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Antropologická téma v súčasnej filozofii - jej východiská a aplikácie 
 

Peter PROBALA 
 
      
     Náš príspevok je motivovaný snahou odhaliť a ozrejmiť zdroje základných ideových 

pohybov, ktoré sa vedú v posledných desaťročiach na poli filozofickej antropológie a priblížiť 

našej pozornosti nosné tendencie niektorých reformulácií antropologickej otázky 

v sledovanom období. Tieto spôsobili jednak disperziu možných pohľadov a tým aj 

filozofických polemík ako konštitutívnych bodov pre zmnoženie pôvodne vcelku koherentnej 

optiky nazerania na problém človeka, jednak nám však dovoľujú na pozadí takto zmnožených 

variácií a tendencií  k redefinovaniu človeka priblížiť sa k pravde antropologického diskurzu 

o človeku tým spôsobom, že na pozadí akýchkoľvek pokusov odhaľujú problém predštylizácií 

a podmieneností, nútiacich viesť diskurz o človeku ako vopred vytýčený podmienkami či 

spôsobmi jeho konštituovania. Pravda o človeku javí sa byť teda jasne determinovaná mocou 

diskurzu, vrámci ktorého sa vytyčuje a problematizuje. Odhaliť spôsoby a praktiky týchto 

predštylizácií týmto iba jej možných evidencií, znamená odhaliť jasne vymedzenú metafyziku 

sily, podujať sa uskutočniť jej radikálnu kritiku a poukázať na vektorovú neprotichodnosť síl 

moci, etablovaných v spôsoboch umožňujúcich vždy iba isté vymedzené videnie filozofickej 

pravdy o človeku.  

     Náš prednostný záujem identifikujeme na úrovni filozoficky vyargumentovaného pojmu 

nadbytku ako výsostne teoretickej artikulácie celého spektra úvah, ktoré domnievame sa 

oscilujú v priestore vyššie uvedeného kontextu od antropologických momentov 

prezentovaných  F. Nietzschem až po najnovšie koncepcie súvisiace s nadbytkom pozitívneho 

vedenia  a neschopnosťou jeho zvládnutia a následnej rezignácie. Antropologická téma, ktorej 

modifikáciami sa mienime zaoberať na úrovni tohto predbežného náčrtu nami pertraktovanej 

roviny úvah, súvisí teda s problémom istých nejednoznačností či významových dištinkcií, 

ktoré vstupujú do hry diskurzu zasahujúceho bazálnu úroveň pojmu pravdy, ktorá sa u nás 

stotožňuje s pravdou človeka. Ako bolo uvedené vyššie, je naším záujmom ukázať zmeny 

východísk pýtajúcich sa na túto pravdu, ktoré súvisia so zmnožením spôsobov nazerania na 

tento problém osve, ktorými sa priblížime k pozitívnemu odhaleniu tých praktík, ktoré k 

nemu tendujú a podchycujú ho, zároveň však ukážeme a predostrieme, že ho nevyčerpávajú. 

V tomto prípade však nevyhnutne upozorňujeme, že sa nám nejedná o taxatívne vymenovanie 

tých rovín, ktoré poskytujú svoje miesto antropologickým témam v ich celej variačnej šírke, 

ale predovšetkým nám ide o predbežné vymedzenie nami prezentovaného problému nadbytku 
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tak, ako sa stáva viditeľným na pozadí koncepcií mnohorakých spôsobov záujmu o človeka v 

najnovších filozofických koncepciách, čím sa stáva uchopiteľným v špecifických formách 

jeho spracovania, interpretácie a variovania, ktoré sa súhrnne zrkadlia v termíne 

antropologická téma.     

     Je však zároveň nevyhnutné naznačiť základné kategoriálne vymedzenia a  ich významové 

redefinície, ktoré súvisia jednak s významovým posunom, ktorého obsah pod vplyvom 

nových vonkajších okolností nadobúda nové variácie, jednak však s videním, ktoré na pozadí 

takto prispôsobovaného obsahu pojmu ako jeho významovej mohutnosti tenduje k zmene 

realizujúcej sa na dvojakej úrovni. Prvou sú vonkajšíie vplyvy a sily vedúce k tejto zmene, 

ktorá nadôvažok nutným poňatím týchto vplyvov mení aj samotné vnútorné dispozície 

človeka k sebanazeraniu a uchopovaniu sveta, čím intenzifikuje proces vytesnenia aktívnych 

schopností človeka pod vplyvom reaktívnej absorbcie vonkajškovo disponibilného. Týmto 

poodhaľujeme zásadný rozmer pojmu kompenzácie, ktorý je v súčasnej filozofii o človeku na 

piedestáli filozofického záujmu, skrytý a zároveň rozpoznávaný vo viacerých svojich 

modifikáciách a praktických dôvodeniach. Našou úlohou tu nie je iba upozorniť na tento 

problém, ale predovšetkým odhaliť jeho zdroje v myslení a v modernom diskurze o človeku 

opierajúc sa o filozofickú tradíciu a argumentačnú validitu, prezentujúc a nachádzajúc ju 

v textoch ohlasujúcich príchod moderného človeka cez „smrť človeka“ alebo „smrť subjektu“. 

     „Smrť človeka“ alebo prekonanie človeka je vlastným prekonaním jeho významu 

kotveného v jeho pojme v období tradičného myslenia, „smrť subjektu“ je opäť jemnejšou 

dištinkciou predchádzajúceho. Spočíva v odmietnutí ambivalentného a dvojznačného, 

v odmietnutí subjektívneho a objektívneho ako protichodného, ako proti sebe stojaceho, ako 

seba vymedzujúceho prostredníctvom druhého, ktoré je takto prítomné v tradičnom myslení, 

a od ktorého sa posúvame smerom k mysleniu „iného“. Myslieť inak teda predovšetkým 

znamená myslieť mimo tradičnej dvojaspektovosti myslenia, mimo vymedzujúcej 

protichodnosti, kde sa predikát niečoho kladie ako pozbavený svojho negatívneho opozita 

v absolutizácii istej hodnoty alebo vlastnosti prisudzujúcej sa nejakému subjektu, alebo 

definovaný ako prevaha miery či hranice pozitívneho voči negatívnemu, nesprávneho voči 

správnemu pri jeho relativistickom a empirickom stanovení, pričom miera definuje aj deficit 

opozitného pri stanovení podstatného. Negatívne sa teda v tradičnom myslení ukazuje 

predovšetkým ako deficit, ako otázka zlyhaní, reaktívnych rezignácií, pričom sa konfrontuje 

so zaužívaným, so systémom moci, so systémom sily, ktorý ma však iný charakter a iný smer 

ako v modernom myslení. Cez túto konfrontáciu so systémom zaužívaných a fungujúcich 

hodnôt a sociálnych predštylizácií sa vymedzuje tak, že chápe seba ako deficit, jeho aktivitou 
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je jeho deficit, lebo len cez deficitné sa mu dostáva pocitu vlastnej náležitosti a existencie. 

Svoje aktívne preferencie chápe ako deficitné, čím absolutizuje moc diskurzu nad svojim 

životom. Tento Foucaultovský vhľad do problému je súci, ak sa nateraz máme priblížiť 

k diskusii, ktorá je nevyhnutná pre konštituovanie vlastného pojmu nadbytku, ktorý však 

osciluje v priestore myslenia iného, teda má svoje špecifické charakteristiky, ktoré je vhodné 

prezentovať vopred. V prvom rade už sám v sebe obsahuje pojem deficitu, teda tento pojem 

tradičnej významovej konceptualizácie skúsenosti človeka so sebou samým. Ak chceme 

dôsledne ustanoviť jeho zmysel pre najnovšiu filozofiu, nevyhneme sa zásadným 

implikáciám, ktoré súvisia predbežne s viacerými problémami, ktoré boli súčasťou 

filozofickej tradície, a ktoré sú zvestované a rozpoznateľné v procese jeho konštituovania vo 

významovej plnosti tak, ako sa prezentuje a ako je podstatná pre najnovšie filozoficko-

antropologické diskusie.  

     Antropologická téma, ktorej relevanciu pre nás týmto konštruujeme, je predovšetkým 

prítomná v diskusiách, ktoré sa odohrali a odohrávajú medzi F. Nietzschem a M. Foucaultom, 

pričom nadväzujúcim článkom na ne sú taktiež významové odtiene, ktoré im dodáva filozofia              

M. Heidegerra, ktorá vymedzením svojho problému náleží síce do hľadáčika iného poľa 

filozofickej systematiky, zároveň však v sebe predznamenáva neobvyklý intelektuálny výkon, 

ktorý je vplyvný aj pre filozofickú antropológiu cez  problém existenciálnej analytiky 

„Dasein“. Nevyhnutným problémom, ktorý je nutné aspoň čiastočne prezentovať, je časovosť 

človeka, jej evidencia ako aj problém časenia, ktorý identifikujeme s precesuálnosťou 

vlastných individuálnych recepcií. V Nietzscheho diele badať neprestajne odkazy na časový 

rozvrh človeka, ktorý bytostne súvisí s jeho identitou a kontinuitou. Pre nás najpodstatnejšou 

a obsahovo najplnšou javí sa byť sentencia zo Zarathustru, v ktorej nám autor zvestuje, nech 

„budúcnosť a najvzdialenejšia diaľka sú ti príčinou tvojho dneška; vo svojom priateľovi miluj 

nadčloveka ako svoju príčinu.“ ([8]; 43) Rovnako M. Foucault pri precizovaní svojho 

antropologického záujmu odkazuje na istý špecifický pojem časovosti ako „vyhliadávania 

človeka v náhodne intencionálnom“.  

     Časovosť ako transcendentálny horizont otázky bytia, tlmočený práve cez pojem 

„svetliny“ a rozpoznaný v pobyte a jeho následnej existenciálnej analýze, identifikuje 

Heidegger nepriamo s problémom človeka ako nástroja, ktorý cez schopnosť klásť otázku po 

zmysle bytia jednak necháva akoby vyznieť a prehovoriť jeho nárok, uvedený cez toto pýtanie 

sa, jednak však existenciálne spravuje túto schopnosť, ktorá v takomto pýtaní nutne presahuje 

seba, vytyčuje svoju konečnosť a teda aj horizont individuálne ľudského. Toto pýtanie sa teda 

vymedzuje človeka cez jeho rámcovanie v časovosti nie z vnútra, ale z vonkajšej nevyhnutnej 
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limitácie kontinuity pýtajúceho sa pobytu. Heidegger si však uvedomuje, že pobyt je náležite 

kotevný aj v istej dejinnej situácii jeho časenia. „Ontologická štruktúra súcna, ktorou som 

vždy ja sám, má stred v ´seba-ustálenosti´ existencie. Pretože ´bytie sebou´ je zakotvené 

v existencii a nie je možné ho pochopiť ani ako substanciu, ani ako subjekt, zostala analýza 

neautentického ´bytia sebou´, neurčitého ´ono sa´, úplne v rámci prípravnej interpretácie 

pobytu. Až táto interpretácia poskytne ...- v súlade so svojou ústrednou funkciou – pôvodný 

náhľad do štruktúry časenia časovosti. Tá sa odhalí ako dejinnosť pobytu.“ ([6]; 371)    

     Otázka po zmysle človeka však v sebe neobsahuje takpovediac hotového individuálneho 

človeka alebo všeobecnú schému toho, „čo“ alebo „kto“ sa myslí pod pojmom človek, ale 

predovšetkým ukazuje, ako sa tvorí význam a teda obsah toho, ktoré sa vo filozofii chápe                   

a substituuje pojmom človek. Reálnosť tejto schémy je však nevyčerpateľná rovnako ako 

reálnosť množstva otázok, ktorými sa človek pýta sám na seba. Pod jeho pojmom teda 

rozumieme všeobecné indivíduum, všeobecnú schému jeho vnútorných schopností 

a spôsobilostí, rovnako však aj tendencie vonkajšieho, ktoré majú nesmierny dosah na 

vyvstávanie a obmedzovanie či prinavrátenie jeho spôsobilostí. Na pozadí akýchkoľvek 

vnútorných rozhodnutí k istému spôsobu sebauplatnenia a realizácie či myslenia vôbec teda 

identifikujeme moc nadindividuálneho, v tomto zmysle teda opäť akúsi moc istých 

všeobecných schém, ktoré sa realizujú na individuálnom obmedzujúc jeho autentické 

sebaprežívanie a autenticitu jeho vlastného kladenia. Spôsobilosti človeka ako jeho aktívne 

sily (Nietzsche) sú obmedzované vytesnením, cez ktoré sa realizuje moc diskurzu, ktorá 

vymedzujúc a selektujúc vopred predpisuje štandardy praktických dôsledkov konania, čím ich 

anticipujúc reguluje pre zachovanie funkčnosti vlastných systémov regulácie a represie 

a pohybu či distribúcie individuálneho v jeho priestore. Týmto definitoricky ohlasuje pravdu 

istého stavu, ktorý je vyžadovaný a ktorý sa tlmočí ako interiorizačná báza nutne infiltrujúca 

všetko individuálne. Priamym dôsledkom tohto pohybu však je uvedenie vytesneného do 

diskurzívnej praxe a návrat možnosti jeho následnej legitimizácie.  

     Keď Foucault berúc do rúk jeden zo základných pojmov Nietzscheho filozofie píše, že 

„neexistuje jedno mlčanie, ale mlčania, ktoré tvoria integrálnu súčasť stratégií, ktoré stoja 

v pozadí diskurzov a prechádzajú nimi“, aby napokon „extenzívnym šírením aparátov 

vynájdených kvôli tomu, aby o (nich) hovorili, aby donútili o (nich) hovoriť“, vedú napokon 

k tomu, aby ukázali všetky „polymorfné formy správania, ktoré ...boli pomenované, vyvedené 

na svetlo, izolované, posilnené a vtelené do množstva dispozitívov moci.“ ([4]; 35, 43, 58) 

Čím viac je naša snaha vedená nihilistickým poňatím vytesnenia či uvedenia na okraj záujmu, 

tým viac sa afirmuje tento okraj a stáva sa témou či pevným masívom jeho nárokov a 
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následných legitimizácií. Deleuze veľmi výstižne dodává, že akékoľvek „tajomstvo existuje 

iba preto, aby bolo vyzradené, aby sa samo zrádzalo. Výpoveď skrátka ostáva skrytá, ale len 

potiaľ, pokiaľ nedospejeme k podmienkam, za ktorých je možné ju extrahovať; a naopak je tu 

a hovorí všetko, akonáhle týchto podmienok dosiahneme. ([2]; 79)      

     Nietzsche píše o tzv. pasívnom vyhasínaní ako „anarchistickom vedomí“, ktoré je 

neschopné k akejkoľvek aktivite, lebo bojom proti ustanovenému a snahou o jeho prekonanie 

stratilo vlastnú kostru svojho myslenia, svoj vlastný základ a zmysel. Čím viac sa chcelo 

vonkajškového zbaviť, tým viac ho paradoxne vytyčovalo, pričom analógia hry síl a ich 

metafyzika je pri vnímaní tohto stavu naporúdzi. Kým sa sily pôsobiace na človeka kladú ako 

protichodné, vektorovo namierené proti sebe, nenastal ešte čas nových sebaartikulácií 

a nových rekonceptualizácií významových dištinkcií. Je to doba neodôvodneného pasívneho 

zotrvávania, reaktívneho prisluhovania, straty kompetencie k interpretácii a možnej alternácii, 

ak interpretáciu chápeme ako tvorbu rovnakú, ako keď umelec tvorí bez akýchkoľvek 

predštylizovaných vzorov, beztak však na matérii takej ako mu je vopred daná, ako ju nájde 

v surovom, neopracovanom a pasívnom stave prírody, ktorý je nadôvažok dôsledkom jej 

aktívneho pôsobenia. Interpretácia je teda aktivita nepoznajúca akékoľvek vzory ustanovenia 

svojej spôsobilosti, byť schopný interpretovať seba znamená teda byť k tomu spôsobilý 

a nájsť v sebe mohúcnosť k otočeniu vektorov síl vymedzujúcich človeka ako aktéra 

sebainterpretatívneho pýtania sa. Vôľa k moci je teda moc ako znovunájdená mohúcnosť 

k spôsobilosti, ktorá od jedného stavu silových pôsobností, ktoré sú protichodné, 

ustanovujúce ambiguitné tradičné myslenie dištinktívneho a vymedzujúceho charakteru, 

prechádza k stavu, kedy vektorové antipódy síl ustanovujúcich jeho pojem a obsah ako nový 

význam v priestore „iného“ obracia istým smerom. Takto prichádza k pozitívnemu zisteniu, 

že moc realizujúca sa mimo neho a doliehajúca na neho prostredníctvom tlaku z nánosov či 

slojov sociálneho, kultúrneho či hodnotového nadindividuálneho systému, je tou istou mocou, 

ktorá sa podujíma k introspekcii vlastných nárokov zostupujúc a odhaľujúc svoje 

najvlastnejšie a najintímnejšie zákutia aktívnych nárokov života, svoje afekty, pudy, 

náklonnosti a vášne rozpoznateľné v početnosti vlastných zlyhaní a ich evidencie. Tieto však 

na rozdiel od predošlého nadobúdajú pozitívny rozmer a ich deficit sa stáva pozitívnym 

splynutím s nárokmi života, ktorým sme náhle schopní povedať Nie. Rovnakú požiadavku 

precizuje vo svojej filozofickej antropológii aj Max Scheler, čím sa naša diskusia v žiadnom 

prípade nevychýlila z línie, ktorú nám poskytujú klasické koncepcie zakladateľov filozofickej 

antropológie. Prenikli sme totiž do najvnútornejšej skúsenosti so sebou samým, kde mimo 

akýchkoľvek sebakonceptualizácií, ktoré dimenzujú „panstvo sebaklamu“, náhle v sebe 
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dokážeme vypovedať o viditeľnom. Takéto sebauvedomenie má svoju novú hodnotu, hodnotu 

vytvorenú cez vlastnú skúsenosť so sebou v procese interpretácie zvecneného periférneho 

významu, ktorý doposiaľ fungoval v hodnotovom rastri tradičného myslenia. Odmietnuť 

predštylizované teda znamená interpretovať jeho význam cez skúsenosť so sebou samým, nie 

cez skúsenosť so svetom mimo nás. Nejedná sa tu teda o odmietnutie, ale skôr o schopnosť 

byť modifikatívnym činiteľom a zvestovateľom. 

     P. Sloterdijk vo svojej odpovedi na Heidegerrov „List o humanizme“ píše, že človek sa 

konštituoval ako individuum, na ktorého priamo doliehajú vplyvy jednak zbavujúce zábran, 

jednak však tieto zábrany vytyčujúce. Tieto vplyvy sa distribuujú v celku kultúry 

nerovnomerne, pričom v dejinách možno zhliadnuť ich zakladajúci dosah cez niektoré 

odlišnosti, ktoré naprieč individuálne ľudským vytyčujú charakter ľudského všeobecne, aby 

sa následne stali novou ideou reinterpretovaného humanizmu, v ktorom akýkoľvek nárok 

a záujem má svoj hodnotový ekvivalent v pozitívnosti vlastného nároku bytia, ktorý sa týmito 

nárokmi a záujmami ohlasuje. Bytie je aj sférou hodnotného a Heideggerov postoj proti 

kategoriálnemu vymedzeniu hodnôt chápeme ako nesúhlas s predštylizovaným, ktoré by sa 

malo chápať ako vnútorný zmysel náklonnosti a istého predporozumenia k nevyhnutne 

vonkajškovo danému. Každé pýtanie sa na zmysel bytia, ktoré je vlastnou aktivitou pobytu 

a jeho schopnosťou, je vlastne aj reinterpretáciou vonkajškovo významného, ktorému sa práve 

cez toto pýtanie dostáva samotného zmyslu. Týmto eviduje bytie ako nevyhnutnosť svojho 

vlastného pozadia a jeho umiestnenia v ňom, na druhej strane sa uvedomuje ako recipujúci 

a tlmočiaci jeho nárok. Odmietnutie predšylizovaného sa však u Heideggera nevymanilo 

z reaktivity, hoc pobyt aktívne tlmočí, v sebe zároveň reaktívne preberá vopred vzaté. 

U Heideggera sa vektory síl orientujú smerom von, preto je pre neho pojem človeka 

nepodstatný a podstatným sa stáva iba ako tlmočník nárokov bytia prostredníctvom Dasein-

analýzy. Aktivita nesmeruje k životu, ale k bytiu. Týmto sa nám zdá, že vytyčuje dve cesty 

následného filozofického záujmu vo všeobecnosti, čím sa však dotýka aj problému človeka.  

     Prvou je cesta analýz, ktoré zosúladili smer vektorov síl smerom do vnútra človeka, a ktoré 

umožňujú aktívnu reinterpretáciu človeka jeho sústredením do prieniku jeho vnútorných 

spôsobilostí a mohúcností s vonkajším nárokom moci, ktorá sa etablovala ako funkčný systém 

spravovania diskurzu, teda vôbec možnosti chápania seba, ktoré sú diskurzom vôbec 

umožnené a týmto až následne funkčné. Moc a nárok vonkajšieho teda na človeka dolieha 

tým viac, čím viac sa opiera o vlastnú skúsenosť a o vlastnú reinterpretáciu, čím sa viac 

ponára do vlastných aktívnych schopností. Vektor vonkajšieho a vnútorného teda mieri 

dovnútra a prejavuje sa jednak ako tlak či následná represia, jednak však ústi do analýzy 
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prežívaného, v ktorom sa produktívne spája dejinné, kultúrne a hodnotové (práca, jazyk, 

život) s vnútornými schopnosťami, spôsobilosťami či psychickými stavmi (Foucault). Druhou 

je cesta, ktorá vektorové pôsobenie smeruje von z človeka, a ktorá aktívne rozpoznáva iba 

v tlmočení nárokov samotného bytia. Pobyt kladúci si otázku po zmysle bytia sa teda 

prezentuje aj ako to, prostredníctvom ktorého sa sociálne v najširšom svojom zmysle slova 

stalo evolučne determinovaným, ktoré odhaľuje diferujúci pohyb nie-vedenia, ktoré zhliada 

človeka v jeho časení vo vopred vymeranom rámci náhodne intencionalizovaného (Derrida) 

     Základnou kategóriou a prínosom F. Nietzscheho, ktorý sám vyzdvihuje na piedestál jeho 

najvážnejšieho prínosu pre novodobú filozofiu, je kategória „negativity pozitivity“. Pre nás sa 

táto kategória stáva základým východiskom, na substráte ktorého sa snažíme orientovať 

a pochopiť súčasné filozoficko-antropologické koncepcie a problémy. Ocitnúť sa v pozícii 

„mimo dobro a zlo“ znamená jednak uznať negativitu ako nevyhnutný zdroj pre diskurzívne 

praktiky konštituujúce pravdu predmetu, jednak oslobodiť sa zo zajatia dvojznačnosti 

tradičného a nanovo interpretovať funkciu negatívneho a pozitívneho v modernej kultúre 

a v neposlednom rade dospieť k hre onoho späť odkazujúceho pohybu, v ktorom pravda 

predmetu môže vymedziť pravdu diskurzu a naopak pravda diskurzu rekurujúco pravdu 

predmetu. Kouba dodáva, že „uchopiteľná pravda sa podľa Nietzscheho nikde nevyskytuje 

a nemôže byť proste nachádzaná: rodí sa v aktívnom procese uchopovania, musí byť vybraná, 

zhrnutá, vytvorená interpretáciou, musí byť niekoho dielom.“ ([7]; 204) Predmetným 

hľadiskom sa v našom záujme stáva otázka človeka a jeho pochopenia. Foucault tieto 

vymedzenia označuje ako analýzy pozitivistického a eschatologického typu, keď uvádza, že „ 

...buď je základom a modelom tohto pravdivého diskurzu empirická pravda, ktorej prírodnú 

a historickú genézu podáva, a potom dostávame analýzu pozitivistického typu (pravda 

predmetu predpisuje pravdu diskurzu opisujúceho jej vznik; alebo pravdivý diskurz anticipuje 

pravdu, ktorej prírodnú stránku a históriu určuje, vopred ju načrtáva a z diaľky podchytáva, 

a vtedy dostávame pravdu eschatologického typu (pravda filozofického diskurzu vytvára 

vznikajúcu pravdu).“, pričom „ ...diskurz, ktorý chce byť empirický  i kritický, musí byť 

zároveň pozitivistický i eschatologický; človek sa v ňom objavuje ako redukovaná a zároveň 

zasľúbená pravda.“ ([3]; 327) Z toho vyplýva, že človek recipujúc svoju aktuálnu pravdu 

vlastnej fakticity, je v akte transcendovania svojej prítomnosti, v ktorej sa vidí ako 

redukovaný, pričom pravdou jeho momentálnosti sa stáva akt sebavyhliadávania 

v sebaprekračujúcom časení. Tento motív až nápadne pripomína Nietzscheho podobentvo 

človeka k mostu, keď sa pýta: „Po akom moste kráča teraz do budúcnosti prítomnosť? Aká 

nutnosť núti vysoké skloniť sa k nízkemu? A čo prikazuje aj najvyššiemu rásť ešte vyššie?“           
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([8]; 134) 

     F. Nietzsche veľmi originálne rozpoznáva negativitu ako dôsledok pozitivity, až cez 

konfirmáciu vlastných životných nárokov, cez neustále vyrovnávanie sa s vektormi 

vonkajškovo odcudzeného života vo formách spoločenského vedomia a inštitúcií a ich 

zarovnania do rovnakého smeru ich pôsobenia, dospieva k názoru, že negativita je nadbytkom 

pozitivity a realizuje sa v individuálnych rozhodnutiach rovnako ako v dejinných systémoch 

nastupujúcej moderny. My len dodávame, že vzťah týchto premenných vo svojej možnosti 

prezentuje cez koncepciu nadbytku aj v dejinnom a to podľa následnej schémy. Moderna je 

pochopená ako tendencia, ktorá umožnila človeku vhľad do seba samého, Foucoultovská téza 

reštriktívnych praktík vlastne legitimizovala tento pohľad a otvorila nové uši, ktorým sa tieto 

ústa stali zrozumiteľné a vo svojom nároku odôvodniteľné. Schopnosť povedať Nie ako 

vyslovenie razantného nesúhlasu sa vykryštalizovalo ako legitimizovanie pozitívneho, pričom 

táto negácia koexistuje v ňom a profiluje sa ako jeho nadbytok. Je to vlastne zdvojená 

negácia, negácia negácie, ktorá vyústila do afirmatívnej pozitivity samotného vedenia, 

v ktorej sa negativita udomácňuje ako jej nadbytok, teda prichádza či vyvstáva spontánne pri 

intenzifikácii afirmujúceho či pozitívneho. Deleuze v tejto súvislosti píše, že „afirmovať 

neznamená niesť, prijímať náklad toho, čo je, ale oslobodzovať, zbavovať tiaže to, čo žije. 

Afirmovať znamená odľahčovať: nie zaťažovať život váhou vyšších hodnôt, ale tvoriť nové 

hodnoty, ktoré by boli hodnotami života a urobili by život ľahkým a aktívnym. Tvorenie vo 

vlastnom zmysle existuje len potiaľ, pokiaľ neoddeľujeme život od jeho možností 

a využívame jeho prebytku, aby sme objavovali nové formy života.“ ([1];320) Bytie nie je nič 

iné ako žitie a samotné bytie je „afirmácia ako predmet afirmácie.“ (Tamtiež; 322) Pozitívne 

vedenie je celkom určitého cogita, pričom jeho nadbytok je tým, čo je nemyslené v ňom a na 

ňom a čo sa vo svojej podstate neočakáva, nanajvýš zhliada v profetickom charaktere istých 

antropologických analýz. „Človek, pretože je empiricko-trancendentálnou dubletou, je tiež 

miestom nepoznania – toho nepoznania, ...ktoré mu umožňuje obnoviť svoju celistvosť na 

základe toho, čo mu uniká. Moderné cogito chce čo najväčšmi zvýrazniť rozostup, ktorý 

oddeľuje i spája sebauvedomené myslenie a tú časť myslenia, ktorá má korene v nemyslenom, 

musí preskúmať, zdvojiť a explicitne reaktivovať skĺbenie myslenia s tým, čo v ňom, okolo 

neho a pod ním nie je myslením, no zato mu nie je cudzie v zmysle nezredukovateľnej 

a neprekročiteľnej vonkajškovosti.“ ([3]; 330-331) 

     Tradičné myslenie či kresťanská éra je charakteristická rozvrhom empirického 

a transcendentálneho, teda buď ako absolutizácia pozitívneho a vytesnenie negatívneho alebo 

naopak. Keďže kresťanské vedomie je morálnym vedomím, profiluje takéto rozčlenenie 
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absolútne dobrého Boha na jednej a hriešneho človeka na druhej strane. Jednotlivé vlastnosti, 

skúsenostne dané a rozpoznané, sú pohybom miery ukrojujúcej buď z pozitivity alebo 

negativity vytyčujúc týmto zlé alebo dobré konanie. V predkresťanskom období sa negativita 

chápe ako deficit pozitivity, Platónov boh je tvorcom iba dobrých vecí a človek je voči 

tomuto dobru iba deficitom. V dejinách myslenia v období po akte transmutácie 

(prehodnotenia) sa negativita chápe ako deficit pozitivity (antika, renesancia), negativita ako 

opozitum pozitivity (tradičné kresťanské myslenie, transcendentalizmus) a napokon negativita 

ako nadbytok pozitivity (moderna). V nihilistickom stave kultúry, ktorý je charakteristický 

pozitívnym pritakávaním negativite sa v dejinách myslenia prejavuje pozitivita ako deficit 

negativity (pohanstvo), pozitivita ako opozitum negativity (empirizmus, racionalizmus) 

a pozitivita ako nadbytok negativity (postmoderna). V tomto ohľade sa prínosným javí 

možnosť preskúmať funkčnosť arbitrárnych perspektív kotvených v priestore ambivalentného 

nazerania hlavných kultúrných tendencií, ktoré podľa nášho názoru majú svoje rezonujúce 

dôvodenia aj vo Foucaultovských epistematických štruktúrach ako invariantoch samotného 

vedenia. Všetky tu predostreté tendencie majú bytostný dosah na pochopenie a definovanie 

človeka v priestore myslenia moderny, modernej kultúry a súčasných koncepcií, ktoré 

prinášajú nové výzvy. Hoc Nietzscheho a Foucaultova optika nazerania spoločných 

problémov nie je zhodná a toto je badateľné najmä na subtílnych odlišnostiach v chápaní 

ústredných pojmov vnútorného a vonkajšieho, je nesporné, že pre našu charakteristiku 

profilácie základného a hybného predikátu antropologickej témy, aktuálnej a precizovanej 

v súčasnej filozofii o človeku, je marginálna a indiferentná. 

     Nové pohľady modernej racionality nachádzajú v človeku prvok nestability až revolty. 

Nekladieme si však otázku, či je táto revolta opodstatnená, kladieme si za cieľ ukázať, akým 

spôsobom a na akých úrovniach sa nám v dnešnom vnímaní človeka prezentuje. Pod 

termínom revolta rozumieme prísne filozoficky chápané panstvo pojmu nad bytosťou, cez 

ktorú sa človek stáva predovšetkým pojmom a ako s pojmom, teda vlastne ako s vecou je 

dovolené - alebo skôr sa všeobecne anticipujúc očakáva a žiada takéhoto dovolenia - 

manipulovať s ním v zmysle, ktorý stráca nárok akokoľvek prezentovaného a dejinne sa 

vytvorivšieho humanizmu. Presvetľujeme a nastoľujeme tu také témy ako biomedicínsky 

hazard a génové manipulácie, hlboko zasahujúce do organických vlôh človeka, kedy vzniká 

onen revoltujúci paradox, v ktorom však tento krát nerevoltuje bytosť proti pojmu, ale pojem 

proti bytosti. Celý diskurz humanizmu, aspoň interpretovaného v jeho klasických intenciách, 

sa náhle rúca. Teoretickým východiskom takéhoto stavu je, že sme predbehli vývin pojmu a 

nestihli jeho kritiku v období nástupu postmodernizmu až transmoderny. Nezastihlo nás totiž 
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nič tak rezonujúce a hlasné, ako boli svetové vojny a iné historické monštruóznosti. 

Pozbavení akejkoľvek pocitovosti pod vplyvom „panstva neobyčajných nárokov“ a v nástupe 

neuzemniteľnej nedostatkovosti v intenzifikácii dopytu po kultúrnych statkoch a pozitivite 

vedenia, táto nevytušená monštruóznosť náhle presvitá cez naše životy a stáva sa 

každodennou. Pod jej vplyvom a pod rovnakým vplyvom viacerých iných koexistujúcich 

okolností, ocitáme sa pred prahom modelov „asymetrickej zodpovednosti“ (Habermas). 

Nielen, že sa zodpovednosti prenášajúc ju na inštitúcie zbavujeme, rovnako začíname 

disponovať mocou, kedy zodpovednosť iného, hoc iba anticipovaného hráča sociálnej hry 

budúcnosti, uchopujeme do vlastných rúk a inhibujeme takto vôbec jej možnosť pre iného. 

V tomto prípade sa stávame svedkami radikálnej kritiky, ktorej sa dopúšťa moderná doba 

svojou pozitivitou vedenia na komunikatívnej racionalite ako základnej koncepcii J. 

Habermasa. 

     Habermas píše, „ že ak ...niekto za druhého činí nezvratné rozhodnutie, ktoré hlboko 

zasahuje do jeho organických vlôh, je (týmto) obmedzovaná symetria zodpovednosti, ktorá 

v zásade existuje medzi slobodnými a rovnými osobami.“ ([5]; 22)  Funkciu kompenzácie tu 

rozoznávame práve v nadbytku vedenia, ktoré umožňuje aktívne dimenzovať biologickú 

podstatu človeka, pričom týmto aktívne rezignuje na nepoznané sociálne atribúty, voči ktorým 

nemá kompetenciu. Veda si teda kladie nárok kompenzovať nepoznanú sociálnu výbavu 

a interagujúcu situovanosť absencie sociálnej komunikácie medzi rovnocennými bytosťami 

cez intenzifikáciu organickej vybavenosti, ktorá sa kladie ako dostatočná pre biologickú 

bytosť, nie však pre sociálny pojem človeka. Týmto smerujeme k chápaniu rôznych 

vybaveností modernej kultúry, s ktorými človek akosi neabsenčne vystupuje, ak hľadá 

a interpretuje svoje miesto v nej, rovnako zasahujúc priestor morálky a etiky, presahovanie 

techniky do ľudského bytia a odcudzenie ľudského v najnovších filozofických koncepciách 

filozofie kompenzácií cez celú škálu atribútov modernej kultúry, ktoré spôsobujú úpadok do 

rezignácií či tvorbu výrokov vágnych argumentačných relevancií, ak sa náhle človek nezvláda 

orientovať a nedokáže aktívne selektovať medzi množstvom informácii tvoriacich celok 

vedenia kultúry, ktorého faktoriál a dostupnosť ho reaktívne pohlcuje. V tejto súvislosti 

a vzhľadom na praktické implikácie uvedeného problému Habermas uvádza, že „prvotná 

filozofická otázka, čo je ´správny život´, sa dnes znovu nastoľuje ako otázka všeobecne 

antropologická“ s ohľadom na jeho pozíciu, ktorú preberá od Aabyeho Kierkeggarda, a ktorú 

charakterizuje ako „Selbstseinkınnen“ (schopnosť byť sebou samým).  ([5]; 23, 13) 

Nietzscheho replika na túto schopnosť, ktorá sa zanáša a spravuje diskurzom a cez neho 
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dostupným vedením nám hovorí, že „sám seba objavil (ten), kto povie: Toto je moje dobro 

a zlo!“ ([8], 138)  

     Ak píšme o dostupnosti, máme na mysli predovšetkým reaktívne infiltrovanie množstva 

informácií a vedenia, ktoré je produkované, lebo môže a je reaktívne či pasívne prijímané. 

Kompenzuje sa totiž to najpodstatnejšie z človeka a síce jeho aktívne Ja, pojem tvorivosti, 

teda „starej filozofickej“ bytnosti samotného Ja. Človek tvorí seba samého nie 

prostredníctvom vlastných duchovných aktov, ale upadajúc do tejto nekompetentnosti, 

reguluje svoje duchovno cez obrazy masovej kultúry globalizácie, masmediálneho ošiaľu a 

straty kultúrnej preferencie v bezhlavosti kozmopolitného, t.j. stráca referenčnosť autokreácie, 

netvorí a neodhaľuje seba v ním tvorenom, lež opája sa vonkajškovo produkovaným a 

prispôsobovaním seba tomuto produkovanému jeho bezhlavou afirmáciou v akte stotožnenia 

sa a nekritického prijatia (Lyotard). Súčasný človek kompenzuje seba cez tie aspekty 

modernej kultúry, ktoré v hlásanej pozitivite vedenia nie je schopný aktívne poňať. To, čo 

pred tým nebolo k dispozícii a čo vyžadovalo vnútorné pnutie, aby sa stalo dostupným ako 

podstatné pre rozširovanie individuálneho vedenia a selekcie cez vlastný záujem a výberovú 

predštylizáciu rámcov individuálne podstatného vedenia, teda vedenia toho, čo je pre nás 

dôležité prijať a na čo sa svojími schopnosťami napokon máme zamerať, sa dnes stráca v 

ponuke nie-podstatného, ktorá sa stáva nezvládnuteľnou neprehľadnosťou masového 

(Marquardt). Človek teda reaktívne ponúka seba do hry neautentického, rozpoznaného na 

pozadí tenzie kultúrneho a individuálneho. Individuálne sa míňa, čo znamená, že sa aktívne 

kompenzuje ako nadbytok pozitívneho, ktorý generuje stratu individua pred sebou samým, 

vlastnú negativitu človeka ako jeho neautenticitu. Rámec vedenia a informačná doba bohatá 

na zvýznamňovanie nie-podststného (nie-zmyselného), spôsobuje nečitateľnosť modernej 

kultúry, zároveň však nečitateľnosť indivídua  v sebe samom a pred sebou samým. Novou 

rekonceptualizáciou Nietzscheho reaktívneho stávania sa v našej optike zhliada filozofia 

kompenzácií  a na ňu nadväzujúce diskusie.   
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