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Abstrakt 
Príspevok je zameraný na diskusiu o dvoch fundamentálnych otázkach: 1. V čom spočíva 
zmysel ľudskej komunikácie? 2. Aký zmysel má uvažovanie o zmysle ľudskej komunikácie? 
Prvá otázka je motivovaná záujmom o poznávanie komunikácie v rámci pradávnej filozoficky 
orientovanej otázky zmyslu existencie človeka, vychádzajúc z toho, že komunikácia vyvíjaná 
zo vzchádzajúcej a vyvíjajúcej sa ľudskej inteligencie sa nedá obísť pri odpovedi na ňu. Jad-
rom odpovede na túto otázku je, že prostredníctvom komunikácie sa subjekt reprodukuje 
a zachováva seba ako humánnu bytosť. Druhá otázka upriamuje pozornosť na potrebu re-
konštrukcie zmyslu ľudskej komunikácie ako ideovej bázy kritiky komunikačnej praxe.  
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1 Úvod 

Nasledujúci výklad je reakciou na dve otázky: 1. V čom spočíva zmysel ľudskej 

komunikácie? 2. Aký zmysel má uvažovanie o zmysle ľudskej komunikácie? Prvá 
otázka je motivovaná záujmom o poznávanie tejto komunikácie v rámci pradávnej 
filozoficky orientovanej otázky zmyslu existencie človeka, vychádzajúc z toho, že 
komunikácia vyvíjaná zo vzchádzajúcej a vyvíjajúcej sa ľudskej inteligencie sa nedá 
obísť pri odpovedi na ňu. Druhá otázka signalizuje, že ide o rekonštrukciu zmyslu 
ľudskej komunikácie, ktorá má poslúžiť ako ideová báza kritiky komunikačnej pra-
xe. Hneď sa natíska aj otázka, v akom zmysle sa tu používa výraz zmysel. 
V prospech jednoduchej orientácie vyjdime z opozície výrokov „Niečo má zmysel“ 
a „Niečomu dávame zmysel“, ktorá naznačuje, že chceme rozlišovať medzi ob-
jektívnym a subjektívnym zmyslom. Prívlastok objektívny sa tu chápe vo význame 
„nezávislý od vôle subjektu“ (nie od subjektu, lebo bez neho nemá nič zmysel), 
takže zmysel je založený v povahe samotného objektu. Keď sa pýtame, aký zmysel 
má ľudská komunikácia (zodpovedá to 1. otázke), máme na mysli jej objektívny 
zmysel, čiže zmysel daný jej povahou. Vo výklade pôjde o tento zmysel, a nie 
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o zmysel, ktorý aktéri dávajú komunikáciám v závislosti od ich aktualizovaného 
motivačného sveta (subjektívny zmysel).  

To, čo chápeme ako zmysel niečoho, je obsahom reakcie na otázku, ako máme 
tomu rozumieť. Keď nás zaujíma objektívny zmysel ľudskej komunikácie, aktérom 
jeho odhaľovania je pozorovateľ, ktorý si kladie otázku, ako má rozumieť jej exis-
tencii a fungovaniu. Mohli by sme povedať, že je to jednoduché: pozorovateľ zis-
ťuje, že ľudia si vyvinuli a udržiavajú vlastnú komunikáciu na realizáciu vlastných 
potrieb, záujmov a cieľov. To znamená, že komunikácia plní pre nich isté funkcie, 
ktoré sa dajú dobre uchopiť, a tak prichádza k záveru, že zmysel existencie komu-
nikácie spočíva v jej funkciách, ktoré sú už opísané a sústavne vykladané. Ak zos-
tane pri tomto inštrumentálno-funkčnom výklade, nevyužije možnosť porozumieť 
tomu, aký je vzťah medzi komunikáciou a existenciou človeka. Hľadanie zmyslu 
ľudskej komunikácie v tomto vzťahu ho privedie k evolučnému prístupu k človeku 
s fundamentálnou otázkou, čím vybavila príroda rodiaceho sa človeka v priebehu 
evolúcie, že sa z neho mohla vyvinúť komunikujúca bytosť novej kvality, inteli-
gentná bytosť nového, vyššieho druhu. Týmto prístupom sa zaraďuje medzi báda-
teľov, ktorí vstupujú do výskumnej sféry ohraničenej pomerom medzi prírodou 
a kultúrou a sústreďujú sa na objasnenie významu aspektov prírody, ktoré sú pri-
rodzeným základom konštituovania človeka a ľudskej kultúry, a usilujú sa 
o rekonštrukciu človeka na základe poznania jeho bytostnej zviazanosti 
s prirodzenými (prírodou danými) životnými podmienkami. Pritom, pravda, nejde 
len o vytvorenie obrazu geneticky prvotného človeka – protočloveka – ako pro-
duktu evolúcie, ale aj o vystopovanie toho, čo zostalo zachované z protočloveka 
a protokultúry, a teda tvorí antropologickú konštantu. 

 

1.1 Objektívny zmysel komunikácie 
Objektívny zmysel ľudskej komunikácie má korene v procese formovania 

a rozvíjania kognitívnej a sociálnej inteligencie protočloveka, keď v permanentnej 
interakcii so svetom sa utvárala jeho schopnosť rozumieť tomu, čo sa v ňom deje, 
a uvedomovať si, že istým dianiam nerozumie. Z abstraktnej evolučnej perspektívy 
ľudská bytosť sa konštituovala navodzovaním interpretačného vzťahu k svetu, te-
da hermeneutizáciou hominizovanej bytosti. Tým, že v nej dozrievala hermeneu-
tická kompetencia, táto bytosť sa vydeľovala z prírody a nadobudla status subjek-
tu, ktorý sa vyznačuje tým, že dokáže semiotizačne vnímať svet (vrátane seba sa-
mého), t. j. vnímať ho ako univerzum potenciálnych znakov a odhaľovať ich kód. 
Subjektivizácia hominizovanej bytosti prebiehala ako jej hermeneutizácia 
v spätosti s rozvíjaním jej schopnosti objavovať potenciálne znaky univerza, čiže jej 
semiotickej heuristickej kompetencie. Vyjadrené jazykom súčasnej semioticky 
orientovanej kulturológie, človek sa stal človekom, keď nadobudol schopnosť 
vnímať svet ako text (porov. s rozsiahlym výkladom v práci Dolník, 2012). Ako je 
dobre známe, k čítaniu textu pristupujeme z pozície nášho aktuálneho motivačné-
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ho sveta. Aký motivačný prvok mohol riadiť interpretačné „nábehy“ formujúceho 
sa subjektu? Musela to byť len orientačná potreba spojená so zachovaním vlastnej 
existencie. „Za“ touto potrebou bol teda pud sebazáchovy, takže išlo o sebazá-
chovnú orientačnú potrebu. Táto prírodná živočíšna danosť usmerňovala herme-
neutizáciu hominizovanej bytosti, alebo inak, pud sebazáchovy zostal motivačným 
fundamentom aj semiotizačného vnímania sveta. 

Ak sa na človeka dívame ako na produkt prírodnej evolúcie, ktorá ho stvárnila 
ako hermeneutickú bytosť, ukazuje sa nám ako subjekt, t. j. ako prírodný výtvor, 
ktorý je existenčne nastavený na to, aby bol vnímavý voči semiotickej ponuke uni-
verza a reagovaním na ňu sa pokúšal rozumieť mu. Podčiarknime si, že toto „ro-
zumieť mu“ bolo podriadené prirodzenej (prírodou danej) sebazáchove. Ohrozo-
vanie jej biologickej existencie stimulovalo subjektivizovanú bytosť k interpretácii 
objektov, javov a diania okolo neho, pričom začala pociťovať a potom si aj uvedo-
movať svoju interpretačnú limitovanosť, prejavujúcu sa v jej reakciách zodpoveda-
júcich výroku „Nerozumiem tomu“, resp. otázkam „Ako mám tomu rozumieť?“, 
„Rozumiem tomu dobre?“ a pod. Táto limitovanosť bola podnetom na navodzo-
vanie komunikačného vzťahu, v ktorom subjekt očakával reakciu na jej prekona-
nie. To sa mohlo udiať len tak, že subjekt prevzal rolu komunikanta, ktorý dáva 
inému subjektu najavo, že je v interpretačnej „núdzi“. V tomto evolučnom mo-
mente sa položil fundament ľudskej komunikácie, v ktorom je uložená komuni-
kačná protointencia: vyvolať relevantnú reakciu na vlastnú interpretačnú limito-
vanosť. 

Zakladajúcou povahovou vlastnosťou ľudskej komunikácie je interpretatívnosť, 
čím sa myslí, že jej existencia je viazaná na interpretáciu ako existenčnú podmien-
ku subjektu, ako prostriedok humanizácie predhumánnej bytosti. Tu sa črtá jej 
objektívny zmysel. Ten spočíva v tom, že prostredníctvom nej sa subjekt reprodu-
kuje a zachováva seba ako humánnu bytosť, teda bytosť, ktorej imanentnou vlast-
nosťou je, že je nastavená na to, aby rozumel svetu v prospech sebazáchovy. Po-
jem sebazáchova tu implikuje orientovanosť subjektu na seba a pojem sebapro-
dukcia zahŕňa obnovovanie svojej duchovnej stvárňovanosti interpretáciou. Uka-
zuje sa, že objektívny zmysel ľudskej komunikácie len potvrdzuje evolučne daný 
(prirodzený) zmysel existencie človeka: existencia pre existenciu – existujeme pre 
pretrvávanie našej existencie. 

 
1.1.1 Heteroakceptácia a rozmanitosť 
Na inom mieste (Dolník, 2012) som rozviedol, že človek sa rozvíjal ako trojjedi-

ný subjekt: antropologický, kolektívny a individuálny subjekt. Sebazáchova subjek-
tu, o ktorej bola reč, sa netýka len antropologického subjektu, reprezentujúceho 
univerzálneho človeka. Záver v tejto práci znie, že človek existuje ako trojjediný 
subjekt a fundamentálny zmysel komunikácie spočíva v sebazáchove takto urče-
ného subjektu. Pojem sebazáchova sa tu zovšeobecnil tak, že obopína biologickú, 
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antropologickú, sociálno-kultúrnu (kolektívnu) aj individuálnu sebazáchovu. Na-
stavenosť na sebazáchovu znamená, že subjekt je prirodzene vzťahovaný na seba, 
vyznačuje sa prirodzeným narcizmom (prirodzenou upnutosťou na seba). K opisu 
objektívneho zmyslu ľudskej komunikácie môžeme dodať, že prostredníctvom nej 
sa reprodukuje trojjediný subjekt v spätosti s jeho prirodzeným narcizmom. Na-
stavenosť subjektu na sebazáchovu a z nej prameniaci prirodzený narcizmus sú 
sily, ktoré ho orientujú na to, aby prvotne svetu rozumel so zreteľom na istotu 
vlastnej existencie, čo ho robí ostražitým pred jej ohrozením. Pôsobenie týchto síl 
sa dá interpretovať dvojako – čo sa v dejinách filozofie aj udialo –, a to tak, že člo-
vek je od prírody nastrojený na boj v mene svojej sebazáchovy (v hobbsovskom 
duchu: prírodný stav človeka spočíva v boji proti všetkým – homo hominis lupus 
est), alebo tak, že človek je uspôsobený na to, aby mal zmysel pre sebazáchovu 
druhového príslušníka (v rousseauovskom duchu: človek je vybavený súcitom). 
Azda je primeraný výklad, že individuálne subjekty sa začali vzájomne interpreto-
vať pod vplyvom týchto síl, ale boli riadené aj inštinktom druhovej solidárnosti, 
a tak sa ocitli v stave medzi vzájomnou dôverou a nedôverou, čo ich stimulovalo 
ku konaniu smerujúcemu k určitej miere istoty. Bolo to konanie smerujúce k stavu 
„byť uznávaný, akceptovaný“, teda k stavu heteroakceptácie (porov. so známou 
hegelovskou tézou, že túžba po uznaní je najsilnejšou pohnútkou človeka). Hete-
roakceptácia je spôsob nastolenia a udržiavania určitej miery istoty subjektu. 
Z tohto myšlienkového rámca sa dá dospieť aj k pojmu pozitívna tvár, s ktorým sa 
pracuje v známej koncepcii zdvorilosti (Brown – Levinson, 1987), ale z hľadiska 
tohto výkladu je závažné to, že zameranosť subjektu na heteroakceptáciu je fun-
damentálnym subjektívnym momentom komunikácie, ktorý vzišiel z jej objektív-
neho zmyslu. Názorne povedané, človek chce byť uznávaný, ale vlastne musí 
chcieť, lebo mu to prikazuje jeho prirodzená nastavenosť na sebazáchovu a z nej 
pochádzajúci prirodzený narcizmus. Môžeme teda povedať, že objektívny zmysel 
ľudskej komunikácie spočíva v rozumení svetu v prospech sebazáchovy, ktoré de-
onticky navodzuje v subjekte heteroakceptačnú vôľu. 

Keďže subjekt je konštituovaný interpretačným vzťahom k svetu, jeho repro-
dukcia je aj reprodukciou jeho interpretačného potenciálu, ktorý zahŕňa otvorenú 
triedu možností, ako rozumieť svetu. Prirodzeným základom tohto potenciálu je 
rozmanitosť prírody, z ktorej vzišla aj rozmanitosť antropologického subjektu, pre-
javujúca sa v jedinečnosti individuálnych subjektov. Humboldtovsky povedané, 
v jedinečnosti týchto subjektov sa manifestuje interpretačný talent (potenciál) 
človeka. A dodajme, že tento talent zodpovedá potenciálnej interpretačnej ponu-
ke prírody. K objektívnemu zmyslu ľudskej komunikácie patrí aj to, že sa ňou za-
chováva prirodzená jedinečnosť subjektov a tým aj ich mnohorakosť. 
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1.1.1.1 Prirodzená komunikácia 
Druhá otázka znela, aký zmysel má uvažovanie o zmysle komunikácie. Smer 

hľadania odpovede je naznačený výrokom o ideovej báze kritiky komunikačnej 
praxe. Myšlienkovým postupom týmto smerom môžeme dospieť k mohutnému 
prúdu kultúrnej reflexie, známemu ako kultúrna kritika, ktorá najčastejšie evokuje 
J. J. Rousseaua a po ňom K. Marxa, S. Freuda, P. Bourdieua, R. Barthesa aj M. Fou-
caulta a nakoniec novú kultúrnu kritiku, ktorá našla oporu v kultúrnej ekológii, 
vnímajúcej kultúru cez prizmu (prírodnej) ekológie. Ľudská komunikácia je konšti-
tuent kultúry – ľudská kultúra sa konštituuje komunikáciou, štandardizáciou (kon-
vencionalizáciou) a tradíciou –, takže kritika kultúry sa týka aj komunikácie, hoci 
jej analýza nebýva spájaná s kultúrnou kritikou. Duch predchádzajúceho výkladu 
zmyslu ľudskej komunikácie aktualizuje známy rousseauovský výklad: človek je od 
prírody dokonalý a je taký, pokiaľ ju počúva; kultúrou, ktorá sa odkláňa od prírody, 
sa ocitá na šikmej ploche. S týmto odkazom je kongruentná odpoveď na otázku, 
ktorú si aj v súčasnej dobe kladieme: Na aký život sme prírodou predurčení? 
A teda: V čom spočíva takpovediac prirodzený zmysel našich aktivít? Odpoveď je 
v tomto výklade naznačená: prirodzený (objektívny) zmysel nášho správania 
a konania spočíva v kultivovaní spôsobu života, ktorý zodpovedá našej humani-
začnej predurčenosti. Najmä duchovná klíma postmoderny sa ukázala ako priazni-
vá na osvojenie si životnej filozofie, podľa ktorej niet objektívnej autority, ktorá by 
reprezentovala kritérium adekvátnosti spôsobov nášho života. Výklad v tomto prí-
spevku vyúsťuje do tézy, že adekvátne sú spôsoby ľudského života, ktoré sa riadia 
autoritou ich prirodzených základov. Reprodukcia týchto spôsobov života v me-
niacich sa podmienkach zodpovedá tomu, čo sa tu nazýva humanizácia. 

Keďže spôsoby života vytvárajú kultúru a komunikácia je jej konštituentom, tá-
to téza je platná aj v tejto špecifikácii: adekvátne sú spôsoby ľudskej komunikácie, 
ktoré sa neodkláňajú od jej prirodzeného základu. Takéto spôsoby môžeme nazvať 
humanizačná komunikácia, resp. prirodzená ľudská komunikácia. Humanizačnou 
(prirodzenou) komunikáciou napĺňame jej objektívny zmysel. Pokračujeme ňou 
v tom, čo navodila evolúcia – v humanizácii predhumánnej bytosti. V evolúcii člo-
vek nadobudol jazykovú heuristickú a interpretačnú kompetenciu a humanizačnou 
komunikáciou ju reprodukujeme a kultivujeme. Riadime sa našou nastavenosťou 
na objavovanie a znovuobjavovanie jazyka a na rozumenie svetu a pokračujeme 
v tom, na čo sme nastavení. Táto nastavenosť spôsobuje, že ako prirodzení komu-
nikanti vystupujeme vtedy, keď sme interpretačne aktívni, čiže keď nemáme 
utlmenú prirodzenú nastrojenosť na objavovanie nových a nových významov, čím 
sa kultivuje náš duchovný svet. To neznamená, že príroda vytvorila človeka ako 
interpretačný robot. Vybavila ho aj predpokladmi na rozvíjanie inteligencie novej 
kvality, ktorá mu umožňuje interpretačne sa prispôsobovať konkrétnym interakč-
ným podmienkam. Umŕtvovanie interpretačnej aktivity, podľahnutie okolnostiam 
navádzajúcim k interpretačnej pasivite znamená však odhumanizovanie komuni-
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kácie a človeka, oslabovanie jeho geneticky danej subjektovosti. Prejavuje sa to 
v jeho duševnej stagnácii, v jeho komunikačnej manipulovateľnosti, ako aj v tom, 
že je zbavovaný schopnosti porozumieť iným. Kritika komunikačnej kultúry, chá-
panej ako komunikačné štandardizácie, má objektívne meradlo v hodnotiacom 
parametri „interpretatívnosť“, ktorú sme identifikovali ako zakladajúcu povahovú 
vlastnosť ľudskej komunikácie. 

Logika evolúcie vo vzťahu k sledovanému javu je taká, že rozumenie iným je za-
ložené na vzťahovanosti subjektu na seba. Zachováva seba tým, že rozumie iným. 
Rozumieť inému zahŕňa aj to, že rozumie svetu tak, že ten iný je tiež subjekt. Na 
inštinkt vzájomnej druhovej príslušnosti sa navrstvila interpretačná reciprocita, 
teda vzájomná relácia subjekt – subjekt. Navodením prirodzeného vzájomného 
subjektového vzťahu sa vytvoril základný predpoklad vzájomného porozumenia. 
Prirodzená (humanizačná) komunikácia funguje na princípe interpretačnej koope-
rácie, ktorý komunikantov riadi tak, aby ich príspevky smerovali k vzájomnému 
porozumeniu. Patrí k nemu aj (sub)princíp heteroakceptačnej kooperácie, podľa 
ktorého komunikanti majú smerovať k tomu, že každý z nich prežíva, resp. si aj 
uvedomuje, že je uznávaný druhým. Maximou tohto princípu je heteroakceptačná 
proporcia, podľa ktorej pomer vzájomného uznávania má byť ekvivalentný 
s mierou istoty sebazáchovy zodpovedajúcej aktuálnej heteroakceptačnej nasta-
venosti (trojjediných) subjektov. Tu nachádzame aj objektívny základ kritiky ko-
munikácie v tomto jej aspekte. Odklon od prirodzenej komunikácie v tomto aspek-
te je produkt prechodu od prirodzeného narcizmu k egoizmu. 

Objektívnemu zmyslu ľudskej komunikácie sme prisúdili aj to, že sa ňou zacho-
váva prirodzená jedinečnosť subjektov a tým aj ich mnohorakosť. Konania obme-
dzujúce túto mnohorakosť pri rešpektovaní spomínaných riadiacich síl prirodzenej 
komunikácie sú antihumanizačné, pretože umelo limitujú interpretačnú sebareali-
záciu subjektov, teda realizáciu toho, kým môžu byť ako interpretujúce subjekty, 
čo v konečnom dôsledku znamená ich kultúrnu degeneráciu. Dogmatické presa-
dzovanie jazykových a komunikačných pravidiel, unifikačný tlak na používanie spi-
sovného jazyka v mene jeho osobitnej hodnoty alebo stigmatizácia prirodzeno-
liberálneho zaobchádzania s ním sú dobré príklady takého konania.  
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Resumé 
The meaning of communication 

The paper is intended to be a contribution to a discussion on two fundamental questions: 
1. What is the meaning of human communication? 2. What is the sense of reflection on 
the meaning of human communication? The first question is motivated by concern for the 
clarification of communication in terms of the ancient philosophical question of the sense 
of human existence. The author argues that the objective sense of communication resides 
in the self-preservation of the individual as a human being, which is directed towards 
understanding of the world in favour of self-preservation. The second question turns the 
attention to reconstruction of the sense of human communication as a basis for criticism 
of communication practice. 

 
 
 




