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SLOVO NA ÚVOD

V akom svete žijeme? Na túto veľkú otázku existuje veľa odpovedí. 
Od krajne skeptických, ktoré hovoria, že to „ nevieme a ani nemôže-
me vedieť“, až po krajne sebaisté, podľa ktorých je jasné, že „žijeme 
vo svete prírody, ovládanom jej zákonmi, ktoré poznáva veda, predo-
všetkým fyzika“. Tradičné a najviac rozšírené odpovede hovoria, že 
žijeme vo svete, ktorý „stvoril a riadi Boh ako najvyššia sila“. Každý, 
kto prijme tú či onú odpoveď, nachádza v nej svoju „barličku“, ktorá 
mu poskytuje akú-takú oporu na ceste týmto svetom.

Druhou veľkou otázkou je, “„ako máme žiť v tomto svete“? Čím 
sa máme riadiť? Tým, aký svet je, alebo tým, čo v ňom chceme do-
siahnuť? Teda svojimi cieľmi, potrebami, túžbami, plánmi, ktoré 
poznáme oveľa dôvernejšie než stav sveta. Na svojej ceste ideme za 
týmito cieľmi a túžbami a — čuduj sa svete — väčšinou sa nám to aj 
darí. Nielen jednotlivcom, ale aj spoločenstvám či ľudstvu ako celku. 
Veď keby to tak nebolo, už by sme tu dávno neboli. Ako jednotlivci, 
spoločenstvá či ľudstvo sme prekonali (aj napriek rôznym apoka-
lyptickým proroctvám) nespočetné kataklizmy, katastrofy, kalamity, 
epidémie aj pandémie, nech už boli zavinené nami samými alebo 
silami toho sveta, ktorý sme my, ľudia, nestvorili. 

Naopak, z tohto a do tohto sveta sme sa „zrodili“ alebo, ako ho-
voria existencialisti, boli sme doň „vrhnutí“ nie z vlastnej vôle. Na-
šou prvou potrebou je prežiť. Keď to dokážeme, začíname túžiť po 
dobrom a lepšom, ba najlepšom možnom živote. Celé dejiny ľudstva 
by mohli svedčiť o tom, že „žijeme v najlepšom z možných svetov“, 
ako tvrdil Leibniz, pretože naše potreby, túžby a ciele sa so svetom  
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stretávajú tak, že to akosi obdivuhodne „ funguje“. Podarilo sa nám 
vybudovať planetárnu civilizáciu, ktorej geológovia dali meno „vek 
človeka – antropocén“ (hoci jednotlivo mnohé civilizácie zanikli, 
ďalšie nastúpili po nich). Vytvorili sme si vlastný ľudský svet, spo-
ločnosť, kultúru, ekonomické a politické systémy, morálne poriad-
ky a ďalšie artefakty, aké by vo svete bez nás neboli. Pretvorili sme 
prírodné materiály na umelé, biologické na technologické a začali 
sme manipulovať so samým jadrom hmoty, neživej (atómy) aj živej 
(bunky). Zobrali sme teda svet „do vlastných rúk“?      

Napriek tomu by sme si nemali myslieť, že tento svet máme úpl-
ne „vo svojej moci“, ani že bol, je a vždy bude ten istý, nemenný. Že 
sa v ňom bude dať žiť naveky už len tak, ako sme si práve navykli. 
Celý svet – ten, ktorý sme nevytvorili, aj ktorý sme vytvorili – nám 
odjakživa kládol a kladie prekážky, výzvy, stavia pred nás problémy, 
dokonca aj hrozby, jednoducho„ testuje“ naše sily a schopnosti prežiť 
a žiť. Taký je náš ľudský údel.

Iný než takýto dynamický a pre nás riskantný, nepredvídateľný 
svet nemáme. Sme s ním zviazaní a v ňom odkázaní sami na seba. 
Nikto problémy nášho prežitia a kvality života za nás nevyrieši. Kaž-
dý chce žiť, ale nikto neprežije sám. Ani v izolácii. Len ak dokážeme 
spolupracovať medzi sebou navzájom, dokážeme spolupracovať aj so 
svetom tak, aby nás nezničil. Len ak dokážeme mobilizovať svoje sily 
spoločne, dokážeme si adaptovať svet, ktorý tu nie je kvôli nám, ale 
ani my nie sme jeho centrom.

* * *

Predkladám čitateľovi šesť štúdií o problematike človeka v súčas-
nom svete, ktoré sú súčasťou práce na výskumnom grante VEGA, 
č. 1/0549/18: Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolú-
cie vesmíru a miesta človeka v ňom. Zameriavam sa v nich na fi-
lozoficko-antropologickú reflexiu problematiky človeka v súčasnom 
svete, pričom jeden z hlavných leitmotívov mojich úvah predstavu-
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je technologický rozvoj.1 V takejto súvislej podobe štúdie vytvárajú 
ucelenejší obraz o tom, ako túto problematiku vidím, ako o nej roz-
mýšľam. Nerobím si ani zďaleka nárok na postihnutie všetkých jej 
aspektov, ale základný problém, ktorý čitateľ môže postrehnúť v na-
sledujúcich textoch aspoň medzi riadkami, je problém intelektuálnej 
a morálnej krízy ľudstva, ktorá sa koncentruje v hodnotovej kríze. Je 
to predovšetkým naše hodnotové vedomie, ktoré si zasluhuje pozor-
nosť, kritiku a obnovu. V čase nebývalej prosperity – i keď nie v rov-
nakej miere pre všetkých – a netušených technologických možností 
akoby nám došli idey aj ideály. Žiť pre materiálny prospech či pre 
technologické  „zázraky“ znamená zamieňať si ciele s prostriedkami, 
hodnoty s pôžitkami. Aktuálna globálna zdravotná kríza, spôsobená 
vírom COVID-19, oživila na jednej strane nové apokalyptické vízie, 
na druhej strane nové spasiteľské nádeje na základe predstavy, že po 
tejto kríze ľudstvo už nikdy nebude ako predtým, teda že buď nasta-
ne konečne jeho obroda, alebo bude spieť nevyhnutne k zániku. Ne-
myslím, že otázku treba stavať takto „osudovo“. Ľudstvo v doterajších 
svojich dejinách vždy vedelo vynájsť prostriedky na sebaobranu a se-
bazáchovu a dnes sú tieto prostriedky také mohutné – presahujúce 
hranice planéty –, že existujú všetky predpoklady, aby ľudstvo nepus-
tilo svoj osud zo svojich rúk. Ohrozenia pochádzajú skôr zvnútra, 
napríklad ak by intelektuálna, morálna a hodnotová kríza prerastala 
do spoločenskej krízy, t. j. do neschopnosti riešiť vlastné problémy  
v dôsledku neschopnosti kooperovať na všetkých úrovniach, od lo-

1 Pôvodné verzie vyšli v rokoch 2017 – 2019 v periodikách: „Spytovanie sa na (hod-
notu) človeka: otvorené otázky“, Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, XXIX 
(XXXVIII), 2, 2019, 26-33. „O hodnote ľudského života“, Fragment, 4, 2017, 97-
108. „O živote v sieti“, Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, XXIX (XXXVIII), 
1, 2019, 33-38. „V osídlach „Veľkého Druhého““, Kritika & Kontext, XXII, 57, 
2019, 83-92. „Homo Harariensis“, Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, XXVIII 
(XXXVII), 4, 2018, 39-43. „Potrebujeme filozofiu prežitia!“, Tvorba. Revue pre li-
teratúru a kultúru, XXIX (XXXVIII), 4, 2019, 39-43.
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kálnej po globálnu, v dôsledku neschopnosti koordinovať svoje kona-
nie v prospech všetkých, nie jedných na úkor druhých (ako to vlastne  
v dejinách bolo prevažne doteraz), tak by mohla nastať globálna  
bellum omnium contra omnes. Otázka znie takto: ako postúpiť od na-
turalistického homo homini lupus cez teologické homo homini deus  
k humanistickému homo homini hominus? Ako vidieť v druhom člo-
veku človeka, priateľa, partnera – slovom bytosť, ktorá neprišla na 
tento svet bojovať o existenciu s druhými, ale túto existenciu spolu  
s nimi tvoriť? Ako sa dopracovať k humanizmu, ktorý jediný môže 
byť zárukou, že ľudstvo bude mať budúcnosť? 



– 11 –

SPYTOVANIE SA NA ČLOVEKA

01 

SPYTOVANIE SA NA ČLOVEKA: 
OTVORENÉ OTÁZKY

Akú hodnotu má dnes človek pre druhého človeka? Akú hodnotu majú 
ľudia pre seba navzájom? Akú hodnotu má ľudský život v súčasnej 
info-techno-kultúre?

Vieme veľmi dobre, že v ľudských dejinách boli časy, keď sa hod-
nota človeka rovnala cene toho, čo sa dalo vyrobiť z jeho fyzického 
tela: z  vlasov deky, ponožky či plstené papuče; zo zubných protéz 
šperky alebo gombíky; z  kostí mydlo či hnojivo a  z kože topánky, 
kabáty, obaly na knihy… A tiež časy, keď sa hodnota človeka rovnala 
len tomu, čo dokázal vyrobiť holými rukami v takmer neživotných 
podmienkach. Ako veľmi by som chcel veriť, že tieto časy, keď hod-
nota človeka pre človeka nebola iba nulová, ale priamo mínusová, 
negatívna, sú nadobro preč! Doba, na ktorú sa Primo Levi spytoval 
otázkou: Je to ešte človek? No aj v tých časoch to boli celkom kon-
krétni ľudia s obludnou mocou, čo rozhodovali o hodnote druhých 
ľudí, o hodnote ich života a smrti, a považovali to za „prirodzené“  
a „správne“. Boli to „tiež ľudia“ – zamaskované „obludy v ľudskej 
koži“ –, čo si doma pestovali svojich „miláčikov“, zvieracích či ľud-
ských; ľudia, ktorých vedomie hodnoty druhých nijako netrápilo. 
Trúfam si povedať, že takéto hodnotové vedomie (a svedomie) jedno-
ducho nemali. Ich zmýšľanie o človeku muselo byť takisto obludné.

Otázku môžeme položiť aj takto: Čo znamená človek pre človeka? 
Alebo v starom antickom podaní: Čím je človek človeku? Odpovedí 
sa núka neúrekom: človek človeku vlkom, nepriateľom, konkuren-
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tom… Alebo bratom, priateľom, partnerom… Či dokonca bohom  
– ako mienili Seneca i Feuerbach, ale aj Comte. 

Sigmund Freud, ktorý nevedel abstrahovať od biologickej stránky 
človeka, sa nemaznal: 

Rádi ovšem popíráme skutečnost, že člověk není mírnou, lásky potřeb-
nou bytostí, která se dovede bránit nejvýš v případě napadení, ale že 
má ve své pudové výbavě i mocný podíl agresivních sklonů. Následkem 
toho znamená pro něho jeho bližní nejen potenciálního pomocníka a se-
xuální objekt, ale též pokušení, aby na něm uspokojil svou agresivitu, aby 
bez náhrady využil jeho pracovní sílu, aby ho bez jeho svolení sexuálně 
zneužil, aby se zmocnil jeho majetku, ponížil ho, způsobil mu bolest, aby 
ho mučil a usmrtil (kurzíva E.V.). Homo homini lupus? Kdo se odváží po 
všech zkušenostech života a dějin tuto větu popřít?2 

Podobne Erich Fromm: 

Člověk je jediný živočich, který může zabíjet a poškozovat jedince vlast-
ního druhu, aniž by z toho měl nějaký biologický nebo ekonomický  
užitek.3 

A do tretice Konrad Lorenz: 

Člověk je z pochopitelných důvodů obzvlášť vystaven špatným vlivům 
vnitrodruhové selekce. Ovládl všechny nepřátelské síly svého mimodru-
hového prostředí jako žádný živočich před ním. Vyhubil medvěda a vlka 
a je nyní skutečně svým jediným nepřítelem – Homo homini lupus…4 

2 Freud, S.: O člověku a kultuře. Praha: Odeon, 1989, s. 353.
3 Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Praha: NLN, 1997, s. 221.
4 Lorenz, K.: Takzvané zlo. Praha: Mladá fronta, 1992, s. 43.
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Teda človek pre človeka objektom pokušenia, agresivity, zneužitia, 
ovládnutia, vlastnenia, poníženia – jednoducho predmetom manipu-
lácie s cieľom vyťažiť jeden z druhého všetko, čo si navzájom dovolia. 
Neľútostne, bezhranične. V takom prípade sa človek ako predmet 
druhého človeka stáva zdrojom jeho existencie, bohatstva, expan-
zie… Dávno to pochopili všetci dobyvatelia, keď namiesto zabíja-
nia svojich obetí začali z nich robiť svojich otrokov. Človek človeku  
otrokom, vazalom, sluhom…, živým hovoriacim nástrojom. Dávno 
to pochopil aj Immanuel Kant, keď nástojil na svojom kategorickom 
imperatíve, podľa ktorého má byť človek človeku účelom, a nikdy nie 
iba prostriedkom.5 Napriek tomu inštrumentalizmus, t. j. postoj člo-
veka k druhému človeku ako k nástroju vlastných chúťok, ambícií  
a plánov sa stal dominantnou črtou osvietenského rozumu a všet-
kých jeho dedičov. 

 À PROPOS, ROZUM! 

To platónske „božské svetlo“ v človeku! Ona aristotelovská diffe-
rentia specifica, vďaka ktorej sme animal rationale! Tá kartezián-
ska záruka istoty poznania, ona kantovská záruka ľudskej zrelosti  
a svojprávnosti! Sapere aude! Lenže kam nás doviedol rozum v na-
šich dejinách? Čo možno ešte od neho očakávať v našej „ére post-
pravdivosti“? Akú má silu v „bláznivej dobe“?6

To, že „vek rozumu“ v sebe skrýva zásadnú chybu, postrehli ako 
prví už jeho súčasníci – romantici na čele s ich „otcom“ J.-J. Rous-
seauom, keď spoznali, že sa tu nenastoľuje nijaký „vek srdca“. A, sa-
mozrejme, Nietzsche, ktorý naplno odkryl spojenie rozumu a moci. 
Moderný racionalizmus je inštrumentálny skrz-naskrz, ako ho opí-

5 Kant, I.: Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 57.
6 Mnohí dnes vidia záchranu v tzv. kritickom myslení. Pozri napr. Markoš, J.: Sila 

rozumu v bláznivej dobe. Bratislava: N Press, 2019.
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sali Horkheimer a Adorno vo svojej „dialektike osvietenstva“, vedú-
cej k novým formám „civilizovaného barbarstva“, pretože 

rozum sám se stal pouhým pomocným prostředkem všeobjímající hos-
podářské aparatury. Slouží jako universální nástroj, který se hodí ke 
zhotovování všech ostatních nástrojů… Konečně se naplnila stará ctižá-
dost rozumu – být čistým orgánem účelů.7 

Tento rozum je tiež utilitaristický a byrokratický, ako ho charak-
terizoval M. Weber, ba čo viac moderná racionalizácia spoločnosti 
vytvára „železnú klietku“ sociálnych noriem vo všetkých sférach ži-
vota, z ktorej takmer niet úniku.8 Postosvietenský rozum sa zvrhol na 
neocynický rozum, ako ho opisuje Sloterdijk, pretože jeho pôvodné 
intencie sa nikdy nenaplnili práve vďaka tomu, že sa ukázala jeho 
mocenská inštrumentálna povaha.9 Vo svojej sebatotalizácii sa ra-
cionalistický inštrumentalizmus stal koreňom hlavných katakliziem 
ľudstva v 20. storočí, z ktorých tieňa sme nevystúpili dodnes. Tie sa 
tiež diali v mene rozumu, vykliešteného a okliešteneného o všetku 
ľudskosť, uznávajúceho len svoju vlastnú autoritu a hodnotu. Vek 
rozumu nepriniesol vek humanity, pretože rozum nie je to, čo nás 
robí humánnymi ľudskými bytosťami. Sme v situácii, keď hodnotové 
vedomie je takmer úplne vyprázdnené a zredukované na „techno-ve-
domie“. 

„Korunu“ všetkému nasadzuje súčasný dataizmus, ktorý antici-
povali už spomínaní Adorno a Horkheimer, keď písali o formalizácii 
rozumu, pre ktorý „sa číslo stalo kánonom“: 

 7 Adorno, T. W., Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009, 
s. 41.

 8 Weber, M.: K metodológii sociálnych vied. Bratislava: Pravda, 1983, s. 357-358.
9 Sloterdijk, P.: Kritika cynického rozumu. Bratislava: Kalligram, 2013.
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Různorodé činí srovnatelným tím, že je redukuje na abstraktní veličiny. 
Co není vyjádřeno v číslech, tedy nakonec v jednotce, to se pro osvícen-
ství stává zdáním a moderní positivismus to odkazuje do básnictví. Jed-
nota zůstává heslem od Parmenida až po Russella. To vybízí ke zrušení 
bohů a kvalit.10 

Osvietenstvo „stotožnilo myslenie s matematikou“: 

Myšlení se zvěcňuje k samočinně probíhajícímu, automatickému proce-
su, soupeřícímu se strojem, který samo vytváří, takže tento stroj může 
nakonec myšlení nahradit… Matematická procedura se  stala téměř 
rituálem myšlení.11 

Podľa dataizmu „všetko je algoritmus“, takže o hodnote všetkého 
rozhodujú dáta, ba „veľké dáta“, pretože „čím viac dát, tým lepšie“;  
a štatistika je vedou č. 1.12 Presvedčenie, že „všetko sa dá merať“  
– a čo sa nedá merať, „nemá hodnotu“ – dominuje. Podľa historika 
Harariho, autora svetových bestselerov, dataizmus tvrdí nielen to, že 
vesmír pozostáva z toku dát a hodnota každého javu alebo entity je 
určovaná ich príspevkom k spracovaniu dát, ale aj to, že celý ľudský 
druh môžeme interpretovať ako jeden systém spracovania dát, v kto-
rom jednotliví ľudia slúžia ako jeho čipy. Dataizmus ako „nábožen-
stvo dát“ môže podľa neho nahradiť humanizmus. Keď raz systémy 
veľkých dát budú človeka poznať lepšie, než sa pozná on sám, auto-
rita prejde z ľudí na algoritmy. Algoritmy sú aj podstatou organiz-
mov – ľudské bytosti, žirafy, vírusy sú len algoritmy. Od počítačov sa 
líšia len tým, že sú to biochemické algoritmy, ktoré sa vyvinuli evo-

10 Adorno, T. W., Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009, 
s. 21, 

11 Adorno, T. W., Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009, 
s. 37.

12 Lohr, S.: Dataism. New York: Harper Business, 2015.
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lučne prirodzenou selekciou počas miliónov rokov. To vedie k moci  
a tyranii metriky.13 Hlavným ideologickým motívom tohto trendu je 
premena dát na finančné jednotky pomocou kalkulu a „algoritmu 
zisku“.

INTELIGENCIA AKO KĽÚČ?

Niektorí (napr. John Dewey a evolucionisti) navrhli namiesto rozu-
mu hovoriť o inteligencii. Na základe toho sa rozvinul celý systém 
kognitívnych vied a štúdium inteligencií od sexuálnej cez emo-
cionálnu až po etickú a sociálnu. Nepochybne, inteligencia je širší  
a možno aj lepší pojem. Inteligencia je prírodný jav a človek ako 
prírodná bytosť ju uplatňuje a rozvíja vo svojej evolučnej adaptácii. 
Možno povedať, že evolúcii inteligencie vďačíme za svoje prežitie  
i za svet, ktorý sme vytvorili. Naša inteligencia je kvintesenciou koz-
mickej účelovosti, ktorej sa chceme podobať, Chceme ju kopírovať. 
Na základe toho sme dospeli k predstave, že príroda je účelná, nič 
nerobí zbytočne, neplytvá, čo však môže byť len naša antropomorfná 
racionalizácia. Neplytvať totiž znamená neničiť – alebo ak, tak po-
tom každé ničenie (napríklad katastrofa, kataklizma) musí mať tiež 
nejaký účel – v ľudskom jazyku zmysel. Takto predsa musí fungovať 
inteligentné bytie, ktoré sa zachováva a nelikviduje samo seba. Inte-
ligencia znamená sebazáchovu, ktorej je podriadený aj každý rozvoj 
– v ľudskom jazyku pokrok. Za opak inteligencie považujeme hlúposť 
a primitívnosť a za jej vrchol genialitu, a to zvlášť vo vedotechnickej 
podobe. Padáme pred ňou na kolená. Keď to videl staručký Heideg-
ger, vo svojom poslednom interview v roku 1976 sa zdesil a vyhlásil: 
„Už iba nejaký boh nás môže zachrániť“: 

13 Kriticky o tom píšu: Beer, D.: Metric Power. New York: Palgrave Macmillan, 2016; 
Muller, J. Z.: The Tyranny of Metrics. Princeton: Princeton University Press, 2018; 
Mau, S.: Metric Society. Cambridge: Polity, 2019.
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Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé… že technika člověka 
stále více odpoutává od Země  a vykořeňuje ho. Nevím, zda jste byli 
zděšení vy, ale já jsem byl rozhodne zděšen, když jsem viděl ty sním-
ky, jak vypadá Země z Měsíce. Nepotřebujeme na to žádnou atomovou 
bombu, vykořenění člověka už tu je. Máme už jen čistě technické vztahy. 
To už není žádná Země, na čem člověk dnes žije.14 

Do tejto techniky a technológie ako nástrojov našej moci vyús-
ťuje naša inteligencia. Vďaka tomu nadobudla ilúziu o sebe samej,  
o tom, že môže „transcendovať“ pozemskú prírodu, ísť za jej hrani-
ce, keď zužitkuje jej vlastné „zákony“ pre seba a bude vytvárať to, čo 
prírodná inteligencia pred človekom nevytvorila (počítače nerastú 
na stromoch ani v zemi). Dokonca sa nám to môže javiť ako „pokra-
čovanie prírody inými (umelými) prostriedkami“, veď človek predsa 
z prírody vyšiel a všetko, čo robí, je možné len v hraniciach prírody. 
Kvintesenciou toho je súčasná posadnutosť tzv. umelou inteligen-
ciou, na základe ktorej transhumanisti a ich stúpenci celkom vážne 
zamýšľajú dospieť do „bodu singularity“ a technologicky „prekonať 
človeka, ako ho poznáme“ v mene jeho „vylepšenia“. 

Ľudská inteligencia nie je iba kľúčom k riešeniu ľudských prob-
lémov – veľmi mocným a efektívnym –, ale aj problémom samým. 
Môžeme svoju inteligenciu nejako „ovládnuť“, či aspoň usmerniť, 
aby nás neohrozovala, alebo je to „fatálna“ prírodná (nadľudská, me-
tafyzická) sila (podobne ako schopenhauerovská metafyzická vôľa), 
voči ktorej nič nezmôžeme? Je inteligencia mimo etiky, mimo „dobra  
a zla“? Jej úlohou je len reorganizovať svet tak, aby fungoval a zacho-
val sa bez ohľadu na dobro človeka, resp. dobro človeka treba vidieť  
v niečom úplne inom než doteraz, napríklad v jeho technických 
možnostiach „prekonávať“ fyzikálne (a fyzické) obmedzenia (príkla-
dom môže byť letectvo alebo virtuálna realita)? Kto v takomto „ume-

14 Heidegger, M.: „Už jenom nějaký bůh nás může zachránit“. Praha: Oikoymenh, 
2012, s. 33, 31.
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lom“ svete potrebuje etiku a ľudské hodnoty? Kto potrebuje živého 
človeka? 

Potrebujeme zrejme iný pojem, teda pochopenie inteligencie a jej 
začlenenie do hodnotového vedomia. Inteligencia sama osebe nie je 
tým, čo nás robí humánnymi ľudskými bytosťami. Inteligencia má 
svoju logiku, ale nemá cit ani etiku, ak ich jej nedodáme. Ak je tech-
nológia nástroj, ku ktorému hľadáme vhodné ciele, tak aj inteligen-
cia je len nástroj, podobne ako racionalita. Inteligencia, racionalita  
a technológia potrebujú ľudské ciele, aby ich naplnili. 

À PROPOS, TRANSHUMANIZMUS! 

Súčasný človek sa vydal na cestu posthumanizmu, ba až transhuma-
nizmu, pre ktorý je technológia rozhodujúcim nástrojom riešenia 
všetkých problémov. Otázka, čím je človeku život, je takmer nezau-
jímavá, pretože vďaka biotechnológiám údajne dokážeme ovládnuť  
a transformovať sám fenomén života tak, že budeme môcť rozho-
dovať o jeho kvalite, dĺžke, podobe i charaktere. Život ako fenomén 
vrátane ľudského života prestáva byť tým najvzácnejším. Vo víziách 
transhumanistov sa stáva predmetom takmer bežnej manipulácie.

Ak si niekto myslel, že postmoderna skončila, je na omyle. Zdá 
sa, že bola len predstupňom, predfázou ďalšieho post-, ba dokonca 
trans-. Veda v spojení s technológiou mimo hodnotových rámcov 
je už celkom nepokryte „ľudská hra na bohov“. Posledným slovom, 
ktoré hovorí o tejto situácii globálne, je „antropocén“ – vek človeka,15 
resp. nový „axiálny vek“.16

Transhumanizmus je verziou posthumanizmu, ktorá veľmi dob-
re zapadá do info-techno-kultúry a pre ktorú je globálny neolibe-

15 Raffnsøe, S.: Philosophy of the Anthropocene: The Human Turn. New York: Palgra-
ve Macmillan, 2016.

16 S týmto konceptom prišiel Karl Jaspers ešte v roku 1949.
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rálny kapitalizmus nielen ekonomicko-politickým rámcom, ale aj 
hybnou silou. Transhumanizmus ako ideológia a praktické hnutie za 
technologické prekonanie, resp. elimináciu ľudských limitov a roz-
šírenie ľudských možností (zdravie, život, fyzické a duševné schop-
nosti atď.) je najradikálnejším smerom, usilujúcim o „posthumánnu 
budúcnosť“. Transhumanisti prorokujú, že človek, ako sa vyvinul  
v priebehu prírodnej a kultúrnej evolúcie, dospieva vďaka exponen-
ciálnemu technologickému pokroku do „bodu singularity“,17 v kto-
rom sa zmení na kvalitatívne inú, údajne dokonalejšiu a neporovna-
teľne rozvinutejšiu „transhumánnu bytosť“ (kyborga). Podľa tohto 
proroctva, medzi rokmi 2005 a 2050 sa má objaviť nadľudská inteli-
gencia a skončiť „ľudská éra“.18

Jednu z prvých definícií transhumanizmu sformuloval brit-
sko-americký filozof Max More, vydavateľ časopisu Extropy Magazi-
ne (od roku 1988) a zakladateľ Extropy Institute (1992): 

Transhumanizmus je súbor filozofií, ktoré sa usilujú viesť nás k posthu-
mánnej situácii. Transhumanizmus má veľa spoločných prvkov s huma-
nizmom vrátane uznávania rozumu a vedy, oddanosti pokroku a hodnoty 
ľudskej (alebo transhumánnej) existencie v tomto živote... Transhumaniz-
mus sa líši od humanizmu v uznávaní a anticipovaní radikálnych zmien 

17 Kurzweil, R.: The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New 
York: Viking Books, 2005.

18 Počiatky transhumanismu siahajú do konca 70-tych rokov 20. storočia, keď ame-
rický akademik Fereidoun M. Esfandiary (1930 – 2000), známy pod menom 
„FM-2030“, začal spolu s dizajnérkou a teoretičkou umenia Natashou Vita-More 
(1950) organizovať stretnutia transhumanistov v Los Angeles. Nestavali však na 
zelenej lúke, pretože už dávno predtým prichádzali s podobnými myšlienkami  
o tom, že aplikácia vedy prekoná ľudské hranice, britskí vedci John B. S. Haldane  
a John D. Bernal (1901 – 1971). Samotný termín „transhumanizmus“ zaviedol 
britský evolučný biológ Julian Huxley (1887 – 1975) v stati s rovnomenným ná-
zvom z roku 1957, kde napísal, že „človek zostane človekom, ale transcenduje 
sám seba prostredníctvom uskutočnenia nových možností svojej prirodzenosti“.
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v prirodzenosti a možnostiach nášho života, ktoré prinášajú rôzne vedy  
a technológie…19

V súčasnosti predstavuje transhumanizmus rozvinuté hnutie,  
v ktorom môžeme celkom zreteľne rozlíšiť dve vetvy: 1. technic-
ko-kybernetickú a 2. bio-inžiniersku. K prvej vetve patrí okrem „sin-
gularistov“ Vernona a Kurzweila americký počítačový vedec, robo-
tik a futurológ Hans Moravec, nadšený autor myšlienky „stiahnutia 
mysle do počítača“ (mind uploading). K predstaviteľom druhej vetvy 
okrem Bostroma patria viacerí, ktorí spoločne rozvíjajú ideu „vylep-
šovania človeka“, ale aj anglický filozof David Pearce s jeho víziou 
„inžinierstva raja“, inšpirovaného filozofiou utilitarizmu či americký 
filozof Mark Alan Walker s jeho predstavou „bio-šťastia“, založeného 
na možnosti ovplyvňovať ho biochemicky.

Základné idey transhumanizmu môžeme zhrnúť do týchto pia-
tich: 1. Idea biologickej transcendencie: prekonanie prirodzeného ži-
vota a jeho limitov; 2. Idea univerzálnej technologizácie: technológia 
ako riešenie všetkých ľudských problémov vrátane problému smrti; 
3. Idea vylepšovania človeka: človek sa nevyhnutne musí, nielen dob-
rovoľne môže zdokonaľovať; 4. Idea singularity: radikálny techno-
logický pokrok privedie k superinteligencii; 5. Idea umelého života: 
umelá inteligencia a kyborgizácia privedú človeka k nesmrteľnosti.   

KULTÚRA AKO LIEK?

Človek je (podľa jednej verzie jeho sebainterpretácie – evolučnej) 
prírodná, biologická bytosť; živočích, zrodený prírodou. Treba preto 
vedieť, čo je príroda, čo sú prírodné bytosti a čo z tohto faktu vy-

19 More, M. 1990. Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy. Dostupné na 
internete: https://web.archive.org/web/20051029125153/http://www.maxmore.
co m/transhum.htm, navštívené 15. 3. 2019.
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plýva. Na začiatku sú pudy a inštinkty, ktoré nemožno vymazať ani 
potlačiť, a je otázne, nakoľko sa dajú kultivovať. Sú dva základné vý-
znamy tohto faktu prírodnosti človeka: 1. etologický – vrodené pudy 
a inštinkty ako faktory správania; 2. ekologický – závislosť na prírod-
nom prostredí Zeme. Prvý faktor chce ľudstvo korigovať výchovou, 
druhý spoločnosťou, čo sú dva základné prvky kultúry – kultúra 
správania a kultúra životného prostredia. Dôkazom našej prírodnos-
ti, biologickosti aj animálnosti a jej významu je to, akú dôležitosť pre 
život každého má potrava, zdravie, ochrana, životný režim, spánok 
atď. Teda všetko, čo je nutné k zachovaniu a udržaniu života, hoci len 
v jeho holej podobe ako predpokladu akýchkoľvek ďalších výkonov. 
Jednoducho ide o život ako hodnotu a moderná kultúra a civilizácia 
sa od tejto hodnoty nebezpečne odkláňa, ba dokonca balansuje na 
hranici jej negácie. Človek sa však svojej prírodnosti nikdy nezbaví, 
nikdy jej neunikne tak, ako neunikne z prírody. Všetky pokusy unik-
núť od prírody a z nej, či ju zatieniť, prekonať alebo si pred ňou za-
tvárať oči, sú márne a falošné. Sú prejavom toho, že príroda je mocná  
a človek je voči nej slabý na to, aby ju poprel, znegoval.

Lenže človek nie je len biologická bytosť. Presnejšie, je to zvláštna 
biologická bytosť, ktorá nežije iba v biologickom slova zmysle, ale svoj 
život si aj uvedomuje, reflektuje, ba tvorí ho. A to tak, že tvorí svoj 
ľudský modus videndi – v najširšom zmysle slova kultúrny. Človek je 
zvláštna biologická bytosť, ktorá na to, aby v prírode žila a prežila, 
vytvára kultúru. Sme tak kultúrne, ako aj biologické bytosti, ba prá-
ve v tom spočíva naša nevyváženosť, vnútorné napätie medzi tým, 
čo je nám geneticky dané, a tým, čo sami počas života získavame  
a vytvárame. Nietzsche to vyjadril takto: „Človek je povraz natiahnu-
tý medzi zvieraťom a nadčlovekom – povraz nad priepasťou.“20 Náde-
jou človeka by mohla byť kultúra, keby mohla byť čistou humanitou, 
nielen kultiváciou zla, ale aj tvorbou dobra. Ako však dobre vieme, 
okrem „kultúry života“ existuje aj „kultúra smrti“, okrem „kultúry 

20 Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathustra. Bratislava: Iris, 2002, s. 10.
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povinnosti“ aj „kultúra hanby“ a okrem „kultúry zodpovednosti“ aj 
„kultúra výkonu“. Vlastne všetko, čo sme my, ľudia, vytvorili, je naša 
ľudská kultúra vrátane kultúry vojen, zabíjania, ničenia, vraždenia, 
plynových komôr a gulagov. Je to tiež kultúra internetu, konzumu, 
absurdity… Je to kultúra ľudskej moci, usilujúca o ovládnutie všet-
kého, čo sme nevytvorili: život, prírodu, vesmír, seba samých… Josef 
Šmajs hovorí ani nie o parazitujúcej kultúre na prírode, ale priamo  
o predátorskej kultúre, nepriateľsky zameranej voči svojmu vlastné-
mu prírodnému telu, z ktorého vyrástla: 

Naše predátorská kultura už téměř jedno století vede krutou nevyhláše-
nou válku se Zemí, druhový existenční zápas se širším a mocnějším 
přírodním systémem, který bez radikální změny své strategie nemůže 
vyhrát.21 

Čo je teda kultúra? Stratégia ľudskej bytosti vymaniť sa z príro-
dy cestou inteligencie? Výtvor ľudskej prírodnej bytosti, ktorá chce 
takto poprieť samu seba? Kultúra ako čisto neprírodný umelý svet, 
ale ako lepší svet a človek ako kultúrna bytosť ako lepšia bytosť než 
človek ako prírodná bytosť? Snaha generálne sa transformovať z prí-
rodnej bytosti na čisto kultúrnu bytosť, v ktorej by už nezostala ani 
štipka prírodnosti a všetko by bolo len inteligentnou konštrukciou, 
pretvorením každej animálnosti: kultúrnosť, kultivovanosť, vycho-
vanosť, jemnosť, ušľachtilosť atď. 

Kľúčová otázka je, čo kultúra preberá a rozvíja z prírody a čo  
v nej popiera. Alternatíva „kultúra proti prírode“ alebo naopak nič 
nerieši. 

21 Šmajs, J.: O smiřování kultury s přírodou. Čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: 
Miloš Vávrů a Masarykova univerzita, 2014, s. 00.
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ODKIAĽ ZLO?

Čo človek robí človeku a prečo? Čo je schopný urobiť človeku? Z čoho 
to vyplýva a čím je to dané? Napríklad odťať hlavu a ešte ju vystavo-
vať pred celým svetom? Na obdiv čoho? Vlastnej krutosti či hnevu? 
Moci či zvierackosti? Je to čistá animalita alebo animálna kultúra? 
A kedy, za akých okolností je človek toho schopný? Keď ho druhý 
človek dotlačí do bezvýchodiskovej situácie? Keď mu nedá možnosť 
dôstojne žiť, tak potom už ani hodnota života človeka pre človeka 
nie je žiadna? Má ľudská agresivita a beštialita len čisto biologické 
korene alebo len čisto kultúrne korene – alebo oboje? Čo je príčinou 
vraždenia, vojen, zabíjania človeka človekom? Je to ako keď zviera  
v boji o život s iným predátorom nedbá na nič a hryzie okolo seba, 
len aby sa zachránilo? 

Človek dokáže druhému človeku, ktorého považuje v nejakom 
zmysle za „cudzieho“, urobiť to, čo by blízkemu človeku nikdy ne-
dokázal urobiť (odťať hlavu a verejne sa tým vystatovať). Príslušníci 
rôznych kultúr sa navzájom nepokladajú za členov jedného spolo-
čenstva, ba ani za príslušníkov ľudstva. Vtedy je druhý človek pre člo-
veka ako cudzia bytosť na rovnakej úrovni ako vec alebo zviera. To 
je príklad toho, že kultúra neprekonáva prírodu, ale naopak ju ešte 
beštiálnym spôsobom umocňuje. Nie je to iba Lorenzova vnútrodru-
hová agresivita ako biologická vlastnosť. Kultúra je tu pokračovaním 
prírody v jej horšom, ba najhoršom variante. 

Mnohí (vrátane K. Lorenza) sa dovolávali toho, že len láska  
a priateľstvo medzi členmi spoločenstva dokážu pôsobiť ako sila pro-
ti ľudským jatkám. Podľa Rortyho zásadnou otázkou humanizmu  
i racionality je to, koho dokážeme zahrnúť do okruhu nášho spoloč-
ného „my“, pretože voči tým všetkým potom dokážeme byť lojálni, 
ba empatickí.22 Patria do nášho okruhu „my“ len členovia našej ro-

22 Rorty, R.: Philosophy as Cultural Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007.
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diny? Alebo členovia nášho národa? Či naši spoluobčania ako prís-
lušníci jedného štátu? A ako by bolo možné, aby sme cítili lojálnosť, 
spolupatričnosť a empatiu ku všetkým príslušníkom rodu homo  
sapiens bez rozdielu národnosti, štátnosti, rasy, vierovyznania atď.? 
Je prirodzené, že pre každého z nás majú vyššiu hodnotu členovia 
našej rodiny (a národa, obce) než všetci ostatní ľudia? Je vôbec mož-
né niečo s tým urobiť, alebo sme odsúdení na „večné nepriateľstvo“?

MIMOĽUDSKÁ AUTORITA?

Vždy existujú viaceré možnosti. Jedna možnosť je problém nerie-
šiť a unikať od neho, nahrádzať ho inými, zástupnými problémami. 
Druhou možnosťou od čias humanizmu a renesancie cez osvieten-
stvo až po súčasnosť bolo nadšenie človekom, obdiv k nemu a pý-
cha na to, čím sme. Sebastrednosť, antropocentrizmus. To skončilo  
20. storočím. Sklamaním z človeka, až zhnusením z toho, čo je 
schopný urobiť druhému človeku, a teda aj sám sebe. Nastúpila éra  
posthumanizmu. Súčasná situácia človeka – označovaná ako „po-
sthumánna“ – je práve tá Nietzscheho „priepasť“: „Nebezpečný pre-
chod, nebezpečné kroky, nebezpečný pohľad späť, nebezpečné za-
chvenie, nebezpečné postátie. Na človeku je veľké to, že je mostom,  
a nie účelom: na človeku možno milovať to, že je prenikom a záni-
kom“. Človek je „niečo, čo má byť prekonané.“23 Smerujeme teda  
k „prekonaniu“ seba samých? 

Tretia možnosť je hľadanie mimoľudskej autority, opory – mož-
nosť neveriť človeku, ani v človeka a už vôbec nie v jeho výtvory, 
pretože človek je úplne skazená bytosť, ktorej už nijako nemožno 
dôverovať. Kam sa pozrieme, zo všetkých strán sa na nás valí skaza, 
korupcia, nedôvera všetkých voči všetkým, totálna morálna kríza, 
predzvesť apokalypsy, sodomy-gomory… Veď už aj ten, čo chce ľud-

23 Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathustra. Bratislava: Iris, 2002, s. 9.
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stvo presídliť na Mars (Elon Musk), sa nechal počuť, ako sa obáva, že 
skôr, než sa mu to podarí, ľudstvo zničí seba samo v 3. svetovej vojne, 
alebo ho zničí jeho vlastná umelá inteligencia. Preto treba nájsť opor-
ný bod mimo človeka, taký, ktorý nie je jeho výtvorom a ktorý by bol 
absolútnom pre jeho morálku a budúcnosť, pre možnosť žiť a pre-
žiť. Človek v sebe takú oporu nemá a po kataklizmách 20. storočia 
už ani nenájde. Immanuel Kant po veľkej kritickej analýze ľudského 
rozumu, motivovanej hľadaním odpovede na svoju štvrtú otázku  
– najdôležitejšiu z filozofických otázok – antropologickú otázku „čo 
je človek?“,24 dospel k tomu, že „musel odsunúť vedenie, aby získal 
miesto viere.“25 Podobne William James ako brilantný psychológ 
pochopil, že človek je skôr animal emotionale než animal rationale  
– vôľová bytosť, ktorá volí srdcom, a preto treba odsunúť rozum, aby 
sme získali miesto citu. 

Richard Rorty, ktorý súhlasí s Jamesom (aj keď nie už tak s Kan-
tom), však problematizuje aj túto tretiu možnosť. Podľa neho človek, 
ktorý nenájde oporu sám v sebe, v dôvere vo vlastné sily a možnosti 
(akokoľvek limitované) a v druhých; človek, ktorý ktorý nemá nor-
málnu ľudskú oporu vo svojom spoločenstve, taký človek má zásad-
ný problém. Sme totiž odkázaní sami na seba, všetci navzájom; ne-
existuje nič mimo nás, na čo by sme sa mohli viac spoliehať, než sú 
druhí ľudia, naši blížni, spoločníci, partneri, druhovia a súputníci.26 
Humanistická viera človeka v človeka sa tak ukazuje byť tým slabým, 
až absentujúcim článkom, kvôli ktorému súčasný človek hľadá opory 
mimo seba vo všetkom možnom (vo veciach, zvieratách, vede, tech-

24 Kant, I.: Logik – Ein Handbuch zu Vorlesungen. Königsberg: Nicolovius, 1800,  
s. 25.

25 Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda, 1979, s. 49.
26 Rorty, R.: Philosophy as Cultural Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 

2007. Pojem „druhého“ má zásadnú úlohu vo filozofii E. Lévinasa. O súčasnom 
rozklade ľudského spoločenstva píše kórejsko-nemecký filozof Byung-Chul Han: 
Vyhořelá společnost. Praha: Rybka Publishers, 2016.
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nike, nových náboženstvách), len nie v druhom človeku. Len my, 
ľudia, sme tvorcami svojich osudov (pravdaže, nie absolútne) a všet-
ko, čo nám pomáha tvoriť pozitívne hodnoty, je pozitívne. V takejto 
situácii sa paradoxne ukazuje, že nie všetko nové je progresívne a nie 
všetko staré je regresívne. Ľudstvo v priebehu svojich dejín už dospe-
lo k viacerým autentickým hodnotám, ktoré by si malo zachovať aj  
v nových podmienkach, pretože dejiny „nestoja na mieste“. Zákla-
dom týchto hodnôt je ľudskosť, humanita, vyjadrená v najvyššej hod-
note človeka pre človeka.  

 
 

VĎAKA ČOMU SME ĽUĎMI?

Táto otázka má najvyššiu prioritu: čo nás robí ľuďmi? Alebo: vďaka 
čomu sme ľuďmi? Vďaka rozumu a inteligencii to nie je, a preto ne-
môžeme nikdy brať stroje, počítače, robotov, umelú inteligenciu rov-
nako ako ľudské bytosti. Nikdy v nich nemôžeme vidieť ani náhradu 
za ľudské bytosti, pretože človek je človeku nezastupiteľný.

To, čo nás robí ľuďmi, sú naše vzájomné vzťahy a kvality týchto 
vzťahov: empatia, sympatia, solidarita, priateľstvo a láska. To všetko 
je v našej „moci“, pravdaže, nie absolútne, ale dostatočne na to, aby 
sme o to usilovali. My sami robíme zo seba to, čím sme – ľuďmi aj 
neľuďmi, bohmi aj beštiami. 

To nie je antropocentrizmus. To je múdrosť ako kvintesencia dejín.
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02 

O HODNOTE  
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA  

DNES

Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy. 
Ján Kostra

1

Začnem banálne: „To najvzácnejšie, čo máme, je život.“ Je predsa 
len zraniteľný a krehký, unikátny a limitovaný svojimi možnosťami, 
jediný a  konečný. Nie je treba byť filozofom, aby sme toto vedeli.  
A ak ním nie sme, svoj život – prípadne životy iných ľudí – ani veľmi 
„teoreticky“ neriešime, pretože jednoducho chceme žiť a „užívať si“ 
život pokiaľ možno čo najplnšie. Vieme – alebo aspoň cítime –, že 
máme vrodenú „vôľu k životu“, metafyzickú bergsonovskú élan vital 
či kozmickú teilhardovskú „chuť žiť“; silu, ktorá je nielen analogic-
ká živočíšnemu pudu sebazáchovy, ale podstatne ho presahuje. A ak 
ešte máme to šťastie, že sa nám v živote darí, otázky „Ako žijeme?“ 
a „Ako by sme mali žiť?“ odkladáme ad acta. Väčšinou totiž žijeme 
tak, ako sme si navykli a ako nás naučili žiť už v detstve a mladosti,  
v rodine či najbližšom prostredí (vrátane školy). 

Napriek tomu, záujem o životy ľudí – najmä tých druhých, často 
aj neznámych a vzdialených – je práve to, na čom stojí takmer každé 
umenie a čo „živí“ takmer všetky médiá: „pikošky“ zo života „celeb-
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rít“; správy o ľudských tragédiách každého druhu; napäté sledovanie 
osudov hlavných hrdinov telenoviel – to všetko nás takmer neodola-
teľne priťahuje a môže poslúžiť ako „dôkaz“ toho, že Alexander Pope 
mal pravdu, keď napísal, že „vlastným predmetom štúdia ľudstva je 
človek“. Teda záujem o to, ako ľudia žijú – znova najmä tí druhí –, 
ako sa im v živote darí (ba ešte viac – nedarí) patrí k našej priro-
dzenosti, či už preto, že sa chceme zo životov druhých poučiť, alebo 
preto, že ich chceme „súdiť“; alebo ešte preto, že nám na nich zále-
ží kvôli nim samým. Neraz to však môže byť aj preto, že záujmom  
– alebo dokonca „starosťou“ – o  životy druhých zakrývame sami 
pred sebou únik od vlastného života... 

Tak či onak, život je nielen to najvzácnejšie, čo máme, ale aj to 
najzaujímavejšie, najpríťažlivejšie, najvzrušujúcejšie, nech je to v po-
dobe komédie alebo tragédie. Zachytenie, zobrazenie ľudských osu-
dov a ich peripetií je vlastnou podstatou dramatických umení, ale aj 
všetkých oblastí humanistiky, ktorá v dnešnom svete zažíva nebývalé 
traumy. „Vyprázdnenie zmyslu“, o ktorom písali filozofi v minulom 
storočí, je slabý výraz. Súčasný človek sa vydal na cestu „posthu-
manizmu“, ba až „transhumanizmu“, pre ktorý je technológia roz-
hodujúcim nástrojom riešenia všetkých problémov ľudského života. 
Otázka, čím je človeku život (a čo znamená byť človekom – dodaj-
me – „živým človekom“), je už pomaly nezaujímavá, pretože vďaka 
biotechnológiám údajne dokážeme ovládnuť a  transformovať sám 
fenomén života tak, že budeme môcť rozhodovať o jeho kvalite, dĺž-
ke, podobe i charaktere. Život ako fenomén vrátane ľudského života 
prestáva byť tým najvzácnejším, pretože vo víziách transhumanistov 
sa stáva predmetom takmer bežnej manipulácie, a to do takej miery, 
nad akou sa nám dnes môže rozum, odchovaný tradičnými i novší-
mi formami humanizmu, doslova zastavovať. 

Hodnota ľudského života – tradične jedna z našich najvzácnejších 
hodnôt – dnes vyvoláva vážne znepokojenie. Naša schopnosť mani-
pulovať štruktúrou živej hmoty na nanoúrovni totiž vôbec nezname-
ná, že si túto hodnotu uvedomujeme, alebo že máme namiesto nej 
inú, lepšiu či vyššiu hodnotu. Skôr naopak. Otázka, čím je živý člo-
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vek druhému živému človeku, stojí pred nami každodenne. Nielen 
v  dôsledku pôsobenia masových komunikačných technológií, keď 
sa vďaka nim na jednej strane vzďaľujeme živým ľuďom, s ktorými 
sedíme v  jednej miestnosti (alebo hoci aj ležíme v  jednej posteli), 
a na druhej strane sa približujeme k druhým, tiež živým ľuďom neraz 
na inom konci sveta a nášho „online“ spojenia. Tá istá otázka vy-
stupuje pred nami oveľa radikálnejšie vtedy, keď musíme čeliť sprá-
vam o teroristických útokoch. Akú predstavu o ľudskom živote má 
terorista, ktorý na sebe odpáli bombu s úkladným zámerom zabíjať? 
Akú predstavu o ľudskom živote má hrdlorez, ktorý sa pri svojom 
zločine vystatovačne nechá nahrať na video? Alebo ten, čo si práve 
včera chladnokrvne naplánoval a dnes horkokrvne uskutočnil svoju 
„jazdu smrti“ do davu ľudí? Spolu s Rosi Braidotti môžeme parafrá-
zovať Bruna Latoura: „nikdy sme neboli humánni“, ani pokiaľ ide 
o náš „západný“ svet. Humanizmus v zmysle „univerzálnej ľudskos-
ti“ bol síce náš ideál, ale nikdy sa neuskutočnil; naopak, v jeho mene 
a pod jeho maskou sa páchali zločiny „proti ľudskosti“ rovnako, ako 
sa páchali a dodnes páchajú v mene otvorene antihumánnych dok-
trín. Ľudské dejiny sa doteraz vždy odohrávali tak, že jedny skupiny 
ľudí žili na úkor druhých skupín (a z hľadiska jedinca išlo len o to, 
do ktorej skupiny patril). Nijaké „univerzálne zjednotené ľudstvo“ 
neexistovalo a zdá sa, že ani historická cesta k nemu. Hranica medzi 
humánnym a antihumánnym nikdy nebola jasná a dnes sa rozma-
zala ešte viac takisto ako všetky ostatné hranice. Táto „posthumán-
na situácia“ súčasného ľudstva kladie nám samým otázku: čo sme to 
urobili sami zo seba a čo sme ešte schopní zo seba urobiť?

 

2

Rakúsky filozof Konrad Paul Liessmann nastoľuje podobné otázky 
so všetkou naliehavosťou, no zároveň aj s  dôstojným nadhľadom. 
Jeho nietzscheovský pohľad oponuje každej stádovitosti doby, či už 
ide o oblasť vzdelávania, kde sa ekonomistická doktrína „vzdelanost-
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nej spoločnosti“ prevracia v „teóriu a  prax nevzdelanosti“;27 alebo  
o oblasť politiky, kde sa stráca „vedomie hraníc a diferencií“, pretože 
„duch doby“ káže hranice odstraňovať či prekračovať;28 a napokon aj  
o oblasť každodennosti, ktorá bez kritickej filozofickej reflexie upadá 
na úroveň „najvražednejšej drogy sveta“ – gýča, ak nie ešte niečoho 
horšieho.29 A čo hodnota človeka? Primárne redukovaná na „ľudský 
kapitál“ ako hlavný zdroj ekonomického rozvoja, inštrumentálne 
meraná a finančne kalkulovaná spolu s ostatnými tovarmi na trhu bez 
ohľadu na to, v čom by mala naozaj spočívať a čo sa finančne sotva dá 
vyjadriť – v ľudskej dôstojnosti.30 Ide o to, aký postoj má dnešná filozo-
fia zaujať k súčasnému „posthumánnemu“ svetu: má mu „pritakávať“ 
alebo dostávať sa mu „na koreň“? Aká má byť vôbec dnešná filozofia, 
aby oslovila súčasného človeka a pomohla mu riešiť otázku „ako žiť?“  
(a tým by začala napĺňať jedno zo svojich antických poslaní)? 

Podľa Liessmanna31 by to mohla byť Nietzscheho filozofia ako 
„zrkadlo kultúry“, odhaľujúce, že za vznešenými (antickými aj 
osvietenskými, platónskymi aj kantovskými) ideálmi pravdy, krásy 
a dobra zostávajú skryté – pretože zakázané a zakazované, potlače-
né a potlačované – ich protipóly: lož, škaredosť a zlo. Veda, umenie 
a morálka ako naše najdôležitejšie kultúrne konštrukty, stavané len 
na jednom póle, na „čistej pravde, kráse a dobre“, sú jednoducho 
ilúziou, ktorú treba demaskovať ako ich vlastné protipóly: pravdu 
ako druh omylu; krásu ako náš výtvor a dobro ako prostriedok vôle 
k moci, a to všetko spolu ako výrazy vôle k životu.32 Nietzscheho „fi-
lozofia vôle“ sa pohybovala najmä v trojuholníku medzi vôľou k ži-
votu, vôľou k poznaniu a vôľou k moci. Vôľa k životu je cieľom, jej 

27 Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2008.
28 Liessmann, K. P.: Chvála hranic. Praha: Academia, 2014.
29 Liessmann, K. P.: Univerzum věcí. Praha: Academia, 2012.
30 Liessmann, K. P.: Hodnota člověka. Praha: Academia, 2010, s. 63-74.
31 Liessmann, K. P.: Filosofie zakázaného vědění. Praha: Academia, 2013.
32 Nietzsche, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 23-25.
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efektívnym nástrojom však nie je vôľa k poznaniu, ale vôľa k moci; 
to ona rozhoduje, či a ako použiť alebo nepoužiť poznanie v záujme 
života. Ak je poznanie podporené mocou, môže slúžiť životu; ak nie, 
je to len flatus vocis. Postaviť život iba na poznaní samom bez moci 
je ilúzia, pretože to hlavné poznanie, ktoré k životu potrebujeme, je 
práve poznanie súvislosti života a moci. Nietzsche hovorí: 

Poznanie pracuje ako nástroj moci. Tak je jasné, že s každým pribúda-
ním moci rastie... Inak: miera vôle poznávať závisí od miery rastu vôle 
druhu k moci: druh uchopuje toľko reality, aby sa stal jej pánom, aby mu 
slúžila.33 

Na túto kľúčovú triádu – život, poznanie a moc – možno mať, sa-
mozrejme, aj iné názory a Nietzscheho „filozofovanie kladivom“ by 
bolo vari lepšie nahradiť „filozofovaním srdcom“, no časy, keď sme sa 
nadchýnali ilúziou o vlastnej „čistej humanite“, sú dávno preč. Pre-
to podľa Liessmanna pre filozofiu súčasnosti potrebujeme aj „teóriu 
nepravdy“, „estetiku škaredého“ a „etiku zla“. Ako inak môžeme na-
dobudnúť vlastnú hodnotu vo svojich očiach, ak sa nepozrieme aj na 
odvrátenú stranu našej ľudskej tváre?

3

Pozrieť sa na seba samých inak je možné a zrejme aj nevyhnutné. 
Jednu z filozofických ciest k tomu naznačuje francúzsky filozof Ber-
nard Stiegler (2013) vo svojej knihe Čo dáva životu cenu s podti-
tulom „O farmakológii“. Pojem „farmakonu“ preberá z  Derridov-
ho čítania Platónovho Faidra.34 Platón v ňom hovorí o „prostried 

33 Nietzsche, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 14.
34 Derrida, J.: Disseminations. Chicago and London: University of Chicago Press, 

1981, s. 63-171.
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ku“35 s omamnými účinkami, ktorý môže slúžiť raz ako liek, inoke-
dy ako jed. Pre Stieglera to znamená, že „farmakon“ je všetko, čo je  
„zároveň dobrom a zlom“36 a čo môže mať tak pozitívne, ako aj ne-
gatívne účinky. Inak povedané, to, čo je prameňom nášho najväčšie-
ho šťastia, je potenciálne aj prameňom nášho najväčšieho nešťastia  
(a zrejme aj naopak). 

Stiegler v úvode svojej knihy podáva (s referenciami na Donal-
da Winnicotta) príklad materinskej starostlivosti o dieťa ako príklad 
toho, čo dieťa učí, že život má cenu žiť. Vďaka tejto starostlivosti dieťa 
„cíti život“, cíti kontakt s  matkou, a  pokiaľ ho cíti, vyrastá s  poci-
tom hodnoty života. A naopak (ako takisto ukazuje vo svojich prá-
cach Winnicott), strata tohto „pocitu života“ a  kontaktu s  matkou 
v dôsledku ochabnutia alebo dokonca straty starostlivosti, môže stáť 
na počiatku deštruktívneho procesu, v  ktorom sa narúša vedomie 
hodnoty života (vlastného aj druhých). Dieťa nie je schopné posta-
rať sa samo o seba, takže len starostlivosť matky (alebo jej náhrady 
v prípade adopcie), prípadne ďalších blízkych osôb mu dáva pocit 
hodnoty života. Stiegler zovšeobecňuje: starostlivosť, ktorá ako on-
tologická entita neexistuje, ale vzniká ako vzťah medzi entitami, je 
„farmakon“, pretože jeho prítomnosť, resp. neprítomnosť, ale aj jeho 
podoba a kvalita, môžu mať tak pozitívne, ako aj negatívne účinky. 
Ak je napríklad starostlivosť podmienkou toho, aby sme sa my, ľud-
ské bytosti, „zachovali ako nie-neľudské bytosti“, tak zameranie sa na 
tento farmakon je pre hodnotu nášho života kľúčové.37 Rovnako je 
to v prípade ďalších kľúčových faktorov nášho života: myslenia, tvo-
rivosti, ekonomiky, kapitálu, práce, médií a najmä techniky, pretože 
v súčasnej globálnej situácii ľudstva pozorujeme tendenciu k preva-
he deštruktívnych stránok týchto „farmakonov“ v podobe intelektu-
álnych a ekonomických kríz, politickej a marketingovej manipulácie, 

35  Platon: Dialógy. I. zv. Bratislava: Tatran, 1989, 230 D-E, S. 806.
36  Stiegler, B.: What Makes Life Worth Living. Cambridge: Polity, 2013, s. 10.
37  Stiegler, B.: What Makes Life Worth Living. Cambridge: Polity, 2013, s. 4-5.
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konzumerizmu, stupidizácie a proletarizácie ducha, sociálnej pato-
lógie atď. Deštruktívna stránka súčasnej antropogenézy ako techno-
genézy ľudstva spočíva v  deštrukcii ľudských túžob, ktoré strácajú 
kontakt s vedomím hodnoty života. Terapiou podľa Stieglera je „vy-
nájdenie nového spôsobu života“, založeného na „novom spôsobe 
starostlivosti o svet“, ktorý zahrnie aj hodnotovú zmenu ekonomiky 
v zmysle jej pôvodného významu ako „starostlivosti“ (oikos-nomos 
– pravidlá starostlivosti o domácnosť). Technika a technológia ako 
farmakony majú v sebe potenciál na vylepšovanie, nielen deštruk-
ciu života, avšak takisto si vyžadujú hodnotovú zmenu. Stiegler kon-
čí svoju analýzu výzvou na „novú kritiku života“ a referenciou na 
Nietzscheho Vôľu k  moci, v  ktorej Nietzsche požaduje „novú defi-
níciu pojmu „života ako vôle k moci“.38 Podľa Stieglera „stupidita je 
to, čo otvára priestor pre neľudskosť človeka, akým dnes je.“ Preto 
„jedinou vecou, ktorá v podstate dáva životu cenu – a v tomto živote, 
ktorý je treba neustále kritizovať, aby ho naozaj malo cenu žiť – je boj 
proti stupidite“.39   

4

Kritika môže byť nástrojom premeny života, no naša vôľa k životu, 
naše možnosti žiť sú vždy rámcované kultúrou. V  kultúre nachá-
dzame aj „vzorce života“, ktoré presahujú naše individuálne bytie 
i snaženie. V týchto vzorcoch sa všetci pohybujeme a rôzne sa na ne 
adaptujeme; vedome sa im učíme, ale aj nevedome ich preberáme; 
a  každý podľa svojich možností a  schopností ich uplatňujeme, no 
iba málokto ich dokáže prekračovať či dokonca meniť. Sú to totiž 
nadosobné, nadindividuálne vzorce, ktoré pôsobia dlhodobo a utvá- 
 

38  Nietzsche, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 95.
39  Stiegler, B.: What Makes Life Worth Living. Cambridge: Polity, 2013, s. 132.
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rajú čosi ako „charakter ľudského života“, ktorý ukazuje, že „takto 
sa tu žije“, „takto sa tu žilo od nepamäti“ a „takto tu žijú všetci“. To 
znamená, že každodenné spôsoby myslenia, konania a správania sa 
reprodukujú, aby „sa vôbec dalo žiť“, teda aby sa zachovala kontinui-
ta života, ktorá sa „tkala“ dlhé roky, desaťročia, ba stáročia. V tejto 
kontinuite sa vidí aj záruka, že život bude pokračovať, jeho stabilita. 
Napriek všetkej idiosynkrázii a individuálnej kreativite pri sebautvá-
raní života, to, ako žijeme a  prečo tak žijeme, nie je len vec našej 
voľby alebo autokreácie, pretože vzory, modely či rámce pre svoj 
spôsob života preberáme z  kultúry svojej komunity a  svojej doby. 
Akokoľvek kreatívny jednotlivec vždy napokon „utká“ svoj spôsob 
života len z  toho materiálu, ktorý mu poskytla dostupná kultúra, 
hoci na tomto základe sa môže vydávať inými smermi. Chcieť sa 
však vymaniť z kultúrnych vzorcov znamená vydať sa „proti prúdu“; 
narážať na nepochopenie; vystavovať sa kritike z tej druhej, konzer-
vatívnej strany; ba riskovať izoláciu alebo emigráciu (vnútornú či  
vonkajšiu). 

Charakter súčasného života – to, ako ľudia vo všeobecnosti žijú  
– popisujú veľmi rozmanito intelektuáli, umelci, humanitní a sociál-
ni vedci. Snažia sa pritom zachytiť práve tie kultúrne rámce či pod-
statné charakteristiky doby, ktoré umožňujú pochopiť, ako ľudia žijú  
– a prečo práve tak, a nie inak –, čím nepriamo ukazujú aj na to, čo 
by bolo treba zmeniť, ak by ľudia chceli žiť inak. Jednotlivec si môže 
– ba musí – zariadiť svoj život, ako sám najlepšie vie; je však zrejmé, 
že „systémové parametre“ preň nastavuje kultúra, resp. spoločenský 
poriadok. V tomto zmysle zmena spôsobu života ľudí je systémová 
zmena, týkajúca sa celej historickej epochy či sociokultúrnej para-
digmy.

Z hľadiska súčasného človeka môžeme hovoriť stále o modernite 
– o paradigme moderného života, ktorého kľúčové znaky identifiko-
vali už dávnejšie takí diagnostici a kritici modernej kultúry ako Marx 
a Nietzsche, Dewey a Weber, Simmel a Freud, Marcuse a Fromm,  
Foucault a Deleuze i mnohí ďalší. Odcudzenie, kríza hodnôt, problém 
verejnosti, reglementácia života prostredníctvom racionalizovaných 
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poriadkov, konformizmus, agresivita, narcizmus, disciplinovanie 
a kontrola prostredníctvom noriem atď. – to sú len niektoré z týchto 
znakov, determinujúcich život súčasných ľudí (na Západe), ktoré tu 
sú stále s nami bez ohľadu na fázu, označovanú ako „postmodernita“ 
či „pozdná modernita“. Táto pozdná fáza niektoré z  týchto znakov 
moderného života ešte zvýraznila a  zároveň k  nim pridala ďalšie 
v kontexte nových javov ako globalizácia či technologizácia kultúry. 
Summa summarum: ak by si niekto nekriticky myslel, že moderný ži-
vot s jeho vymoženosťami utvára automaticky sociokultúrny rámec 
pre ľudské šťastie, považované všeobecne stále za vrchol či zmysel 
života aj v  tejto dobe, mohol by sa nepríjemne zmýliť.40 Nejde len  
o samovraždy, o ktorých písali už v 19. storočí Masaryk a Durkheim; 
o  sociálne a  vojnové konflikty a  ich dôsledky v  20. storočí, ktoré 
poznačili Adorna a Horkheimera; ani len o formy sociálnych pato-
lógií v  podobe sociálneho zneuznania, ktoré dnes analyzujú Hon-
neth a  Fraserová, či oveľa horšie formy sociálnych deštrukcií ako 
korupcia a terorizmus. Svoje dôsledky pre život súčasného človeka 
majú aj kultúrne rozpory kapitalizmu, psychologické dôsledky kon-
zumnej „spoločnosti prosperity“ či morálne dôsledky „spoločnosti  
výkonu”.

Komplexnosť životnej situácie súčasného človeka totiž charakte-
rizuje najmä to, čo Bauman nazýva „tekutosť“, teda pluralita, otvo-
renosť, neurčitosť, strata istoty a  rozmazanie všetkých životných 
vzorcov, ktoré má súčasný človek k dispozícii. Jeho život je „tekutý“, 
nestály, málo stabilný, a on/ona môže – dokonca musí – meniť ži-
votné pozície a štýly podľa situácií, ktoré sa menia nebývalo dyna-
micky. Takýto život je zrejme pestrejší a zaujímavejší, no zároveň aj 
náročnejší, a je otázkou, či a v akej „škole“ sa mu dá naučiť. Bauman41 
poukazuje na to, že „tekutý život“ sa primárne vyznačuje nielen vy-
sokým tempom a honbou za príležitosťami, ale aj veľkými obavami 

40 Bauman, Z.: The Art of Life. Cambridge: Polity, 2008.
41 Bauman, Z.: Liquid Life. Cambridge: Polity, 2005.
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z ich premeškania, depresiou z ich straty a traumou z premárnených 
investícií. Umením žiť takýto život je potom naučiť sa čo najrýchlej-
šie vyrovnávať s akýmikoľvek stratami, nežialiť nad nimi príliš dlho, 
pretože každý koniec znamená nový začiatok a každý začiatok raz 
bude znamenať koniec... Tak aj každá strata môže znamenať nový 
zisk, nielen naopak. Nazvime to, povedzme, „flexibilitou“ ako jed-
nou z dôležitých kompetencií, ktoré potrebujeme pre takýto „tekutý 
život“. Je to schopnosť zabúdať, zbavovať sa, vymazávať a nahrádzať 
veci v oveľa väčšej miere, než si to človek, žijúci v tekutej moderni-
te, ale vychovaný ešte nejakou „starou školou“, vie predstaviť. To, čo 
platilo ako užitočné pre život vtedy, je dnes vážne spochybnené, ba 
znefunkčnené. Odvolávanie sa na skúsenosť a extrapolácia z minu-
losti na budúcnosť sa stáva veľmi riskantnou, až zavádzajúcou. 

K modernému životu patrí jeho individualizácia, zahŕňajúca zod-
povednosť za svoj vlastný život a  jeho podobu. To zrejme platí pre 
moderného človeka viac než pre každého pred- či nemoderného. 
Stať sa „pánom svojho vlastného života“ a „zobrať ho do vlastných 
rúk“ je jedna z podstatných stránok moderného „obratu k subjektu“, 
ako o ňom píše Charles Taylor.42 Preto úloha sformovať si celkom 
vedomý postoj k  životu – predovšetkým svojmu vlastnému životu 
– a odpovedať si na otázku „čo si s ním počnem?“, je praktická život-
ná úloha moderného subjektu. Lenže aj tu pôsobia kultúrne vzorce. 
V súlade s nimi sa prístup moderného človeka k životu dá charakte-
rizovať minimálne jedným starým známym termínom: inštrumenta-
lizmus. A v poňatí života znamená jeho inštrumentalizáciu. Moder-
ný človek nechce svoj život len žiť a prežiť – chce z neho niečo mať, 
niekam sa v ňom dopracovať a niečo z neho urobiť, vytvoriť; naj-
lepšie akési významné, ak už nie priamo umelecké dielo. Jednodu-
cho, pre moderného človeka život nestačí len žiť, ale treba ho aktívne  
 

42 Taylor, Ch.: Sources of the Self. Harvard: Harvard University Press, 1989; Taylor, 
Ch.: Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2001. 
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utvárať, modelovať, pretvárať. Náš vlastný život sa stáva objektom 
nášho snaženia, aby sme mu dali hodnotu. Nestačí sa zo života len 
tešiť, ale treba ho urobiť plodným; má priniesť plody a z tých sa treba 
tešiť... To znamená, že život už neberieme ako „dar“, ale ako úlohu či 
problém, a teda prostredníctvom neho chceme niečo zo seba samých 
urobiť. Náš život už pre nás nie je cieľ, ale prostriedok; už ho nevieme 
žiť kvôli nemu samému, ale len kvôli niečomu inému. Nerozmýšľame 
už o živote samom, ale o tom ostatnom. Nezáleží nám tak na živote 
ako na všeličom inom. Nechceme svoje roky života premárniť, preto 
tvrdo pracujeme (alebo špekulujeme...). Sme pripravení hoci aj „ži-
vot položiť“ za niečo, aby sme mu dodali hodnotu. 

5

Ako teda máme žiť? Ako prežiť svoj život tak, aby sme necíti-
li márnosť a ľútosť nad tým, čomu sme ho venovali? Ako ho prežiť  
zmysluplne a hodnotne – a pokiaľ možno neinštrumentálne? Čím 
naplniť obsah a  čas svojho života tak, aby nám to prinieslo uspo-
kojenie, že „žijeme dobre“, resp. „žili sme dobre“? Čo dáva životu 
cenu? Vďaka čomu je ľudský život hodnotný? A aký (alebo ktorý) 
život nemá cenu žiť? 

Koľko životov, toľko hodnôt, ktoré tieto životy napĺňajú, a záro-
veň toľko hodnôt, ktoré tieto životy majú. Je treba uznať, že životom 
rôznych ľudí dávajú hodnotu rôzne veci, aj keď nie všetky všetkým 
rovnako. Pritom si treba ďalej uvedomiť, že v otázke hodnôt a hod-
notenia niet absolútnej zhody ani autority, a preto odpovede na tie-
to otázky treba rešpektovať ako subjektívne, resp. intersubjektívne. 
Samozrejme, znovu tu pôsobia kultúrne vzorce a  normy, plniace 
funkciu spoločenskej autority, voči ktorej sa všetky hodnoty a hod-
notenia v danom konkrétnom kontexte vymedzujú. Napríklad jednu 
z najznámejších odpovedí na otázku, „aký život nemá cenu žiť?“ – 
nazvime ju osvietenskou odpoveďou – formuloval už Sokrates: ži-
vot bez poznania a pochopenia nemá cenu žiť, lebo život bez „skú-
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mania nie je pre človeka ten pravý“.43 Sokrates to zrejme prehnal, 
ako mu vyčíta aj Robert Nozick,44 pretože ako normu to nemožno 
univerzalizovať; môže platiť tak nanajvýš pre vzdelancov a filozofov, 
no napriek tomu táto „intelektuálna norma”, hoci nie univerzálna, 
pôsobila a pôsobí. Môžeme však uviesť iné hľadiská – etické alebo 
politické –, podľa ktorých ani zďaleka nemajú a nemôžu mať všetky 
ľudské životy rovnakú hodnotu, čo sa už približuje funkcii spolo-
čenskej autority. Len málokto by súhlasil s tvrdením, že „napríklad 
Lenin, Hitler alebo Stalin alebo Mao Ce-Tung i Pol Pot si zaslúžia 
rovnakú vážnosť ako každá z desaťtisícov ich obetí“ v súlade s „prin-
cípom rovnakej hodnoty“, podľa ktorého „každá ľudská bytosť a kaž-
dý ľudský život sú si vždy a všade rovné vo svojej hodnote“ iba preto, 
že ide o ľudské bytosti ako ľudské bytosti.45 Nie je teda ľudská bytosť 
ako ľudská bytosť, ani ľudský život ako ľudský život. Niektoré môžu 
slúžiť ako príklady skazeného a zavrhnutiahodného života, iné ako 
príklady najlepšieho a  najhodnotnejšieho života, akého len človek 
môže byť schopný (v dejinách je týchto „svetlých“ príkladov dosť, 
počnúc Sokratom cez Ježiša Krista či Einsteina až po Matku Terezu, 
ak máme uviesť len tých zopár všeobecne prijímaných). 

Filozofi však okrem toho kladú aj otázku hodnoty života vôbec, 
keď sa pýtajú, či „má vôbec cenu žiť?“ Je to iná otázka než táto: „čo 
dáva životu cenu?“ Prvá reflektuje existenciálnu situáciu, v ktorej sa 
môže niekto rozhodovať medzi dobrovoľnou smrťou alebo pokračo-
vaním života v neznesiteľnej podobe, a vtedy sa pýta: „má ešte vôbec 
cenu takto ďalej žiť?“ Druhá reflektuje všetky ostatné situácie, keď 
sa otázka hodnoty života samého nekladie, resp. zodpovedá sa jed-
noznačne kladne. 

43 Platon: Dialógy. I. zv. Bratislava: Tatran, 1989, 38 A, s. 361.
44 Nozick, R.: The Examined Life. New York: A Touchstone Book, 1989, s. 15.
45 Flew, A.: Majú všetky ľudské životy a kultúry rovnakú hodnotu? Fragment K, VIII, 

1, 1994, s. 78.
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Ponechajme bokom teologické koncepcie, podľa ktorých všetok 
život – už vo svojom zárodku – je posvätný, a teda človek nemá žiad-
ne oprávnenie naň siahnuť, a preto ani klásť si otázku o jeho „cene“. 
Pozrime sa na jednu filozofickú koncepciu, ktorá si ju kladie. Wil-
liam James46 poukazoval na to, že dôvody na optimizmus a radosť zo 
života existujú, ale rovnako aj dôvody na pesimizmus a smútok zo ži-
vota, pričom „normálne“ je, že ani jedny netrvajú večne, ale striedajú 
sa tak, ako sa striedajú nálady v živote človeka, samozrejme, s vý-
nimkou napríklad toho, čo dnes poznáme ako „bipolárnu psychickú 
poruchu“. James sa tu vyjadruje viac ako psychológ a lekár než ako 
filozof, keď hovorí o duševnom zdraví a intelektuálnej integrite ako 
o stavoch, ktoré zabraňujú klásť si túto otázku. Opakom – a preňho 
aj dôkazom –, že ľudia si ju kladú, sú však samovraždy, ktorých zdro-
jom je intelektuálny pesimizmus ako „bezútešný obraz sveta“ v dô-
sledku svetonázorových problémov a „temného myslenia“, neschop-
ného prepracovať sa k duševnému pokoju a vyrovnanosti. Takýmito 
problémami sú napríklad rozpor medzi prírodou a  duchom alebo 
existencia zla. Neschopnosť vyrovnať sa s nimi intelektuálne vedie  
k „filozofickej melanchólii“, ktorá môže celkom „racionálne“ dospieť 
k idei samovraždy ako rezignácii pred nimi. Filozofické duše sú za-
ťažené melanchóliou, depresiou, zúfalstvom, márnosťou, ťažkou ná-
ladou, keďže musia znášať svoje intelektuálne bremeno, čo pre nich 
môže byť dôvod na pesimizmus. James však ukazuje, že v  tom nie 
je nijaká fatálnosť, pretože tieto problémy nás, naopak, môžu pod-
nietiť k aktívnemu hľadaniu, čo je práve postoj, podporujúci život. 
Spolu so Stieglerom môžeme dnes povedať, že filozofia (i teológia) 
je farmakon, ktorý je potenciálne liekom i  jedom zároveň. O tom, 
ktorá stránka prevládne, napokon rozhodujeme my sami aj podľa W. 
Jamesa; potrebujeme  na to však odvahu a vieru, že život má cenu žiť. 
Táto viera nám nič nezaručuje, len nám dáva možnosť „pritakávať 

46 James, W.: Is Life Worth Living? Philadelphia: S. Burns Weston, 1896.
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životu“.47 Práve viera v život je intelektuálna sila, ktorá dáva životu 
cenu, pomáha aktívne utvárať ho a čeliť absurdite, negativite a pesi-
mizmu.

Za svoj život (príchod na svet) ako jednotlivci nikto z nás nemôže, 
tak čo iné by sme mali robiť, než žiť? Aké iné lepšie možnosti, alter-
natívy  na to máme? Ak niekto dospeje k tomu, že je preňho lepšou 
alternatívou „nežiť“, ukončiť svoj život, je to ťažké rozhodnutie, no 
je súčasťou jeho života. Lebo, ako hovoril Epikuros, kým sme tu my, 
nie je tu smrť, a keď je tu smrť, nie sme tu my. Žiadnu lepšiu alterna-
tívu k životu nepozná ani francúzsky filozof André Comte-Sponville, 
keď hovorí o „chuti žiť“ (v inej, osobnej, nemetafyzickej a neteologic-
kej dimenzii, než o nej hovoril Teilhard de Chardin). Cituje pritom  
Alaina: 

 
Život je dobrý napriek všetkému; je dobrý práve kvôli sebe; načo nad 
tým viac špekulovať... Jestvovať je dobré, nič nie je lepšie; pretože jest-
vovať je všetko a nejestvovať je nič... Vôbec nie sme odsúdení na život; 
žijeme žiadostivo. Žiť je chcieť žiť. Každý život je radostný spev.48

 
Nie je v tom žiadny lacný optimizmus. Filozof si uvedomuje 

vážnosť samovraždy a  situácie, ktorá k  nej vedie; je to skôr „únik 
pred nešťastím“, než „odmietanie života“.49 Neodmieta ani sizyfovské 
absurdity, ani tragickosť života a nenecháva sa uniesť jeho slasťami  
a rozkošami. Život treba „prijať a milovať“ taký, aký je, so všetkými 
jeho stránkami, lebo ten, kto „má rád iba šťastie, nemá rád život, 
a tak si zakazuje byť šťastným...“50

47 James, W.: Is Life Worth Living? Philadelphia: S. Burns Weston, 1896, s. 60-63.
48 Comte-Sponville, A.: Improvizácie. Bratislava: R. Farbula, 1999, s. 49-50.
49 Comte-Sponville, A.: Improvizácie. Bratislava: R. Farbula, 1999, s. 51.
50 Comte-Sponville, A.: Improvizácie. Bratislava: R. Farbula, 1999, s. 62.
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6

Čo nás teda robí šťastnými? Čo potrebujeme k radosti zo života? Ne-
pochybne množstvo konkrétnych bytostí, vecí, udalostí a procesov. 
W. James o tom uvažoval v stati „Čo dáva životu význam“.51 Vychádza 
z toho, že tieto životné významy sú pre každého osobné a tam, kde 
ich jeden nevidí, neznamená, že neexistujú pre druhého. Naopak, 
mali by sme sa snažiť prekonávať svoju „slepotu“ voči druhým ľu-
ďom, učiť sa rešpektovať a  tolerovať ich rozmanité spôsoby života. 
James tu prekonáva aj povestný filozofický intelektualizmus, z pozí-
cie ktorého sa ťažko uznáva hodnota a význam inej životnej činnos-
ti, než je filozofia sama (spomeňme si na Platóna a Aristotela, pre 
ktorých najlepší spôsob života je „kontemplatívny“...). Človek môže 
nachádzať šťastie a význam aj v obyčajných každodenných veciach, 
v manuálnych a  fyzických činnostiach a  jeho život kvôli tomu ne-
prestáva byť hodnotným. Pre hodnotný život sú skôr dôležité cnosti 
ako odvaha, trpezlivosť a vľúdnosť i morálne ideály, pomáhajúce pre-
konávať ťažké životné podmienky. Miera šťastia je miera rovnováhy 
medzi všetkým, čo človek k životu potrebuje a má k dispozícii.

Súčasný americký filozof Owen Flanagan spája obidve otázky do 
jednej: „má život cenu žiť a ak, tak čo ho robí cenným?“ Hoci uzná-
va, že život môže mať cenu žiť aj pre toho, kto nevie povedať, prečo; 
alebo naopak, pre niekoho môžu existovať hodnotné veci v živote, 
a  napriek tomu môže strácať chuť žiť. Ešte základnejšou otázkou 
je, „čo znamená vôbec žiť?“, na ktorú nestačí odpovedať len „nebyť 
mŕtvym“, ale minimálne si to vyžaduje „mať kontrolu nad svojím ži-
votom“, rozhodovať o ňom. A to, čo dáva životu hodnotu, nemôže 
pochádzať len z faktu „byť nažive“ a už vôbec nie ju na to redukovať.  
 

51 James, W.: What Makes a Life Significant (1892). In: James, W.: Talks to Teachers 
on Psychology: and to Students on some Life’s Ideals. New York: Henry Holt and 
Company, 1925.
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Ani šťastie nie je tým faktorom, ktorý dáva životu cenu sám osebe, 
pretože niekto môže nachádzať šťastie aj v nehodnotných veciach.52 
Tou nevyhnutnou, hoci nie dostatočnou podmienkou hodnotného 
života podľa Flanagana je „sebavyjadrenie“, t. j. vyjadrenie vlastného 
Ja,53 čo nie je nič iné ako „život podľa seba“, v súlade so svojím Ja  
v zmysle „žiť svoj vlastný život“, ako to vyjadril Steve Jobs v promoč-
nej prednáške na Stanfordskej univerzite 12. 6. 2005: 

Váš čas je limitovaný, preto ho nepremárnite tým, že budete žiť život 
niekoho druhého. Nenechajte sa opantať dogmou, ktorou je život pod-
ľa myslenia druhých. Nenechajte svoj vlastný hlas prehlušiť mienkou 
druhých. A to najdôležitejšie: majte odvahu nasledovať svoje srdce a in-
tuíciu. Tie už akosi vopred vedia, čím sa naozaj chcete stať. Všetko os-
tatné je podružné (Jobs 2005).54 

Žiť život podľa seba neznamená žiť ho iba pre seba a proti druhým. 
Znamená to transcendovať svoje Ja do sveta a života druhých.55   

Podľa M. Csikszentmihalyiho sme naprogramovaní tak, aby 
druhí ľudia boli pre nás tým najdôležitejším na svete, a preto naše 
šťastie do veľkej miery závisí od toho, ako zvládame svoje vzťahy  
s nimi. Celý život hľadáme toho alebo tých, s ktorými nám je dobre, 
hoci nemusíme vedieť, v čom to dobro spolubytia s nimi spočíva. 
Ak platí, že to, čo je prameňom nášho najväčšieho šťastia, je záro-
veň prameňom nášho najväčšieho nešťastia, potom spoluprežívanie 
s druhými je jedným z vrcholov šťastia, kým úzkosť z toho, že nás 
druhí odmietajú, nechápu a že zostaneme sami, je jedno z najväčších 
nešťastí. „Ľudia pre nás predstavujú tie najpremenlivejšie a najne-

52 Flanagan, O.: Self-Expressions. Oxford: Oxford University Press, s. 4.
53 Flanagan, O.: Self-Expressions. Oxford: Oxford University Press, s. 5.
54 Jobs, S.: You’ve got to find what you love, Jobs says. Stanford News, June 14, 2005. 

http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/, navštívené 14. 7. 2016.
55 Flanagan, O.: Self-Expressions. Oxford: Oxford University Press, s. 10.
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istejšie aspekty prostredia, s ktorými sa musíme vyrovnávať“.56 Na 
druhej strane nám nie je jedno, s kým sme – ak musíme byť s nie-
kým, kto nám nevyhovuje, volíme radšej únik, samotu. Aj to môže 
mať svoju hodnotu. 

Pokiaľ v tom, že sme sami, vidíme šancu dosiahnuť ciele, ktoré by sme 
nemohli dosiahnuť v spoločnosti iných ľudí, potom namiesto toho, aby 
sme sa cítili osamelo, budeme sa zo samoty tešiť a môžeme sa v nej na-
učiť novým schopnostiam. Pokiaľ však vnímame samotu ako stav, kto-
rému sa musíme vyhnúť za každú cenu, a nie ako na zdroj podnetov, 
potom spanikárime a uchýlime sa k rozptýleniam, ktoré nemôžu viesť  
k vyšším úrovniam rozvoja osobnosti.57

 
7

Zakončím banálne, ako som začal: „Každý si je sám strojcom svojho 
šťastia.“ Lenže ako je to možné, keď svoje životy nežijeme vo vzdu-
choprázdne, ale v konkrétnych podmienkach, ktoré nás presahujú 
a ktoré sme spravidla sami neutvorili, lež skôr zdedili? Tu sa stre-
távajú naše túžby s našimi možnosťami; naše zámery so zámermi 
druhých; naša vôľa k životu s vôľou k životu druhých. Hic Rhodus, 
hic salta! Práve tu, hic, musíme ukázať, čo naozaj máme vo svojej 
moci a pod kontrolou, a čo nie – ako to navrhoval už Epiktétos –, 
ak chceme zvládnuť umenie dobrého života. Brať do úvahy situáciu, 
podmienky, okolnosti a  predovšetkým druhých ľudí s  ich vlastný-
mi predstavami o živote neznamená rezignovať na svoj vlastný ži-
vot „podľa seba“. Neznamená to voliť medzi „buď ja, alebo vy“, či 
„buď všetko, alebo nič“. Skôr to znamená náročnú cestu tvorivého  
 

56 Csikszentmihalyi, M.: O štestí a smyslu života. Praha: NLN, 1996, s. 247.
57 Csikszentmihalyi, M.: O štestí a smyslu života. Praha: NLN, 1996, s. 256.
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a trpezlivého hľadania porozumenia životu i tým druhým v záujme 
vytvárania rovnováhy – ak už nie harmónie – medzi tým, čo chceme 
my a čo chcú oni. Presadzovať jedných na úkor druhých vždy zna-
mená konflikt, a keďže aj zvládanie konfliktov patrí k umeniu života, 
potom ich najoptimálnejším riešením je stratégia „výhra/výhra“ pre 
obe (či všetky) strany. Teda podľa kréda: „ži a nechaj žiť!“.

A čo filozofia? Môže nás „konečne naučiť žiť“, ako si zalamento-
val na úplnom sklonku svojej životnej cesty nikto menší než Jacques 
Derrida?58 Svoj život nielen žijeme, ale o ňom aj premýšľame, ba je tu 
aj veľmi úzky vzťah medzi tým, ako žijeme a ako o živote rozmýšľa-
me. Pokiaľ ide o filozofiu, súčasný americký pragmatista John Lachs 
k tomu poznamenal: 

Filozofia sa stáva marginalizovanou, len keď sa vzďaľuje od problémov 
života... Neexistuje väčšia spoločenská potreba než vedenie vo veciach 
života... Keďže filozofi opustili svoju zodpovednosť v tejto oblasti, verej-
nosť opustila filozofov... filozofia sama má hodnotu sama pre seba v ko-
nečnom dôsledku len preto, že umožňuje filozofiu pre život.59 

Ten istý filozof prišiel s koncepciou tvorivého spojenia stoicizmu 
a pragmatizmu, teda „stoického pragmatizmu“, ktorá môže poslúžiť 
ako prominentný príklad etickej koncepcie pragmatistického ume-
nia žiť. Stoickí pragmatisti 

sú odhodlaní zlepšovať život až do bodu, v ktorom im stačia sily. Keď 
okolnosti ukážu, že agresívna sebarealizácia nie je možná, vzdávajú 
sa nevyhnutnosti s vďakou a bez sťažností. Ako pragmatisti trvajú na  
 

58 Derrida, J.: Naučiť sa konečne žiť. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 
2005.

59 Lachs, J.: A Community of Individuals. New York and London: Routledge, 2003,  
s. 11, 14.
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kľúčovom význame inteligencie pre spôsob života, ale rozširujú hranice 
zdravého rozumu na uznanie zlyhania alebo márnosti.60 

Stoický pragmatizmus ukazuje, ako sa stoicizmus a  pragmatiz-
mus môžu navzájom obohacovať a  dopĺňať vyrovnávaním svojich 
postojov k boju a pokore, k moci a konečnosti ľudského života, teda 
k obom pólom života, ktoré predstavujú radosť verzus smútok; pôži-
tok verzus utrpenie; nadšenie verzus sklamanie; krása života verzus 
jeho absurdita atď. Reálny život najčastejšie balansuje v takej či ona-
kej miere medzi týmito pólmi – medzi životným šťastím a nešťastím. 
Pragmatistické umenie žiť mieri tiež oboma smermi: k  naplneniu 
ľudského údelu šťastím a k múdrosti, ako dôstojne znášať reálne ne-
šťastie. 

Čo by potom mohlo znamenať „vedieť vo veciach života”? Kto 
z  nás môže povedať, že „vie žiť“, ak sám Derrida priznal: „ja som 
sa vôbec nenaučil žiť. Vonkoncom nie, ani zamak...“?61 Znamená to 
vedieť, čo si so svojím životom počať, čomu ho zasvätiť? Vedieť čeliť 
výzvam, nielen negatívnym, ale aj pozitívnym, tak, aby sme nestratili 
chuť žiť napriek všetkému? Nedať sa znechutiť? Nezanevrieť na život? 
Zachovať si za každých okolností vôľu žiť, túžbu žiť, dôvod žiť a nádej 
žiť? Mať svetlo pre každý deň... 

Pre každého je takým svetlom niečo iné alebo niekto iný; povzná-
šajúce je, ak nájdu aspoň dvaja ľudia zhodu v tom, čo im to svetlo pri-
náša – ak sú tým svetlom pre seba navzájom. A nemusí ísť vôbec iba 
o lásku; tým svetlom je každá vzájomná úcta, empatia, intelektuálne 
porozumenie, priateľstvo – slovom každý spôsob uznania hodnoty 
živého človeka pre živého človeka. 

60 Lachs, J.: Stoic Pragmatism. Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 2012, s. 1.

61 Derrida, J.: Naučiť sa konečne žiť. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 
2005, s. 24.
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Vedieť žiť znamená vedieť, ako spojiť vôľu k životu s úctou k nemu. 
To je presný opak toho, čo sa deje v súčasnom ľudskom svete: vôľa 
k životu (vlastnému) bez akejkoľvek úcty k životu (druhých). To je 
ten náš svet, ktorý tu od nepamäti vytvárame. V mene čoho? V mene 
života? Akého a pre koho?
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03 

O ŽIVOTE V SIETI

Jednou z  novších a  najúčinnejších metafor, ktoré vystihujú ľudskú 
spoločnosť, je metafora „siete“. Ľudská spoločnosť nielenže pripomí-
na – neraz poriadne zamotanú – sieť, ale aj vytvára množstvo reál-
nych či virtuálnych sietí. 

Google – je pre nás zdrojom prvých informácií o čomkoľvek. 
Keby neexistoval, asi by sme si ho museli vymyslieť.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Yahoo, Skype – všetci po-
známe tú či onú „sociálnu sieť“, ktorú používame na mnohé účely: 
komunikáciu, prácu, zábavu, relax či na život vôbec. A nákupy cez 
internet: Amazon, iTunes, eBay, Martinus, Ikea, ale už aj Tesco či 
ktorýkoľvek iný supermarket. Ba nemusí to byť ani supermarket.

Apple, Microsoft, Huawei, Xiaomi, Samsung a ďalší – bez ich „stro-
jov“ a zariadení sa k tým obchodom a ich ponuke ani nedostaneme. 
Notebooky, tablety, minitablety, smartfóny – stali sa neodmysliteľ-
nými sprievodcami nášho každodenného života v tejto digitálnej 
ére. Začali dokonca zastupovať našich živých ľudských partnerov,  
s ktorými spolupracujeme, komunikujeme, zabávame sa, relaxuje-
me, žijeme.

Podobne e-government, e-learning, i-health atď. – verejné, sociál- 
ne, vzdelávacie či zdravotnícke služby, ktorých poskytovanie ani 
zo strany štátnych inštitúcií už nie je mysliteľné bez počítačového 
sprostredkovania a spracovania.
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* * *

Kyberpriestor so všetkým, čo k nemu patrí (internet, kyberkultúra), 
je fenoménom, dimenziou kultúry, doby, spoločnosti alebo reality, 
ktorú zvykneme označovať oným vykričaným prívlastkom „postmo-
dernita“. Ak socioekonomickým pozadím modernity bola industria, 
socioekonomickým pozadím postmodernity je informácia. Budú-
ci historici možno raz označia internet za emblém postmodernity, 
pretože práve on umožňuje implementovať niektoré jej podstatné 
znaky: radikálnu decentralizáciu života a moci, delinearizáciu mys-
lenia a cítenia, dekonštrukciu textu a fragmentáciu komunikácie atď. 
Zrejme až s internetom (alebo globálnou elektronickou sieťou) sme 
vstúpili do radikálne novej socioekonomickej a sociokultúrnej situá-
cie, ktorú musíme reflektovať.

Kým postmodernita je aj v súčasnej filozofii a sociohumanitnom 
myslení už takmer zabudnutou témou – a vlastne už vyšla z módy –, 
kyberproblematika sa stáva hitom. (Stačí si pozrieť množstvo titulov 
na policiach kníhkupectva Blackwell v Oxforde: Čítanka kyberkul-
túry; Smrť vzdialenosti: ako komunikačná revolúcia zmení naše živo-
ty; Kyberhra: spoločenstvo online; Technognózis; Virtuálny život: únik  
a simulácia v našom mediálnom svete; Kybertelá; Virtuálna kultúra: 
identita a komunikácia v  kyberspoločnosti; Vláda v  kyberpriestore;  
Internetová kultúra; Doba technokultúry; Smrť diskurzu v  pospája-
nom svete; Etika kyberpriestoru atď.). Kým v západnej filozofii rastú 
práce s touto problematikou ako huby po daždi, v našej domácej fi-
lozofii je to stále ešte „pole neorané“, hoci napríklad českí filozofi 
venovali internetu jedno špeciálne číslo svojho Filosofického časopisu 
už v roku 1998! Niektoré filozoficky zaujímavé a relevantné otázky 
vtedy sformuloval šéfredaktor Petr Horák, takto:

 
můžeme považovat Internet za pouhý další technický nástroj, můžeme 
ho jen nadšeně přijímat a velebit, protože nám zpřístupňuje nekonečný 
zdroj informací a neomezenou komunikaci s dalšími a dalšími účastníky 
světové sítě, můžeme ho užitečné využívat – nebo se ho máme obávat? 
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Nestane se snad – namísto toho, aby byl zdrojem a prostředkem neome-
zené komunikační svobody – potutelným prostředkem dosud nepřed-
stavitelné manipulace s lidmi a statky na celoplanetární úrovni? Přispěje 
k hlubšímu vzájemnému porozumění jedinců i kolektivů různých kul-
tur, nebo přispěje k jejich vzájemnému rozeštvávaní a nenávisti?62 

Dodávam, Horák pokladá internet ani nie tak za fenomén tech-
nický, ako predovšetkým za etický.

Samozrejme, k  Horákovým otázkam nie je problém pridávať 
ďalšie: Čo nám internet dáva a čo berie? Čo sľubuje a čo ohrozuje? 
Strácame v ňom a ním svoju ľudskosť, alebo ju, naopak, rozvíjame  
a napĺňame? Je svet s internetom lepší, ako bol bez neho? Je krajší? 
Čo to všetko robí s nami? Prečo sme sa vydali na túto cestu kyberkul-
túry? Čo od nej očakávame? Prečo si myslíme, že technika je lepšia 
než príroda? čo nám kybersvet prezrádza o nás samých, aké je jeho 
ľudské pozadie? Prečo to robíme, kam smerujeme, čo chceme?

* * *

Filozofia sama je záležitosť kultúry, preto – koľko kultúr, toľko filo-
zofií. V každej kultúre prevláda o filozofii istá predstava, predstava 
o tom, čo filozofia je, načo je, čím by sa mala zaoberať atď. V každej 
kultúre sa dokonca od filozofie očakáva niečo iné. Kým v západnej 
kultúre to bola skôr požiadavka, aby filozofia vysvetľovala svet (na 
spôsob vedy), vo východnej kultúre zasa, aby pomáhala ľuďom žiť 
(na spôsob múdrosti a viery). Čo očakáva od filozofie naša domáca 
kultúra? Zdá sa, že kedysi to bolo takmer všetko: aj vysvetlenie aj 
spása človeka – ale dnes sa zdá, že už takmer vôbec nič. 

Filozofia nie je ani všemocná, no ani bezmocná. Súčasná podo-
ba filozofie však pripomína machuľu: je dostatočne rozmazaná na 
to, aby niekto presne určoval, čím filozofie je alebo má byť. V našej 

62 Horák, P.: „Úvodní slovo“. Filosofický časopis, 1998, roč. 46, č. 1, s. 3-4.
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kultúre (a zrejme nielen tu) sa asi očakáva, že filozofický postoj či po-
stoj filozofa k čomukoľvek, nota bene k nejakému novému javu alebo 
k tomu, čo priťahuje pozornosť; k tomu, čo sa týka mnohých alebo 
aj všetkých; k tomu, čo zasahuje ľuďom do života a pod., bude akosi 
už apriórne správny, múdry, vyvážený. Očakáva sa, že filozofický po-
hľad bude hlboký, filozofická myšlienka prenikavá, filozofické otáz-
ky motivujúce a filozofické odpovede upokojujúce. Preto ten, kto si 
osobuje právo či titul hovoriť z pozície filozofie (ako filozof), riskuje 
nesmierne veľa. Nič také si, samozrejme, tu neosobujem, ani nič také 
ako definitívne slovo o kyberkozme si nenárokujem. 

Filozofia však aj napriek peripetiám postmodernej doby a re-
čiam o konci filozofie či postfilozofickej dobe, žije, a to dokonca aj 
na internete: internet nie je smrťou filozofie; na internete nájdete 
okrem množstva materiálu o filozofii aj webové adresy, ktoré vyzý-
vajú k rozvíjaniu novej oblasti filozofie: kyberfilozofie, ba existuje aj 
online časopis s názvom Kyberfilozofia. A príručky pre študentov fi-
lozofie, ako využívať internet na štúdium.

* * *
 

Na internete môžeme nájsť aj stále podnetnú a sviežu, hoci už nie-
koľko rokov starú úvahu Jaroslava Peregrina: Internet: dobro, nebo 
zlo?63 Toto je pozícia, do ktorej môžu byť filozofi tlačení, resp. sami 
sa do nej štylizovať. Je to však pozícia, ktorú odmietol aj Peregrin 
slovami: „samozrejme, internet nie je ani dobro ani zlo, ale iste naša 
budúcnosť“. Internet je však už aj naša súčasnosť a je výsledkom 
cesty, ktorú západná civilizácia nastúpila v antike, hoci rozhodujúci 
impulz dostala v  osvietenstve. Emblémom Západu je totiž rozum: 
aristotelovský rozum ako klasifikácia, karteziánsky rozum ako ana-
lýza, kantovský rozum ako konštrukcia poznania, hegelovský rozum  
 

63 http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/380.pdf, navštívené 5. 12. 2018.
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ako konštrukcia bytia. A veda ako stelesnenie rozumu. A potom 
technológia ako stelesnenie vedy. Dnes sme v ďalšej fáze tejto cesty, 
hoci radikálne novej. Nečudujme sa preto nad tým, čo sme stvorili  
a čo stvárame, keď sa riadime rozumom. Ako racionálne bytosti sme 
bytosti poznania, moci a – nech to znie akokoľvek paradoxne – aj 
bytosti pôžitku (predovšetkým komfortu). David Hume vyslovil veľ-
kú pravdu, keď tvrdil, že rozum je nástrojom dosahovania toho, čo 
chceme. Je to však len polovica pravdy. Rozum je aj našim nástrojom 
na stanovovanie cieľov, teda toho, čo chceme. Podstatné je práve to, čo 
chceme, hoci to nie vždy vieme povedať vopred. Internet sme vytvorili 
ako nástroj pre isté ciele (primárne vojenské!), ale tým, ako sa ten-
to nástroj rozvíjal a rozvíja, otvárajú sa nové ciele a nové možnosti 
použiť ho na ďalšie ciele. Ak je teda internet predovšetkým nástroj, 
a nie cieľ sám osebe, tak sme si vytvorili nástroj aj na ciele, ktoré ešte 
nepoznáme. Takže to je „otvorené“: nikto nemôže vedieť, na aké ciele 
sa ešte internet môže v budúcnosti použiť, najmä v kombinácii s ďal-
šími nástrojmi. 

Za kľúčové teda pokladám z filozofického hľadiska sledovať, čo 
nám kyberkultúra a internet prezrádzajú o nás ako o ľudských by-
tostiach, ako sa v nich zrkadlí naša ľudská povaha. Z tohto hľadiska, 
teda z  hľadiska filozofickej antropológie, veľmi zaujímavú a pod-
netnú úvahu prezentoval na záver svojej knihy Filozofia a kompu-
tácia (1999) Luciano Floridi.64 Rozlišuje energetickú a informačnú 
technológiu. Prvá je technológiou homo faber, druhá technológiou 
homo sapiens. Prechádzame od prvej k druhej logicky aj historicky, 
a teda od homo faber k homo sapiens. Zmyslom tohto prechodu je 
však podľa neho smerovanie k homo ludens. Človek je podľa Flori-
diho bytosť, ktorá má predpoklady na to, aby našla svoje plné ľudské 
uplatnenie a naplnenie práve v hre, nie v práci, ani v učení; práve 
v slobodnej činnosti, nie vo vynútenej námahe. Projekt človeka ako  
 

64 Floridi, L.: Philosophy and Computing: An Introduction. London: Routledge, 1999.
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homo ludens má však podľa neho dva varianty, pretože je založený 
na produkcii voľného času: buď nihilizmus (a nudu), alebo kreativi-
tu. Tým pravým variantom je pozdvihnutie homo ludens na úroveň 
homo poieticus.

* * *

S nástupom a raketovým rozvojom internetu, teda globálnej počíta-
čovej siete po roku 1989, došlo k tomu, že osobné počítače prestali 
byť osobnými. Ich zosieťovanie, umožnené prostredníctvom ďalších 
megazariadení (serverov), znamená otvorenie vstupu do jednotli-
vých užívateľských médií oboma smermi. Nielen od osobného po-
čítača k serveru, ale aj od servera k osobnému počítaču. Bez tohto 
pripojenia na internetovú sieť akékoľvek osobné elektronické zaria-
denie prestáva plniť svoju funkciu, je neplnohodnotné, pretože mu 
chýbajú dáta a kanály do sveta a zo sveta, ktoré užívateľ potrebuje  
a požaduje. Na komunikáciu, prácu, zábavu, relax či na život vôbec. 
Každý takýto užívateľ aktuálne spracúva kvantá dát, z ktorých kreuje 
vlastné súbory podľa vlastných potrieb a záujmov. Vytvára vlastné 
databázy a databanky, ktoré sú vyjadrením jeho osobných preferen-
cií a orientácií. Samozrejme, toto všetko robí „pre seba“, pre svoje 
osobné ciele – s výnimkou použitia počítačov na pracovné účely, keď 
je počítač pracovným prostriedkom vo firemnej či inštitucionálnej 
sieti a jednotlivý pracovník plní funkcie súkromného biznisu alebo 
verejnej organizácie.

Keď si zapíname počítač – alebo keď ani nevypíname notebook, 
tablet či mobil – vieme, s kým a ako sme spojení? Vieme, kto spra-
vuje náš „informačný oblak“ (icloud)? Vieme, aké dáta si vedome 
sťahujeme do svojho počítača, ale nevieme, kto aké dáta sťahuje  
z nášho počítača. Hakerstvo, t. j. utajené prehrabávanie sa v počí-
tačoch druhých, je niečo, čo je za hranicami každej etiky, a pritom 
technologicky i politicky čím ďalej tým viac v popredí.

Všetci poznáme „ohlas“ na to, keď navštívime nejakú stránku ale-
bo použijeme aplikáciu a vzápätí začneme dostávať kvantum ponúk 
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na to či ono. Je jasné, že Google prehliadač nás už napojil na ďalšie 
siete, ktoré monitorujú naše vyhľadávanie a sťahovanie dát, čím po-
tvrdzujú, že o nás nielen vedia, ale zaevidovali nás ako potenciálnych 
zákazníkov, spotrebiteľov, producentov. Stačí raz vstúpiť do takejto 
siete a už sa z nej len tak ľahko nevymotáme…

Takýto život v sieti (online) nám nepochybne poskytuje nové ne-
vídané možnosti. Otázka je, akú cenu za to platíme. Napríklad stra-
ta súkromia a koncentrácie, vystavenie sa množstvu nevyžiadaných 
e-mailov, vyrušení, podnetov, výziev, prezentácií, pozvánok atď., 
ktoré máme problém ignorovať…

No aj keď je tento digitálny svet naším ľudským výtvorom a ne-
môže nebyť súčasťou (špecifickou a jedinečnou) nášho prírodného 
a sociokultúrneho sveta – vieme, ako funguje? Rozumieme mu? 
Ide práve o to, ako tento dynamicky sa meniaci svet a samých seba  
v ňom chápeme, ako interpretujeme svoje vlastné bytie, aké postoje 
na základe toho zaujímame? A hlavne, ako sa nám v tomto svete žije? 
Za čo digitálne technológie považujeme? Sú všeliekom na všetko? 
Sú niečím fatálnym, čo nás determinuje a dovedie do budúcnosti, 
ktorá už nebude v našich rukách, nech bude akákoľvek? Kto tu komu 
slúži a kto koho ovláda? Vieme, ako fungujú tí, čo podstatným die-
lom uviedli tento digitálny svet do života – globálni „technologickí 
oligarchovia“ Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft a ďalší? 
Vieme, kto vlastní a ovláda internet? Kto vlastní a ovláda svet dát  
a informácií?

* * *

Emocionálne a hodnotovo je možné v postoji k internetu pohybo-
vať sa v  zásade medzi dvoma hodnotiacimi stanoviskami: medzi 
kyberfíliou a kyberfóbiou. Takéto uchopenie problematiky však cel-
kom nezodpovedá filozofickému postoju, hoci napr. známy oponent 
umelej inteligencie Hubert Dreyfus sa vo svojej kritike internetu 
prikláňa skôr k tomu, že internet prináša viac zla než dobra (a sta-
via svoj argument na tom, že nás zbavuje tela, telesného bytia, čím 
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strácame svoju základnú ľudskú dimenziu).65 O vyváženejší postoj 
sa usiluje britský sociálny filozof Gordon Graham, ktorý vychádza 
z toho, že internet je radikálne nová technológia, pretože transfor-
muje náš život, ale že ako každá technológia aj internet sa rozvíja 
len v sociokultúrnom a hodnotovom kontexte, a podľa neho pravda  
o internete leží niekde uprostred medzi strachom neoluditov a náde-
jami technofilov.66 

Filozofia pôsobí aj ako „intelektuálne svedomie ľudstva“ a musí 
klásť znepokojujúce etické otázky: máme naozaj robiť všetko, čo nám 
technológia kyberpriestoru dovoľuje? Kde sú hranice ľudských mož-
ností? Načo je to všetko dobré? Čo robiť, aby sieť nebola pascou, kto-
rú sme si pripravili sami pre seba?

Podľa futurológa Gerda Leonharda ide o to, ako si kyberkozmos 
prispôsobíme pre svoj život, a nie, ako sa mu prispôsobíme; o to, 
aby sme z neho urobili médium tvorby, komunikácie, sebarealizácie 
a zmysluplnej formy života. Vo svojej knihe Technológia vs. Huma-
nita píše, že „všetko, čo je možné digitalizovať, bude digitalizova-
né“.67 Práve preto iniciuje diskusie o súčasnom stave a perspektívach 
ľudstva. Súčasnú dobu považuje za nanajvýš kritickú, aby sa takáto 
diskusia začala. Problém technológie nie je preňho technologickým, 
ale etickým problémom – k tomu dodám, že aj politickým, spolo-
čenským, kultúrnym a duchovným problémom. Tento autor vyzýva 
dokonca na ďalšie praktické kroky, napr. na prijatie etického mani-
festu alebo globálneho konsenzu ohľadom etiky, či na vytvorenie 
globálnej rady expertov, ktorá by sa venovala etickým otázkam. Tiež 
na masívne investície do výskumu etických a ďalších ľudských strá-
nok technologického pokroku. Leonhard je jednoznačne na strane 
humanity proti technologickému ošiaľu, pred ktorým varuje. Hľadá 

65 Dreyfus, H.: On the Internet. London: Routledge, 2008.
66 Graham, G.: The Internet: A Philosophical Inquiry. London: Routledge, 1999.
67 Leonhard, G.: Technology vs. Humanity. London: Fast Future Publishing, 2016 

(slovensky 2018).
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rovnováhu medzi ním a rozvojom ostatných stránok ľudského ži-
vota, ktoré nepovažuje za správne obetovať tomu, aby sa sami ľudia 
stali strojmi či vytvorili stroje, ktoré ich síce výkonom prekonajú, ale 
zároveň zotročia. Za hlavné nebezpečenstvo súčasného exponenci-
álneho technologického rozvoja považuje stratu ľudskosti, humanity 
– čím nadväzuje na Odumieranie ľudskosti Konrada Lorenza.68 Strata 
ľudskosti je deštrukcia toho, čo nás robí ľuďmi, a to nielen po strán-
ke biologickej (biotechnologickými manipuláciami), ale najmä po 
stránke mentálnej, psychologickej a morálnej (intervenciami umelej 
inteligencie) Tento trend správne nazýva „ľudskou hrou na bohov“, 
ktorá nie je ničím iným len vrcholom ľudskej arogancie, utvorenej 
„amalgámom“ ľudskej zloby a hlúposti. (A čo už môže byť horšie  
a nebezpečnejšie ako „obluda v ľudskej koži“? – Vari len masa ta-
kýchto oblúd.) Antihumánna inteligencia, či už prirodzená alebo 
umelá, je horším druhom zla než primitívna stupidita.

Leonhard je humanista aj preto, že odmieta súčasný trend dataiz-
mu a algoritmizácie života. Človek nežije a nemá žiť podľa algorit-
mov, matematiky a štatistiky. Jadro ľudskosti človeka a jeho života 
spočíva v tom, čo sa nedá a čo ani netreba merať: v emocionalite (sú-
cite, empatii), slobodnej vôli a vedomí, osobnej skúsenosti a identite, 
teda v tom, čo je jedinečné, neopakovateľné a originálne u každého 
človeka – jeho spontaneita, kreativita, dôstojnosť, osobnosť, jedným 
slovom – duchovná subjektivita.

Leonhard je alarmista – bije na poplach, vidí technologickú 
smršť, ktorú si ľudstvo privolalo samo na seba, a rozhodne pred ňou 
varuje. Požaduje spomaliť tempo a začať uvážlivejšie rozvíjať i apli-
kovať technológie, všímať si možné nezamýšľané dôsledky. Kladie 
dôležité a podstatné otázky nielen o tom, ako ďalej rozvíjať a apliko-
vať technológie, ale najmä „prečo?“ – s akým cieľom a pre aký účel  
a zmysel. Samu technológiu chápe len ako nástroj, prostriedok  

68 Lorenz, K.: Der Abbau des Menschlichen. München: Piper Verlag GmbH, 1983 
(česky 1997).



– 56 –

SPYTOVANIE SA NA ČLOVEKA

k hodnotným ľudským cieľom a potrebám života. Technológia je spô-
sob, akým tvoríme veci a realizujeme svoje ciele, rovnako ako kultúra 
je celkový spôsob ľudskej existencie. Technológia je súčasť kultúry, 
náš ľudský výtvor (počítače nerastú na stromoch ani v zemi...). Člo-
vek je svojou podstatou morálna bytosť, pre ktorú etické otázky vzni-
kajú permanentne. Nežijeme a nemôžeme žiť mimo etiky. Z etiky 
ako ľudské bytosti nemôžeme vystúpiť, tak ako sa nemôžeme vyzliecť 
z našej ľudskej kože. Jednou z Leonhardových kľúčových etických  
a filozofických téz je táto: môcť niečo robiť ešte neznamená, že to treba 
a máme robiť. Z toho, že niečo môžeme, logicky ani eticky nevyplýva, 
že to smieme a už vôbec nie, že máme či dokonca musíme! Teda to, 
čo je technologicky možné, ba ekonomicky lákavé, môže byť eticky, 
ľudsky, kultúrne a duchovne neprijateľné. Podľa Leonharda, techno-
lógia (ale i veda) – tak ako celý osud a budúcnosť ľudstva – musia zo-
stať v rukách samotných ľudí. Bol by to očividný vrchol našej vlastnej 
nezodpovednosti a absurdity, ak by sme vytvorili niečo, čo nás ná-
sledne ovládne alebo dokonca zničí. Preto potrebujeme nielen etiku, 
ale aj múdrosť; nielen techniku, ale aj filozofiu, morálku a vieru. Po-
trebujeme utvárať svoj vlastný ľudský spôsob života, svoju kultúru 
tak, aby to malo zmysel – teda v mene zachovania a rozvoja nášho 
života, nie slepého nadchýnania sa vlastnou inteligenciou. Podstatou 
etiky je ľudskosť, založená na nenahraditeľnej hodnote človeka pre 
človeka.  
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04 

V OSÍDLACH  
„VEĽKÉHO SPOLOČNÍKA“

Celý váš život bude otvorený prehliadaniu. 
Larry Page

„Vygúglite si to“ – všetci to poznáme. Všetci používame Google ako 
„prehliadač“ na získavanie informácií o čomkoľvek. Google je pre 
nás partnerom prvého kontaktu, zdrojom prvých informácií. Kde by 
sme dnes boli bez Google a jeho služieb? Keby Google neexistoval, 
museli by sme si ho vymyslieť. 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Yahoo, Skype – všetci po-
známe tú či onú „sociálnu sieť“, ktorú používame na mnohé úče-
ly: komunikáciu, prácu, zábavu, relax či na život vôbec. A nákupy 
cez internet: Amazon, iTunes, eBay, Martinus, Ikea, ale už aj Tesco 
či ktorýkoľvek iný supermarket. Ba nemusí to byť ani supermarket.  
V dnešnom svete má „kamenný obchod“ bez internetovej stránky 
šancu na prežitie iba ak niekde v Hornej-Dolnej s „rozličným tova-
rom“ pre miestnych obyvateľov v počte menej než 100. 

Apple, Microsoft, Huawei, Xiaomi, Samsung a ďalší – bez ich 
„strojov“ a zariadení sa k tým obchodom a ich ponuke ani nedosta-
neme. Notebooky, tablety, mini-tablety, smartfóny – stali sa neod-
mysliteľnými sprievodcami nášho každodenného života v digitálnej 
ére. Začali dokonca zastupovať našich živých ľudských partnerov,  
s ktorými spolupracujeme, komunikujeme, zabávame sa, relaxuje-
me, žijeme.
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Podobne e-government, e-learning, i-health atď. – verejné, sociál- 
ne, vzdelávacie či zdravotnícke služby, ktorých poskytovanie ani 
zo strany štátnych inštitúcií už nie je mysliteľné bez počítačového 
sprostredkovania a spracovania. 

Už ste si však položili otázku – koľko stojí jeden váš „klik“? Aká je 
jeho cena? Pri platbe cez internetbanking asi nie 0, inak áno, pokiaľ 
vám zaň nikto nezaplatí. No pre každého, kto dokáže vaše kliknutie 
ponúknuť a predať na trhu, to môže mať úplne inú cenu, o ktorej ani 
nemusíte tušiť.

* * *

Digitálne (informačné, komunikačné) technológie vtrhli do našich 
životov ako smršť – a valia sa na nás ako cunami, pred ktorou niet 
úniku. Myslím teraz najmä na naše lokálne, domáce pomery, pretože 
okrem politických zmien po roku 1989 sú to práve technologické 
zmeny, ktorú sú nemenej významným faktorom premien v spôsobe 
života súčasných generácií. Prevažná väčšina tento vývoj – politic-
ký aj technologický – prijala ako vyslobodenie zo starých, statických  
a rigidných poriadkov života, ako otvorenie sa predtým netušeným 
možnostiam v komunikácii, práci, zábave, relaxe či živote vôbec.  
A ak niektorí postupne začali hovoriť či písať o určitých znakoch 
„digitálnej závislosti“ (napríklad od mobilných telefónov) alebo do-
konca o „digitálnej demencii“ (ako napríklad nemecký psychiater 
Manfred Spitzer69 či ešte pred ním americký filozof Mark Bauerlein  
o „digitálnej stupidizácii“ mladej generácie),70 väčšina to brala (a stá-
le berie) ako „objektívnu nevyhnutnosť“ na ceste k pokroku, prípad-
ne ako daň, ktorú treba zaplatiť – dobrovoľne či nedobrovoľne – za 

69 Spitzer, M.: Digitale Demenz. München: Droemer Knaur, 2012 (česky 2014).
70 Bauerlein, M.: The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young 

Americans and Jeopardizes Our Future(Or, Don ‘t Trust Anyone Under 30). New 
York: TarcherPerigee, 2009 (slovensky 2011).
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predtým netušené informačné a komunikačné služby, ktorých výho-
dy z hľadiska užívateľov ďaleko presahujú nevýhody. 

Mágia digitalizácie fascinuje a hypnotizuje. Zrejme aj preto, že je 
výrazom prirodzenej ľudskej túžby po otvorenom svete, potreby so-
cializovať sa, komunikovať, spájať sa s druhými, zdieľať svoje životy 
a nežiť v izolácii. Vlastne toto boli, sú a budú hlavné motívy vyna-
chádzania a zavádzania každej technológie (s výnimkou vojenskej), 
ktorá má slúžiť životu. A ešte s výnimkou celkom prirodzeného ľud-
ského motívu zisku, ktorý nám velí v živote robiť to, čo prináša pri-
danú hodnotu (nadhodnotu). Pretože robiť niečo, čo prináša stratu, 
by predsa bolo iracionálne. Iba ak by sme dospeli k tomu, že zisk ne-
musí byť iba ekonomický, materiálny či finančný, ale môže spočívať 
aj v niečom úplne inom, napríklad v životnom naplnení, uspokojení, 
sebarealizácii. To je však otázka hodnôt. 

S nástupom a raketovým rozvojom internetu, teda globálnej po-
čítačovej siete po roku 1989, došlo k tomu, že osobné počítače pre-
stali byť osobnými. Ich zosieťovanie, umožnené prostredníctvom 
ďalších megazariadení (serverov), znamená otvorenie vstupu do jed-
notlivých užívateľských médií oboma smermi. Nielen od osobného 
počítača k serveru, ale aj od servera k osobnému počítaču. Bez tohto 
pripojenia na internetovú sieť akékoľvek osobné elektronické zaria-
denie prestáva plniť svoju funkciu, je neplnohodnotné, pretože mu 
chýbajú dáta a kanály do sveta a zo sveta, ktoré užívateľ potrebuje  
a požaduje. Na komunikáciu, prácu, zábavu, relax či na život vôbec. 
Každý takýto užívateľ aktuálne spracúva kvantá dát, z ktorých kreuje 
vlastné súbory podľa vlastných potrieb a záujmov. Vytvára vlastné 
databázy a databanky, ktoré sú vyjadrením jeho osobných preferen-
cií a orientácií. Samozrejme, toto všetko robí „pre seba“, pre svoje 
osobné ciele – s výnimkou použitia počítačov na pracovné účely, keď 
je počítač pracovným prostriedkom vo firemnej či inštitucionálnej 
sieti a jednotlivý pracovník plní funkcie súkromného biznisu alebo 
verejnej organizácie. 

Keď si zapíname počítač – alebo keď ani nevypíname notebook, 
tablet či mobil – vieme, s kým a ako sme spojení? Vieme, kto spravu-
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je náš icloud? Vieme, aké dáta si vedome sťahujeme do svojho počí-
tača, ale nevieme, kto aké dáta sťahuje z nášho počítača. Hakerstvo, 
t. j. prehrabávanie sa v počítačoch druhých môže byť nielen výnosná, 
ale aj celkom zábavná činnosť… 

Všetci poznáme „ohlas“ na to, keď navštívime nejakú stránku ale-
bo použijeme aplikáciu a vzápätí začneme dostávať kvantum ponúk 
na to či ono. Je jasné, že Google prehliadač nás napojil na ďalšie siete, 
ktoré monitorujú naše vyhľadávanie a sťahovanie dát, čím potvrdzu-
jú, že o nás nielen vedia, ale zaevidovali nás ako potenciálnych zá-
kazníkov, partnerov, spotrebiteľov, producentov. Stačí raz vstúpiť do 
takejto siete a už sa z nej len tak ľahko nevymotáme…

Takýto život v sieti (online) nám nepochybne poskytuje nové ne-
vídané možnosti. Otázka je, akú cenu za to platíme. Napríklad stra-
ta koncentrácie, vystavenie sa množstvu nevyžiadaných e-mailov, 
vyrušení, podnetov, výziev, prezentácií, pozvánok atď., ktoré máme 
problém ignorovať, môže byť to najmenej.

* * *
 

Keď Rakúšan Viktor Mayer-Schönberger, dnes profesor interneto-
vej správy na univerzite v Oxforde, spolu s americkým žurnalistom 
Kennethom Cukierom vydali knihu Veľké dáta,71 v ktorej týmto ter-
mínom poskytli emblém pre jednu z hlavných charakteristík súčas-
nej doby, a keď po nich izraelský historik Yuval Noah Harari nielen 
vo svojich prácach (Sapiens, Homo Deus, 21 lekcií pre 21. storočie), 
ale aj v prednáške na Svetovom ekonomickom fóre v Davose (2018) 
začal tvrdiť, že žijeme v ére „dataizmu“, že „všetko je algoritmus“  
a rozhodujúcimi ekonomickými aktívami sú jednoducho „dáta“, tak 
sa obraz o súčasnom svete začal dotvárať. Faktom života v tomto sve-
te sú dáta – dáta o všetkom vrátane dát o nás samých; dáta fabriko-

71 Mayer-Schönberger, V. and Cukier, K.: Big Data: A Revolution That Will Trans-
form How We Live, Work, and Think. London: John Murray, 2013.
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vané, komunikované, konzumované, analyzované a napokon kapita-
lizované prostredníctvom subjektov, ktoré vlastnia či riadia digitálne 
technológie.

Posuňme sa ešte od počítačových zariadení k predmetom den-
ného užívania: od auta, televízora, hodiniek, kuchynských spotrebi-
čov cez kamerové systémy, meracie prístroje na teplo, vlhko, počasie, 
atď. k ďalším s prvkami umelej inteligencie (detské hračky) až po 
pôvodne nedigitálne predmety, ktoré sa zabudovaním senzorov (či-
pov) stávajú inteligentnými („smart“) vďaka tomu, že zbierajú dáta  
o sebe samých, svojom prostredí, o našom zdraví, emóciách, plánoch 
atď. Preto dnes už nehovoríme len o „internete vecí“, ale o „internete 
všetkého“ ako „inteligentnom prepojení ľudí, procesov, dát a vecí“ 
(podľa definície spoločnosti Cisco Systems, Inc., ktorá prišla s týmto 
konceptom).

Žijeme čoraz viac v digitálnom svete, vytváranom a poprepája-
nom dátovými sieťami, a sotva z neho máme možnosť úniku. Všet-
ko, čo je možné digitalizovať, bude digitalizované (ako píše futurológ 
Gerd Leonhard vo svojej knihe Technológia vs. Humanita.72 No aj 
keď je tento digitálny svet naším ľudským výtvorom a nemôže nebyť 
súčasťou (špecifickou a jedinečnou) nášho prírodného a sociokul-
túrneho sveta – vieme, ako funguje? Rozumieme mu? 

Ide práve o to, ako tento dynamicky sa meniaci svet a samých 
seba v ňom chápeme, ako interpretujeme svoje vlastné bytie, aké po-
stoje na základe toho zaujímame a ako sa nám v tomto svete žije. 
Za čo digitálne technológie považujeme? Sú všeliekom na všetko? 
Sú niečím fatálnym, čo nás determinuje a dovedie do budúcnosti, 
ktorá už nebude v našich rukách, nech bude akákoľvek? Kto tu komu 
slúži a kto koho ovláda? Vieme, ako fungujú tí, čo podstatným die-
lom uviedli tento digitálny svet do života – globálni „technologickí 
oligarchovia“ Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft a ďalší? 

72 Leonhard, G.: Technology vs. Humanity. London: Fast Future Publishing, 2016 
(slovensky 2018).
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Vieme, kto vlastní a ovláda internet? Kto vlastní a ovláda svet dát  
a informácií?

Svet, v ktorom žijeme, sa po roku 1989 naozaj rapídne zmenil  
a neustále mení. Mám na mysli najmä náš spoločenský svet, ľudské 
bytie. Mení sa až tak, že porozumieť tomu, čo sa v ňom deje, je mož-
no najnáročnejšia výzva pre každého z nás. 

* * *

Shoshana Zuboff, emeritná profesorka na Harvard Business School  
(má doktorát zo sociálnej psychológie a vzdelanie aj z filozofie), kla-
die podobné otázky v úvode svojej knihy73 ešte aj inak: či sa tento 
digitálny svet môže stať naším ľudským domovom? Teda či si doká-
žeme z tohto sveta urobiť miesto, kde sa bude dať ľudsky žiť? Pretože 
bez takého domova podľa nej sotva máme budúcnosť, na akú by sme 
sa mohli tešiť. 

Autorkine myšlienky dozrievali 30 rokov a nadväzujú na jej prvú 
prácu, v ktorej v mnohom predbehla dobu napríklad konceptom 
učenia (a intelektuálnej činnosti vôbec) ako nového druhu práce.74 
Už vtedy formulovala svoje 3 „zákony“: 1. Všetko, čo môže byť auto-
matizované, bude automatizované; 2. Všetko, čo môže byť informa-
tizované, bude informatizované; 3. Každá digitálna aplikácia, ktorá 
môže byť použitá na sledovanie a kontrolu, bude použitá na sledo-
vanie a kontrolu. V tejto staršej knihe Sh. Zuboff ako jedna z prvých 
skúmala nástup informačných technológií do firiem, ich vplyv na 
pracovný proces. Popri automatizácii opísala aj „informačné panop-
tikum“ ako výraz neodolateľného pokušenia manažérov využívať po-
čítače na kontrolu a predvídanie správania pracovníkov. Nasadenie 

73 Zuboff, S.: The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the 
New Frontier of Power. New York: Public Affairs, 2019.

74 Zuboff, S.: In The Age of The Smart Machine: The Future of Work and Power. New 
York: Basic Books, 1988, s. 395.
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počítačov tak získavalo popri funkcii efektívneho pracovného ná-
stroja aj „sledovateľskú“ funkciu v záujme zdokonaleného riadenia. 
Všeobecné rozšírenie tejto stratégie Zuboff neskôr nazvala „zbraňa-
mi masového sledovania“. 

Nová kniha Sh. Zuboff má ohromný interdisciplinárny záber, keď 
pracuje okrem filozofických myšlienok s poznatkami z ekonómie, 
psychológie, histórie, politických vied, mediálnych štúdií atď. Recen-
zenti už stihli prirovnať jej význam k dielam A. Smitha, K. Marxa, M. 
Webera či T. Pikettyho. Jadrom knihy je nová teória novej paradigmy 
(typu, modelu) kapitalizmu – „sledovateľského kapitalizmu“75 ako 
súčasnej verzie „informačného“ či „digitálneho“ kapitalizmu, ktorá 
je síce ešte len v začiatkoch, ale zasluhuje si pozornosť. Zuboff ponú-
ka teóriu, podľa ktorej problémom nie je technológia sama, ale spo-
ločenské spôsoby a ekonomické vzťahy, v akých technológia funguje 
– inak povedané, kultúra ako spôsob ľudského bytia. Technologický 
determinizmus je buď omyl, alebo ešte niečo horšie – ideologická 
doktrína –, pretože žiadna technológia nevytvára ekonomické, poli-
tické, spoločenské a morálne formy (a normy), v rámci ktorých fun-
guje. Tie vytvárajú ľudia rovnako ako samu technológiu. Digitálne 
zotročenie alebo digitálna emancipácia – to nie je vec technológie, 
ale spoločenského a ekonomického poriadku. 

Je to teda naopak. Každá technológia je súbor nástrojov, pro-
striedkov, ale podstatné sú ľudské a spoločenské ciele, akým slúži,  
nota bene hodnoty, ktorými sa riadi jej vytváranie a využívanie. Ne-
existuje žiadny vývoj ani aplikácia technológií mimo ľudskej spo-
ločnosti a záujmov konkrétnych ľudí, mimo kultúry. Aj v oblasti 
technológie (rovnako ako aj vo všetkých oblastiach ľudského života 

75 Z angl. surveillance – sledovanie, pozorovanie, dozor, dohľad, kontrola. Ako jedni 
z prvých použili termín „ sledovateľský kapitalizmus“ v tlači americký sociológ 
John Bellamy Foster a profesor komunikácie Robert W. McChesney. Inšpirácia 
M. Foucaultom by tu mohla byť zrejmá, avšak ani jeden z týchto autorov, rovnako 
ako Zuboff, naňho explicitne nereferuje.  
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vrátane vedy) sme stále vo sfére ľudského konania a rozhodovania  
(a teda aj rozumu a citu, vôle a moci atď.), odkiaľ niet pre nás mož-
nosti vystúpiť. Prirodzene, nie je to sféra „čistej vôle“ bez akýchkoľ-
vek determinantov, ale rovnako to nie je ani oblasť „čistej nevyhnut-
nosti“ bez toho, aby ľudia mali možnosti na sebadetermináciu. 

Autorkiným zámerom je popísať „ekonomickú logiku“ sledova-
teľského kapitalizmu a jej spoločenské dôsledky, v mnohom doposiaľ 
skryté, resp. zakrývané. Jej motivácia vychádza z potreby riešiť roz-
por medzi informačnou technológiou a ľudským životom: technoló-
gia na jednej strane poskytuje revolučne nové možnosti, na druhej 
strane spôsob jej používania a rozvíjania zabraňuje tieto možnosti 
naplniť humánnym a demokratickým spôsobom. Príčinou toho je 
podľa Zuboff práve „sledovateľská“ logika či kultúra súkromného 
podnikania, ale aj verejného (štátneho) spravovania, ktoré bez týchto 
technológií – rovnako ako život súčasných ľudí – nemôžu existovať 
ani fungovať. Akokoľvek rozvinutá technológia nezabezpečuje sama 
osebe úspešnú civilizáciu, ani dobrý život ľudí. Pochopiť to znamená 
prestať byť zaslepení technologickými úspechmi a zamerať sa na rie-
šenie spoločenských, morálnych, politických a ekonomických otá-
zok, ktoré sú pre život a budúcnosť ľudí rozhodujúce. Samozrejme, 
to nie je žiadna výzva na „digitálny luddizmus“, ale na reorientáciu 
technologického rozvoja v prospech človeka a spoločnosti.   

* * *
 

Prečo „sledovateľský“ a prečo „kapitalizmus“?
Kapitalizmus je moderná civilizačná forma, ktorá dominuje v sú-

časnom svete. Je to moderný spoločenský poriadok, spôsob tvorby 
bohatstva, ako aj jeho distribúcie a spotreby. Protagonisti tohto sys-
tému (kapitalisti) na to využívajú všetky dostupné zdroje – tie, ktoré 
nachádzajú, i tie, ktoré vytvárajú –, kedysi najmä prírodné, materiál-
ne, dnes čím ďalej tým viac intelektuálne, informačné. A, samozrej-
me, „ľudské zdroje“: pracovné sily. Pilier, na ktorom kapitalizmus 
takisto stál a stojí, je „biznis mentalita“, t. j. zameranie i schopnosť 
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ľudí využiť každú príležitosť na podnikanie a zisk. Podstatou kapi-
talizmu je produkcia a reprodukcia, akumulácia a re-investícia ka-
pitálu v materiálnej, sociálnej a intelektuálnej forme, pričom kapitál 
nie sú tovary a materiály, továrne a technológie, financie a informá-
cie – hoci toto všetko môže na seba brať formu kapitálu a fungovať 
„kapitalisticky“ –, ale sú to spoločenské vzťahy, ktoré takýto spôsob 
ekonomických procesov umožňujú. Tak ako industriálna revolúcia 
19. storočia ekonomicky korešpondovala s klasickým kapitalizmom 
a postindustriálna revolúcia 20. storočia s neoliberálnym kapitaliz-
mom, najnovšia digitálna revolúcia 21. storočia korešponduje so 
„sledovateľským kapitalizmom.“ Tento najnovší typ kapitalizmu 
stojí na tom, že žijeme v informačnej spoločnosti a pre efektívny 
život v nej sú rozhodujúce informačné procesy, ktoré expandu-
jú. V prípade modelu kapitalizmu, ktorý popisuje Zuboff, ide však  
o iný typ fungovania a privlastňovania. Digitálny svet umožňuje 
iný spôsob výroby aj iný spôsob života, hoci tvorba bohatstva pro-
stredníctvom kapitálu ako cieľ zostáva. Hlavnými výrobnými pro-
striedkami sa teraz stávajú „prostriedky behaviorálnej modifikácie“, 
t. j. zmeny ľudského správania, na ktoré sa „sledovateľskí kapitalisti“  
zameriavajú. 

Sledovateľský kapitalizmus vznikol ako aplikácia kapitalistických 
vzťahov na situáciu digitálnej civilizácie, ktorá sa dostala do éry „veľ-
kých dát“. 

Digitálna technológia vytvára možnosti a príležitosti, kapitalis-
tický prístup ich mení na skutočnosť. Nejde však o akékoľvek alebo 
všetky dáta. Ako rozhodujúce sa ukazujú dáta (informácie, poznat-
ky) o ľudskom správaní, „behaviorálne“ (alebo „antropologické“) 
dáta, ktoré sa stávajú zdrojom a predmetom marketizácie, komodi-
fikácie a monetizácie, teda kapitalizácie. Prostredníctvom týchto dát  
a ich analýzy sa radikálne mení situácia na trhu smerom od neistoty 
k istote, od neurčitosti k predvídaniu. 

„Sledovanie“ je tu kľúčové vo viacerých rovinách a významoch. 
Ide o metódy marketingu a akumulácie, ktoré sú kľúčom k ohrom-
ným masovým ziskom prostredníctvom speňaženia dát o ľubovoľ-
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nom človeku, o každom jeho akte a pohybe, dokonca aj myšlienke 
či pocite. Je to totálna kapitalizácia ľudského života ako princíp pod-
nikania. Digitálne technológie umožňujú totiž sledovať kohokoľvek 
nielen na internete, ale aj v reálnom čase a priestore pomocou osob-
ných prídavných zariadení, aplikácií na mobilných telefónoch atď. 
Stratégiou sledovateľských firiem je: po 1. získať prístup ku všetké-
mu, čo robíte počas 24 hodín i ako to robíte, kde a s kým atď., teda 
sledovať váš život; po 2. prostriedkom na to sú digitálne médiá, ktoré 
umožňujú získať digitálne dáta o vás a vašom živote; po 3. sledovať 
toho, kto by mohol tieto dáta využiť pre svoj biznis a tomu ich pre-
dávať; a napokon, po 4. každý biznis musí sledovať týchto sledovate-
ľov a zhromažďovateľov dát, aby s nimi mohol obchodovať a potom 
podľa svojho zamerania s istotou realizovať svoje produkty a služby. 
Vzniká tak trh behaviorálnych dát, od ktorého začínajú závisieť aj 
ostatné segmenty trhu, ba celý spôsob výroby. Tieto dáta sa stávajú 
najcennejším artiklom. 

Zdalo by sa, že tento vývoj pripomína naplnenie orwellovského 
scenára o „Veľkom bratovi“. Zuboff však (napriek niektorým parale-
lám) ukazuje, že tu nejde o politický, ale o ekonomický model. Ten 
symbolizuje jej metafora „Veľkého spoločníka“ ako monštra, ktorým 
je celý systém sledovateľského biznisu, reprezentovaný predovšet-
kým globálnymi digitálnymi spoločnosťami ako Google, Facebook, 
Amazon, Microsoft, Apple atď. Bez tohto „Veľkého spoločníka“ ko-
munikácia, práca, zábava, relax či život vôbec v súčasnom svete už 
nie sú možné. 

Veľký spoločník je všadeprítomný inštitucionálny režim, ktorý modifi-
kuje a komodifikuje každodennú skúsenosť od hriankovačov po ľudské 
telá, od komunikácie po myslenie, a to všetko s cieľom ustanoviť nové 
cesty k monetizácii a profitu. Veľký spoločník je suverénna moc blíz-
kej budúcnosti, ktorá anihiluje slobodu, dosiahnutú vládou zákona…. 
Veľký spoločník je inkarnáciou elektronického textu 21. storočia, ktorá 
ašpiruje na to, že zahrnie a odhalí všetky vnútorné fakty trhového, spo-
ločenského, telesného a biologického správania… Na rozdiel od cen-
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tralizovanej moci masovej spoločnosti, od Veľkého spoločníka sa nedá 
uniknúť. Neexistuje miesto, kde by On nebol.76 

Paradigmatická zmena a zároveň kritický moment sledovateľské-
ho kapitalizmu podľa Sh. Zuboff spočívajú v tom, čo a ako sa sta-
lo zdrojom jeho ziskov a prosperity. Presnejšie, „kto“ sa stal týmto 
zdrojom. Tento objav patrí spoločnosti Google, ktorá ako prvá začala 
kapitalizovať behaviorálne dáta. Sú to dáta o klientoch (užívateľoch), 
využívajúcich služby globálnych digitálnych korporácií, pričom tieto 
dáta vznikajú priamo v procese užívania ich zariadení a médií, takže 
pre ich poskytovateľov sú prakticky zadarmo. Stačí si ich len „posťa-
hovať“ a potom ďalej s nimi pracovať: skladovať, triediť, baliť a ex-
pedovať ďalším užívateľom (napr. reklamným firmám alebo priamo 
výrobcom reálnych služieb a tovarov). Tentokrát však už nie zadar-
mo. Ten, kto je zdrojom svojich vlastných dát – ľudia ako užívatelia 
– nie je ich vlastníkom a nedisponuje nimi ani na trhu. Táto stránka 
vzťahu užívateľov a poskytovateľov digitálnych (napr. internetových) 
služieb nie je trhová a nie je ani predmetom zmluvného vzťahu me-
dzi nimi (podľa Zuboff ide o „pseudozmluvný“ vzťah), pretože prví 
svoje behaviorálne dáta (dáta o sebe) druhým nepredávajú. Trhový 
vzťah je až medzi poskytovateľmi a ich odberateľmi. Užívatelia di-
gitálnych služieb nie sú ani zamestnancami, ani obchodnými part-
nermi (odberateľmi) ich poskytovateľov (firiem Google, Facebook 
atď.). To znamená, že oproti klasickému kapitalizmu tieto firmy ne-
potrebujú na vytváranie a akumuláciu svojich ziskov pracovné sily 
týchto ľudí, užívateľov, potrebujú len ich existenciu. Zuboff ukazuje, 
že tak ako zdrojom industriálneho i postindustriálneho kapitalizmu 
bola príroda a ľuďmi vytvorené produkty (pôda, práca, technológie 
a peniaze), teraz sa týmto zdrojom stáva sama ľudská existencia so  
všetkými jej atribútmi, fyzickými i nefyzickými, statickými i dyna-

76 Zuboff, S.: The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at 
the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019, s. 81-82.
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mickými, jednoducho ľudia ako reálne bytosti. Človek už len tým, 
že existuje – a tým viac, že koná a nejako sa správa, že je homo agens 
– generuje o sebe dáta, je ich producentom, stačí ich z neho len „vy-
ťažiť“ a potom ďalej z týchto dát „ťažiť“ (alebo aj priamo „žiť“, t. j. 
postaviť si na dátach z existencie druhého svoju vlastnú existenciu). 
Stačí sa narodiť (alebo aj zomrieť) – a už sa na vás zamerajú, odme-
rajú vás a ponúknu niekomu na digitálnom trhu ľudských bytostí. Na 
tomto trhu je možné predať alebo kúpiť prostredníctvom dát hociko-
ho, a ani o tom nemusí tušiť. Svet dát je nekonečný, takže tento typ 
kapitalizmu objavil novú zlatú baňu...

Práve táto možnosť a schopnosť „prekladať“ všetko do „jazyka 
dát“ a v tomto jazyku to prezentovať, je druhým základným fakto-
rom, ktorý umožňuje túto paradigmatickú zmenu v rámci kapita-
listického spoločenského poriadku. Zuboff túto fázu informačnej 
civilizácie nazýva „datafikácia“ („dataizácia“) a v kritickej rekon-
štrukcii ukazuje, ako k nej západná spoločnosť dospela. Okrem di-
gitalizácie technológií v ekonomickej rovine to bol neoliberalizmus 
konca 20. storočia s jeho monetarizmom, privatizáciou a absolutizá-
ciou trhových mechanizmov; v rovine vedeckého poznania to boli 
radikálny skinnerovský behaviorizmus, nástup kognitívnych vied  
a v rámci nich presadzovanie exaktnosti v skúmaní ľudskej mysle 
pomocou metodológií prírodných, technických a informatických 
vied. K tomu sa pridali veľmi vplyvné prístupy počítačových vied, 
ktoré najnovšie vyústili do koncepcie „kvantifikovaného Ja“ Gordo-
na Bella alebo do absurdného, ale reálneho obnovenia comtovskej 
„sociálnej fyziky“ v pôsobení Alexa Pentlanda a jeho nasledovníkov. 
Výsledkom je ekonomistická a komputačná koncepcia človeka ako 
bytosti, ktorej podstatu možno vyjadriť v behaviorálnych (antropo-
logických) dátach, stačí tieto dáta len získať (čím viac, tým lepšie) 
a potom pomocou nich človeka spätne modelovať (manipulovať). 
Pochopiteľne, týmito dátami môžeme všetko na človeku „odme-
rať“, vyjadriť matematicky a štatisticky a takto najlepšie „preložiť“ 
do jazyka financií. Diktát metriky je vari najúčinnejším prostried- 
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kom sledovateľského kapitalizmu ako dediča jeho neoliberálneho  
zdroja.

Za tým je predpoklad, že ľudia sú ovládateľní, manipulovateľní 
cez ich vlastné behaviorálne dáta – že ľudia ako bytosti a ich život 
je identický s týmito dátami, čo je len nová forma sociálneho me-
chanicizmu a antihumánnej snahy zredukovať ľudí na abstraktné 
jednotky, čísla. Nepripomína to niečo? Veď najlepšie je z ľudí urobiť 
bezduché stroje, a vtedy ich môžeme ovládať či vyťažiť z nich svoje 
zisky. Antihumánna črta tohto systému nie je v priamom fyzickom 
vykorisťovaní, dokonca ani v priamej mentálnej manipulácii, ale  
v zneužití toho, čoho sú ľudia priamo nositeľmi a bez čoho nemôžu 
žiť a konať – ich vlastných atribútov, ktoré sa netýkajú práce, ale sprá-
vania vôbec. Zuboff to nazýva „behaviorálnym ziskom“. 

* * *

Aké sú implikácie tohto vývoja? Okrem morálnych a právnych, ktoré 
znepokojujú Sh. Zuboff, sú to ďalšie, podľa nej ešte vážnejšie, a to  
politické, psychologické, antropologické a kultúrne dôsledky. Morál-
ne je vrcholne poburujúce, keď zdrojom tvorby bohatstva a prospe-
rity v ľudskej spoločnosti sú ľudské (antropologické) behaviorálne 
dáta a metódy behaviorálnej modifikácie, a to navyše tak, že tieto 
„ľudské zdroje“ nemajú ani možnosť dať na to súhlas či nesúhlas, 
pretože jednoducho o tom nevedia. Rovnako je neúnosná situácia, 
keď sledovateľské firmy a ich trh fungujú takmer v situácii právne-
ho vákua. V etickom aj právnom jazyku sa takéto praktiky označu-
jú priamo ako „krádež“, „lúpež“, „korupcia“ a podobne. Politicky je 
alarmujúce, ak dochádza k aliancii sledovateľských firiem s bezpeč-
nostnými aparátmi vlád, ideologicky zdôvodňovanej ochranou oby-
vateľstva. Nemusíme hneď vo všetkom súhlasiť s pozitívnymi refe-
renciami Zuboff na Snowdena či Wikileaks, môžeme však adresovať 
politickej sfére výzvu: „ak neviete plniť svoje bezpečnostné funkcie 
inak ako totálnym sledovaním obyvateľstva, tak stojí za úvahu vaša  
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kompetentnosť. Pretože tento spôsob ochrany sa zásadne dotýka na-
šej ľudskej dôstojnosti“.

Práve ataky na súkromie, osobnú identitu a autonómiu, ba in-
timitu a psychickú integritu človeka, na jeho možnosti utvárať svoj 
vlastný život podľa seba, na jeho slobodnú vôľu a rozhodovanie spô-
sobujú neúnosné psychologické ujmy či deformácie, ktorým mnohí 
nevedia čeliť. Ako napríklad v prípade Facebooku, kde ide o hyper-
trofiu sociálnych komparácií v záujme sociálneho uznania. Vytvára-
nie „sociálnych tlakov“ sa tiež stalo všeobecne akceptovanou politic-
kou aj manažérskou praktikou. Nikoho z takýchto „sociálnych inži-
nierov“ nezaujímajú dôsledky pre morálne a duševné zdravie ľudí.

Inštrumentálna moc („inštrumentarizmus“) Veľkého spoloč-
níka je priamo antidemokratická. Odmieta zodpovedať sa ľuďom 
a ignoruje ich potreby, obhajuje aristokraciu a nerovnosti, ktoré aj 
vytvára. Nevládne hrubou, ale rafinovanou silou. Koncentrácia dát 
v zariadeniach sledovateľských firiem vytvára zásadné asymetrie  
v informovanosti, odbornosti, znalostiach aj rozhodovacej moci. 
Tieto firmy podľa Zuboff spáchali „puč zhora“, avšak nie proti štátu, 
ale proti „ľudu“. Uprednostnili mechanizmy trhu pred mechanizma-
mi demokracie. V dôsledku toho erózia sociálnej dôvery dosiahla 
také rozmery, že ohrozuje základy ľudského spolužitia. 

* * *

Sledovateľskému kapitalizmu sa za pomerne krátky čas (dve desaťro-
čia) podarilo položiť základy kultúry, ohrozujúcej najlepšie tradície 
humanity a humanizmu – toho, čo nás robí ľuďmi a čo sa utváralo 
celé dejiny –, aj keď si to mnohí neuvedomujú. Bez takých hodnôt 
ako osobná sloboda, sebaurčenie, právo na súkromie a na voľbu 
individuálneho spôsobu života, právo na domov ako útočisko atď. 
nie je možný nielen dobrý život človeka, ale ani demokracia. A bez 
demokracie je sotva možná dobrá spoločnosť. Kniha Sh. Zuboff je 
kritickou analýzou, ktorá otvára oči a zároveň alarmuje, bije na po-
plach. Usiluje sa tiež naznačiť cesty, ako čeliť tejto škodlivej verzii 
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kapitalizmu: verejná morálna kritika a obhajoba demokracie; legisla-
tívne iniciatívy a akty; sociálna aktivita a solidarita; transparentnosť, 
informovanosť a úcta k jednotlivcovi, ale najmä vhľad do toho, o čo 
tu ide. 

Sh. Zuboff vysoko pravdepodobne svojou knihou naženie vodu 
na mlyn mnohým antikapitalistom, hoci sama svojimi návrhmi zo-
stáva v rámci kapitalizmu. Sledovateľský kapitalizmus bez digitálnej 
civilizácie by nebol možný, ale digitálna civilizácia bez neho možná 
je. Aj táto civilizácia je však len náš ľudský výtvor a o tom, či bude 
mať humánnu podobu, môžu rozhodnúť len sami vzdelaní, kultúrni 
a demokratickí aktéri. Takí, ktorí poznajú svoju osobnú hodnotu aj 
hodnotu svojho života v spoločenstve s druhými. 

Záver Sh. Zuboff je jasný: ak sa má digitálny svet stať naším do-
movom, musíme ho vziať do vlastných rúk a utvárať ho inak, než to 
robia sledovateľskí kapitalisti. Jej presvedčením je, že digitalizácia má 
slúžiť humanizácii a kultivácii (civilizácii) ľudského života na tejto 
planéte, nie ziskom technologických oligarchov. Preto je potrebné 
nájsť iné spôsoby fungovania a používania digitálnych technológií. 
Vyzýva uvedomiť si toto všetko a povedať „nie“ takémuto patologic-
kému kapitalizmu. Vypovedať faustovskú zmluvu s ním. 
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05

„HOMO HARARIENSIS“

 
Práce izraelského medievalistu Yuvala Noaha Harariho Sapiens77  
a Homo Deus78 sotva môžu nechať svojich čitateľov chladnými. Nej-
de len o jeho strhujúci štýl. Ide o otázky, ktoré nastoľuje a ktorými 
provokuje. I keď sa nimi sám necháva uniesť, je možné, že mu ide  
o šokovú terapiu. Nie sú to totiž čisto historické otázky o dejinách 
ako uzavretej minulosti. V jeho podaní sú dejiny kontinuálnym 
príbehom a úlohou historika je pochopiť jeho skryté mechanizmy 
a ďalšie smerovanie. Môžeme sa zaradiť medzi jeho nadšených ob-
divovateľov alebo obozretných kritikov, prípadne oboje, ale od po-
čiatočného „ohúrenia“, spojeného s istým zmätením („ako to teda 
s ľudstvom bolo, je a bude?“), by sme sa mali prepracovať k uváže-
nejšiemu stanovisku. Harariho metanarácia nie je nekontroverzná. 
Brilantný historik sa môže javiť aj ako advokát súčasného transhu-
manizmu. Nevyhýba sa ani filozofovaniu, avšak práve tu sa neraz 
pohybuje po tenkom ľade.

77 Harari, Y. N.: Sapiens: A Brief History of Humankind. New York: Harper, 2014 
(slovensky 2018).

78 Harari, Y. N.: Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. London: Harvill Se-
cker, 2015 (slovensky 2019). Najnovšia práca Harariho, ktorá dopĺňa trilógiu, je:  
21 Lessons for the 21st Century (New York: Spiegel & Grau, 2018, česky 2019, 
slovensky 2020).
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Prelúdiom k Homo deus bola už záverečná kapitola v Sapiens.  
V nej takmer v kurzweilovskom duchu dospieva k tomu, že homo 
sapiens, ako ho poznáme, je na ceste k vlastnému koncu, keď „za-
čína porušovať zákony prírodného výberu a nahrádza ich zákonmi 
inteligentného plánovania“. Vďaka vedecko-technologickej revolúcii 
dospel na prah biologickej revolúcie, ktorá prináša priamu manipu-
láciu s organickou prírodou vrátane biologického jadra vlastného 
ľudského života. Organická príroda a život sa tu považujú už ani nie 
za predmet, ktorý treba ovládnuť, ale za puto, ktoré bráni ďalšiemu 
rozvoju človeka. Až teraz sa človek – pôvodne prírodná organická 
bytosť – stavia proti svojej reálnej „stvoriteľke“, prírode, keď svoj-
ho imaginárneho stvoriteľa (Boha) už predtým zabil, aby sám zaujal 
jeho miesto a vzal pod kontrolu celú svoju ďalšiu existenciu. Ak je 
človek od počiatku svojich dejín celkom prirodzene homo techno-
logicus – dnes dokonca homo biotechnologicus –, tak platí, že jeho 
dejiny môžu skončiť len tým, že ním prestane byť. Lenže práve to je 
sotva možné, pretože technológia patrí k našej ľudskej prirodzenos-
ti. Technologický rozvoj na báze vedy má byť mostom, po ktorom 
ľudstvo prejde cez nový pomyselný „bod singularity“ svojich dejín 
do inej formy bytia, akú môže dnes iba hmlisto tušiť. Technologická 
moc je najvyššia moc, ktorej sa klaňajú techno-progresivisti a kto-
rá má transformovať homo sapiens na Harariho homo deus („Homo 
Harariensis“). Musíme však uznať, že Harari sám tu nevystupu-
je ako techno-progresivista. Nielenže ako varovanie uvádza mýtus  
o Frankensteinovi, ale kladie aj zásadné otázky: „Čím sa chceme stať?“  
a „Čo by sme mali chcieť?“. Na tieto otázky nemáme odpovede alebo 
aspoň nie také, ktoré by nás uspokojili. Zdá sa, že máme svoj dejinný 
osud v rukách, ale nevieme, čo si s ním počať. Ba dokonca to ani 
veľmi neriešime — ciele akoby boli pre nás druhoradé a prvotné sú 
inštrumenty našej moci. Je to prekérna situácia. Preto je namieste 
otázka, ktorou Harari končí Sapiens: „Môže byť ešte niečo nebez-
pečnejšie ako nespokojní a nezodpovední bohovia, ktorí nevedia, čo 
chcú?“
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* * *

Homo deus je však predsa len pokusom o hľadanie odpovedí. Prvou 
z nich je, že dejiny nekončia a aj keď je ľudstvo na veľkej križovatke, 
je veľmi pravdepodobné, že budúcnosť sa nebude veľmi podobať na 
minulosť, ba ani na súčasnosť. Na jednej strane vraj ľudstvo už niečo 
dosiahlo (skoncovanie s takými pliagami ako hlad, epidémie a voj-
ny), na druhej strane sa oslobodzuje od vlastných dejín vrátane prí-
rodnej formy svojho bytia. Preto druhou odpoveďou je nová agenda 
pre ľudstvo – nesmrteľnosť, šťastie a božské možnosti – ako centrál-
ne úlohy, ktoré treba riešiť, ak máme mať budúcnosť. Obidve tieto 
odpovede však stoja na riešení hlavnej filozofickej (antropologickej) 
otázky, ktorou je otázka „Kto my, ľudia, sme, odkiaľ prichádzame  
a kam smerujeme?“ Alebo v inej, vhodnejšej formulácii: „Za koho 
sa my, ľudia, považujeme?” Nech už odpovieme na túto otázku ako-
koľvek, musíme spolu s Nietzschem, Charlesom Taylorom, Rortym,  
F. Novosádom i ďalšími povedať, že to všetko sú a budú len naše ľud-
ské sebainterpretácie. Aj Harari ponúka svoju. 

Z filozofického hľadiska sú v centre každej takejto sebainter-
pretácie hodnoty. Harari spája hodnotovú sféru s kultúrou, resp. 
náboženstvom a v tomto zmysle ľudské dejiny bez nich neexistu-
jú. Kultúra lovcov a zberačov po kognitívnej revolúcii pred 70 000 
rokmi mala svoje hodnoty. V súlade nimi údajne títo ľudia „nebo-
li posadnutí úspechom ani bohatstvom“ a „v živote si najviac vážili 
dobré spoločenské vzťahy a blízke priateľstvá“. Prírodné prostredie 
a ostatné živočíšne druhy však pre nich neboli žiadnou zvláštnou 
hodnotou. Poľnohospodárska revolúcia pred 10 000 rokmi „zmenila 
ľudský život na nepoznanie“, keď priniesla upevnenie spoločenských 
vzťahov prostredníctvom „imaginárnych“ poriadkov, ako sú štát, trh 
a náboženstvo, ktoré však znamenali hierarchizáciu a vládu noriem. 
Kultúra roľníkov, ako aj ich pánov, ovládaná teológiou, sa ešte viac 
vzdialila od prírody. Tú považovala za predmet obživy, spracovania, 
ťažby a domestifikácie. Ľudstvo sa na jednej strane „univerzalizova-
lo“ v zmysle expanzie a rastu veľkej spoločnosti, na druhej strane di-
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ferencovalo na množstvo rozmanitých kultúr. Kľúčovou hodnotou, 
ktorá držala ľudí pokope, a tým im umožňovala prežitie, bola dôve-
ra v rôznych podobách, z ktorých postupne najväčší vplyv získala 
jej abstraktná, neosobná materializovaná podoba – peniaze. Kultú-
ra peňazí zabezpečovala síce spoluprácu, ale „rozleptávala ľudské 
hodnoty a blízke vzťahy“, čo v mnohom znamenalo negáciu kultúry 
lovcov a zberačov. Komunity sa na základe vytvorených kultúrnych 
hodnôt integrovali a dezintegrovali na „svojich“ a „cudzích“, na „my“ 
a „oni“. Výsledkom bolo, že dejiny homo sapiens začali stále väčšmi 
určovať kultúrne výtvory a normy, ktoré nielenže prekrývali prírod-
nú rovinu života, ale usilovali sa nad ňu povzniesť do “nadľudských” 
výšin. Príroda predsa nemôže byť vzorom pre život bytostí, ktoré 
sú schopné vytvárať to, čo v prírode samej nie je, a to predovšet-
kým obrazy svojho ducha. V týchto obrazoch existuje iný, vyšší, ab-
solútny svet, z ktorého treba urobiť najvyššiu (duchovnú) autoritu. 
Duch a príroda dokopy veľmi nejdú, ich poriadky sú nesúmerateľné. 
Avšak v ďalšej, modernej fáze dejín dochádza k viacerým pokusom  
o ich spojenie. Človek nemôže trvale žiť rozkročený medzi fyzic-
kou prírodou a ideálnym duchom, medzi zákonmi, ktoré nevytvoril,  
a normami, ktoré si sám dáva. Napokon duch, ktorý začína stále 
viac rešpektovať prírodu, stáva sa racionálnou mysľou, poučenou 
vlastnou skúsenosťou. Prostredníctvom vedy sa misky váh presúva-
jú na stranu prírody. Duch, negujúci prírodu a zaťažený vlastnými 
náboženskými výtvormi, padá na zem a sotva môže tento pád prežiť.  
A spolu s tým aj nadľudské či mimoľudské autority, ktoré si tento 
duch utvoril.

* * *
 

Čo to znamená pre človeka ďalej? Postupný prechod k sebe samé-
mu, karteziánsky obrat do svojho vnútra ako subjektu, avšak už nie 
mimo tohto sveta. Kultúra moderného človeka je antropocentrická 
a humanistická v rozmanitých podobách. Človek postavil sám seba 
do centra kultúry a svoj život vyhlásil za najvyššiu hodnotu (a to aj 
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v podmienkach heliocentrickej kozmológie). „Všetko pre človeka“ – 
znel slogan všetkých moderných revolucionárov, či už išlo o liberá-
lov/individualistov alebo socialistov/kolektivistov. Harari má prav-
du, že moderný „kult človeka“ bol novým humanistickým nábožen-
stvom (alebo ideológiou), pretože svojimi hodnotami orientoval celý 
tento historický pohyb. Lenže spolu s tým modernita začala prudko 
rozvíjať vedy o prírode, ktoré si nárokujú (podobne ako predošlé 
náboženstvá) na „neutrálne“, „objektívne“, neideologické hľadisko 
(nagelovský „pohľad odnikiaľ“ či rortyovský „pohľad božieho oka“). 
Hoci v pozadí je baconovská intencia, že „veda má slúžiť človeku“, 
„duch vedy“ velí nezastaviť sa v hľadaní vedeckej pravdy pred ničím, 
nech to vedie kamkoľvek. „Záujem pravdy“ a „pravda záujmu“ však 
nemusia byť identické – takže vznikla otázka: čo z toho sa nakoniec 
presadí? Moderná kultúra bola od svojich počiatkov rozčesnutá me-
dzi „život pravdy“ a „pravdu života“. Je vôbec možné ich zladiť? A ak 
nie, čo uprednostniť?

Prirodzene, život sa vždy presadí pred akoukoľvek ľudskou prav-
dou. Buď tak, že vyhlási nejakú pravdu za životu prospešnú, alebo 
tak, že ju vyhlási za „polopravdu“ či dokonca za lož a klam. Na čo 
by komu bola pravda, ktorá ohrozuje jeho život? Samozrejme, ho-
voríme tu o ľudskom živote – a takisto o ľudskej pravde, teda pravde 
ako výsledku ľudského skúmania. Len tak sa dá vysvetliť a pochopiť, 
že veda (ako záujem o pravdu) a kapitál (ako záujem o život) našli  
k sebe cestu. Bez kapitálu by nebola veda a bez vedy kapitál. Tam, 
kde sa veda stavala proti kapitálu, kolabovala, a tam, kde sa kapitál 
staval proti vede, kolaboval takisto. Ak si teda veda a kapitál slúžia 
navzájom, otázka je, komu a čomu slúži ich aliancia?

Stará odpoveď, že „objektívnej pravde dejín“, neobstojí. Taká 
pravda neexistuje, pretože každá pravda je len ľudská a historická 
pravda bez ohľadu na to, komu slúži a či vôbec niekomu. Moderná 
doba však ponúkla nový ideál a novú hodnotu – všetko má slúžiť 
pokroku ľudstva. A najlepším stelesnením tohto pokroku je – tech-
nológia. A čo je technológia? Súbor nástrojov a prostriedkov, po-
mocou ktorých dokážeme manipulovať so svetom na svoj vlastný 
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ľudský prospech. Intelekt západného človeka „vymyslel“ spoločen-
ský systém – kapitalizmus –, ktorý dokáže manipulovať prírodným 
svetom tak, že ho premieňa na zdroj vlastného blahobytu, bohatstva 
a prosperity. Taká je pravda moderného života a žiadna vedecká 
pravda ju doposiaľ nevyvrátila. Pokrok, rast, zisk, produktivita, efek-
tívnosť, úspech, konzum, informácie (dáta) – to sú hlavné hodnoty 
moderného (západného) človeka po vedeckej revolúcii pred 500 
rokmi aj za cenu kolapsu rodiny a komunity, za cenu (bio)techno-
logickej manipulácie s ľudským šťastím a inštrumentalizácie zmyslu 
života jednotlivca. 

* * *

Potiaľto – smerom „dozadu“ – môžem s Hararim v mnohom súhla-
siť. Smerom „dopredu“ je to už pochybnejšie. Jeho filozofické stano-
viská nie sú celkom jasné, rovnako ako ani to, či tie, ktoré prezentu-
je, sám nezastáva. Napriek tomu, po prvé, Harariho filozofia dejín 
je scientistická. Podlieha interpretácii, že „dejiny budúcnosti“ bude 
určovať „vedecká pravda“, teda „záujem pravdy“ a „život pravdy“. 
Pred pravdou musí ísť každý ľudský záujem o život bokom alebo sa 
jej podriadiť. Ak veda príde napríklad s tvrdeniami, že „organizmus 
je algoritmus“, „kozmos je superpočítač“, „myslenie je kalkul“, „kni-
ha prírody je napísaná v jazyku matematiky“, „to, čo sa nedá merať, 
nedá sa ani poznať“, „život je spracovanie dát“ atď., vedie to nielen 
k ideológii „dataizmu“, ale priamo k explicitnému scientizmu, kto-
rý chce dejiny podriadiť vede. Po druhé, Harariho filozofia vedy je  
redukcionistická. Podlieha interpretácii vedy ako exaktného jazy-
ka dát a ich matematického spracovania do číselných súborov, čím 
redukuje vedu na empirické disciplíny a kvantitatívne ukazovatele. 
„Ducha“ v dejinách má nahradiť čosi presné a nevyhnutné, ako je 
prírodný zákon. Ľudské dejiny, aj keď sú dejinami kultúry – a teda 
dejinami ľudských výtvorov –, sú súčasťou prírody, a preto pre ne 
musia platiť tie isté zákony ako pre mimoľudskú prírodu. Tieto zá-
kony poznávajú prírodné vedy, preto vedy o ľudských dejinách bude 



– 78 –

SPYTOVANIE SA NA ČLOVEKA

najlepšie rozvíjať ako súčasť týchto vied (psychológiu napr. ako 
súčasť biológie atď.) Po tretie, Harariho filozofická antropológia je 
antihumánna, keď ignoruje záujem zachovania ľudského života ako 
najvyššej hodnoty pre človeka. Technológie, ktoré by nás mali pre-
konať (napr. tie, ktoré nás budú poznať lepšie než my sami), by mali 
mať pre nás vyššiu hodnotu. Dokonca považuje humanistickú otáz-
ku, čo nás robí ľuďmi, za bezvýznamnú, a to z viacerých dôvodov:  
1. sme len náhodný produkt evolúcie, ktorý nie je „pupkom„ sveta 
a nemá byť na seba začo hrdý; 2. počas svojej historickej existencie 
(a tým viac ich civilizovanej podoby) sme sa dopúšťali zločinov nie-
len voči sebe, ale aj iným živým bytostiam; 3. dospeli sme k nášmu 
najúžasnejšiemu produktu – umelej inteligencii – ktorá nás prekoná 
(či presnejšie, ktorou prekonáme sami seba) a prestaneme byť ľuďmi. 
Z toho mu plynie mizantropický záver: na živote a dejinách, ako sme 
ich doteraz žili, nám nemá prečo záležať, nie sme hodnotou sami pre 
seba, a preto môže byť dokonca naším lepším osudom, ak sa zmení-
me na kyborgov a transhumánne bytosti.

Dôsledky takéhoto vývoja, s ktorými sám Harari „koketuje“, sú 
kontroverzné. Tradičné humanistické hodnoty už nemajú mať v ľud-
ských dejinách miesto a treba etablovať nové, post- či transhumanis-
tické hodnoty: 1. namiesto dočasnej a nedokonalej existencie človeka 
má byť najvyššou civilizačnou hodnotou nesmrteľnosť, dosahovaná 
biotechnologickými manipuláciami; 2. namiesto subjektivity človeka 
s jej originalitou, individualitou, idiosynkráziou, osobnosťou, vedo-
mím a slobodnou vôľou má nastúpiť biochémia šťastia; 3. namiesto 
človeka ako organickej bytosti, ktorá je limitovaná, je potrebné inži-
niersky vytvoriť úplne inú bytosť, ktorá sa stane bytosťou s nadľud-
skými, božskými možnosťami. K tomu môžeme pridať ďalšiu triádu 
hypotetických či provokačných otázok: 1. či liberalizmus ako poli-
tický systém môže prežiť nápor súčasného vedecko-technologického 
rozvoja, keď ten ohrozuje jeho hodnoty individualizmu, demokracie 
a slobody; 2. či kapitalizmus ako ekonomický systém môže prežiť 
nápor súčasného vedecko-technologického rozvoja, keď ten ohrozu-
je jeho hodnoty zamestnanosti, vzdelanosti a sociálnej štruktúry;  
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3. či humanizmus ako kultúrny systém môže prežiť nápor súčasného 
vedecko-technologického rozvoja, keď ten ohrozuje jeho hodnoty 
ľudskej autonómie, autenticity a dôstojnosti? Zavŕšením tohto vý-
voja by bol systém dataizmu (digitalizmu, datacentrizmu), v ktorom 
by získali nadľudskú, božskú moc bytosti, ovládajúce tok dát (data-
verzum). V takomto systéme aj človek – ak by ešte vôbec existoval 
– bude len súčiastkou v mechanizme spracovania dát a v tom bude 
spočívať aj jediná jeho inštrumentálna hodnota. To by bol „algorit-
mický fatalizmus“. Naplnenie Harariho dystopie predpokladá čisto 
utilitaristickú racionalitu: načo by sme živili lekárov, keď namiesto 
nich máme lepšie stroje? Načo by sme živili futbalových rozhodcov, 
keď namiesto nich máme technológie? Načo by sme živili šoférov 
alebo kohokoľvek, keď ich prácu môže lepšie urobiť umelá inteli-
gencia?

Ak má táto vízia pravdu, našich vnukov a vnučky nečaká žiadna 
ružová budúcnosť. Ani zelená. Len šedá, čierna a silikónová. Vlastne 
podľa toho by ľudstvo malo len dve možnosti: zlú alebo žiadnu bu-
dúcnosť, ak bude napredovať tak, ako napreduje. V prvom prípade 
nastúpi vláda strojov, ktorá ľudí zotročí. V druhom prípade ľudstvo 
neprežije svoj vlastný výtvor, na ktorý je najviac hrdé – umelú inte-
ligenciu.

* * *

Je možné, že hodnotový koniec človeka nastáva ešte pred jeho exis-
tenciálnym koncom. Oslobodiť sa od Boha však nemusí znamenať, 
že chceme zaujať jeho miesto. Vytvorenie umelej inteligencie tiež 
nemusí znamenať, že z nej urobíme svojho pána. Veď kto by tvoril 
niečo, aby ho to potom zničilo či nahradilo? Skôr potrebujeme zme-
niť kurz dejín, o ktorom Harari píše ako o dominantnom či veľmi 
pravdepodobnom. Nemôžeme rezignovať na ľudskosť ako na schop-
nosť vidieť človeka v človeku, t. j. osobu, ktorá trpí, trápi sa, raduje sa, 
miluje atď. Nemôžeme hovoriť o budúcnosti ľudstva, pokiaľ nebu-
deme explicitne tematizovať nielen otázku, „Čo zo seba urobíme?“, 
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ktorú Harari napokon tiež kladie, ale aj nemenej dôležitú otázku, 
ktorú Harari už nekladie: „Čím je človek človeku?“. Pretože hodnota 
človeka pre človeka – hodnota ľudských bytostí pre seba navzájom 
– je to fundamentálne, čo nás robí ľuďmi. Ak stratíme túto hodnotu 
(a zmysel pre ňu), stratíme svoju ľudskosť a s ňou aj svoju ľudskú bu-
dúcnosť. Iba ak by sme si toho už dnes vôbec neboli vedomí.
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06

POTREBUJEME FILOZOFIU  
PREŽITIA!

Pod týmto názvom vydal pre niekoľkými rokmi svoje „úvahy o prí-
rode, kultúre, ekonomike, práci, poznaní a popularizácii vedy“ vý-
znamný český filozof Josef Šmajs – i keď s otáznikom: Potrebujeme 
filozofiu prežitia? Uvažuje tu o prežití ľudského rodu, čo je, samozrej-
me, téma stará rovnako ako ľudstvo samo.79 Oddávna ju nastoľovali 
duchovní vodcovia, guruovia a proroci, hľadajúci spásu pre hriešne 
ľudské plemeno zoči-voči apokalyptickým víziám posledného súdu, 
Sodomy a Gomory, Armagedonu atď. Akoby intuitívne tušili, že  
s ľudstvom nie je niečo v poriadku a že cesta, ktorou kráča, je skôr 
blúdením než nachádzaním či odklonom od tej, ktorou by kráčať 
malo. Nešlo a nejde pritom o rany, ktoré ľudstvu prinášali a prináša-
jú sily mimo ľudskej moci, ale predovšetkým o tie, ktoré si ľudstvo 
spôsobuje samo, teda o tie, čo ľudia majú alebo aspoň by mohli mať 
vo svojej moci, keby… Keby ľudia neboli takí, akí sú…? Keby sa do-
kázali ovládať a navzájom si neškodiť, neubližovať…? Keby sa vedeli 
dohodnúť a spolupracovať…? Majú – a môžu mať – toto všetko ľu-
dia vo svojej moci? Teda rozhodovať o svojom osude? Alebo majú 
pravdu tí, čo tvrdia, že osud ľudstva nie je – a ani nemá byť – v jeho  
 

79 „Filosofii přežití potřebujeme proto, abychom z vlastní viny předčasně nevyhynuly…“ 
(Šmajs, J.: Potřebujeme filosofii přežití? Brno: Doplněk, 2011, s. 18).
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vlastných rukách, že ten osud je už vopred niekde napísaný a daný,  
a že to, čo ľudia majú robiť, je spoznať a nasledovať ho?

Viera a vôľa sú však v ľudských dejinách spochybňované, odvtedy, 
čo človek v sebe objavil iné „božské svetlo“, inú „mohutnosť“ – rozum, 
ktorého apoteózou sa stala veda. S nástupom a postupnou hegemó-
niou vedy ľudstvo začalo „odhaľovať“ sily, ktoré takisto nie sú v jeho 
moci, ale, naopak, určujú ho ako „objektívne“ prírodné zákony. Takže 
aj tu je úlohou spoznať ich a následne sa pokúsiť využiť vo svoj pro-
spech, prispôsobiť sa im a prispôsobiť si ich. Musíme ich tiež poznať, 
aby sme neboli prekvapení tým, čo nás čaká a neminie. Veď prírod-
né vedy nám hovoria o nemilosrdných zákonoch evolúcie; o tepelnej 
smrti vesmíru; o tvrdých, ale efektívnych zákonoch trhu a konkuren-
cie; o nemennej egoisticko-individualistickej ľudskej prirodzenosti; 
nevedeckosti sociálnych utópií; o nevyhnutnosti vedecko-technolo-
gického pokroku, vedúceho do bodu singularity a transhumánnej bu-
dúcnosti, stojacej na umelej inteligencii, robotizácii, virtualizácii atď. 
Sú tieto (a ďalšie) zákony či vedecké tvrdenia v prospech ľudstva alebo 
proti nemu? Alebo je to tak, že niektoré sú v jeho prospech a niektoré 
proti? Ktoré sú ktoré a ako to vieme s istotou zistiť?

* * *

Veda sa v modernom svete stala nielen „výrobnou silou“, ako tvr-
dil Marx a jeho nasledovníci, ale aj „novým (sekulárnym) nábožen-
stvom“, ako preň pripravili pôdu osvietenci. Tak ako mýtus a po ňom 
filozofia v staroveku či náboženstvo v stredoveku sa veda v novoveku 
stala najdôležitejším ľudským výtvorom, ktorý celkovo orientuje ži-
vot, kultúru a vývoj spoločnosti. Západný svet je od čias „vynájdenia 
modernej vedy, 1572 – 1740“,80 teda od čias novovekej vedeckej re-
volúcie, „svetom vedy“, t. j. svetom, ktorý je vo všetkom podstatnom 

80 Wootton, T.: The Invention of Science. A New History of the Scientific Revolution. 
London: HarperCollins Publishers, 2015.
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utváraný a ovplyvňovaný vedou. Je to svet, v ktorom veda získala 
bezprecedentné postavenie, autoritu a moc, pokiaľ ide o riešenie zá-
sadných problémov, určovanie hlavných smerov vývoja a rozhodo-
vanie o kľúčových otázkach existencie ľudstva. Veda modeluje nielen 
tento svet, jeho materiálnu a každodennú podobu, ale rovnako aj 
myslenie ľudí, ktorí sa riadia „moderným vedeckým obrazom sve-
ta“.81 Moderný človek je Homo scientiae. Preto je kľúčové, ako o vede 
rozmýšľame, aký máme o nej obraz, za čo ju považujeme (a čo za ňu 
považujeme), ako k nej pristupujeme. 

Veda v modernom svete však nie je len riešením problémov, ale 
aj súčasťou mnohých problémov, ba sama je problémom moderného 
sveta, ako si všimol už Whitehead.82 Ak Nietzsche hovoril o „posad-
nutosti vedou“ na úkor umenia a ďalších oblastí kultúry, tak Rorty 
hovoril o „zaslepenosti vedou“.83 Veda nemá len „spoločenské poza-
die“, funkcie či dôsledky. Veda ako taká je sama spoločenskou čin-
nosťou, jedným z druhov spoločenskej praxe. Nie je „vonkajšia“ voči 
praxi a spoločnosti, a preto ani neutrálna a mimohodnotová. Vždy sa 
vykonáva v konkrétnom historickom hodnotovom rámci a vždy je re-
alizáciou hodnôt, a to nielen vlastných (interných, epistemických), ale 
aj ďalších kultúrnych a spoločenských hodnôt. Vzťah vedy a spoloč-
nosti je imanentný, vnútorný. Žiadne poznávanie – ani vedecké – sa 
neodohráva v abstraktnom, izolovanom karteziánskom subjekte, ale 
len v komunite bádateľov v konkrétnej situácii s konkrétnymi metó-
dami a cieľmi. Hodnotovosť je vede imanentná a akútnou otázkou 
dnes je, ako je možná „veda s ľudskou tvárou“, t. j. humánna veda? 

81 Veda sa v modernej kultúre stala natoľko dominantnou, že sa objavili hlasy, ktoré 
znovu hovoria o tom, že „veda nahradila filozofiu“ a „filozofia sa stala zbytoč-
nou», pretože všetky otázky, ktoré si ľudstvo kladie a na ktoré vie odpovedať, sú 
vedecké otázky, zodpovedateľné vedou či dokonca jednou z vied – matematikou. 
Táto idea bola vlastná všetkým druhom pozitivizmu od Comta po Quinea. 

82 Whitehead, A. N.: Veda a moderný svet. Bratislava: Pravda, 1989.
83 Rorty, R.: Blinded with Science. Voice Literary Supplement, XLI (36), 10-12, 1996.
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* * *

Ako sa teda postaviť k vede dnes? Nakoľko jej dôverovať a nakoľko 
sa ňou riadiť? To, čo sa nazýva „scientizmus“ je hypertrofia a abso-
lutizácia vedy ako takej – názor, že veda zodpovie všetky naše ľud-
ské otázky a vyrieši všetky problémy –, čo môže viesť (a aj vedie) 
k ideológii „scientokracie“ (a scio-technokracie, ak si myslíme, že 
to isté dokáže technológia ako aplikácia vedy). Tento obraz stavia 
na tom, že veda je naše najspoľahlivejšie a najkvalitnejšie – a preto 
privilegované – ľudské poznanie, ktoré nie je kontaminované ničím 
sociokultúrnym, práve naopak, je od toho nezávislé. Preto má byť 
etalónom a modelom aj pre ostatné oblasti života (objektívnosť, hod-
notová neutrálnosť, nezávislosť, logická zdôvodnenosť, dôkaznosť  
a evidencia, kritickosť atď.). Veda je však len jeden z ľudských výtvo-
rov, „vynálezov“, ktorý, nepochybne, funguje veľmi efektívne najmä  
v spojení s technikou (ako vedo-technika). Veda však nie je nič ma-
gické, je to špecifická ľudská činnosť, spoločné meno pre rôzne druhy 
špecializovaného ľudského skúmania. Je to skúmanie, v ktorom (ako 
v každom skúmaní) ide o redukciu neurčitosti ľudských presvedče-
ní (ich „upevňovanie“), o postup od neistoty k istote, o znižovanie 
miery pochybností, o vyjasňovanie ideí či pojmov. Veda je naším 
ľudským nástrojom, a tam, kde prekračuje svoje hranice (pretože jej 
to dovolíme alebo to dokonca požadujeme, prípadne si to neuvedo-
mujeme), začínajú iné problémy. Podľa Williama Jamesa: 

Vedecké spôsoby myslenia nám poskytujú taký rozsah praktického 
ovládania prírody, ktorý ďaleko prevyšuje starý spôsob ovládania, zalo-
žený na zdravom rozume. Tento proces sa zrýchľuje, takže nikto nemôže 
rozpoznať hranicu; môžeme sa dokonca obávať, že človek môže zničiť 
svoje bytie vlastnými silami…84 

84 James, W.: Pragmatizmus a zdravý rozum. In: Višňovský, E., Mihina, F., ed.:  
Pragmatizmus. Malá antológia filozofie XX. storočia. Zv. 1. Bratislava: IRIS, s. 234.
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Podľa Johna Deweyho veda je pokračovaním každodennej ľudskej 
skúsenosti (alebo spôsobu života) inými prostriedkami. Niet žiadnej 
ostrej priepasti medzi jedným a druhým, žiadna ontologická medze-
ra, ale len metodologický rozdiel. Veda nie je nič záhadné ani nadpo-
zemské, nie je to nič z „iného sveta“, čo by ľudstvu akýmsi zázrakom 
a vďaka „géniom vedy“ odhaľovalo tajomstvá tohto sveta. Veda je 
ukotvená v kultúre, vo „formách života“, v každodennej skúsenosti, 
a to oveľa väčšmi, než si sami jej aktéri uvedomujú. Veda je praktika, 
ktorá má ľudský účel („prispôsobiť ľudský organizmus prostrediu“)  
a ktorá sa riadi pravidlami rovnako ako všetky ostatné ľudské prakti-
ky, hoci, pochopiteľne, pravidlá, ktorými sa riadi veda, sú špecifické. 
Tieto pravidlá sú historicky a kultúrne vytvorené, nie nemenné, raz  
a navždy dané či ahistorické. Takže aj napriek všetkým úspechom 
vedy by to bol radikálny omyl – rovnajúci sa fatálnemu sebaklamu  
– „hrať sa“ prostredníctvom vedy (a technológie) „na Boha“. 

* * *

Filozofia, ktorá chápe vedu ako jeden z ľudských výtvorov na účely 
poznávania, nie je protivedecká filozofia. Je to filozofia, ktorá si plní 
svoje poslanie: pýtať sa na zmysel všetkého, a teda aj vedy. Je to filo-
zofia, ktorá sa nestotožňuje s vedou a ani sama seba nechápe ako jed-
nu z vied, ale ako svojbytnú intelektuálnu praktiku. Hlavný rozdiel 
medzi vedou a filozofiou ako dvoma sociokultúrnymi praktikami 
spočíva v tom, že prvá produkuje poznatky, kým druhá myšlienky, 
prirodzene, v najlepšom prípade nové poznatky a nové myšlienky. 
Samozrejme, produkcia myšlienok sa neobmedzuje na filozofiu – ani 
vedci sa bez nich nezaobídu. Myšlienky bez poznatkov sú prázdne, 
tak ako poznatky bez myšlienok slepé. Produkcia myšlienok však  
v žiadnom prípade nie je produkcia faktov a informácií. Produkcia 
myšlienok je tiež úzko spätá s formulovaním hodnôt. 

V našej ére info-techno-kultúry je veda v centre diania, kým filo-
zofia na jej periférii. Filozofi sami vždy podporovali vedecký aj spo-
ločenský pokrok, no ten ich vytesnil na okraj. A to aj napriek tomu, 



– 86 –

SPYTOVANIE SA NA ČLOVEKA

že v našej kultúre je filozofia stále zaraďovaná do „akadémie vied“ či 
všeobecne považovaná za vedu. Takže všetko, čo platí pre vedu, by 
malo platiť aj pre filozofiu (a naopak)? Ak to tak aj nie je, nie v tom 
spočíva hlavný problém. Ten by sme mali vidieť v tom, že súčasná 
kultúra podporuje a preferuje fakty a  informácie, ale nie myšlienky 
a hodnoty. V súlade s tým sa aj od filozofie vyžaduje to, čo od vedy 
– a filozofia chradne. Filozofia potrebuje niečo iné, pretože jej posla-
ním je prinášať myšlienky, nie informácie; významy, nie poznatky; 
hodnoty, nie fakty; pojmy, nie čísla; interpretácie, nie explanácie. Aj 
keď bez toho prvého – myšlienok, významov, hodnôt, pojmov, inter-
pretácií – sa nezaobíde ani veda, vo filozofii je práve toto priamo jej 
„popisom práce“. Ak to filozofi nerobia, teda nepraktizujú filozofiu 
týmto spôsobom, nikto to za nich robiť nebude. V tom je filozofia 
nezastupiteľná žiadnou inou sociokultúrnou praktikou (hoci ju čias-
točne „suplujú“ umenie a náboženstvo). 

A ešte jeden nezastupiteľný atribút má filozofia od svojho vzniku 
– od antických čias, ktoré ešte nerozlišovali medzi filozofiou a vedou, 
myslením a poznaním. Ide o múdrosť. Ak filozofi neprodukujú múd-
re myšlienky, tak zrejme neplnia svoje poslanie. Vyzerá to tak, že nie-
kde sa stala chyba, keď v súčasnej kultúre sme zahrnutí informáciami 
(vrátane pseudo-), poznatkami (vrátane vykonštruovaných), fakta-
mi (vrátane „fake“), číslami (vrátane nezmyselných) a  explanácia-
mi (vrátane vyfabrikovaných), avšak myšlienky, významy, hodnoty, 
pojmy a interpretácie sú deficitné. Všetci chcú len to prvé a nikomu 
nechýba to druhé? Všetci myslia v číslach a štatistikách, ale nie v poj-
moch a interpretáciách? Všetci myslia vedecky, ale nikto filozoficky? 
Všetci majú podávať „výkony“, ale nikto nebude tvoriť? Samozrejme, 
apely na to, aby filozofia a ďalšie humanitné i sociálne disciplíny „ko-
nečne“ dobehli svoje dospelejšie sestry – prírodné a technické vedy 
– nechýbajú. No o to vôbec nejde.  

Praktizovať vedu a praktizovať filozofiu nie je celkom to isté (po-
dobne ako praktizovať chémiu a botaniku, či ekonómiu a etnológiu 
atď.). Úlohou filozofie je reflektovať fenomén vedy vo všetkých jeho 
komplexných súvislostiach, pomôcť rozlíšiť vieru vo vedu od ilú-



– 87 –

POTREBUJEME FILOZOFIU PREŽITIA!

zií o  vede, limity vedy od možností vedy, a  to z  hľadiska hodnoty 
a zmyslu vedy. Filozofický pohľad na vedu musí byť preto aj kritic-
ký, i keď to niekomu môže pripomínať kacírstvo z éry kritiky nábo-
ženstva. Filozofia však odhaľuje, aj keď zrejme „nič lepšie než vedu 
na poznávanie sveta nemáme“, tak poznanie – najmä nie poznanie 
vydelené a  vytrhnuté zo všetkého ostatného – nie je ani najvyššia 
ľudská hodnota, ani zmysel ľudského života. Veda môže mať primár-
ne epistemický cieľ, ale to nie je jej ultimátny cieľ. Z tohto hľadiska 
treba vidieť vedu ako jeden z prostriedkov k hodnotnému ľudskému 
životu. Ak nás však veda fascinuje a ovláda natoľko, že má nad nami 
moc, máme ako ľudia problém. Pretože vtedy tu nie je veda pre nás, 
ale my pre vedu. Nevytvorili sme však vedu pre vedu, ani preto, aby 
nás „súdila“ a rozhodovala o nás. Ľudia si musia zachovať kontrolu 
nad vedou, nie nechať sa ňou ovládať v nešťastnom vedomí, že ve-
decký pokrok je „objektívna nevyhnutnosť“. 

* * *

Potrebujeme teda filozofiu, nie „vedu prežitia“. Veda nám môže po-
skytnúť to, čo nazývame „fakty a argumenty“, dáta a informácie alebo 
dokonca to, čo nazývame „pravdy a dôkazy“, ale nie hodnoty a ciele, 
zmysel a múdrosť, orientáciu a perspektívu, ako aj pojmy, pomocou 
ktorých rozlíšime jedno od druhého. Dokonca ani spoločenské a hu-
manitné vedy to nemôžu poskytnúť, aj keď sa zaoberajú človekom  
a jeho spoločenským svetom (a už vôbec nie v súčasnom dataistic-
kom ošiali, ktorý ich ruinuje). Pokiaľ nemáme filozofiu, ktorá by 
toto všetko nielen kriticky analyzovala, ale aj holisticky syntetizovala  
a kreatívne integrovala, je namieste obava, že ľudstvo bude naďalej 
blúdiť. 

Filozofia prežitia by mala opustiť starý dichotomický prístup 
„buď-alebo“: buď má pravdu jeden, alebo druhý… Buď vládne mý-
tus, alebo logos; buď viera, alebo rozum; buď kapitál, alebo práca; 
buď príroda, alebo kultúra atď. To všetko sú nepochybne protiklady, 
ale nie absolútne; nie také, aby jeden z nich mohol zlikvidovať alebo 
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vystriedať druhý a existovať samostatne. Mýtus si vždy vytvorí lo-
gos a naopak; viera si vždy vytvorí rozum a naopak; kapitál si vždy 
vytvorí prácu a naopak, asi tak ako Hegelov pán vždy reprodukuje 
svojho rába a naopak. Celé dejiny zatiaľ svedčia o tom, že ľudstvo 
nevie existovať inak ako v reprodukcii týchto predpokladov; nedo-
káže existovať bez mýtu, ale ani bez logu; bez viery, ale ani bez ro-
zumu; bez kapitálu, ale ani bez práce; bez pánov i rabov zároveň. 
Čo sa s tým dá robiť? Riešenie by mohlo spočívať v tom, že mýtus 
bude rešpektovať logos a naopak; viera rozum (vedu) a naopak; ka-
pitál prácu a naopak. Mýtus produkuje a reprodukuje jednu formu 
života, a teda aj jednu formu ľudského šťastia (i nešťastia, kým logos 
druhú, inú; takisto viera jednu a rozum druhú; kapitál jednu a ro-
zum druhú atď. Práve pochopenie toho by bolo novým osvietením 
či osvietenstvom. Pochopenie, že tu nejde o boj, „kto z  koho“, ale 
o kooperáciu v  záujme spoločného prežitia a prostredníctvom za-
chovania odlišných, pluralitných foriem. Leitmotívom predošlého 
osvietenstva bol predsa len boj, extirpácia (vykorenenie, vyhubenie, 
vyhladenie), eliminácia, segregácia, vylúčenie druhého, ktorý žije, 
myslí a cíti inak, a preto je označený za cudzieho či nepriateľa. Gi-
lotína, teror, gulagy, koncentračné tábory, totalita – k čomu inému 
mohlo toto všetko viesť? Nové osvietenstvo nastane, keď pochopíme, 
že my všetci ako ľudia sme neprišli na tento svet, aby sme jeden proti 
druhému bojovali, ale aby sme spolupracovali, spolu žili a tvorili svoj 
jediný spoločný svet.

Ak si niekto kladie otázku „čo robí vedecký pokrok s ľudstvom?“, 
treba ju preformulovať: „čo robí ľudstvo samo zo seba prostredníc-
tvom vedy?“ Pretože filozofická otázka, čo si počať s našimi životmi, 
je dôležitejšia než „zrkadlenie reality“, ba ani ju nemôžeme iba týmto 
zrkadlením vyriešiť. Poučení filozofiou pragmatizmu vieme, že nie 
poznanie, veda, pravda či rozum sú tým, čo nás robí ľuďmi a na čo 
by sme mali byť hrdí, ale ľudská solidarita, dôvera, schopnosť koope-
rovať a sociálna nádej sú tými kvalitami, ktorými začína i končí naša 
ľudskosť. O čo viac by nám malo ísť?
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SLOVO NA ZÁVER

Humanizmus je filozofický, ale aj praktický postoj, ktorý obsahu-
je deskriptívnu časť, t. j. odpoveď na otázku „kto, my ľudia, sme?“  
a normatívnu časť, ktorá obsahuje pochopenie „hodnoty človeka pre 
človeka“.85 V sociálnom a etickom zmysle je humanizmus koncep-
cia ľudských vzťahov, založená na chápaní toho, „čo človek znamená 
pre človeka“. Byť humanistom teda neznamená ani hrať sa na Boha 
(zbožšťovať samých seba), ani byť nekritickí k ľudskej nedokonalosti. 
V každom prípade to znamená brať človeka ako sebakreatívnu bytosť 
a najvyššiu hodnotu pre človeka. Humanizmus je na jednej strane 
všetko, čo podporuje ľudskosť v človeku, dôveru vo vlastné sily, roz-
voj a vzájomnú súdržnosť, na druhej strane všetko, čo eliminuje zlo, 
a to predovšetkým to, ktoré spôsobuje človek človeku. Podľa Richar-
da Rortyho, základom každého humanizmu je pochopenie, že ľudia 
majú primárne zodpovednosť voči sebe a druhým ľuďom, a nie voči 
mimoľudským autoritám, ktoré nevytvorili (príroda), alebo aj tým, 
ktoré vytvorili (inštitúcie). Je to 

nádej, že ľudské bytosti, keď už dokázali odložiť Boha a všetky jeho ná-
hrady bokom, sa môžu naučiť spoliehať sa iba na svoju romantickú ima- 

85 „Pod humanizmom možno rozumieť teóriu, ktorá chápe človeka ako konečný 
bod a vrcholnú hodnotu.“ To však neznamená, že máme chápať„ človeka ako ko-
nečný bod, lebo človek sa nepretržite utvára“. A takisto to neznamená, že „jestvuje 
ľudstvo, ktoré môžeme uctievať ako modlu“ (Sartre, J.-P.: Existencializmus je hu-
manizmus. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1997, s. 61-62).
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gináciu a svoju schopnosť kooperovať navzájom v záujme spoločného 
dobra.86 

Takýto humanizmus nie je antropocentrizmus, ktorý by robil  
z človeka „centrum vesmíru“, či neuznával hodnotu mimoľudskej prí-
rody. Antropocentrizmus by spočíval, naopak, v názore, že príroda je 
tu kvôli človeku, na čo biocentristi, resp. geocentristi reagujú opačným 
názorom, akoby tu človek mal byť kvôli prírode. Človek tu nie je kvôli 
prírode rovnako ako príroda tu nie je kvôli človeku. Človek ako seba-
vedomá, sebakreatívna a sebainterpretatívna bytosť je tu kvôli sebe, ale 
to v nijakom prípade neznamená, že jeho bytie je možné bez tvorivých 
interakcií so svetom (prírodou). Ľudstvo je v trvalých interakciách so 
svojim mimoľudským prostredím, ktoré nemôže ignorovať, ale ani to 
neznamená jednostrannú (a jednosmernú) či nevyhnutnú závislosť od 
tohto prostredia. Ľudstvo skôr závisí od toho, ako rozumie samo sebe  
a ako sa primárne správa samo k sebe. Sme zodpovední len sami sebe 
za svoje sebautváranie bez ohľadu na to, aký je svet. Nikto z nás nemô-
že vykonať viac, než prispieť k rozvoju ľudstva a jeho ľudskosti. 

Ak má ľudstvo nejakú budúcnosť, môžeme si ju spolu s filozo-
fickým básnikom Richardom Rortym predstavovať ako budúcnosť, 
ktorá sa bude líšiť od minulosti i súčasnosti tým, že v nej konfron-
táciu nahradí konverzácia a konkurenciu kooperácia. Bude to svet,  
v ktorom láska bude „do veľkej miery jediným zákonom“.87 Svet,  
v ktorom nebudú žiadne absolútna, aby sa im ľudia klaňali vrátane 
seba samých. Svet, v ktorom sa filozofi prestanú „opičiť“ po vede  
a všetci príjmu historickosť a kontingentnosť svojej existencie.88 Je to 
vskutku utopická predstava, ale nie neinšpiratívna ani nezodpovedná.

86 Rorty, R.: Remarks on Deconstruction and Pragmatism. In: Mouffe C. (ed.):  
Deconstruction and Pragmatism. London & New York: Routledge, 1996, s. 14. 

87 Rorty, R.: Vattimo, G.: Budoucnost náboženství. Praha: Karolinum, 2007, s. 44.
88 Rorty R.: Intellectual Autobiography. In: Auxier, R. E., Hahn, L. E. (eds.): The  

Philosophy of Richard Rorty. Chicago: Open Court, s. 23.
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