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Filozoficko-antropologický pohľad na špecificky  

biologické znaky ľudského tela 

 

Marta DERCOVÁ 

 

„Prizrime sa najprv ruke, tak veľmi našej, že v podstate ostáva pre nás akoby nepovšimnutá.  

Zdanlivo obyčajné zakončenie horných končatín, ale uvoľnená od funkčných ohraničení – od 

povinnosti chodenia alebo lietania - ruka je formovaná tak, aby mohla uchopovať, neviazať 

sa s ničím, čoho sa zmocňuje. Rovnako ako myseľ, ktorej ruka je jedným 

z najpozoruhodnejších telesných prostriedkov výrazu, ruka ostáva sebou, všestranne sa 

rozvíjajúc  a zdokonaľujúc“. 

                                                                                                        Gustave Martelet 

 

      Predkladaný príspevok predstavuje antropologicko-biologické skúmanie, ktoré 

zohľadňuje zvláštnu telesnú stavbu človeka z pozície jeho celkovej existencie. Pokúsime sa 

na základe určenia niektorých morfologicky i fyziologicky zvláštnych znakov ľudského tela 

poukázať na ich význam pre náš spôsob jestvovania. Vychádzame pritom z presvedčenia, že 

pre pochopenie ľudskej formy nemôžu byť indiferentné telesné aspekty našej existencie.  

Vodiacou niťou pri takejto analýze budú predstavovať biologicky orientovaní antropológovia.         

      Odhliadnuc od medicínskych možností udržiavať danosť nášho tela a predlžovania života 

môžeme v úvode uviesť východiskovú tézu, že telo je nám pôvodne dané a jednou z foriem 

tejto danosti je forma biologická. Z takouto predstavou narába napr. nemecký antropológ 

Arnold Gehlen, ktorý chápe telo človeka ako dané primitívne so všetkými biologickými 

nedostatkami. To, že nám je telo dané so špecificky biologickými znakmi však neznamená, že 

pôjde len o prosté zoradenie znakov a popis zvláštnosti stavby tela človeka, ale o ich význam 

pre charakteristický spôsob nášho života. Potvrdenie tejto tézy nám môže podať Jean-Luc 

Nancy a jeho esej Votrelec, v ktorej nám ponúkol filozofickú reflexii vlastnej skúsenosti 

s transplantáciou srdca a s rakovinou, ktorá sa uňho objavila v dôsledku posttransplantačnej 

liečby. V Nancyho filozofickej výpovedi o vlastnom zakúšaní svojho tela môžeme vidieť 

originálne subjektívne potvrdenie danosti tela. Jeho zakúšanie telesnosti je špecifické tým, že 

jeho existenčná situácia ho udržiava v bezpečnej vzdialenosti od možnosti nazerať na telo ako 

na mechanický objekt. Nancy pociťuje srdce, ktoré fyziologicky vypovedalo svoju funkciu 
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ako niečo cudzie, ako votrelca, píše „moje srdce, moje telo, mi boli dané45 odinakadiaľ, sú 

vonkajškom vo mne“ (Nancy, 2011 s. 50). V takejto výpovedi sa telo ako súčasť bytostnej 

existencie človeka ukazuje v podstate niečím, čo je nám dané.  

     Ďalším odôvodnením antropologicko-biologického prístupu k ľudskému telu je i fakt, že 

ľudské telo sa stalo v poslednom storočí ústrednou témou mnohých vedných disciplín. Z toho 

dôvodu si súčasné skúmania telesnosti vyžadujú mnohokrát prekročenie úzkych hraníc tej 

ktorej špeciálnej vedy a „výsledný kritický transdisciplinárny prístup k telu vedie nutne 

k sproblematizovaniu rigidne poňatých deliacich línii, ktoré boli tradične kladené medzi tieto 

jednotlivé disciplíny“ (Urban, 2011, s.6). Tento prístup istým spôsobom praktizuje 

už klasická filozofická antropológia, ktorá v snahe o celistvý pohľad na človeka neignoruje 

tieto výsledky jednotlivých vedných disciplín, ale práve naopak tvoria isté východisko pre 

ďalšie jej postupy. Filozofická antropológia je budovaná na presvedčení, že je kompetentná 

dať prírodovedeckým poznatkom filozofickú relevantnosť. Modely človeka, vybudované 

predstaviteľmi klasickej filozofickej antropológie, zároveň vždy zahrňujú potrebu hľadať 

nové špecifiká ľudskosti. Predtým sa človek jasne odlišoval od zvierat a vedel čím: 

racionalitou, rozumom, rečou. Nové výskumy však prinášajú poznanie, že isté formy, či 

predformy racionality46, sa nachádzajú už u zvierat. Welsch píše: „žiaden element racionality 

nie je exkluzivitou humanity“ (Welsch, 2010, s. 47), ale zároveň vystríha pred zavádzajúcim 

konštatovaním, že nie sme iní ako zvieratá. Je samozrejmé, že „človek je zvláštne bytie“ 

(tamže, s.48), nestačí však len konštatovať túto zvláštnosť, ale úlohou je hľadať nové 

vysvetlenie ľudskej zvláštnosti47. O takéto vysvetlenie sa pokúsili i  A. Gehlen, A. Portmann, 

či F.J. Buytendijk. U týchto autorov sa do popredia dostáva ľudské telo  so svojimi 

biologickými znakmi, ale s dôrazom na ich význam pre duchovnú stránku existencie človeka. 

A. Gehlen zohľadňuje zvláštne postavenie človeka na základe jeho morfologickej stavby tela 

a  vyjadruje presvedčenie o zvláštnom „vrhnutí človeka“ do prírody (Gehlen, 1950, s.16). 

Gehlen píše: „Príroda odkázala človeku zvláštne postavenie, (...) nedala v človeku ešte žiadne 

osvedčené smerovanie vývoja, vytvorila nový organizačný princíp (...), človek nachádza 

v bytí úlohu (...) nežije, ale vedie svoj život“ (Gehlen, 1950, s.17). Pre stručnejšiu 

charakteristiku daného by sme sa mohli odvolať na Buytendijkovo chápanie: „zvláštne 

                                                 
45 Nancymi bolo srdce dané na 50 rokov, v roku 1991 mu bolo transplantované nové srdce, ktoré momentálne 
bije v jeho tele už 20-ty rok.  
46 Napr. výskumy W. Kohlera, K. Lorenza 
47 Wolfgang Welsch, hlásajúci sa k darwinizmu, situuje povstanie ľudskej zvláštnej podstaty v protokulturálnej 
perióne (v ktorej nastávajú modifikácie tela a mozgu) a tvrdí, že najväčšou zvláštnosťou človeka je jeho vlastná 
schopnosť, ktorou oddelil svoj vývoj od závislosti na genetických zmenách a našiel riešenie všetkých životných 
úloh v optimalizácii kultúrne evolučných prostriedkov.  
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biologické postavenie človeka nám teda kladie za úlohu preukázať, ako telo vo svojej 

vonkajšej podobe a vo svojich skrytých štruktúrach, vnútorných funkciách a reguláciách, vo 

svojich pôvodných reakciách a výkonoch prefiguruje bytostné možnosti človeka“ 

(Buytendijk, 1971, s. 169). Priamo by sme si tu mohli položiť otázku: ako ďaleko anatomické, 

morfologické, fyziologické vlastnosti ľudského tela podmieňujú duchovnú existenciu človeka. 

Na túto otázku ponúka odpoveď antropologická teória Adolfa Portmanna, zoológa 

a predstaviteľa tzv. novej biológie48, veľmi často však zaraďovaného k filozoficko-

biologickým antropológom. 

 

Portmannova antropologická teória  

 

       Pri analýze ľudskej formy Dasein zdôrazňuje Portmann biologickú nevyhnutnosť, ale 

spojenú s kultúrno-duchovnou stránkou, ktorých prienikom je hlavne embryonálna a ranná 

fáza vývinu ľudského jedinca. Prichádza k záveru, že človek nie je na žiadnom stupni vývinu 

zviera, že už počiatočný stupeň biologického vývinu je preniknutý duchovným spôsobom. 

Charakteristiky ľudského spôsobu života odhaľuje Portmann fyziologickým porovnaním 
                                                 
48 K predstviteľom tzv. novej biológie radíme Portmanna, Uexkűlla, Buytendijka, Lorenza, Tinberga. V roku 
1965 píše Portmann článok Neue Fronten der Biologischen Arbeit, v ktorom reflektuje  oblasť záujmu novej 
biológie a vyzýva k novému typu myslenia v biologickom prostredí, ktorý charakterizuje ako „kvalitatívny 
výskum živého“ (Portmann, 2008b, s.14). Ústredným motívom novej biológie je nájdenie nového poňatia 
organizmu, ktorý prekoná starú dichotómiu duše a tela.  Jedným z dôsledkov karteziánskeho myslenia je totiž 
rozlišovanie len 2 spôsobov bytia súcien: súcno je buď ľudským subjektom alebo neľudským objektom. Proti 
tejto pozícii sa postavil Uexkűll, lebo z nej sa nedá nazerať živá príroda v jej rozmanitosti. Uexkűllovu 
koncepciu tzv. náuku o Umwelte, rozvinutej počiatkom 20. stor., charakterizuje snaha priznať organizmom 
špecifickú subjektivitu a autonómiu a študovať ich výhradne z ich perspektívy, teda skúmať vzťah organizmu 
k svojmu prostrediu. Umwelt v nemčine znamená v bežnom zmysle prostredie , Uexkűll tento pojem využíva 
v špecifickom zmysle  a hovorí o umwelte rôznych foriem organizmov (najčastejšími modelmi sú uňho ježovka, 
kliešť). Rozumie sa tým to, že každá živá forma je viazaná na určitý obytný svet a každá má iný špecifický vzťah 
k prostrediu. V článku Náuka o význame ponúka príklad kvitnúcej rastliny, ktorá sa môže vyskytovať 
v niekoľkých umweltoch: pre dievča je ozdobou, pre mravca cestou, pre včelu nádržou šťavy, pre kravu je 
potravou. Dievča, krava, či mravec sa vzťahujú rôznymi funkčnými vzťahmi k istému objektu, v našom prípade 
ku kvitnúcej rastline (Uexkűll, 2006, s. 19).  V takomto chápaní Uexkűll ponúka aj kritérium toho, čo odlišuje 
človeka od zvieraťa, je to poznanie, že okrem nášho  osobného umweltu sú tu aj umwelty iných ľudských 
a zvieracích živočíchov. (tamže, s. 29) Portmann konštatuje, že zatiaľ čo je zviera viazané na svoj umwelt, 
človek je otvorený svetu a táto otvorenosť spočíva v tom, že „sme schopní svoju podmienenosť umweltom 
odhaliť a zaujať voči nej odstup“ (Portmann, 2008b, s. 17) Už Plessner tvrdil v roku 1928, že v tejto 
pozicionalite tkvie zásadné špecifikum ľudského vzťahu k svetu.  V Portmannovom chápaní organizmu sa 
zdôrazňujú jeho 2 vlastnosti: vzťahovanie sa k svetu cez vnútornosť (zdôrazňujú aj Roux  Haeckel) 
a sebaprezentácia živého svojim vzhľadom (Portmann, 2008a, 53). Organizmy sú formy existencie, ktoré sú 
schopné nejako členiť a spracovávať skúsenosť. Príkladom môže byť prenesenie rastliny a zmena jej rytmu dňa 
a noci. Rastlina túto zmenu nejako zaregistruje a prispôsobí sa novým časovým podmienkam (Portmann, 2008b, 
s. 16). Druhým prvkom je teda sebaprezentácia živého, nový pohľad na zjav organizmu. Organizmus ponúka 
nespočetné prejavy na povrchu tela, ktoré sú istými neadresnými znakmi, zvláštnymi prejavmi života, sú jeho 
integrálnou súčasťou. Portmann tým prevracia kritérium v biológii, že skryté štruktúry na organizme sú 
dôležitejšie ako povrch, pretože vonkajšie znaky na tele organizmu chápe ako zvonkajštenie tzv. vnútornosti 
(Innerlichkeit), vnútorného života organizmu, ktorý svoj vzťah k vonkajšiemu svetu prezentuje cez povrch tela.  
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mláďat vyšších cicavcov a človeka. V takomto porovnaní zisťuje, že človek prichádza na svet 

oveľa skôr. Aby dosiahol rovnakú fyziologickú zrelosť ako mláďa vyššieho cicavca po 

narodení potreboval by nie 9, ale 12 mesiacov intrauteriného vývinu. Toto obdobie 12 

mesiacov nazýva „extrauterine Frűhjahr“ tzn. mimomaternicový rok vývinu dieťaťa 

(Portmann, 1969, s.87). To znamená, že typický embryonálny vývin, ktorý prebieha 

u cicavcov, trvá u človeka 21 mesiacov a je rozdelený na intrauterinné a extrauterinné 

obdobie. Portmann hovorí, že u človeka ide o fyziologický či normalizovaný predčasný 

pôrod. Toto skoršie narodenie dieťaťa musí mať nejaký význam, účel, pretože v ňom ide 

o tzv. vývin v „sociálnom uteri“, o obdobie, ktoré ho predurčuje na vývoj v spoločenstve ľudí. 

Portmann použitím termínov zo zoológie, ktoré sa používajú na označenie stanovíšť vtákov, 

Nestflűchter a Nesthocker49, odlíšil vyšších cicavcov ako Nestflűchter od ľudského dieťaťa 

ako Nesthocker. U Nestflűchter vznikol celý pohybový aparát, držanie tela, organizácia 

inštinktov ešte v tele matky a po narodení má každý druh už primerané správanie 

v pohybovom aj zmyslovom živote. U človeka ako Nesthocker sú charakteristické pre prvý 

rok mimomaternicového vývinu tri udalosti: nadobudnutie vzpriameného držania tela, 

osvojenie si vlastnej slovnej reči a vstup do sféry technického myslenia a konania (tamže, 

s.89). Sekundárne zotrvanie v hniezde typické pre človeka má zmysel v tom, že sa dieťa 

predčasne stretáva s vonkajším svetom. Portmann ide ešte ďalej a hovorí o následnom 

pomalom raste (odmieta Bolkovú teóriu primitivizmu) u človeka oproti cicavcom 50. Všetky 

cicavce rastú spočiatku rýchlo a až nasledujúci rast je pomalý, u človeka sa intenzita rastu 

stupňuje protikladne, práve v čase pohlavného dozrievania celkom zvláštne rast silnie. 

Pomalé detstvo Portmann nevidí ako len somaticky základnú situáciu, ale ako priraďovanie sa 

do sveta otvoreným spôsobom existencie. Táto pomalosť je daná vo vlohe našej ontogenézy 

(Portmann, 1969, s.126). Po pomalom raste nastáva  zrýchlený rast v puberte a potom  opäť  

pomalý rast a staroba, ktorú Portmann vníma tiež ako zmysluplnú periódu a podstatne odlišnú 

od telesného chátrania iných živočíšnych druhov. Staroba má novú kvalitu a zmysluplnú 

funkciu v sociálnej štruktúre, kde reprezentuje predávanie tradície, pamäť, skúsenosť a odstup 

od bezprostredného zážitku.  

     V súvislosti s Portmannovou teóriou sa nám tu ponúka možnosť pripomenúť  teóriu 

retardácie amsterdamského anatóma Bolka, o ktorú sa výrazne bude opierať napr. Gehlen, ale 

                                                 
49 Nestflűchter – vták, ktorý je po narodení natoľko vyvinutý, že môže po niekoľkých hodinách opustiť hniezdo.    
  Nesthocker – vták, ktorý je po narodení úplne neschopný samostatne žiť. 
50 Lev raste do 6-7 roku, slon do 14-15 roku , u makaka postfetálny rast trvá 6 rokov a 5 mesiacov, u gorily – 
ženského pohlavia  je to 6-7 rokov, u gorily muža  10 rokov, u šimpanza a orangutana je to 10-11 rokov. 
U človeka je to 19 rokov.  
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i Buytendijk. Ide o tóriu, ktorá vysvetľuje osobitosti stavby ľudského organizmu cez prizmu 

„primitívnosti“51. Podstatou ľudského ustanovenia je plodový charakter formy. Bolk 

prezentuje názor, že špecifické znaky ľudského tela oproti zvieratám ako neochlpenie, strata 

pigmentu pokožky, vlasov musíme chápať ako zadržanie plodového stavu. Nie sú to 

novovzniknuté vlastnosti človeka, ale vlastnosti každého plodu primáta, ale len u človeka 

ostávajú zachované, zatiaľ čo u zvierat sa špecializujú. Faktory podmieňujúce vznik takéhoto 

človeka nie sú preto vonkajšie, ale vnútorné: je to výsledok istého usmerňovaného 

pretvárania, v ktorom sa všetky ľudské vlastnosti dajú priviesť späť k jednej príčine.  Vedci 

túto príčinu označujú ako spomalenie alebo retardácia vývinu (ide o abnormálne pomalé 

tempo vývoja človeka). (tamže, s.110) Retardácia znamená, že človek ostáva vo vývoji 

v primitívnom plode, nedosiahne vývoj všetkých telesných vlastností a aj v najvyššom stupni 

bude mať jeho telo plodový charakter52.  Keď nám  A. Gehlen  ponúka tézu človeka ako 

nedostatkovej bytosti, vychádza taktiež z konštatovania, že človeku chýba to, čo od 

prirodzenosti udržuje pri živote ostatné zvieratá: organické začlenenie do úzko vymedzeného 

prostredia, vysoký stupeň špecializácie, bohatosť inštinktov. Znamená to zároveň, že človek 

nie je všeobecne schopný existencie v neprirodzenom prostredí, lebo je určený hlavne 

nedostatkom, je pre život biologicky neprispôsobený, nešpecializovaný, ako živočích je 

primitívny. Gehlen hovorí, že človek má primitívne telo. Primitivizmus v súvislosti so 

stavbou nášho tela vyjadruje orgánovú nešpecializovanosť, avšak neznamená niečo nižšie či 

menejhodnotné, je potrebné tento pojem chápať v pozitívnom zmysle. Špecializácia by pre 

človeka znamenala „stratu mnohých možností, ktorú nám ponúkajú nešpecializované orgány“ 

(Gehlen, 1950, s.91). Morfologická stavba tela človeka je tým, čo je tu pôvodne človeku dané 

ako vlastné, bezprostredné. To, aké telo človek dostal, robí z neho výnimočnú bytosť na 

tomto svete. 

                                                 
51 Okrem Bolka teóriu primitivizmu zastávali a rozpracovávali v rôznych podobách aj iní. Kollmann prichádza 
s tézou, že embryo opice má znaky resp. vlastnosti ľudského embrya, ktoré však v priebehu života opica stráca. 
Schindewolf je presvedčený, že lebka cicavcov dosiahla ľudskú formu, teda, že vývoj je opačný ako postulovala 
veda, nie od nižších k vyšším, ale od vyšších k nižším. Klaatsch skúmal chrup človeka a opíc, zatiaľ čo 
u človeka ostáva primitívny u zvieraťa sa špecializoval, tým, že sa vytvorila medzera medzi očnými a črenovými 
zubami. Adolf tvrdil, že očný zub pôvodne nie je špicatý, špecializoval sa až tým, že človek začal jesť mäso. 
Frechkop tiež potvrdzuje, že chrup človeka sa nevyvinul z chrupu antropoidov, lebo u človeka je oveľa 
primitívnejší. Klaatsch a Adolf sa zhodujú v tom, že človek nemal pôvod v opiciach, ale opačne. Osborn 
a Frechkop zdôrazňujú nediferencovanosť ľudských končatín a ich pôvodnosť a nešpecializovanosť. Osborn 
tvrdil, že embryologické výskumy dokazujú, že zárodok ľudskej ruky nevykazuje žiadne podobnosti  
k predĺženým prstom či niečomu podobnému labe lezúcich opíc. Ak by bol človek vyvinutý z opice museli by 
po tomto v embryu ostať nejaké stopy. (bližšie vid. Gehlen, 1950, s. 97-105) 
52 Túto teóriu využíva A. Gehlen pre potvrdenie svojej teórie človeka ako nedostatkovej bytosti, 
nešpecializovaného bytia.  
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Vzpriamené držanie tela ako podstatná zložka „prirodzenosti“ človeka nadobúdaná až 

v sociálnom prostredí  

 

     Vzpriamené držanie tela patrí k najzákladnejšej charakteristike človeka. Podľa 

Buytendijka môžeme o biologickej stránke vzpriameného držania tela a jeho dôsledkov 

uvažovať spôsobom, že sa  pokúsime získané poznatky uviesť do širšej súvislosti ľudského 

spôsobu života, s presvedčením, že táto biologická stránka sprítomňuje nie len účelovú, ale 

i všeobecnú charakteristiku určitého spôsobu existencie. Podľa Portmanna výskumy 

dostatočne poukazujú na to, že u človeka je hneď po narodený pripravená neuromuskulárna 

organizácia k tomu, aby človek o pár mesiacov získal vzpriamený postoj. Aj keď má danú 

vlohu, či predispozíciu k získaniu vzpriameného postoja, tá sa nenaplňuje nevyhnutne, ale až 

po ľudskému organizmu vlastnom  učení, napodobňovaní a skúšaní. To všetko sa deje 

zároveň v čase kedy sa ľudský organizmus ešte stále vyvíja (dieťa má napr. až v treťom rok 

nemennú panvu a chrbticu). V súvislosti so vzpriamenou chôdzou Portmann pripomína jeden 

zvláštny ontogenetický fakt, t.j. záhadne pribrzdenie rastu nôh v 5 mesiaci embryonálneho 

vývinu až do 6 mesiaca extraembryonálneho vývinu. Nohy teda začínajú rásť až po prvých 

pokusoch dieťaťa stáť. Na tento fakt Portmann dôrazne upozorňuje, nakoľko zadržanie vývoja 

nôh umožňuje ponechať nižšie ťažisko a ľahšie učenie sa státia. Buytendijk, využívajúc 

Portmannovu argumentáciu, interpretuje proces spomalenia (napr. to, že typicky ľudské 

zahnutie chrbtice v panvovej oblasti je možné preukázať už v druhom mesiaci tehotenstva) 

a hovorí, že nedávne biologické výskumy ukázali „ako veľmi je celý náš vývojoví proces od 

prvého okamihu zameraný k svojmu konečnému cieľu – k utváraniu bytosti, ktorá je svojou 

životnou formou otvorená svetu“ (Buytendijk, 1971, s.206).  Význam už spomínanej 

Portmannovaej analýzy 12 mesiacov extrauterinárneho vývinu môžeme podčiarknuť i 

sociologickou analýzou o spôsoboch používania tela M. Mausa podanú v práci Sociológia 

a antropológia. Maus zastáva tézu, že na používanie tela pôsobí výchova, nasledovanie 

a napodobňovanie vzorov, spoločenské a kultúrne vplyvy, ale i mnoho iných maličkostí 

a špecifickostí. Napríklad pre maorské ženy je typická chôdza, ktorá sa nazýva onion (silné 

kolísanie bedrami) a ku ktorej sú vedené dievčatá od malička. Takýto typ chôdze je získaný, 

nie dedičný. (Mauss, 2001, s.158). Portmann sa napr. zaoberal problémom vlčích detí, ktoré 

sa nikdy nenaučili vzpriamenej chôdzi, nakoľko ich ranný vývin neprebiehal v sociálnom 

prostredí.  

     Helmuth Plessner v spise Conditio Humana píše, že fenomén vzpriameného základu tela 

má rozhodujúci význam pre pochopenie toho, akým spôsobom sa u človeka splieta fyzická 
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stavba a správanie, teda dva aspekty jeho existencie. (Plessner, 1988a, s.60)  Chcel tým 

naznačiť, že vzpriamené držanie tela je „bezprostredným výrazom duchovného bytia, (...). 

tento spôsob bytia je skôr úlohou, ktorú má každý človek splniť“ (Buytendijk, 1971, s.203).  

Aj keď vzpriamené držanie tela teda patrí k špecifickému znakom človeka, nie je dané, musí 

ho každé indivíduum získať. Je dané ako možnosť, ktorej sa musí dieťa naučiť.  Človek je 

„určitým spôsobom existencie, ktorý je síce biologicky fundovaný, ale ktorý je tiež potrebné 

v jeho otvorenosti svetu vždy znovu realizovať osobnými výkonmi“ (tamže, s.206).  

Vzpriamením sa dieťaťu otvorili nové možnosti, no zároveň toto státie je „nepokojné, je stále 

obnovovaným vzpriamením oproti tiahnutiu dole“ (tamže, s.203). Vo vzpriamenom držaní sa 

existenčne uskutočňuje bytostná ambivalencia. Plessner zdôrazňuje, že vystretou postavou 

človek získava chvejnú rovnováhu, ktorú treba v každej chvíli aktívne udržiavať, preto si 

vyžaduje neustálu kontrolu vlastného materiálneho tela“ (Plessner, 1988, s.66). Vzpriamené 

telo charakterizuje slobodné hýbanie hlavou, výrazne utvorená tvárová časť, ramená uvoľnené 

od záťaže štvornohého pohybovania sa, nohy utvorené k státiu a chôdzi.  O tom ako hlboko 

tento základ pretvára našu existenciu svedčí už analyzovaná ontogenéza. Materiálne telo sa 

stáva telesným centrom nášho správania, jeho vertikálnou polohou53 získavam rozsiahlejšie 

pole videnia a voľné ruky (Plessner, 1988a, s.61). Obe tieto činitele umožňujú získať to, čo sa 

ukazuje „ako fundamentálna štruktúra v každej ľudskej situácii“ (tamže, s.60) Oko a ruka 

prekonávajú dištanc, každá svojim spôsobom, ale vždy tak, že bezprostredne zrakové 

sprítomnenie je podopierané kontrolou cez neustále chytajúcu ruku.  Spolupráca sprítomnenia 

a konania, opticko-motoricko-dotyková schopnosť rozvíja orientáciu a umožňuje ovládnuť 

                                                 
53 Vzpriamené držanie tela, je zároveň spojené s frontalitou.  „Svoj situačný význam dostáva frontálne 
postavenie očí, tvár obrátená k svetu a k blížnemu a exponovanie prednou stranou trupu. Tieto skutočnosti 
utvárajú v každom individuálnom prípade prístup k prežívaniu vlastného tela, čo vedie (...) k utváraniu foriem 
telesnosti, v ktorých sa uskutočňujú určité kategoriálne možnosti existencie“ (Buytendijk, 1971, s.207). Pri 
vzpriamení postavy zohráva špecifickú úlohu tvár, v ktorej „sa človek zhrňuje, ibaže nie virtuálne 
a bezprostredne, ale skrz expresivitu. Tvár je sféra, kde sa odzrkadľuje celá osobná existencia, a to spôsobom 
viditeľným pre iných“ (Plessner, 1988a, s.70). Plessnerova kategória excentrická pozícia vyjadruje, že človek 
môže zaujať odstup k svetu a sebe samému, vie zaujať odstup k telu a k tvári, vie telo a tvár prežívať v ich 
„sprostredkovanej úlohe“(Plessner, 1965, s.239). Tvár nám dáva možnosť vidieť aj moment straty tohto odstupu, 
straty kontroly v smiechu a plači. Zviera sa nevie smiať ani plakať, je podstatou bez odstupu, podstatou zbavenej 
excentra,  jej sa nikdy nemôže prihodiť strata, prerušenie takého odstupu aký ma človek voči sebe,  voči svojmu 
telu a voči svetu. Smiech a plač sú „nepodarenými reakciami, spočívajúcimi na prerušení spojenia medzi 
človekom a jeho telom.“ Len duchovná podstata môže „zareagovať prerušením spojenia medzi človekom a jeho 
telom“(Plessner, 1988b, s. 204). Oproti smiechu má inú pozíciu úsmev. Úsmev vypovedá „viac“. Je expresiou, 
ale zároveň dovoľuje zachovať vo vzťahu k nej odstup“ (Plessner, 1988b, s.197). Vďaka odstupu nadobúda 
úsmev aj význam prostriedku komunikácie, je reakciou na danú komunikáciu, na jej pochopenie, plní úlohu 
„vysloveného mlčania“ (Plessner, 1988b, s.201), hovorí o niečom a niečo vyjadruje vo forme veľmi ukrytej, 
menej výraznej, rovnako môže nehovoriť aj nič. „Úsmev je mimikou ducha (...), je mimikou ľudskej pozície“ 
(tamže, s. 203). Úsmev stávajúci sa expresiou vyjadruje v každej forme človečenstvo človeka. 



 
 

178

a orientovať sa v  poli konania. Analýzu toho ako sa táto schopnosť u človeka utvára ponúka 

A. Gehlen.  

 

A. Gehlen :  Orientácia vo svete – zmyslovo-pohybové ovládanie tela  

     

      Prvá úloha, ktorú Gehlen prisudzuje človeku, spočíva v privlastnení si otvoreného sveta54, 

v ktorom je potrebná orientácia a to nie teoretická, ale praktická. Pod touto praktickou 

orientáciou sa rozumie osvojenie si pohybovo-zmyslového ovládania tela. (Gehlen, 1950, 

s.140). Téma pohybovo-zmyslového ovládania tela,  patrí do oblasti odľahčujúcich 

mechanizmov ľudského spôsobu života. Zviera sa síce tiež musí naučiť pohyby, u človeka sa 

to však deje iným spôsobom súvisiacim s jeho zvláštnym postavením. Človek si osvojí svoju 

pohybovú škálu oveľa neskôr ako zviera, čo bolo už analyzované  Portmannovou teóriou 

mimomaternicového roka embrya človeka. K analýze pohybu pristupuje Gehlen na dvoch 

úrovniach:  

1. Pohyb – prvotný životný zákon:  pohybová nedokončenosť je zaťažením, ktorá je 

človeku úlohou. Človek si bezprostredne v činoch vyšľachtí kontrolované pohyby 

rôznych variácií. Túto úlohu Gehlen nazýva aj ako prvý životný zákon človeka. 

2. Prežívanie pohybov: všetky pohyby sú spätne pociťované hmatovou a videnou 

vnímavosťou. Deje sa to nielen vo vzťahu k okoliu, ale aj k sebe samému, čo je aj 

predpoklad k vybudovaniu „vnútorného sveta“ (Gehlen, 1950, s.45,46). 

     Ľudské pohybovanie sa vníma ako sebazvládnutie a sebakontrolovanie, pretože pohybová 

fantázia sa musí rozvinúť u každého vlastným prekonaním. Asi v 10 mesiaci vzrastá u dieťaťa 

schopnosť uchopovania  a možnosť aktívneho pristupovania k veciam. Celkovú samostatnú 

motoriku získava dieťa okolo 2 rokov a následne nastupuje isté sebauvedomenie vlastnej 

aktivity. Gehlen tvrdí, že povstáva zvláštne vedomie, „odcudzený sebapocit vlastných 

pohybov“ (tamže,  s.141, 143). Pohyby Gehlen nikdy nevidí ako bezúčelové, vrodené či 

inštinktívne, nie sú ani reflexiou a nie sú bez úspechov. Spolu s pohybovým cyklom sa vyvíja 

aj zmyslový cyklus. Tieto cykly môžu fungovať osobitne alebo na vyššom stupni, a to vtedy, 

keď všetky jednotlivé vonkajšie orgány spolupracujú. V človeku samom vyvstáva tendencia 

                                                 
54 Na vyjadrenie spôsobu existencie človeka využíva Gehlen pojem otvorenosť svetu, ktorý chápe v inom zmysle 
ako Max Scheler. Tento pojem posudzuje Gehlen z biologického hľadiska a prikladá mu negatívny obsah, ale má 
to preňho zároveň aj antropologický význam, lebo to je to, čo človeka odlišuje od najvyššieho zvieraťa. 
Vyjadruje ním, že človek je „vrhnutý“ do sveta, ale nie do žiadneho konkrétneho prostredia, je nešpecializovaný 
a primitívny a preto musí vytvoriť podmienky pre predĺženie svojho života. 
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oslobodiť sa od pôvodnej, východiskovej situácie, musí sa stratiť vzťah k nej, resp.  hneď ako 

nastupuje „odcudzené pociťovanie“, môže sa opustiť zmyslovo-pohybový cyklus. 

     Človek v zmyslovo-pohybových procesoch vyťahuje vec z okolia k svojej skúsenosti 

a berie ju do rúk, pričom ju „vyčerpáva“. Vec je vyčerpaná vtedy, keď pri nasledujúcom styku 

nám vystačí len pohľad a hneď vieme s čím máme dočinenia. Takto sú  „prekvapenia sveta 

redukované na série prehľadných centier, ktoré v sebe zahŕňajú istú odpoveď veci, sú už 

istými znakmi, skúsenosťami. Tieto veci sa pre nás stávajú v istom zmysle priehľadnuteľné, 

zobjektivizované, symbolické“ (tamže, s.187). Až tu je koniec zmyslovo-pohybovej 

orientácie vo svete a skúsenosti sveta, resp. nastupuje ignorovanie popudov prichádzajúcich 

zo sveta. O skutočnosti sa dozvedáme len v jej praktickom odlúčení a vďaka tomu, že 

hmatáme, cítime a hovoríme, vďaka tomu, že sme ovládli naše telo. Veci nemáme samé, ale 

asimilované našou aktivitou, veci hmatáme zrakom, očakávame rečou, uchopujeme 

spomienkou a prekonávame pohybom. Na konci tohto rozvoja človek stojí už v známom, 

zakúsenom svete. Veci tu sú k dispozícii, stoja ako potenciálne použiteľné, svet vecí ma 

týmto rozhodujúci ľudský charakter získanej neutrality, ktorá nám umožňuje byť vo svete 

v pokoji.  Ak človek pokojne sedí, potom si je svetom istý. „To je charakter intimity sveta, 

v ktorom sa odlišujú   tri strany: známosť, neutrálnosť vecí a odľahčenie človeka“(Gehlen, 

1950, s.190). Vzniká objektivita vecného sveta, pri ktorej sa rozvinulo sebaodcudzenie našich 

pohybov a pocitov. Toto sebaodcudzenie znamená ovládnutie našej zmyslovo-pohybovej 

sféry, ktorá je tým prvotným a bezprostredným, čím môžeme vládnuť.  „Žiadne zviera nemá 

ľudskú pohybovú plasticitu, zmyslové pociťovanie nášho pohybovania, žiadnu kooperáciu 

rúk a očí, žiaden neohraničený otvorený svet. Zviera má hlúpu indiferenciu oproti všetkým 

možnostiam vnímania, ktoré  preňho nie sú životne dôležité alebo zaujímavé, má prostredie, 

nie svet“ (Gehlen, 1950, s.188).  

     Pohybový systém a zrakovo-sluchový systém sú procesy, ktoré človeku napomáhajú 

k odľahčeniu sveta, oslobodzujú ho od príčin. V tom je úloha človeka: svet, ktorý máme 

všetci spoločný, vypracovať sám zo seba. Dieťa sa musí naučiť pohybovať, získať svoje 

členstvo vo svete a poradiť si  so skúsenosťami. Jeho pohybový život je komunikatívny 

a nenapasovaný. Môže si vybudovať svoj poriadok, smerovanie a stanoviť úlohy vďaka 

vrodenej plasticite a času na cvičenie. K tomu dôjde len ak sa od začiatku prekoná 

mimoriadna zmyslová otvorenosť a mnohosť podnetov. Táto úloha človeka sa podľa Gehlena 

rozpadá na dve časti: 1. musí svet v jeho neobyčajnosti odkryť cez inštinkty, prisvojiť si ho 

a prepracovať, pretože je otvorený svetu a 2. musí riešiť aj to, aby dokončil sám seba 

a vytvoril si rad riadených výkonov (Gehlen, 1950, s.175-176). 
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 Princíp odľahčenia ako všeobecný znak človeka 

 

           Princíp odľahčenia vyjadruje odstup človeka k okolitému svetu a zároveň zahrňuje aj 

anticipujúce správanie, ktoré už nie je zamerané na biologické uspokojovanie potrieb človeka. 

Koncept „odľahčenia“ postihuje Gehlenovu antropológiu vo všeobecnosti, je to znak, ktorý sa 

pripisuje každej forme. Zatiaľ čo sa tento princíp ukazoval vo vzťahu k telu v takejto línii: 

vzpriamená chôdza – tá odľahčuje ruky k zaoberaniu sa hmatovým poznaním – zrak 

odľahčuje hmatovú funkciu rúk – jazyk odľahčuje pohyby a zmysly, je možné ho aplikovať aj 

na iné oblasti človeka, napr. jeho pudový život. Gehlen ukazuje ako túto pudovú stránku, 

ktorá samozrejme patrí do oblasti telesnej prirodzenosti človeka, človek využíva vo svoj 

prospech. Je presvedčený, že v tejto pudovej sfére sa rodí konanie človeka a teda, že 

základom ľudského konania je spôsob akým sa človek vzťahuje k svojej telesnosti.  Gehlen 

prijal formulu: človek „musí poznať, aby bol aktívny a musí byť aktívny, aby mohol žiť 

zajtra“ (Gehlen, 1950, s.54). Pudový život (Antriebsleben)55 človeka má dve zvláštnosti: 

pribrzdenie a  presúvanie potrieb a záujmov. Je charakterizovaný aj tým, že sa tvorí nadbytok 

pudovej energie, ktorá pochádza z tlaku vonkajších a vnútorných úloh. Zároveň je človek 

zbavený inštinktov v porovnaní so zvieraťom. Odtiaľ sa vyvodzuje aj definícia človeka ako 

„Zuchtwesen“ – ako bytie, ktoré je možné vychovávať. Keďže človek je nešpecializované 

bytie, ktoré nemá prirodzene prispôsobené okolie, zlyháva uňho aj zvieracie uspokojovanie 

potrieb. Ukázalo sa už, že človek si musí urobiť svet pohodlným, poznateľným, intímnym 

a použiteľným, aby si v plánovanej práci mohol opatriť to, čo potrebuje a čo nikdy nie je len 

tak k dispozícii, a aj z toho dôvodu oblasť ľudského konania nikdy nie je samou situáciou, 

žiadnym teraz. Pre človeka ako konajúce bytie, je životne nevyhnutné môcť oddialiť 

(podržať) uspokojenie potrieb. Medzi podržanými potrebami a ich naplnením sa vytvára 

„prázdny priestor, hiát“ (Gehlen, 1950, s.362), v ktorom leží nielen konanie, ale aj všetko 

vecné myslenie.  V našej moci nie je rozhodovanie, či potrebu pociťujem alebo nie, ale máme 

v moci rozhodnúť, kedy a kde bude naplnená. Naše konanie musí byť odpojené od všetkých 

pudov a potrieb, musí byť v hiáte. Tak ako sa človek naučí napr. pri pohybovej schopnosti 

odpútať od východiskovej situácie, tak sa tiež naučí odpútať sa od okamžitého naplňovania 

pudov, až sa samotné konanie nakoniec stane potrebou (Gehlen, 1972, s.30). Tvrdí, že „hiát 

medzi potrebou a pudom na jednej strane a konaním a naplnením na druhej strane je 

rozhodujúcou okolnosťou, ktorá vôbec prvý krát odkrýva naše vnútro“ (Gehlen, 1950, s.366).  

                                                 
55 Gehlen pod tento pojem zahŕňa nielen pudy, ale aj záujmy a potreby.  
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Podľa Gehlena, aby „sme získali predstavu vnútra človeka, musíme predovšetkým vrátiť 

myslenie tam, kde patrí: pôvodne nie je „vnútro“, ale (...) je to systém ležiaci celý 

v senzomotorickom kruhu, ktorý je navonok obráteným systémom výkladov a znakov, je 

orgánom plánov a prehľadností a  orgánom usmerňujúcim konanie“(Gehlen, 1950, s.367). 

Tento systém zahŕňa v sebe aj smerovanie k redukcii, zbúraniu bezprostredných obrazových 

príjmov, k odzmyslovosti a predovšetkým v ňom vystupujú zámery človeka. Ak našu myseľ 

zamestnáme predstavami vonkajších významov, tak orientujeme náš pudový život, ktorý sa 

stáva vedomím a patrí do nášho výkonu. Ak takto pochopíme náš pudový život získava 

človek možnosť zaujať pozíciu, v ktorej naše potreby a záujmy žijú ďalej tým, že majú vďaka 

jazyku mená.  Filozofickou otázkou tu teda nie je aké budú predstavy o vonkajšom svete, ale 

ako vonkajší svet rastie v nás. Človek je tak charakterizovaný sám zo seba cez opis toho, čo 

chce alebo nechce, cez to, čo urobil a čo neurobil.  
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