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INDETERMINIZMUS A JEHO DÔSLEDKY 

V DIELE WILLIAMA JAMESA 
 

Juraj ŽIAK 

 
„Vyskytujú sa teda prípady, keď skutočnosť nemôže vôbec nastať, pokiaľ 

neexistuje predbežná viera, že nastane. A tam, kde viera v skutočnosť ju 

môže naozaj pomôcť vytvoriť, by bolo zvrátenou logikou tvrdiť, že viera, 

predbiehajúca vedecký dôkaz, je tým ‚najspodnejším druhom nemravnosti‘, 

do ktorej môže mysliaca bytosť upadnúť.“ 

(William James: Vôľa Veriť) 

redmetom tejto štúdie je predpoklad indeterminizmu v myslení a filozofickej tvorbe 

amerického pragmatistu Williama Jamesa. V svojich esejach a štúdiách, ako napr. Vôľa 

veriť; Veľkí ľudia, veľké myšlienky a prostredie (Great Men, Great Thoughts, and the Envi-

ronment), Dilema determinizmu (The Dilemma of Determinism) a iné, sa James vyjadruje 

k problematike determinizmu, keď ho koncipuje ako určitý racionálny konštrukt aplikovateľ-

ný na skutočnosť sveta. Svet ako ho vnímame a vysvetľujeme, podľa Jamesa, vzniká určitou 

racionalizáciou skutočnosti. Táto racionalizácia predpokladá (I) ľudskú snahu o pochopenie 

a poznanie skutočnosti a (II) „plastický“ charakter sveta. Svet sa nám totiž ukazuje vo veľkej 

miere plastický, teda prispôsobivý voči požiadavkám našej racionality. Keďže podľa exter-

ných kritérií nemôžeme určiť ani dokázať, či je determinizmus alebo indeterminizmus vhod-

nejší pre naše ponímanie skutočnosti, je potrebné hovoriť o dôsledkoch, ktoré tieto dve proti-

chodné uchopenia sveta znamenajú. Tento článok preto sleduje obe uvedené myšlienkové lí-

nie. 

Podľa F. C. S. Schillera (2005, s. 395 – 396), je determinizmus nevyhnutný postulát vedy, 

a ako taký má morálny charakter, je to povzbudenie, uvažuje Schiller, avšak nie je to zjavenie, 

odhalenie pravej podstaty skutočnosti. Tak aj, predpokladáme, indeterminizmus je určitým 

postulátom, a aj keď ho James uprednostňuje vzhľadom k určitým metódam a cieľom súčas-

ného myslenia a doby, neobhajuje tak ontologický princíp vyjavujúci pravdu o podstate sku-

točnosti. Ak je teda požiadavka našej racionality vnímať svet cez prizmu determinizmu, vy-

plýva z toho pre nás určitý súbor dôsledkov v našom chápaní a reflektovaní skutočnosti. Tak 

aj racionalita indeterminizmu vytvára v mysli a kognitívnej schopnosti človeka predpoklady 

k uchopeniu skutočnosti určitým spôsobom, ktorého funkčnosť potvrdená v konkrétnej skúse-

nosti z hľadiska pragmatizmu predstavuje hlavné kritérium pravdivosti. James píše: „Funk-
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čnosť, ktorú idey musia mať, aby boli pravdivými, znamená konkrétnu fyzickú alebo dušev-

nú, skutočnú alebo možnú funkčnosť; túto funkčnosť musia idey jedna po druhej potvrdzovať 

v konkrétnej skúsenosti“ (James in Mihina – Višňovský, 1998, s. 224). 

Otázka determinizmu, resp. indeterminizmu v pragmatistickej tradícii a diele Williama Ja-

mesa zahŕňa pomerne široký rámec problematík. Predmetom tejto štúdie je predpoklad inde-

terminizmu v troch problematických rovinách filozofického vyjadrenia. Je to (I) v kontexte 

úvah o charaktere sveta a skúsenosti v rámci Jamesovho koncipovania radikálneho empiriz-

mu, (II) v kontexte úvah o sociálnej evolúcii, sledujúc argumentáciu proti koncepciám sociál-

neho determinizmu v práci Veľkí ľudia, veľké myšlienky a prostredie, a nakoniec (III), táto 

štúdia sleduje dôsledky vyplývajúce z prijatia koncepcie indeterminizmu v sfére náboženstva 

a religionizmu, ktoré u Jamesa rezonuje predovšetkým v pojme sociálneho a náboženského 

meliorizmu. 

Základným bodom, v ktorom sa Jamesov radikálny empirizmus odlišuje od tradície klasic-

kého anglického empirizmu, ako ho prezentovali napríklad D. Hume a J. Locke, je moment 

reálnosti vzťahov, ktoré spájajú objekty skúsenosti, respektíve skúsenosti samotné. James po-

važuje každý element skúsenosti za reálny a kauzálne väzby nefigurujú v jeho koncepcii len 

ako predmety zvyku. Tak ako vnútorné sily objektov, tak aj vzťahy (vrátane vzťahov kauzali-

ty) medzi objektmi samotnými sú skutočné, nie sú niečím vykonštruovaným v mysli, nie sú to 

len relácie, ktoré vznikli funkciou jazyka spájať idey. James, ako predkladá Roth (1993, s. 48; 

vl. preklad) „... pojíma vzťahy nielen medzi ideami, ale aj medzi objektmi.“ Nominalizmus, 

ktorý je Jamesovi pripisovaný sa tak v intenciách tohto článku nepotvrdzuje, práve naopak, 

tak ako Robert J. Roth v svojom diele Britský Empirizmus a Americký Pragmatizmus: Nové 

Smery a Zanedbané Argumenty [British Empiricism and American Pragmatism: New Direc-

tions and Neglected Arguments], tak aj v tomto článku pristupujeme k filozofii W. Jamesa 

skôr cez prizmu realizmu. 

Otázka determinizmu súvisí v tejto súvislosti s momentom reálnosti kauzálnych vzťahov 

a možnosti ich predpokladu. Vcelku ide o problém, ktorý v komunikácii medzi pragmatistom 

a britským empirizmom rieši už Peirce. Argumentuje totiž v opozícii k Humovi, že v ob-

jektoch existujú skutočné sily. Predpoklad nemožnosti rozpoznania nevyhnutného vzťahu1 Pe-

irce týmto neprijíma. Už samotná Peircova verzia synechizmu,2 prítomná v jeho filozofii 

predpokladá interakciu a kontinuitu ako základ celej skutočnosti, preto nemožnosť rozpozna-

                                                 
1 Necessary connection – vzťah medzi silami a kvalitami objektov, ktorý umožňuje kauzalitu. 
2 Synechism – Peirceov pojem pre tendenciu považovať kontinuitu za ideu prvotného významu vo filozofii. 
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nia vzájomných vzťahov medzi predmetmi by viedlo v jeho ponímaní k nemožnosti poznania. 

Pragmatizmus, ako Peircov aj Jamesov, odmieta predpoklad empirizmu – obzvlášť prítomný 

u Huma – že poznanie zaručuje vzájomný logický vzťah medzi ideami, a že na objasnenie 

kauzality medzi objektmi postačuje pojem zvyku. Peirce, a to preberá aj James, považuje za 

samozrejmé, že za určitých okolností určitý objekt prejaví svoju kapacitu, svoju silu a kvalitu. 

Humov predpoklad, že si nemôžeme byť istí o akejkoľvek kauzálnej spätosti, pretože nepo-

známe vzťahy medzi kvalitami a silami objektov, v pragmatizme nenachádza uplatnenie. Ten-

to odklon od tradície empirizmu – od tradície, z ktorej pragmatizmus čerpal mnohé podnety – 

ústi v Jamesovej filozofii do koncepcie známej ako radikálny empirizmus. 

Vráťme sa ale späť k momentu predpovedateľnosti. Určité objekty v určitých reláciách 

k iným objektom vykazujú predpovedateľné kvality, avšak v svojej komplexnosti sa svet do 

veľkej miery javí ako kontingentný. V určitom zmysle svet kontingentný je, avšak je tu dom-

nienka, že kontingenciu je potencionálne možné objasniť objavením relácií a komplexných 

vzťahov v určitom horizonte. Ako poukazuje James (1880, s. 443), je to vždy len určitý cyk-

lus, respektíve horizont udalostí, ktorý individualita vníma skrze svoju skúsenosť. Nielenže 

takto prispôsobuje vysvetlenie sveta požiadavkám svojej racionality, sám ohraničuje kohe-

rentný rámec súvislostí v snahe nachádzať v ňom zmysluplnosť a logiku. Veľkú časť relácií, 

dôsledkov a súvislostí sa tak ľudskej poznávacej schopnosti nemôže podariť odhaliť. Ide tu 

o dva faktory. O I. poznávaciu schopnosť, a hlavne o II. konkrétnu, partikulárnu skúsenosť 

jedinca nachádzajúceho horizonty súvislostí a podnecujúceho ich interpretáciu. Kontingentné 

je teda do istej miery aj to, čo je skúsenosťou nepostrehnuteľné, nereflektovateľné. Takto sa v 

otázkach determinizmu a indeterminizmu nestačí vyjadriť k charakteru sveta a epistemologic-

kému rámcu. Na otázku, čo je hybnou silou ľudských dejín a spoločností, ktoré faktory pod-

mieňujú a determinujú do akej miery a aké oblasti, ktoré pohyby sú kontingentné a ktoré ne-

vyhnutne vyplývajúce z okolností – na tieto a podobné otázky je možno ľahšie dať odpoveď 

idealistickej filozofii odvolávajúc sa na sféru ne-ľudského, transcendentného. Avšak pre 

pragmatizmus, ktorý sa snaží odhaľovať reálne a konkrétne príčiny a dôsledky je to práve so-

ciálna oblasť, kde sa odohrávajú a reflektujú pohyby takéhoto charakteru. Otázky, ktoré boli 

spomenuté odkazujú filozofiu pragmatizmu k sfére ľudského a sociálneho. Problematika kau-

zality vzťahov a vnútorných síl predmetov sa preto transformuje na problematiku ľudskej pô-

sobnosti ako kauzálnej sily. 

Ako poukazuje Hammer v svojom diele Americký Pragmatizmus: Religiózna Genealógia 

(American Pragmatism: A Religious Genealogy) (Hammer, 2003, s. 141) Peirce a James, aj 

keď sa v mnohom ich myslenie líši, predpokladajú zámer a „účelnosť ľudského konania ako 
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skutočný element sveta“. Cieľavedomosť ľudského konania nie je „element redukovateľný na 

epifenomén účinnej kauzality,“ je to významný faktor, ktorý treba pri úvahách o kauzalite 

a determinizme brať do úvahy. Zámernosť ľudského konania James vysvetľuje cez prizmu 

individualizmu ako vnútorný impulz, na rozdiel od psychológa Wilhelma Wundta, ktorý účel-

nosť ľudského konania poňal ako sociálny koncept. Zatiaľčo teda Wundt, ktorým sa James 

necháva ovplyvniť v psychológii snáď najviac, predpokladá účelnosť ako úvod do sociológie, 

James inklinuje k individualizmu tak ako v psychológii tak aj vo filozofii, a presadzuje tak 

individualizmus aj v sociálnom myslení. 

Oponujúc Spencerovi a jeho sociálnej teórii, teda evolučne a deterministicky orientovanej 

koncepcii sociálnych pohybov v historických dejoch, vyzdvihuje James v článku Veľkí ľudia, 

veľké myšlienky a prostredie individualitu ako faktor dejinných a spoločenských procesov. No 

úplnú autonómnosť a zámernosť individuality v tomto procese jej nepripisuje. James (1880, 

s. 441 – 459) vníma individuality ako dáta, s ktorými sa musí každý sociológ vyrovnať. Ako 

dáta James uvádza individuality v kontexte snahy vyjadriť produkciu, teda príčinu objavenia 

sa „veľkých osobností“, géniou doby, ako neadekvátnu a nedosiahnuteľnú oblasť skúmania 

sociálneho filozofa. Sidney Hook poukazuje na fakt, že je to ten moment, ktorý najmarkan-

tnejšie delí koncepcie sociálnych deterministov ako boli Hegel a Spencer, alebo dokonca 

Marx, od Jamesa; je to moment objasnenia procesu produkcie, zjavu a pôsobenia veľkých in-

dividualít, hrdinov, vodcov a mysliteľov, ktorý je v koncepciách sociálneho determinizmu ob-

jasnený na pozadí prejavu absolútneho ducha, historickej nevyhnutnosti. James – napĺňajúc 

Wittgensteinovo krédo, „O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať“ – vidí rolu sociálneho 

filozofa v tom, že sa má, nasledujúc Darwina, pýtať túto fundamentálnu otázku: „Ako ich 

(géniov a veľké osobnosti) prostredie ovplyvňuje, a ako oni ovplyvňujú prostredie“ (James, 

1880, s. 450; vl. preklad). 

Súhra dvoch faktorov, individuality a prostredia, vplývajúc navzájom jeden na druhého, 

spoluvytvárajú rámec neustále sa kumulujúcemu a meniacemu prúdu skúsenosti, ktorá dáva v 

každom momente podmienky a podnety k tendencii a vývoju mnohými potencionálnymi 

smermi. V tomto momente je nepostihnuteľnosť príčin generujúcich rozmanité dôsledky ob-

jasnená v hodnote a hybnej sile individuality ako manifestácie ľudského. Vôľa, čin, pragma 

vo fundamentálne pluralistickom a v mnohých ohľadoch podľa Jamesa aj iracionálnom uni-

verze sa stávajú „nástrojom dieľne bytia“, ktoré sa dotvára po častiach. Jednotlivé časti sveta, 

rozvíjajúc sa per se, vznikajú z aktuálnych možností a potencií konajúceho človeka, ktorý sa 

vždy nachádza v určitej dobovej spoločnosti – v určitom socio–kultúrno – historickom rám-

covom kontexte ovplyvňujúcom jeho obzory a konkrétne činy, pre ktoré si on sám vytvára 
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miesto. Nielen v tomto momente vidieť podobnosť a vzťah Jamesovho pragmatizmus k her-

meneutike. Ako poukazuje Nicholas H. Smith (1997, s. 35; vl. preklad): „... koncept kontin-

gencie dômyselne usporadúva stupne hermeneutického myslenia vo viacerých stupňoch.“ Ak 

domnienkou niektorých interpretácií skutočnosti je, že vec možno uchopiť neutrálnym meto-

dologickým a procedurálnym zdôvodňovaním, alebo ho dosiahnuť ideálnym transcendentál-

nym vedomím, hermeneutické myslenie trvá na tom, argumentuje Smith, že skutočné poro-

zumenie predmetu či situácie nemôže byť koncipované v predstihu, bez styku a skutočného 

spojenia s kontingenciou reality. Takisto seba-interpretácia individuality podlieha kontingencii 

vo voľbe spomedzi bohatej plurality možností. James v tomto zmysle v náhodilosti a nepred-

vídateľnosti diania obhajuje individualitu a jej ľudský prínos pre univerzum potencií a kon-

tingencií. Objasňuje obojstrannú, permanentnú, neustále sa v svojich možnostiach a formách 

tvorivo uskutočňujúcu interakciu individuality s okolím. 

Čiastočne je teda Jamesov útok proti determinizmu útokom proti povahe a funkcii metafy-

ziky. Metafyzický predpoklad sveta ako celku, ktorý v sebe nemôže potenciálne obsahovať 

nesúrodé časti, nie je v zhode s Jamesovým individualizmom a meliorizmom. Jamesov zámer 

vnímať v skúsenosti to, čo je konkrétne, individuálne a partikulárne cez prizmu pluralizmu 

rezultuje v predpoklad nemožnosti reflektovať všetky platformy vzťahov a relácií, berúc do 

úvah svet ako celok, predpokladajúc univerzálnu metódu, nerešpektujúc kontingenciu dobo-

vého prostredia. Preto tam, kde chce filozof pozorovať reálnu kauzálnosť, nie však predpo-

kladať nevyhnutnosť determinizmu, musí ako ľudská bytosť zúžiť svoje obzory na konkrétnu 

skúsenosť, respektíve skúsenosti a vzťahy medzi nimi. Z pragmatistickej pozície si nemôže 

dovoliť, domnievame sa, odmietnuť ani možnosť, že to, čo vnímame ako kontingentné, je čas-

to len nepostihnuteľné, nereflektované, či dokonca nereflektovateľné v intenciách racionality, 

ktorú aplikujeme na vnemy „čistej skúsenosti“. Teda, ako predpokladá aj hermeneutika, náš 

obzor sa roztvára v prítomnosti kontingencií doby, a interpretácia tejto kontingencie podlieha 

do veľkej miery – dodáva zároveň pragmatizmus – od taktiež kontingentnej voľby seba – in-

terpretácie, voľby metafory ako racionality, ktorou interpretuje človek svet a samého seba. Je 

to hermeneutický kruh, ktorý sa však v Jamesovom podaní špirálovito posúva v závislosti od 

toho, do akej miery, a v akom horizonte je interpretácia kontingencie schopná brať do úvahy 

reálne vzťahy medzi predmetmi a skúsenosťami. Fenomenálne je teda pochopiteľné v rozlič-

nej možnej miere, a závisí od génia individuality, do akej miery je schopná byť vnímavá ku 

konkrétnosti žitého momentu. Každopádne teda, odpoveďou na kontingenciu, ako píše Ri-

chard Bernstein (1998, s. 154; vl. preklad) nemá byť „zúfalstvo, nespútaný relativizmus alebo 

útek k novým absolútnam“. Má to byť „naša úloha – a je to náročná a nikdy nekončiaca úloha 
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– [...] žiť s touto kontingenciou, odpovedať na nové konflikty a krízy, ktoré sa objavujú v na-

šich každodenných životoch tak inteligentne ako vieme.“ 

Takto môžeme v intenciách Jamesovho pragmatizmu veľké, silné individuality alebo 

v termínoch Rortyho, silných básnikov, poskytujúcich nové metafory, vnímať ako faktory so-

ciálneho vývoja, v ktorých sa zbiehajú línie a siločiary potencií ako v gordickom uzle, ktorého 

pôvod a smerovanie sféra sociálnej filozofie nemôže – odmietajúc určitý druh metafyziky – 

obsiahnuť. Sociálna filozofia pragmatizmu v Jamesovom ponímaní však vidí rezultát, vidí akt 

a čin, ktorého dôvody nachádza v sfére ľudského, a ktorého dôsledky menia sféru sociálneho 

v rozličnej miere intenzity, čo do šírky, i hĺbky spoločenskej diverzifikácie. James tak rozlišu-

je dva faktory sociálnej evolúcie: 

„A tak je sociálna evolúcia výsledkom interakcie dvoch plne odlišných faktorov – indivídua, ktoré odvo-

dzuje špecifické nadanie z hry fyziologických a infra-sociálnych síl, no nesúc všetku silu iniciácie a pô-

vodu vo svojich rukách; a, po druhé, sociálne prostredie, so svojou silou adoptovania alebo odmietnutia 

tak ako indivída tak aj jeho nadania.“ (James, 1880; vl. preklad). 

Dostávame sa k tretej časti referátu. Čo sa týka religióznej skúsenosti, tá v Jamesovej filo-

zofii vystupuje ako psychologicky významný faktor, ktorého vysvetlenie a objasňovanie po-

mocou vedeckého skúmania, je podľa Jamesa nielen možné, ale aj potrebné. Ako poukazuje 

Taylor (1996, s. 64), James videl možnosť objektívne a vedecky skúmať náboženskú skúse-

nosť, keďže predpokladal existenciu rovnakých psychologických mechanizmov, ktoré v indi-

viduálnej skúsenosti produkujú skúsenostnú rozmanitosť a nepredpovedateľnosť. Kontingen-

cia ako náš spôsob opisu jedného z fenomenálnych aspektov skutočnosti tak podlieha určitým 

štruktúram, ktoré môžeme objasňovať a nazerať. V tomto prípade sú to psychologické me-

chanizmy. Dalo by sa uvažovať v tejto súvislosti uvažovať aj o kvalitách? Toto je domnienka, 

na ktorú u Jamesa nenachádzame jednoznačnú odpoveď. V prípade, že psychologické mecha-

nizmy považujeme za funkcie, ktorými v prúde „čistej skúsenosti“ rozpoznávame určitý druh 

kvality, ktorú do skutočnosti vnášame, je táto domnienka možná. Kvality ako solidarita, krása, 

cnosť, mier, dobro, mravnosť sú síce, ako ich poníma Rorty, metafory, kontingentne objavujú-

ce sa opisy skutočnosti, respektíve opisy vzťahu človeka ku skutočnosti, no sú zároveň pre-

javmi špecificky a konkrétne ľudského. Je to manifestácia ľudskej tvorivosti a činorodosti. Aj 

keď nie ako transcendentne zjavené kvality, tieto hodnoty pomáhajú človeku zjednotiť a in-

terpretovať seba vo vzťahu k okoliu, a tak následne, v závislosti od miery interpretácie seba 

na prostredie kauzálne vplývať. Podľa Rortyho (Rorty in Gál – Marcelli, 1991, s. 236) však, 

ak príjmeme „ideu solidarity za náhodný a šťastný výtvor modernej doby ... nebudeme ako 
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náhradu za náboženstvo potrebovať filozofický výklad liečivej a jednotiacej sily, ktorá pôsobí 

tak, ako voľakedy pôsobil Boh.“ Tu sa predpoklady kontingencie a indeterminizmu Rortyho 

a Jamesa dostávajú k bodu rozchodu. James považuje potrebu objasňovať mnohorozmernosť 

náboženskej skúsenosti ako interpretácie skutočnosti, keďže tu podľa neho tu existuje potreba 

filozofického výkladu liečivej a jednotiacej sily vypovedajúcej do veľkej miery o kauzálnej 

spätosti človeka a jeho kultúry. Argumentujúc v prospech meliorizmu tak James schvaľuje 

takzvané, ako ich Rorty nazýva, „hlboké metafyzické potreby“, keďže ich jednotiaca funkcia 

v mnohorozmernej skúsenosti iniciuje a stimuluje jedinca ku konaniu, a potenciálne aj k roz-

šíreniu schopnosti reflektovať rozličné cykly a horizonty udalostí. 

 

ZÁVER 

Analýzou predpokladu indeterminizmu v diele Williama Jamesa sme sa snažili poukázať 

na nasledovné skutočnosti. Keďže ľudský faktor vo forme zámernosti, účelnosti, a vôle veriť 

je takou istou účinnou kauzálnou silou akou pôsobia vnútorné sily objektov – čo vyplýva 

z predpokladu, že reálne sú ako vzťahy medzi ideami tak aj medzi predmetmi – ľudský vklad 

„čistej skúsenosti“ nie je len čírim epifenoménom v realite kauzálnych vzťahov. Spôsob, 

akým uchopuje človek skutočnosť, ovplyvňuje samotnú skutočnosť tým, že vplýva na ľudské 

konanie realizujúce určité zámery. Súbor dôsledkov vyplývajúcich pre naše pochopenie sku-

točnosti a inštrumentálne správanie sa v interakcii so svetom a spoločnosťou je takto hlavným 

kritériom pre prijatie určitej verzie sveta. Indeterminizmus ako konštrukt, ktorý aplikujeme 

v skúsenosti na plastický charakter sveta sa teda v Jamesovej filozofii ukazuje ako prijateľnej-

ší pre svoju otvorenosť, pluralizmus a melioristickú perspektívu. 
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