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Vzťah filozofie a poézie 

 

Jana BODYOVÁ 

 

VZNIK 

 
Poézia 

     Poézia je prvým literárnym prejavom človeka. Jej zrod súvisí s úsilím prvobytného 

človeka rozšíriť svoje ponímanie života. V prvobytnej spoločnosti vystupovala poézia v 

spojení s inými zárodkovými prvkami umenia, najmä hudby, tanca, ale aj výtvarného umenia. 

Poézia vtedy vystupovala ešte v predvedeckom svete, keď si ľudia ešte mnoho vecí 

nedokázali vedecky, vysvetliť, vo svete náboženskom, kde aj nachádzali vysvetlenie pre 

všetky javy v živote. 

 

     Najdôležitejší a chronologicky najstarší prvok poézie je rytmus, ktorý bol obsiahnutý už v 

samotnom živote a v každodenných pracovných úkonoch každého človeka. Takže poézia 

existovala v spojení s hudbou bolo základnou, nevyhnutnou a východiskovou etapou, no v 

procese civilizačného vývinu sa musela poézia skôr či neskôr od hudby oddeliť, aby mohla 

fungovať ako samostatná jednotka. Tak samostatne sa mohla naplno rozvíjať, najmä čo sa 

týka jazykovej funkcie. Poézia sa orientovala na každodenný život, na rôzne podujatia i 

príležitosti, ako napríklad letný a zimný slnovrat, vynášanie Moreny, ľúbostné piesne, básne a 

piesne pri rozličných oslavách, pochovávanie mŕtveho...a podobne. Až neskôr sa poézia 

rozdelila na lyrickú a epickú. 

 

     Dalo by sa povedať, že základnou funkciou poézie, ktorá sa zachovala v podstate aj dodnes 

je odraz skutočnosti, ale aj to, že skutočnosť inšpiruje. Veľký význam poézie spočíva aj v 

tom, že vďaka nej sa postupne oddeľovalo pomenovanie predmetu od vlastného predmetu, čo 

vlastne bolo zárodkom vzniku metaforického jazyka. To čo je dnes považované za 

samozrejmosť sa muselo vyvinúť postupne.  

 

     „Tak napríklad staroorientálne spojenie dievčina – srna sa spočiatku chápalo nie ako 

prirovnanie, ale ako združené pomenovanie. Z tohto pojmu sa potom vydeľoval pojem 

dievčiny ako ľudskej bytosti a pomenovanie nadobudlo charakter prirovnania: dievčina je ako 

srna. Tu je zárodok takých prvkov poetiky ako metafora, prirovnanie a čiastočne epiteton. 
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Porovnávali sa dva predmety, pričom cesta viedla od známeho k neznámemu, alebo od sveta 

ľudí k svetu prírody.“1 
 

     V helenistickom období literárna próza už zaujala pozíciu takmer rovnocennú s poéziou. 

Teória literatúry študovala rovnako diela básnikov aj prozaikov. V staroveku boli častokrát 

nejasné rozdiely medzi prózou a poéziou. Georgias definoval poéziu ako reč viazanú, 

Aristoteles ako reč napodobujúcu. V helenizme sa poézia častokrát definovala aristotelovsky 

ako “napodobovanie života slovami“ a vtedy sa literatúra delila na napodobovaciu čiže 

„poéziu“ a nenapodobovaciu čiže “prózu“. Rozdeľovala sa obsahovo i svojou formou kde sa 

porovnávala s inými odbormi, umeniami alebo pojmami napr.: rečníctvom alebo s históriou. 

Poseidoniova definícia hovorila že báseň je reč metrická a rytmická, ktorú od prózy oddeľuje 

ozdobnosť. Poézia je básňou s plným obsahom reprodukujúca veci božské i ľudské. Hovoril 

že báseň a poézia nemusí byť to isté. Báseň delí od prózy iba jej forma. Nato aby sa báseň 

stala poéziou potrebuje ešte niečo viac- závažný obsah. Poézia musí teda mať viazanú formu a 

závažný obsah. Má vzbudzovať pôžitok ale aj vzrušenie. 

 

     Filozofia 

      „Dnešný človek, ktorý je bytostne spätý s európskou civilizáciou, obyčajne si 

neuvedomuje, že jej základy položil malý grécky národ približne v 6.storoči p.n.l. Grécky 

sociálno-politický útvar – otrokársko-demokratický mestský štát – polis, je prvá historická 

etapa vývoja ľudstva, ktorá svojim intelektuálnym obsahom i dosahom predznamenáva našu 

súčasnosť.2 

 

     Termín filozofia zaviedol známy Pytagoras. Na základe mnohých skúmaní, pozorovaní a 

konštatovaní, dnes už vieme, že poznanie je vzťah medzi dvoma prvkami, poznávaným a 

poznávajúcim, ktorých vzťah navodzuje problém uvažovania a vedie ku konečnému dôsledku 

– pravde. 

 

     POROVNANIA 

     Cesty poézie nie sú ani jednoduché, ani jednoznačné; sledujú skúsenosti ľudstva a jeho 

cesty, rozporuplné a nebezpečné, s ich slávami a s ich pádmi, predbehujú i zaostávajú, križujú 

i bežia rovnosmerne. 

                                                 
1 Dr. Jaroslav Martinka: Antológia z diel filozofov. Predsokratici a Platón. Epocha Bratislava, 1970, str.15 
2 Dr. Jaroslav Martinka: Antológia z diel filozofov. Predsokratici a Platón. Epocha Bratislava, 1970, str.15 
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„Poézia chce práve tak bojovať ako opájať, chce práve tak pochodovať k veľkým a skoro 

neznámym cieľom, ako sa zastaviť v okamihu a preniknúť doň; chce proste povzniesť človeka, 

zdvihnúť ho a očistiť.“3 

 

     Poézia chce a môže robiť toto všetko. Ako už bolo povedané – básnici môžu hrať na jeden 

nástroj, ale poézia je orchestrálna. Preto v nej nepočuť len hrmot doby, ale aj jej 

najvnútornejšie vzdychy; nepočuť len spev pochodu, ale aj hľadanie jeho zmyslu.  

     Cenné pravidlo, že „ vyslovené slovo je striebro a nevyslovené zlato,“ už dávno nie je vo 

zvyku umelcov. Tak ako v poézii tak i vo filozofii. Ako by to vyzeralo, keby sa filozof snažil 

zastierať svoj úmysel, ak by skôr mlčal ako hovoril. Bol by to potom filozof? Veď úlohou 

filozofa je hovoriť a hovoriť tak, aby ho všetci počuli 

 

     „V štruktúre básnikovej osobnosti je dôležitá aj jeho schopnosť podávať novú informáciu o 

jave skutočnosti, teda schopnosť preniknúť k podstate javu skutočnosti, k zaujímavým, 

podnetným aspektom javu, k zaradenosti javu do života, do ústavy objektívnych vzťahov, 

obohacovať poznanie čitateľa, aj jeho schopnosť zhmotniť toto poznanie do esteticky 

pôsobivého tvaru. V básni, ktorá je výsledkom básnikovej poznávaco-obraznej činnosti sa 

objavuje aj postoj ideový a s ním aj zhodný postoj estetický.“4 

 

     Úloha filozofa je v podstate rovnaká, alebo aspoň podobná. Či nie je úlohou filozofa tak 

isto ako aj básnika preniknúť k podstate javu skutočnosti? Tak isto filozof ako i básnik sa 

snaží podať informáciu o niečom, o čom si myslí, že by mal byť čitateľ informovaný a 

obohatiť tak čitateľa. 

     Porovnanie poézie s filozofiou je však zložitejšie lebo ľudia častokrát nachádzali odpovede 

na rôzne filozofické otázky práve v poézii. Tá je však poľa filozofie neoprávnená na tieto 

otázky odpovedať. Preto medzi filozofiou a poéziou nastal akýsi boj. Tu na seba narážajú 

protichodné názory Platóna so skeptikmi naproti stoikovcom spolu s Cícerom, Senecom atď. 

Jedny tvrdili, že poézia ukazuje veci inak ako veda a nazývali ju zlou filozofiou. Druhí tvrdili, 

že aj ona má na to právo lebo reprodukuje veci božské aj ľudské. 

 

      V Helenizme bola literatúra respektíve poézia rovnako ovplyvnená moralizmom ako 

intelektualizmom. Gréci hovorili, že poézia by mala slúžiť okrem iného aj štátu a cnosti, keď 

                                                 
3 Vladimír Mináč: Súvislosti. Zväzok 6. Slovenský spisovateľ, 1976, str. 339 
4 Dušan Slobodník: Cesty k poézii. Tatran Bratislava, 1976, str. 71 
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učí, vychováva, morálne povznáša. Platón zistil, že poézia jeho doby prináša morálnu škodu a 

že by radšej mala prinášať morálny prospech. Podľa Filodema nie je možné vytvárať poéziou 

potešenie a zároveň prospech pre ľudí. Teofrastos si všimol že existujú dva druhy literatúry: 

literatúra s podstatou veci a literatúra ktorej podstatou je poslucháč čiže čo a komu to chce 

povedať. Neskôr sa čoraz silnejšie presadzoval názor, že poézia by mala podávať plný obraz a 

teda dobro aj zlo aby bola objektívna.  

 

     Poézia si stále vytvárala formu a hľadala svoje poslanie. Dostávala od jej tvorcov rôzne 

úlohy a bola nositeľom rôznych myšlienok. Raz bola tvorená realitou inokedy ju vytvárala 

fantázia. Jedna ľudí tešila a iná ich zas smerovala a učila. Niektorá bola stavaná podľa 

pravidiel iná bola stvorená intuíciou. Filodémos informuje o tých, čo hlásali, že kritériami 

úsudku o poézii sú iba konvencie (spoločenská zvyklosť, formalita, dohoda) a niet všeobecne 

platného úsudku o dobrej a zlej básni.  

 

     Vďaka Obrane Sokratovej od Platóna sa dozvedáme, že Sokrates kritizoval básnikov. 

Vyčítal im, že to čo tvoria, netvoria vedomou tvorivou silou, ale na základe akéhosi 

prirodzeného nadania a vo vytržení ako proroci a veštci, lebo aj oni hovoria mnoho krásnych 

vecí, ale ničomu z toho čo hovoria nerozumejú. Zdalo sa mu, že sa pre svoju básnickú činnosť 

pokladajú za múdrejších ľudí aj v tých veciach, v ktorých nie sú. 

 

     Raz som počula: „Umenie je nazeraním svet a filozofia je svetovým názorom.“ Myslím si, 

že v tejto slovnej hračke je obsiahnutý kľúč na vyriešenie pomeru básnictva a filozofie. 

Básnik nenazerá len na zmyslový svet, ale na človeka aj vesmír v jeho úplnosti, chce vidieť 

podstatu diania. V tom sa básnik zhoduje s filozofom. Pretože aj jeho cieľom je odhalenie 

podstaty, len jeho cesta je trochu iná. Filozofické poznania sveta vzniká až na podklade 

prísnej koncepčnej práce, až po disciplinovanej exaktnej metóde smie filozof pokúsiť sa 

odhaliť pravdu. Nikdy nesmú byť medzery v jeho poznatkoch vyplnené nejakými 

domnienkami. Filozofické poznanie je tvorené na podklade namáhavého myšlienkového 

postupu. Kde pri poézii sa básnik nemusí zamýšľať nad pravdivosťou svojich výrokov, ako 

povedal sám Sokrates, básnik tvorí na základe nejakej vlohy, ktorá mu bola daná, tvorí dielo, 

ktoré nemusí byť podložené na základe nejakej pravdy, či histórie. 

 

     Platón je prototypom básnika filozofa, ktorý sa pohybuje medzi filozofiou a poéziou, čo je 

u neho dané tým, že jeho dielo je dovŕšením a zároveň koncom série veľkých predsokratikov 
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Thala, Anaximena, Anaximandra, Herakleita, Empedokla, ktorí všetci ukladajú svoje učenie v 

básňach, tvoria svoju interpretáciu sveta tesne na rozhraní medzi filozofiou a mýtom. Toto 

Platónovo obdobie pôsobilo mnoho rokov a až po nástupe Aristotela nastáva odluka filozofie 

od poézie a jej spojenie s vedou. Predsa však sa hranica medzi nimi nezrušila úplne. Pretože 

filozofovi pri svojej túžbe o uchopenie podstaty diania, nevystačuje iba diskurzívne myslenie, 

ale pomáha si aj metafyzickou víziou, kde už nemôže inak, iba využiť básnické prostriedky. 

Aj keď sa to nestáva často, bývajú to najbezprostrednejšie pasáže filozofických diel. 

 

     Ak sa však chceme pozrieť na účasť poézie vo filozofických dielach, zistili by sme, že 

obsah je väčšinou plytký a že myšlienky nie sú príliš pôvodné, ale skôr už známe. Filozofický 

význam a vplyv na čitateľa podobných diel spočíva v tom, že vyjadrujú to, čo filozof 

pojmovými prostriedkami vyjadriť nemôže a predsa to patrí do filozofie. Vyjadrujú 

metafyzickú túžbu ľudstva, hlad po prebádaní aj posledných tajomstiev, nekľud, ktorý ženie 

intelekt človeka za medze nepoznateľného. Básnik tu dosahuje to, po čom filozof túži a to 

skutočné transcendentné poznanie, prekračujúce prah zmyslovosti aj diskurzného myslenia, 

dotýkajúce sa posledných záhad bytia. 

 

     EMOTÍVNE POZNANIE 

     Pri skúmaní vzájomného vzťahu medzi emotívnymi a poznávacími prvkami v jazyku 

poézie upútava našu pozornosť predovšetkým básnický obraz. U literárneho obrazu, akoby sa 

slovo zriekalo svojho pravého obsahu, presnejšie povedané svojho významu, aby zachytilo a 

dalo nový obsah. To, že slovo stratí vlastný obsah a je použité, aby tlmočilo obsah iný, je 

najpríznačnejšie u metafory. Čiže ak budeme hovoriť o básnickom obraze, budeme mať na 

mysli metaforu a metaforické prirovnania. 

 

     Básnický jazyk je podľa Ch. Morrisovho názoru prípadom, v ktorom sa využíva hodnotiaci 

modus významu. Cieľom takého použitia je, aby interpret prisúdil označenému objektu 

vlastnosti podobné charakteristike. 

     Kaplan, Morrisov žiak a prívrženec, pociťoval nespokojnosť poňatia básnického obrazu 

ako hodnotiaceho výrazu. Preto sa snaží pripojiť niektoré prvky, ktoré majú odstrániť 

nedostatky. Tvrdí, že podstata básnického obrazu tkvie v tom, že pripisuje subjektu obrazu 

kvality, ktoré náležia objektu, ktorý slúži ako prostriedok prirovnania.  

     „V metafore „Richard je lev“ označuje slovo „lev“ určité zviera a to je tiež doslovný 

obsah metafory“, hovorí Kaplan. Avšak ak by znakový proces zostal pri tom a neposkytoval 
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by nič iné, metafora ako taká by vôbec neexistovala. Existovalo by len vyjadrenie, ktoré by 

bolo zjavne nezmyselné z hľadiska kritérií príslušných pre bežné poznávacie vety, pretože 

človek nemôže byť levom. 

     Kaplan sa má na pozore, aby nezredukoval metaforu na prosté prenesenie vlastností. Veď 

v takom prípade by ju nebolo možné odlíšiť od obyčajnej vety, používanej za tým účelom, 

aby bol predmet spoznaný. Kaplan pri svojom úsilí nájsť špecifikum básnického obrazu 

nasleduje Morrisa a snaží sa zaviesť pojem hodnotenia v trochu pozmenenej podobe. 

Hodnotenie je podľa Kaplana vyjadrené vo výbere tých vlastností v prostriedku prirovnania, 

ktoré prenesieme na subjekt metafory. Tiež sa domnieva, že slovo „lev“ samo o sebe 

neoznačuje udatnosť, či majestátnosť. Kvality stelesnené v objekte, ktoré v danej metafore 

slúžia ako prostriedok prirovnania, je potrebné pokladať za hodnotové kvality, závislé na tom, 

ako indivíduum, ktoré porovnania uskutočňuje, príslušný objekt vidí a ako si ho predstavuje. 

Morris a Kaplan venujú pozornosť hlavne poznávacej stránke znaku. Také teórie sa obvykle 

nazývajú kognitivistické. Vychádzajú z toho, že znakový proces je tu potiaľ, pokiaľ existuje 

vzťah znakov k označenému objektu. 

 

     „V niektorých prípadoch sú naše postoje spojené s vedeckými poznatkami, hovorí 

Richards. Ľudia však potrebujú tak isto postoje a emócie, ktoré nie sú spojené s vedeckými 

informáciami. Za takých okolností buď vytvárajú fikciu, alebo sa uchyľujú k emotívnemu 

užitiu jazyka, za ktorého najvyššiu formu Richards pokladá poéziu. Výrazy, ktoré sú použité 

emotívnym spôsobom, neprinášajú žiadnu správu. Pre ne je príznačná jediná funkcia: vyvolať 

a podchytiť tie postoje, ktoré sú potom ich odozvou.“5 
 

     Pri opise pôsobenia básnického obrazu, je nutné brať do úvahy obidva momenty a to – 

kognitívny, poznávací na jednej strane a emotívny na strane druhej. Nemožno zvrhnúť ani 

jedného z komponentov. Ak to však dopustíme, narážame na problémy.  

 

     „V akom zmysle možno hovoriť o poznávaní, keď si vopred umienime, že o poznaní v 

obvyklom zmysle slova nemôže byť ani reči? Ak budem básnický obraz skúmať z tohto 

hľadiska a ak v ňom dostávame poznatky zodpovedajúce vlastnostiam objektu samých, potom 

nezostáva nič iné, než ich mať za zjavný nezmysel.“6 

 

                                                 
5 A. F. Begiašvili: Filozofia a poézia. Premeny Praha, 1979, str. 15 
6 A. F. Begiašvili: Filozofia a poézia. Premeny Praha, 1979, str. 17 
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     Ak nie je možné sa zriecť, ani jedného z komponentov, ani emotívneho, ani poznávacieho 

a ak sa zároveň pri skúmaní každého z nich samostatne v izolácii od druhého ocitáme v 

rozpakoch, nezostáva iné, než predpokladať, že obidva komponenty spolu tvoria 

neoddeliteľnú jednotu. 

      Myslím si, že popri tom všetkom, je výraz emotívne poznanie použitý správne, pretože za 

prvé, je tu niečo, čo je pre nás emotívne neznáme a stáva sa emotívne známym, t. j. získava 

určité emotívne zafarbenie, ktoré básnik navodzuje. Čiže neznáme objekty sa nám stávajú 

zrozumiteľnejšie, prístupnejšie. Za druhé v básnickom obraze existuje pohyb, prechod, ktorý 

je rovnako všeobecne charakteristický pre poznávací proces v najširšom slova zmysle. Práve 

tu prebieha prechod od známeho k neznámemu. Emotívne známe predmety sú použité k 

tomu, aby sa stali pochopiteľnými tie predmety, ktoré nepoznáme. 

 

     Vidíme, že emotívne poznanie je veľmi dôležité. Nastáva tu však otázka, ako sa motívne 

poznanie uskutočňuje. Básnický obraz sa líši od popisného deskriptívneho výrazu, teda i od 

vety popisujúcej stav našich emócií. Nemožno ich previesť na vety typu : „ Richard v nás 

musí vyvolať tie isté emócie ako lev.“ V čom teda v takom prípade spočíva funkcia 

básnického obrazu v emotívnom poznaní? Ak sa básnický obraz líši od vety popisujúcej 

jednotlivé akty nášho emotívneho života, je možné sa domnievať, že v ňom existuje opis 

charakteristický pre opisnú vetu. Popisná veta má čo robiť s faktom už existujúcim, 

realizovaným bez jej pomoci a jej funkcia spočíva v popise tohto faktu. Ako sme videli, v 

básnickom obraze je situácia iná. Tam nejde o opis už uskutočneného faktu. Jeho podstata 

netkvie v popise, skôr v tom, že je aktom, v ktorom sa prenáša emotívne hodnotenie z jedného 

objektu na druhý. Keď vnímame básnický obraz, nezaoberáme sa záznamom nejakých faktov. 

Skôr uskutočňujeme akt, v ktorom sa presúva emotívne hodnotenie na subjekt básnického 

obrazu. Práve preto, že básnický obraz nie je popisom ukončeného faktu, ale je realizáciou 

určitého aktu, vzniká pri jeho vnímaní pocit bezprostrednej účasti. 

 

     Poňatie básnického obrazu ako emotívneho poznania predmetu, môže vyriešiť rozpory, 

ktoré sa stali pre emotivizmus a kognitivizmus neriešiteľnými. Poňatie básnického obrazu ako 

emotívneho poznania tieto problémy odstraňuje, pretože poukazuje na rozdiely medzi typmi 

výrazov, ktoré na jednej strane predstavujú popisné vety a na druhej strane básnické obrazy. 

Pri rešpektovaní týchto rozdielov nie je možné výraz jedného typu previesť na výraz druhého. 
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      „Emotívne poznanie do určitej miery zaisťuje do určitej miery našu oboznámenosť s 

vonkajším svetom . Neposkytuje nám informácie o štruktúre predmetov, o ich vzájomnom 

pôsobení, o príčinnej súvislosti....atď., ako to robí teoretické, alebo vedecké poznanie. 

Zoznamuje nás s inými aspektmi vecí. Predmety, ktoré pre nás boli po emotívnej stránke 

úplne, alebo čiastočne indiferentné, sú nám zrazu známe a začínajú na nás emotívne 

pôsobiť.“7  

 

     Keď sme poukázali na to, že výstavba básnického obrazu je spätá s poznaním podstaty 

veci, stretávame sa s novým problémom : akého typu je to poznanie, ktoré je základom 

básnického obrazu, vzťahuje sa k nášmu emocionálnemu životu a riadi určitým spôsobom 

proces emotívneho poznania. Odpoveď na túto otázku predpokladá, že budú preskúmané 

rôzne typy teoretického poznania a ich úloha v dejinách kultúry. Vzájomný vzťah medzi 

poznávacím a emotívnym momentom, je problémom, ktorého v dôsledku vzniká pri štúdiu 

básnického jazyka väčšina filozofických otázok. Samozrejme emotivizmus a kognitivizmus – 

dva smery dávajúce prednosť buď emotívnemu, alebo poznávaciemu momentu – 

neobmedzujú sa len na konkrétne analýzy prostriedkov básnického jazyka. Emotivistická, 

alebo kognitivistická tendencia sa prejavuje pri riešení mnohých otázok týkajúcich sa úlohy 

básnického myslenia vo vývoji ľudskej civilizácie, miesta básnického pohľadu na svet v 

celkovom systéme ľudského vedomia. Na druhej strane, také tendencie stoja na určitých 

obecne filozofických predpokladoch, nevyhnutných pre ten, či onen prístup k povahe 

básnického jazyka. 

 

      Ak hovoríme o autoroch študujúcich úlohu básnického myslenia v rozvoji kultúry, je v 

prvom rade potrebné pripomenúť. I.A.Richardsa. Ten sa domnieval, že sa básnický jazyk, ak 

je správne použitý, môže stať prostriedkom zbavujúceho človeka početných pohrôm, ktoré mu 

prinášajú tienisté stránky súčasnej filozofie.8 

 

     Richards, hneď na začiatku svojej práce Veda a básnictvo formuluje vlastné poňatie 

základných línií vo vývoji súčasnej kultúry, poňatie, ktoré je fakticky obecne filozofickým 

zdôvodnením doktríny emotivizmu: „ Súčasná poézia musí byť takou, akou by nemohla byť v 

žiadnej inej dobe, okrem našej. Musí zodpovedať potrebám, tlakom a vzťahom, aby nevznikali 

                                                 
7 A. F. Begiašvili: Filozofia a poézia. Premeny Praha, 1979, str. 20 
8 A. F. Begiašvili: Filozofia a poézia. Premeny Praha, 1979, str. 47 
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tak ako to bolo u básnikov v minulosti ...náš vzťah k prírode, k človeku i k svetu sa mení 

každým pokolením a prudko sa zmenil za posledné roky.“9 

 

     Základná zmena prebiehajúca na intelektuálnom pozadí našej epochy spočíva podľa 

Richardsa v neutralizácii prírody, v prechode od magických názorov na prírodu k názorom 

vedeckým. Magické hľadiská na prírodu sa zakladajú na viere vo svet duchov a síl, ktoré 

riadia udalosti ktoré môže človek kontrolovať pomocou svojej činnosti. Zotrvačnosť tohto 

myslenia nebola podľa Richardovho myslenia v žiadnej závislosti na stupni skutočnej 

nadvlády nad prírodou, skôr predstavoval magický prístup. To sa dá vysvetliť skôr tým, že 

magický názor uspokojoval emocionálne potreby ľudí. 

 

     Richards sa domnieva, že náš emocionálny život treba vedome zbaviť zväzku s vedeckým 

poznaním a vypracováva zvláštne návrhy na jeho riadenia. A tu kladie do popredia poéziu. 

Podľa neho nie je úlohou poézie prinášať správne tvrdenia. Hoci je pravda, že básnické diela 

sú vytvárané tak, akoby niečo naozaj tvrdili. Aby bola pochopená podstata poézie, navrhuje 

odlíšiť skutočné konštatovanie od pseudokonštatovania. Prvé sú opodstatnené svojou 

pravdivosťou, to je zhodou s faktom, na ktorý poukazujú.. Pseudokonštatovania nie sú 

charakterizované pravdivosťou. Ich význam nezávisí na ich pravdivosti, to znamená na ich 

zhode s faktom. Majú hodnotu preto, že pôsobia na organizácii našich emócii a vzťahov. 

Sústava takých pseudokonštatovaní, ktoré majú prvoradý význam pre reguláciu nášho 

emocionálneho života, je poézia. 

 

     Toto všetko v nás však vyvoláva otázky. Za prvé: je nutné rozlišovať medzi rôznymi typmi 

poznania? Naše poznatky bývajú dvojitého druhu. Jedným typom sú vedomosti, ktoré sú 

získavané exaktnými a technickými vedami a v zásade majú čo dočinenia s vonkajším svetom 

objektov. Ak máme na zreteli toto poznanie, kladieme si otázku, či je možné tvrdiť, že čím 

budú poznatky ľudí úplnejšie a hlbšie, tým správnejšie bude človek jednať a tým lepšia bude 

orientácia jeho vzťahov a emócií. Myslím, že musíme dať zamietavú odpoveď. 

 

      „Ak ľudia poznajú, že stôl, za ktorým sedávajú, pozostáva z atómov a v každom z týchto 

atómov sú obsiahnuté nie len protóny a elektróny, ale tak isto pozitróny a iné elementárne 

častice, nestanú sa tým morálnejšími a poctivejšími. Nech sa prírodné vedy budú akokoľvek 

                                                 
9 A. F. Begiašvili: Filozofia a poézia. Premeny Praha, 1979, str. 48 
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rozvíjať a nech budú vynájdené akékoľvek technické zázraky, to všetko nemôže mať 

bezprostredný vplyv na utváranie ľudských vzťahov, nemôže to človeku ukázať, ako svet 

vnímať, aké stanovisko voči nemu zaujať a pre aký cieľ je treba žiť.“ 10 
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