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Literatúra ako inšpirácia pre riešenie etického 

a filozofického „videnia“ sveta 

 

Gabriela ŠTEFANOVÁ 

 

„Aké zlo budete tolerovať, záleží na tom, po akom dobre túžite.”  

                                                                                   R. Sennet 

„Nie ten kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva.“  

                                                                               E. Fromm 

Nie je rozhodujúce, aké veľké množstvo myšlienok vieme zhmotniť do slov, ale 

rozhodujúca je ich kvalita. Od chvíle, kedy človek vedel zapísať svoje myšlienky a slová, 

bolo len málo období, ktoré by neboli charakterizované rozmanitými iniciatívami v tých 

najdôležitejších oblastiach ľudskej existencie. Umelecké, ale aj vedecké teórie, kultúra, 

duchovná, spoločenská či politická oblasť sa v priebehu vekov menili spochybňovaním 

tradičných princípov, ktoré viedli k zániku, alebo ich to posunulo smerom k niečomu 

dokonalejšiemu. To všetko ovplyvňovalo aj svet literatúry. Literatúra sama o sebe je 

brilantnou ukážkou toho, ako človek vidí svet. Každé obdobie nesie v sebe pečať - atribút 

mentality – identickosť. Dynamikou v priestore nacionálneho charakteru, vďaka ktorému v 

stratifikovanom svete kultúrnych fondov a konceptov dokážeme identifikovať špecifické a 

jedinečné princípy konštrukcie predstaviteľa tej ktorej kultúry, odhaľujeme a uvedomujeme si 

fakticitu syntézy genotypu s nacionálnou kultúrou. Predovšetkým táto syntéza je 

zvnútorneným, generalizovaným obrazom tradičného, archaického, unikátneho, osvojovaného 

nositeľom, chápaného v tomto kontexte ako model, ktorý si dané jednotlivé elementy 

interiorizuje v procese socializácie. Stojí v pozícii „nad“ celým národom, nad štátom, nad 

spoločnosťou. Človek je ovplyvnený spoločnosťou, prostredím a zmenami v nej po tú mieru, 

nakoľko dovolí, aby ho to ovplyvňovalo. V mnohých prípadoch človek svojej doby prekročil 

aktuálne hranice poznania vďaka veľkolepému duchovnému a  myšlienkovému systému, 

ktorý ho posúval viac dopredu, viac hore. Rozdielny prístup filozofie a literatúry k tomuto 

systému spočíval aj v tom, že literatúra je chápaná ako mimovedecký prístup k svetu, je 

špecifickým spôsobom duchovnej rekonštrukcie oproti filozofii, ktorá sa racionálne snaží 

o uchopenie jednotného celku sveta, ako aj zjednotenie všetkých obsahov či foriem ľudskej 

skúsenosti o tomto svete. Každé skúmanie posúva hranice poznania. Objavujú sa alebo sa 

vytvárajú nové otázky, na ktoré mnohokrát nevieme dať dostatočné odpovede. V tom však 



 
 

108

spočíva podstata problému, ktorý môžeme nielen objaviť, ale pokúšame sa ho aj riešiť. Často 

sa nazdávame, že charakteristickou črtou filozofie je hľadanie pravdy. Realita je však taká, že 

nemôžeme poznať definitívnu pravdu o svete, ale vďaka slovu sa naše hranice posúvajú ďalej. 

Filozofia ako taká absolútnu pravdu nevlastní, ale „filozofi sú skôr hľadačmi pravdy, takisto 

ako veľkí vedci“ (Démuth, 2009, s. 242). Objavovanie a riešenie problémov len málokedy šlo 

jednoduchou cestou. Tak ako predstavitelia filozofie, aj predstavitelia literatúry nenašli pokoj, 

kým sa nedopracovali k presvedčeniu, „že našli definitívne riešenie všetkých relevantných 

otázok“ (Démuth, 2009, s. 242). Hľadať pravdu, ktorá by bola inšpiráciou pre riešenie 

etického a filozofického „videnia“ sveta, je beh na dlhé trate. Je to celoživotný údel. Je to 

hľadanie zmyslu života. Na ceste za inšpiráciou a pravdou nás síce môžu mnohí sprevádzať, 

ale nájsť a prijať ich je osobnou záležitosťou, ktorá je interpretovaná podľa vlastného, 

osobnostného, charakterového, emocionálneho a psychického vybavenia. K relevantnej, 

hodnotnej a zmysluplnej inšpirácii sa musí dopracovať každý sám. 

Médiom jazykovej a mentálnej činnosti človeka, ktoré zrkadlovo odráža všetky 

sociálne, ekonomické, politické či iné zmeny, je jazyk, reč a literatúra. Text je 

najexplicitnejším vyjadrením tohto faktu, najživšie a najaktuálnejšie odráža verejnú mienku.  

Vstup do historického priestoru je možný nielen v súčasnej literatúre, ktorá dnes sama chce 

rušiť hranice medzi filozofiou, etikou a literatúrou, ale tiež sa ukazuje možný vstup aj do 

minulých odkazov vysoko umelecky tvarovaných a sémanticky plných literárnych diel, 

pričom práve táto bohatosť ich významov umožňuje napĺňať filozofický či etický obsah. 

Humanizmus, ľudskosť, étos a morálka s vlastným účelom – literatúra ako prognostika 

a terapia súčasných problémov v priestranstve etiky, prognózovanie poľa trecích plôch v etike 

ako teórii a etike ako praxi. Ich rozpoznávanie v literatúre nie post factum. Literatúra recipuje, 

človek recipuje paralelne prebiehajúce v realite praktické problémy morálky, literatúra ako 

možný inštrument pre ich riešenie. Filozofia, rovnako ako umenie má svoje hlboké historické 

pramene, z ktorých obsahu je možné i dnes čerpať cenné inšpirácie. S vývojom spoločnosti sa 

nutne menil aj ich podiel na duchovnom živote, ktorý sa postupne stále viac vnútorne 

diferencoval a premieňal vo svojich čiastkových i celkových proporciách. Prebiehalo súčasne 

ovplyvňovanie sa týchto oblastí navzájom a to sa prejavovalo rozmanitými spôsobmi, od 

prostej inšpirácie až po vzájomné preberanie a využívanie pohľadov na skutočnosť a metód 

skúmania.  

Všetky tieto poznatky a metódy skúmania sa uchovávajú vďaka pamäti človeka. Tá, 

nech je už akákoľvek – dobrá či zlá, prinášajúca úžitok či pohromu, je nutnou potrebou 

ľudskej existencie pre jeho autentické prežitie. Nielen pre každého individuálneho jedinca, no 
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i národ či spoločenstvo je nutná a prepotrebná pamäť, prostredníctvom ktorej poznávame 

svoju históriu, vieme sa vďaka nej zaradiť i identifikovať. Pretože ak sa človek nevie zaradiť, 

nevie si nájsť miesto v tomto kultúrnom a historickom prostredí, neuvedomuje si ani dôsledky 

svojho konania, za ktoré je sám zodpovedný. Bez pamäťovej vybavenosti by sa človek dostal 

do bludného kruhu ohraničeného priestoru “momentálnosti“, ako uvádza E. Farkašová: „Ak 

individuálna pamäť – kumulujúca a spracuvávajúca osobnú skúsenosť – pomáha človeku 

zorientovať sa vo vlastnom živote, tak sociálna pamäť (historické vedomie) zabezpečuje 

nadväznosť vývinových štádií sociálneho celku, ale aj vzájomné pochopenie medzi 

generáciami, úctu k vytvoreným hodnotám (pričom úcta nevylučuje aj kritický pohľad na ne). 

Členom spoločenstva dáva kolektívna pamäť pocit zakotvenosti, pocit, že ich život sa 

nezačína v sociokultúrnom vákuu, ale je ohnivkom mnohými generáciami kovanej reťaze 

presahujúcej i do budúcnosti“ (Farkašová, 1998, s. 77). 

V literárnych dielach je vyjadrený estetický vzťah človeka k človeku, sveta a životu 

vôbec, poukazujúc na ľudské hodnoty. Zobrazuje to na báze svojho estetického ideálu, ale 

využíva nielen kladné, no i dekadentné javy zo života človeka a spoločnosti. Obyčajne 

vychádza z dobovej svetonázorovej základne. Autora ovplyvňuje jeho vlastný životný štýl, 

vzdelanie, životné skúsenosti, spoločenské javy, okruh problémov, ktoré osvetľuje fantázia, 

vďaka čomu preniká do najrozmanitejších oblastí ľudského bytia, sveta prírody, ľudského 

vedomia, odkrýva city, myšlienky, delí sa o vlastné zážitky a skúsenosti, hodnotí realitu, 

skúma ju, predstavuje vlastné názory a hľadiská filozofického, politického, sociálneho, 

estetického, morálneho či ekonomického charakteru. S tým súvisí aj aký mravný kódex 

uznáva, riadi sa ním a akou mierou relevantnosti sa vyznačuje vo svojej literárnej tvorbe. 

Významnú úlohu tu tiež hrajú zámery a ciele emocionálneho vplyvu čitateľov či poslucháčov, 

ktorí sú samozrejmou a neodmysliteľnou súčasťou umeleckej tvorby. „Literárne dielo tým, že 

sa vyjadruje o istých skutočnostiach, má mať aj skrytú ambíciu zhodnotiť svoj výrok o realite 

nielen ako momentálny prejav, ale aj ako čosi závažnejšie“ (Šmatlák – Števček, 1981, s. 123).  

Pokiaľ rozlišujeme funkčne noetickú, etickú a  estetickú rovinu v literárnom diele a zároveň 

môžeme poukázať na problematiku interpretácie a artikulácie, dielo nadobúda na kvalite 

a vyznačuje sa pravdivosťou vtedy, ak poznáva a hodnotí človeka, svet, život, odkrýva 

charakterové, javové i podstatné črty skutočnosti, ideovo-estetické kvality, etické a morálne 

hodnoty. Literárne dielo je posolstvom, ktoré nadobúda hlboký spoločenský význam a plní 

takú úlohu, akú nemôžu plniť iné formy spoločenského vedomia. Literatúra vychováva 

i vzdeláva, pomáha pretvárať a poznávať človeka, život i svet, udáva rytmus nášmu mysleniu 

i konaniu. Funkciou literatúry je približovať dejinné epochy, zemepisné a spoločenské 
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prostredia, oboznámiť nás s rozličnými charaktermi a typmi ľudí, čím nás vedie k poznaniu 

seba samého. V tom je celý zmysel literárnej tvorby prepojený so zmyslom ľudského 

poznania a poznávania, naznačiť diferenciácie pozitívneho a negatívneho, vytvorenia si 

vlastného názoru prostredníctvom literatúry, ktorý môžeme konfrontovať s ďalšími 

literárnymi dielami a istými názormi na svet i miesto človeka v ňom. E. Farkašová to 

zdôvodňuje úvahou, „že literatúra (umenie vôbec) naozaj neraz vstupuje do brán, ktoré 

ostávajú pre vedu zatvorené; jestvujú mnohé vnútorné priestory, ktoré možno skôr a lepšie 

uzrieť aj uchopiť obrazom ako pojmom“ (Farkašová, 1998, s. 109).  

A tu vzniká priestor na naráciu a stratégiu autora a textu. Autor nás vťahuje do deja 

svojho sveta, núti nás rozmýšľať, riešiť alebo si aspoň uvedomiť nastolený problém. Všetko 

však záleží od schopností autora ako tvorivého subjektu, ako nám daný problém podá 

a vtiahne nás do deja. „Literatúra vždy ako celok istého obdobia môže sprístupniť veľkú 

galériu postáv, ich psychologických stavov, veľké množstvo sociálnych a medziľudských 

konfliktov, v ktorých sa ponúkajú viaceré možnosti človeka, s akými vedné odbory, 

zaoberajúce sa všeobecne človekom, nepracujú. Tendencia k variabilite vnútorných dispozícií 

človeka, jeho možností a reálnych činov sa stala jednou z poznávacích zbraní literatúry“ 

(Slobodník, 1988, s. 242). 

Treba si uvedomiť i fakt, že ľudské bytie sa nachádza nielen v istom historickom čase, 

ale aj v konkrétnom sociálnom priestore, čo má veľký vplyv aj na jeho myšlienky, činy 

a postoje. Človek, ako spoločenská bytosť, nemôže popierať vlastnú minulosť, z ktorej 

vychádza aj jeho identita, pretože sa stane bezduchým a manipulovateľným objektom. Pre 

svoj život potrebujeme poznať minulosť a pramene svojej spoločnosti. Dozvedieť sa o nej 

niečo viac môžeme aj prostredníctvom vymedzenia vzťahu filozofie, morálky a  literatúry ako 

foriem duchovných aktivít človeka. 

F. Bacon tvrdil, že rozum ovláda slová. „Tieto slová sprístupňujú hlbšiu rovinu 

mentálnych obsahov, akými sú vnemy, pocity, potreby a túžby – jednoducho objekty 

tušených, ale celkom jasne nazeraných intencií. Predstava vychádza z predpokladu, že 

existuje prvotná reprezentácia nášho dotyku so svetom vo forme priamych zmyslových 

informácií, ich pamäťových záznamov a bezprostredných pocitových odpovedí...“ (Démuth, 

2009, s. 94). K naplneniu týchto slov nám slúži filozofia a literatúra, ktoré sú inšpiráciou pre 

riešenie etického a filozofického videnia sveta. 
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