sú skutočným
i
stretnu tiami. 23 Rovna ko sa rýchlo sť prejavuje aj v konaní , v kon.zum e,
jedna potreb a strieda druhú a človek nemá čas na hlbšie zážitky , nad
ktorými by začal uvažov ať.
Konzu mný spôsob života je však zameraný výlučne na horizon
tálnu d imenziu, vertikálna je system aticky potláčaná. Prejavuje sa to
v kultú re, ktorá vo svojej podsta te spočíva vo dvíhan í človek a do
vyššej ducho vnej roviny, vo formácii človeka v jeho integrite. Ku ltúra
učí človeka vidieť súvislosti, poznať zmysel i cieľ svojej existen
cie.
Sú č asná kultúr a je pre Sciaccu skôr antiku ltúrou, pretože
nenap o
máha integrá lny rozvoj človeka, sústreďuje sa na rozvoj výlučne poli
tických, ekono mickýc h a vedeckých hodnô t, kým moráln e, um elec
ké a náboženské h odnoty sú zatláčané do úzadia. Stačí si všimnúť,
koľko priesto ru súčasn ý človek ven uje témam jedlo, sex, chudn utie
a móda či už vo svojich súkrom ných rozhovoroch alebo v masmédiách.
Sciacca nebo l spokoj ný ani so systém om vzdelávania: chýbali
h umani tne zamera né školy, na úkor nich sa množili školy s veľmi
úzkou techni ckou špecializáciou. Takto formov aný jednotlivec, kto
rý nemá širšie vedom osti, je ťaŽŠ ie schopn ý vidieť súvislosti a ľahšie
sa dá zm a nipulovať.

12
II

Parov. SClAC CA, M. F.: L'oscummeno dell'intdligenza, $ . 129.
Po rov. SClAC CA, M. F.: L'oscuram eno delťintelligenza, s. 133 .
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Pri zameran í sa na horizontálnu dimenz iu človeka a pri systema
tickom odmietaní vertikálnej dimenzie sa nedá hovoriť o human izme,
lebo pravý hu man izmus zahŕ ňa celého č love ka, zahŕňa dime nziu ko
nečnú i otvoren ú pre nekonečno. H orizontálna dimenzia a materiál
ny blahobyt človekovi nestačia, často h o to vedie do beznád eje a strata
zmyslu života sa neraz konči samovraždou. Túto s kuto čnosť potvrdzu.
jú štatistiky: počet samovrážd narastá práve v ekonom icky bohatých
a vyspelých krajinách.

3. Skúsenosť ničoho ako základ
pre náboženskú skúsenosť
Vedecko-techn ický pokrok otvoril ľuďom nové možnosti a metó
dy, ako zvlád ať svoj život. Stále sa dajÚ posúvať a prekračovať hr anice
mož ného a zdá sa, že neexistuje nijaký p roblém, s ktorým by si ľud
stvo neporad ilo. Predsa došlo k zásadnej zmene. Súčasnú situáciu opi
suje WeIte takto: "Cítime sa ako v jasne osvetle nej, ale obmedzenej
miestnosti, dole, hore a zo všetkých strán obklopenej najhlbšou tmou.
Začíname si to práve vš í m ať. A preto začí nam e klásť posledné otázky,
otázky o poslednom zmysle a o prvom základe nášho bytia. Nena.
chádzame však na ne nijakú o dpoveď a obklopuje nás len n oc. "24 To
je vlastne skúsenosť, ktorá nastúpila po tom, ako náboženská skú
sen osť vypadla, a ktorá dáva základ nih ilizmu. Ide o hrozivú skúsenosť,
preto človek pred ňou uteká d o pozitivity každodenného ryt m u.
Welte tak rob í v úvahe ďalší krok, lebo skúsenosť výpadku nábožen
skej skúsenosti posúva do skúsenosti n ičoho: "Zakúša ť ni č je nie čo
úplne iné, n ež nemať vôbec nijakú skú s enos ť. Kto zakúš a nič, skutoč
ne má skúse nosť, stretáva sa s niečím , čo sa ho dotýka, čo ní m otria
sa a čo ho premieňa. Veď práve preto sa lud ia usilujú tejto skúsenos
ti vyh núť."z 5
Aké je toto nič? Nemá n ijaké luanice. ani priestorové, ani čas ové,
nemôžeme mu pri p ísať ani n ijaké o hran iče ni e nejakého iné ho typu.
WELTE, B.: Svérlo z nicoty, s. 35.
25 W ELTE, B.: Svétlo z nlcoty, S . 42.
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Nikde neprestáva, nie je

n ičí m určené, ničím

19í

podmienené . Ne-ko
- to sú však
vlastností, ktoré sa v n áboženstve pri pisuj ú Bohu: "Kde zmizol Boh.
objavu je sa nič. A to na prekvapenie zasa v d imenziách Boha. " 26
Používajú sa negatívne výrazy, ktoré nie sú celkom negatívne, lebo
vyjadrujú n iečo pozitívne, čo sa však vymyká čisto pozitívnym ozna
čen i am. W elte skúsenosť s " n ič" predstavuje ako dvojznačnú: " nič"
m ôže byť prázdne, bez zmyslu, alebo môže v ňom byť niečo skryté,
nie čo božské. No " nič" nám o sebe ni č nepovie. Pri prvej možnosti,
teda ak je "nič" prázdne, potom celý každod enný život nemá zmysel:
nemá zmysel čin nosť, vzťahy, rozlišovan ie dobra a zla, svet, ani starosť
o čisto horizontálnu rovinu ... Nestráca sa však len zmysel čin n osti,
ale ak sa toto "nič " , ktoré je ni čí m, domyslí naozaj do konca, stráca
sa všetko bytie, no zár oveň s nim sa stráca aj samotné "nič". O " n i čo m"
sa totiž dá hovo riť len vo vzťahu s bytím.27 Čisto n egatívny obsah te
da nič nemôže mať, lebo sa to vymyká potrebe každoden n ého živo
ta. Človek nikde n enájde istotu , že nič ne má zmysel. Ak si aj odpovie,
že všetko je nezmyselné, ba absurdné, predsa neprestáva hľad ať zmy
sel. V živote sú však situácie, že hoci nenájde zmysel všetkého, nájde
aspo ň zmysel n ie čoho. Patrí sem medzil'udská ko mun ikácia, prejavy
a skúsenosti osob nej lásky a vernosti, obetavej pomoci atď. Tu už ide
O druh ú mo žnosť vysvetlen ia n ičo ho. Welte je presvedčený, že "to, čo
sa týmto spôsobom skúsenosti dosve dčuj e ako zmysluplné, si svoj zmy
sel nep o m in ute ľne zachová aj tvárou v tvár onomu nič" l8. Tým však
"n i č " n adobúd a pozitívny zmysel , h oci ako s kú sen os ť má negatív
n u podobu. Podl'a Welteho to stačí , aby sme moh li aj pri skúsenosti
s " n ič" hovo riť o náboženskej skúsenosti. V tomto zmysle sa aj skúse
nosť s ni čo tou (v dimenziách ne-ko nečnos ti a ne-podmienenosti) mô
že premeniť na náboženskú skús e nos ť. We /te pritom klad ie dôraz
práve na to, že sa môže pre me niť, ale n ie je to n umé, na ko ľko je to
namáhavé a vyžadu je si pripraven osť a slobodu túto skús en osť pri
j ať. Byť slobodný voč i takejto skúsenosti znamená mať možnosť ju
nečnosť, bez-pri esto rovosť, bez-časovos ť, ne-pod m ien enos ť

26

WELTE, B.: Svétlo

2? P OTOV.

18

z nico!y, s.

44.

SCIAC C A, M . F.: L'oscurameno de!ľintdligenza, s. 122 -1 23.

WELTE, B.: Stlédo z nicOty, s. 50.
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prij ať

i od mietnuť. Kto od mietne, vlastnú skú s en osť, n aj mä n ábo
ženskú, vôbec neurobí.29 Vydržať toto "n ič" vôbec nie je jednoduché.
Po dľa T. Halíka je to vysoká duchovná úloha, ktorú je schop n ý zvlád
nuť len hlboko zbožný čl ove k alebo "pokorná úcta niektorých prav
dymilovných agnostikov pred nevýslovným Tajomstvo m"30.
Výcho d isko zo súčasn eh o stavu n ašej d oby sa pokú ša n ájs ť aj
J. Poláková. Kríza, v ktorej sa n achádza naša civilizácia, je spasob ená
"hypertrofiou vonkajšieho, materiálne sprostredkovan ého ovláda
nia, ktorá postupne vyvo lala určitú atrofiu vnú torného, duchovne
podmieneného rozumenia"31. Pre Polákovú je človek bytosťou du chov
ného vzťahu, je schopný transce ndencie. Ak je tento vzťah p o tl áčaný
starostlivosťou o vo n kajškovo sť (ho rizon tálu), doch ád za k deštr u k
cii člove ka ako duchovn ej bytosti, preto " člove k neschopný sa pre
siahn uť klesá pod svoju konštitutívn u ontologickú úrove ň " Jz . C ivi
lizácia orientovaná na vonkajšok čl ovekovi jedn ak nepo maže uve
do miť si krízu, ale ani mu nedá prostriedky, aby sa z nej dostal. Predsa
však prichádzajú situácie, keď mus í vyr ieš i ť otázky dotýkajúce sa jeho
života, zmyslu jeho existen cie. Ak nenachádza pomoc, vrhá sa do
hektického zh áňani a moci a blah obytu, aby otázkam unikoL No ani
tým nikdy celkom nepo tl ačí svoj onto logický status: že je du ch ovnou
bytosťou, otvorenou pre Transcendenciu , túž iacou po Transcendencii.
Vi di eť to aj v úsilí človeka zao bstarať si umele takéto stavy prostred
níctvo m liekov, drog, rastl in ných extraktov či sugescie a dos tať sa tak
do oblasti nevedo m ia a podvedom ia. J. Poláková takto dosiahnutú
transcendenciu n azýva "relativna". Podľa nej je to pokus, či sa vôbec
dá prekroČiť svet, v ktorom žij eme a ktorý je imanentný: "Hľad anie
je zamerané skôr n a to, či je vôbec kam vyj sť; ešte nie na to , kam až je
možné dôjsť."33 Človekovi sa otvára vnú torný a hlbší ko n text živo ta,
19
JO
j)

31

Porov. W ELTE, B.: SvétLo z nicoty, s. 55.
HALÍK, T. : V zjvan i nevzjván. Praha: Na kl. lidové noviny, 2004 , s. 100 .

POLÁKOVÁ, J.: Možnosti transcendence, s. ll.
POLÁKOVÁ, ].: Možnosri [ranscende nce, s. 72 .

n PO LÁKO VÁ, J.: Perspehiva nadéje. Praha: V'f-iehrad, 1995, s. 35. Ďalej spresňuje, že
"posrmoderné hľadanie relativnej rra nsce nden cie je tak hrada nim možnosti, či
imanencia moderné ho člove ka a m oderného sveta je vôbec nejako s ú žitkom
prekročitel"ná. Termínom ,relatívna' by som rada naznačila práve tú r0 predbežnosť

ktorý je n ormálne neprístupný. Experimentálne vyvolaný mimoriad
ny stav vedo m ia sa môže stať bránou k transcen dencii.
Medzi ďalšie hľadan ia zážitku niečo ho iného, ako sa žije v n or
málno m živote, patrí otváranie sa voči iným, predovšetkým voči vý
chod ným kultúram. Po d ľa Po lákovej hľadanie tr anscende ncie
prekonávaním kultúrnych stereotypov "je vyvolané potrebou obme
dziť a vykompenzovať mno hé n egatívne aspekty modern ej západnej
kultúry: jej technický chlad, racionálnu agresiu a duchovnú vyprah
nu tosť, sprevádzanú typickým n epokojom , vyčerp anosťo u a difúznou
úzkosťou , ktorou je prestúpená spoločnosť, čo prepad la rutine a zo
všedn en iu"34. Rozdiel oproti predchádzajúcem u spôsobu h ľad ania
transcen dencie spočíva v tom , že človek sa otvára celým systémom
iného spôsobu vnímania a chápan ia reality, nejde už len o nejaké
fragmen tárne impresie. "Vidi e ť oča mi iných kultúr potom znamená
vn ímať nes amo zrej m os ť vlastných východiskových postojova myš
lienkových stereotypov. (... ) Znamená to tiež vním ať skutočnosť ako
nevyčerpateľné tajomsrvo."35 Človek sa tým otvára pre ezoteriku.
Poláková však upozorňuje, že v súčasn osti dostupná ezoter ika eklek
ticky vyberá z iných kultú r to, čo sa v n aš ich oblastiach stáva výhod
ným konzumným tovarom: astrológiu, meditáciu, uzdravovania, re
inkarnáciu atď. Ide však len o fragmenty vytrhnuté z pôvodného
kultúrneho kontextu, ktoré v ko n ečnom dôsledku nepo máhajú čl o
vekovi nájsť to, čo ho presahuje.
Relatívna transcend encia spočíva v úsilí člove ka d osiah nu ť tran s
cendenciu, a nie v slobode samotnej Transcendencie nadvi azať vzťah
s človekom. Častým javo m je, že človek pripisuje tomu, čo je relatívne,
prívlastky patria ce abs01útnej Transcendencii. Takto si však vytvára
idoly, ktoré absolútn u Transcendenciu suplujú, ale ňou n ie sú. Prij ať
niečo relatívne však znamená zisť z cesty a vzd ialiť sa od absol útnej
Transce nd encie. 36
a v istom zmysle i o bme dzenosť: relatívna transcendencia nie je rranscendenciou , za
ktorou by n ebo lo mo žné isť da lej."
14 PO LÁKOVÁ, J.: Perspekuva nadéje, s. 50.
15 POLÄ.KOVÁ, J.: Perspekliva nadéje, s. 50.
J~ Po rov. PO lÁKOVÁ, J.: Perspektiva nadeje, s. 70.
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Všetkými týmito prostriedkami hľadan ia Transcendencie sa dá
dostať len k určitej hranici, "za ktorou sa hľad ajúci prepadá do prázd
na - »absurdna«, »temnoty« , »ničo ty«, v čom však môže postupne za
čať vn ímať a pr ijí mať d ialogický ko ntext tejto situácie, v ktoro m sa
už vždy (i vtedy, keď je preň uzavretý) ocitá"}? Znamená to, že abso
lú tnej Transcendencii nič nebráni, aby človeka oslovila a aby d ošlo
k prvému dotyku; "nemusíme sa s ňou nevyhnutne stretnúť vo chvili
nášho naji ntenzívnejšieho ús ilia o to; môže nás oslovi ť i vtedy, keď to
najmenej očakávame, doko nca i v situácii absencie akéhokolvek hľa
dania u38 . Podmienky stretnutia a nachádzania absol útnej Transcen
dencie n eurčuje človek. Pravé hľadanie takejto Transcenden cie si vy
žad uje "bytostné rozhodn utie podložené túžbou , kto rá sa s kutočne
už nemôže uspo kojiť s ničím menš ím "39.
Podľa Polákovej je hľad anie Transcendencie práve u postmoder
ného človeka spojené s túžbou participovať na n i ečo m pravom, čo
by mu umožnilo aj s inými hovoriť O najzákladnejších veciach ľu d
ského života a čo by mu po mohlo pri usporadúvaní hodn ôt v živote.
Túto potrebu par ticipácie môže dokonalým a n evyčer pateľným spô
sobom uspokojiť len absolú tn a Transcendencia. "Umelé »rodin né«
svety náboženského imanentizrn u uspokoj uj ú ľudskú potrebu du
chovnej participácie len za cenu ampu tácie jej transcendentného roz
meru. Participácia n a absolú tnej transcendencii je nekonečne viac
než kolektívna eufória, medi tačný zážitok alebo obohatenie pomo
cou tajomného veden ia. Je to triezve, hlboké a jemné vedomie stále
prí tom ného absolútneho Vzťah u , ktorý sa dá zr ušiť len našou dobro
vo ľnou zradou. "4° Táto zrada spočíva v neustálej snahe človeka d ostať
všetko pod kontrolu , vedi eť všetko p omen ovať, všetkém u dokonale
roz umieť, čo je v podstate snaha transcendenciu previ es ť na ima
nenciu a tak ju vlastne zr ušiť. Ak sa človek otvorí absolútnej Trans
cendenci i, všetko ostatné sa mu javí ako "n ič". Len za pod m ienky, že

jeho mysleni e už n ebude ani zacielen ím , ani videní m, ani vôľo u, sa
č love k otvorí pre vzťah s Transcendenciou. 41

Záver
Priblížili sme si postoj Weltcho, ktorý sa pokúsil skúsenosť ničo
ho previesť na základ novej náboženskej skúsenosti. Sám autor si
uved o mil, že je to len možnosť, ale aby sa to naozaj stalo, je potrebná
pripraven osť a sloboda človeka.
Poláková zasa vychádza z túžby čLoveka presiahnuť sám seba, z túž
by vyj s ť z imanencie a otvoriť sa pre Transcendenciu, čo zodpovedá
jeho ontologickej štruktúre: človek je bytosťo u duchovného vzťa hu .
Pre absolútnu Trans cendenciu sa otvorí vtedy, ak všetko okrem Ab
solútna (i jeho vlastné predstavy o Absolú tne) sa pre neho stane ničí m .
Je to možné za predpokladu , že človek bude dôsledne verný svojej
ontologickej ko nštitúcii. Zostáva však otázkou, nakol'ko je toho
schopný človek žijúci v s účasnej spo ločnos ti s konzumnou mentalitou,
s nároko m prispôsob ovať pravd u sebe samému a s pragmatic.kým
postoj om, a či je ochotný túto n am áhavú cestu hľada nia pod stúp iť.
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Filozofické aspekty Božieho

W ELTE, B.:

pôsobenia vo svete
Peter MLYNARČíK
Vzťah prírod ných vied a teológie (vedy a náboženstva) počas viac

ako troch sto ro čí spoluexistencie oboch oblastí ľudskej kultúry preš iel
rôznymi štád iami. O d vzájo mného odmietania, cez nevšímavú tole
ranciu až po spoluprácu (pozri rôzne analýzy a typológie tohto vzťa hu). l
V posledných dekádach dvadsiateho storočia sa objavili snahy z oboch
strán (vied aj teológie) pracovať v tejto interd isciplinárnej oblasti. Zá
ujem prírodovedcov o teológiu vyprovokovali nielen osobné dôvody,
ale aj snahy priblížiť špeciálne otázky prírodných vied bežnému čita
teľovi . Teológovia zasa (predovšetkým v Spojených štátoch) si uve
d omili potrebu p riblížiť Božie zjavenie dnešnej kultúre, používajúcej
čoraz viac "technologický" slovn ík (vzdialený od slovníka klasickej
teológie, resp. slovníka veriaceho človeka). Jednou z vrcholných aktivít
vychádzajúcich v ústrety obom tendenciám boli konferencie, ktoré
organizovali spoločne Vatikánske observatórium (Specola Vatican a)
a C enter for T heology and dle Natural Sciences (CTNS) v Berkeley.
Bol to cyklus šiestich vedeckých interdisciplinárnych konferencií,
ktoré mali (okrem prvej) spoloč nú teologickú tému: Vedecké per
spektívy Božieho pôsobenia (Scientific Perspectives on Divine Action).
Každá z pia tich konferencií bola venovaná perspektíve urči tej oblasI

Pozri rypológiu v prácach: BARBOUR, Ian G.: Ways of Rela ting Sd en ce and Theology.
In: RUSSELL, R. G., STOEGER, W. R., COYNE, G., V. (eds): Physics, Philosophy
and Theolog)' : A Common Quest for Understanding. Vatican C ity Srare : Varican
Observato ry, 1988; LAMBERT, D.: Sciences et Théologie : Les figures ďun dialogue.
Bruxelles : Lessius, 1999 a h istóriu vzťahov v zborníku UNDBERG, D. c. ,
NUMBERS, R. L.: Ood and Nature : Hiswriaca! Essays on the Encounce between of
Chrisitanity and Science. Bekeley; Los Angeles; London : University of Califo rnia
Press, 1986.
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ti príro dných vied: kva ntová kozmológia a prírodn é zá ko ny; chaos
a ko m pl exnosť; evoluč ná a molekulárna biológia; neurovedy a osoba;
kvantová mechan ika.
V to mto prispevku by som chcel po ukázať na niektoré filozof ic
ké aspe kty rô znych prístupov k riešeniu otáz ok Božieho pôsobenia
vo svete. Ako základ mi poslúžil text Joh na R. Russell;l z úvodu ku
zborníku Chaos and Complexity, v ktorom sa pokúša o typologizáciu
prístupov jednotlivých autorov.' Najprv predstavím samotnú typo
lógiu J. Russella a poto m pripojím n i ekoľko komentárov.
Russel10va typológia hypotéz o Božom pôsobení vo svete bola
zostavená ako pracovná pomôcka. Jcj cieľom je vytvo riť pre h ľad v jed
notlivých tézach rôznych teologických te órií v kontexte nových prí
stupov inšpirovaných výsledkami prírodných vied . Je zostavená do
preh ľadnej tabuľky. V záhlaví rozlišuj e päť scanovísk do týkajúcich sa
Božie ho pôsoben ia vo svete, s ktorými sa môžeme stretnúť v tradič
nej i súčas nej te ológii. Na ň u sa o dvolávajú s účas né d iskusie vede né
v oblasti teológie a prírodných vied. Zobrazené sú v dolnej čas t i ta
buľky.

Zoznam jednotlivých teologických prísrupov sa začína ateistickým
názorom, p od ľa ktorého nij aká uda l osť n ie je výsledko m Božieho
pôsobenia. Podľa druhého názoru Boh Stvorite!' pôsobí jedine na
začiatku, tvoriac svet a prírodné zákony. Po akte stvorenia sa svet
rozvíja nezávisle iba na základe prírod ných zákonov. Tu Russell po
znamenáva, že keby vedy ukázali, že svet nemá po č iato k v jeho tra
dičnom význame, te nto de istický postoj by sa dostal do Vážnych ťaž
kostí.
Podľa tretieho prísrupu Boh pôsobí nielen na po č iatku pri stvo

rení, ale aj v každo m okamihu existencie sveta. Tak Boh pôsobí vo
všetkých udalostiach vytvárajúcich h istóriu sveta tým, že ho udržiava

2

RUSSE LL, Robert Jo hn : Introduction. In: RUSSELL, Robert John, MURPHY,
Nancey, PEACOCKE, Arthur R. (eds.): Chaos and Compbiry : Scien tific Perspectives
on Divine Action. Va tican City State j Berkeley: Va tican Observatory; CJ1..JS, 199.5,
s. 3-14. Tára typológia vyšb aj v RUSSELL, Roben John: Boie dzialanie wšwiccie
(rragmety). In: Bóg - wszech.iwiat - cz/owiek. Krakówj Tarnów: OB I; Biblos, 2006,

5.91-104.

Pm:l\ M I Y Nl\lh~ 1f

v existencii. Boh je tak nielen prvou príči n ou všetkých u d() l n~ll , nll
je aj základ om sek undárnej - prirodzenej kauzaLty. Okrem II ,hl)
však v rámci tohto pon íman ia neprichádza do úvahy n ijaká priam'l
intervencia zo strany Boha. N ijaká udalosť nie je nás ledkom pria
meho Božieho zásahu. Tento prístup nazýva Russell "rôznofarebným
teizmom", ktorý zahŕňa v sebe aj panteizmus.
Liberálne postoje p odľa tab uľky zastávajú ti, ktorí uznávajú sú
č asne Božie pôsobenie n a po či atku sveta, ako aj vo vše tkých uda
lostiach, a do plňajú to tézou, že niektoré udalosti v prírode môžu byť
vnímané ako zvláštne Božie intervencie v subj ektívnom zmysle. Zna
mená to, že n iekto ré udalosti môžu byť pokladané za ta ké, ktoré
u kazujú na n ejaký detail dotýlcajúci sa charakteru alebo Božej in
tervencie. V sku to čnosti však Boh pôsobí pr i týchto udalostiach ta
kým istým spôsobom ako pri všetkých iných . Niektorí novší prívrženci
toh to prúdu statickú koncepciu sveta nahrádzajú dynamickým po hľa
do m na svet, ktorý Boh per manentne tvorí. Niekedy pri púšťajú aj
príleiitosmé objaven ie skutočných n ovôt vo svete. N ie sú však vý
sledkom zvláštnej intervencie Boh a, ale vznikajú v rámci prírodných
zákonov um ožň.ujúcich realizáciu rô znych možností.
Posledný z postojov interpretuje udalosti ako zvlášme Božie akty
v objektívnom význame (nevynímaj úc stvorenie, či udržiavanie sveta
v existencii). Takéto prísrupy sa označuj ú pojmom intervencion izmus.
Znamená to, že Boh priamo a suverénne intervenuje p ri vzn iku ne
jakej udalosti, pričo m aj obchádza prírodné zákony. Tento prísrup je
ozn ačený term ín om " tradičný".
Diskusie medzi teológmi a p riro dovedcami posled ného obdobia
o Božom pôsobeni vo svete vyčleň.ujú veľký priestor otázke tzv. nein
rervencionizmu . Ak prijímame možnosť objektívneho a výnimo čné
ho Božie pôsoben ia, vzn iká otázka, či môže takéto pôsobenie pre
biehať bez narúšania prírodných záko nov. Ďalšie otázky v tejto disku
sii sa obracajú na to, že každý svedok, bez ohľa du n a jeho náboženské
pr e svedče nie , môže spozorovať takéto zvláštne udalosti. I náč pove
dané, či je náboženské presvedčeni e nu tným predpokladom na to,
aby pozorovateľ rozpoznal zvláštne Božie pôsobenie v danej udalosti.

ll"
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Russell rozlišuje štyri základ né postoje vyplývajúce z d iskusií teo
lógov a prírodovedcov ohľadom neintervenujúceho Božieho pôso
ben ia: 1. kauzalita zhora, alebo kauzalita celok-časť (to p-down , whole
part causaliry) j 2. ka uzalita zdola (bonom-up causality); 3. kauzalita
postranná (lateral caus ality); 4. pri márna/seku ndár na kauzalita
(primary/secondary causality).
Po dľa prvého postoja - ka uzality zhora - určitá u dalosť vo svete
sa chápe ako sprostredko vaný ak t bezp rost re dného Božieho
pôsobenia na základe dvoch možných spôsobov: zhora nadol (to p
down causality), to znamená z vyšších úrovní prírody cez niž..~ie (ana
lógia: myse ľ - mozog), alebo po mocou po čiatočný ch po dmienok, či
okolia fyzikáln eho systému (an alógia: form ovanie sa ko n vekčný ch
vírov v ohrievanej kvapaline v nádobe), alebo nakoniec vplývajúc na
počiato čné pod mienky evolúcie celého vesm íru (whole-part causali
ty). Medzi zástancov analógie vzťahov Boh - svet a myseľ - mozog
patria A. Peacocke, G. Jan tzen, S. McFague. Pea.cocke zdôr azňuj e Bo
žiu imanenciu vo svete, p ričom rozvíj a dyn amickú víziu vnútorne
spojitéh o sveta. Vytvára tak protiváh u ku trad ičn é mu jazyku, ktorý
zdôrazňuje Božiu transcendenciu a nevšíma si dosť Božiu imanenciu.
Peacocke sa stavia na pozíciu tzv. panenteizrnu, kde sa pri opíse vzťahu
Boh - svet pokúša s poji ť pohľad transcendencie s pohľad om ima
n encie.
D ruhý postoj - kauzalita zdola - vysvetľuj e u rčitú u dalosť v makro
skop ickom svete ako udalos ť sprostredkovane spôsobenú Božím pô
sobením na úrovn i kvantovej mechaniky. Boh bezprostredne pôsobi
na mikroskopickej úrovni. Tieto jeho impulzy sú potom zosili'lované
sekundárnymi príčin am i, ktoré spájajú sprostredkujúce udalosti s uda
l osťou výsled nou. Tento prístup predpoklad á priznanie ontologické
ho štatútu kvantovej neurči tos t i, a tým priznanie indetermi nizmu
na m ikroskopickej úrovni sveta.
Zástancovia tretieho prístupu zdôrazňujú väčšin ou význam chao
tických a ko mplexných i>)'stémov vo fyzike, meteorológii, biológii atď.
Zdôrazňujú prito m ich ve ľkú citlivosť na nepatrné zmeny v ich okolí
a súčasne sch op nosť zosi l ňovať tieto efekty (analógia: motýl í efekt).
Keďže sa zástancovia rýchto prístupov odvolávajú na efekty patriace
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do epistemologickej oblasti klasicke j fyzi ky, ti eto prístupy nazval
Russell kauzalitou postrannou.
Do poslednej, štvrtej skupiny sú zaradení ti, ktorí sa odvolávajú
na rozlíšenie primárnych a sekundárnych príčin. Títo autori sa oby
čaj ne an i neodvolávajú na objektívne špeciálne Božie intervencie,
okrem prípadov zázrakov. K týmto autorom patria neotomisti , ako
B. Lonergan , J. Marechal, ]. Maritain , K. Rahner atď.
N ie koľko komentárov:
Vo všetkých moderných prístupoch k Božiemu konaniu vo svete
ostáva problémom vysvetliť sú časné spolupôsobenie primárnej a se
kundárnych príčin na výsledný efekt (ich logickej nadväznosti). Ak
účinná p ríči na spôsobuje niečo prostredníctvom iného, tak v určitom
mo mente musí pôsobiť bezprostredm: n a vznik udalosti, ktoré spô
sobujú da nú u dalosť.
Ď al šo u otázkou je urče nie do minan tnej oblasti vo svete, v ktorej
sa nachádzajú bezprostredné a základné Božie skutky.
Otázka prechodu medzi agnosticizmom a tcizmom (otázn iky v ta
buľke). Nakoľko je možné napr. pri zvláštnych javoch, ktoré te isti po
kladajú za Božie intervencie, prírodovedecky vystopovať nový spô
sob pôsobenia sekundárnych príči n ?
Ak sa v diskus iách dotýkame hraníce prírodovedecky poznateľ
ného a nepoznateľného, nesm ieme vytvárať analógie, ktoré teolo
gicky nahrádzajú dotcraz prirodzene nevysvetlené javy (Ood of gaps) .
Riskuj eme pri tom , že prirodzený poriadok sveta budeme vysvetľovať
nadpri rodzene. Ak sa n ami ko mentovaná oblasť v bu d úcnosti dos ta
ne do oblasti vedecky poznateľného , ukáže sa náš postup ako irele
van tný (fyzikotco lógia v 17. stor.).
O právnené analógie Boh - svet môžu byť tie, ktoré n ám pon úka
jú dobre opísané javy v prírode (s rešpektovaním prírodovednej aj
filozofi ckej a teologickej metodológie).
Teologický pohľad na svet, ktorý stvoril Boh , je širší ako pohľad
na svet z hľadiska prirodných vied. O kre m načrtnutého pohľadu,
keď te ológia skú ma záv islosť sveta v jeho existencii od Boh a, existu
je možnosť te ologického pohľadu na sve t ako systé m hod nôt. Prírod
né vedy n ie sú citlivé na hodnoty. Z teologického pohl'adu je možné
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pozera ť

na prírodné vedy aj ako na hodnotu vytvoren ú člove kom
(M. Heller).
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Pracovná typ ológia postojov dotýkajúcich sa
Božieho pôsobenia vo svete.
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