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Dielo Gulliverove cesty, ktoré napísal írsky autor Jonathan Swift v roku 1726 patrí medzi výz-

namné literárne diela. Bolo veľmi často nesprávne interpretované a považované za literárne dielo pre 

deti. V čase, keď bolo vydané, bolo jeho šírenie zakázané, mnohé časti boli editované alebo vynecha-

né, pretože príliš otvorene popisovali a vysmievali spoločenské problémy a anglickú spoločnosť. Jo-

nathan Swift bol satirik a esejista, ktorý sa snažil vykresliť a ironizovať vtedajšiu spoločnosť, no 

hlavne ľudskú prirodzenosť ako takú. Obrazy, ktoré používa vo svojom diele majú hlbší význam a je 

ich možné identifikovať s vtedajším myslením, problémami a životnými postojmi. Vyobrazením roz-

ličných svetov reflektuje politické, náboženské a filozoficko-morálne problémy. V tejto práci sa za-

meriam na štvrtú knihu tohto jeho diela, v ktorej sa pozornosť presúva od politických problémov 

k morálnym problémom ľudskej prirodzenosti.  

Ako som už vyššie spomenula, toto dielo pozostáva zo štyroch častí, ktoré podrobne približujú 

cesty lekára Lemuela Gullivera, ktorý navštevuje rôzne miesta sveta. Jeho príbehy sú plné neuveriteľ-

ných zážitkov z ciest, na ktorých stretáva liliputánov, obrov a zažíva rôzne absurdné situácie, ktoré 

mu ľudia z jeho okolia, dokonca i jeho príbuzní nechcú uveriť. Jonathan Swift používa tieto bizarné 

obrazy a udalosti na to, aby poukázal na nedostatky vtedajšej spoločnosti a ľudského uvažovania. 

Prostredníctvom literárneho jazyka tak vytvára obraz sveta v 18. storočí, ktorý na základe svojho diela 

reflektuje a satirizuje. Pre čitateľa môže byť obtiažne identifikovať a interpretovať alegórie, ktoré 

Swift využíva vo svojom diele. Môže byť náročné odlíšiť to, čo je satirou a čo nie je. Či je Gulliver 

nositeľom Swiftových názorov a postojov alebo je taktiež obeťou autorovej satiry a irónie (Williams – 

O´Connor, 2013, s. 7).  

Svet, ktorý opisuje Gulliver vo štvrtej knihe je jedinečný. Gulliver sa na tento ostrov dostane ne-

šťastnou náhodou, keď ho zradia jeho priatelia, s ktorými sa plaví na lodi a rozhodnú sa ho zanechať 

práve tu. Oproti obrom a liliputánom sa v tomto svete Gulliver stretáva s dvomi druhmi bytostí, sú to 

Hvajninimovia a Jahuovia. Tieto dva druhy žijúce spolu na jednom ostrove, ktoré Gulliver stretáva sú 

úplne kontrastné, niektoré ich vlastnosti a prejavy je možné identifikovať s prejavmi človeka, avšak sú 

vyhrotené do extrému. Polarita týchto dvoch bytostí a ich svet je ústrednou témou tejto časti knihy, 

ktorú budem aj v tejto práci bližšie rozoberať. Hvajninimovia predstavujú kone, ktoré vládnu v tomto 

svete. Sú to veľmi múdre a inteligentné bytosti. V tomto diele nie sú vykreslené ako zvieratá, majú 

síce podobu koní, no svojimi vlastnosťami pripomínajú skôr ľudí. Vynikajú cnostnými vlastnosťami, 

ich správanie je bystré a rozumné. „Správanie oboch žriebät bolo veľmi skromné a správanie pána 

a pani domu voči hosťom bolo nesmierne srdečné a láskavé“ (Swift, 1963, s. 202). Z toho môžeme 

dedukovať, že kone majú vlastnosti, ktoré sú typicky ľudskými vlastnosťami. Správajú sa slušne 

a cnostne. Slovo Hvajninim znamená v preklade kôň a toto slovo znamená dokonalosť prírody (Swift, 

1963, s. 206). Kone, ktoré sú zobrazené v tomto diele ako najrozumnejšie bytosti sa chápu ako doko-

nalosť prírody. Podobne bol vnímaný aj človek v období osvietenstva a nástupu racionalizmu. Človek 

je považovaný za bytosť, ktorá disponuje rozumom a na základe neho dokáže poznávať všetky sku-
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točnosti. Môžeme tu teda pozorovať paralelu s človekom, ktorý je označovaný za vrchol stvorenia. 

Swift využíva iróniu, aby poukázal na to, že len rozumná bytosť môže byť na vrchole, aj keď v tomto 

prípade ide o koní. Hvajninimovia sa riadia výlučne iba rozumom a na základe toho Gulliver ich sprá-

vanie označuje za spravodlivé. Dodržiavajú zákon a vo svojej reči sú jasní.  

Jahuovia majú síce ľudskú podobu, no v tomto svete sú vykreslení a považovaní za zvieratá. Keď 

Gulliver prichádza prvý krát do styku s týmto druhom, opisuje to takto: „Po určitom čase som zahlia-

dol niekoľko zvierat na poli a jedno alebo dve zvieratá tohto druhu sediacich na strome. Ich podoba 

bola veľmi zvláštna a znetvorená. Jahuovia javia určité zdanie chytrosti a veľmi silný sklon 

k zlomyseľnosti, ale zistilo sa, že sú to najmenej učenlivé zvieratá zo všetkých“ (Swift, 1963, s. 192; 

206). Pri podrobnom opise toho, čo vidí Gulliver môžeme dedukovať, že tieto bytosti majú síce ľud-

skú podobu, ale majú tendenciu konať nemravne. Okrem toho sú nečistotné, nevzdelané a zaostalé. Sú 

vykreslené ako najhoršie bytosti zo všetkých. V porovnaní s Hvajninimmi, vykreslenými ako dokona-

lými bytosťami nie sú Jahuovia schopní mravne konať. Hvajninimovia a aj Gulliver k tomuto druhu 

pociťujú veľký odpor a nenávisť. Hvajninimovia mali Jahuov za otrokov, nad ktorými vládli. V tomto 

svete sa vyskytuje viacero iných zvierat, no Jahuovia sú najposlednejšími a najzaostalejšími zo všet-

kých. Riadia sa iba inštinktom. Keď Gulliver opisuje tento druh bytostí, využíva veľmi hrubé a expre-

sívne slová. „Potravu si pridržiavali pazúrami predných tláp a trhali ju zubami“ (Swift, 1963, s. 200). 

Tlapy a pazúry sú používané pri opise tela zvierat. Na poukázanie svojich filozofických východísk 

nepoužíva Swift filozofický jazyk, ale predovšetkým metafory a emotívne výrazy, ktoré spolu 

s jazykom vedy slúžia k vytvoreniu čo najkomplexnejšieho obrazu sveta a ľudskej prirodzenosti.  

Domnievam sa, že Swift používa práve tieto prirovnania aby vykreslil Jahuu, v podstate človeka, 

v jeho najprimitívnejšom zmysle. Tieto myšlienky je možné identifikovať s vnímaním človeka 

u Thomasa Hobbesa, ktorý je anglickým mysliteľom 17. storočia. Ten podobne vykresľuje človeka 

ako mechanizmus, ktorý funguje na základe rozličných funkcií a procesov. Zdôrazňuje zvieraciu pod-

statu v človeku, ktorá je poháňaná túžbou po moci a sebeckosťou. Človek žije v rozpore s druhými, 

neberie ohľad na druhých a tak sa nachádza v neustálom konflikte, ktorý robí jeho život osamelým, 

úbohým, ohavným, zvieracím a krátkym (Hobbes, 1651, s. 48 – 49). To môžeme nachádzať aj 

u Jahuov, vyvolávajú konflikty, sú hašteriví a sledujú len svoje sebecké zámery. Avšak u človeka je 

rozdiel v tom, že má rozum a dokáže vytvárať spoločenskú zmluvu, ktorá ho zbavuje strachu a na 

základe ktorej dokáže predchádzať konfliktom. 

Hlavným rozdielom medzi Hvajninimmi a Jahuami je používanie rozumu. Taktiež určitú hodnotu 

prisudzuje Gulliver tým, ktorí používajú rozum, riadia sa ním. Môžeme vnímať, že aj napriek tomu, 

že Jahuovia mali ľudskú podobu, Gulliver ich nepovažuje za mravné subjekty. Z toho je možné odvo-

diť konzekvencialistické chápanie človeka, ktorému určitú hodnotu prisudzujeme podľa toho, ako 

koná a aké dôsledky toto jeho konanie prinesie a nie podľa toho, kým je. Podľa Gullivera sú Hvajni-

nimovia rozumnými bytosťami a tak sú automaticky považované za morálne bytosti, zatiaľ čo Jahuo-

via, ktorí konajú na základe pudov a citov, tých považuje za nemorálne bytosti. Z toho nám teda vy-

plýva, že rozum predstavuje základné kritérium na označenie mravného subjektu.  

Na to, aby sme pochopili význam tohto diela a dokázali identifikovať, čo chcel týmito obrazmi au-

tor vyjadriť, je potrebné poznať historický kontext a myslenie danej doby. Prelom 17. a 18. storočia 

v Anglicku je označovaný aj ako „vek osvietenstva a rozumu“. Prudký rozvoj vedy postavil ľudstvo 

pred nové výzvy a otázky. Taktiež sa rozvíjajú teórie racionalizmu a empirizmu, ktoré prisudzujú 

rozumu dôležitú rolu v živote človeka. Rozvoj osvietenstva vrcholí vydaním diela Esej o ľudskom 

rozume, ktoré publikoval John Locke (Remišová, 2008, s. 281). Rozum získal privilegovanú pozíciu 

v živote človeka. Lockova teória sa snažila objasniť spôsob, akým človek získava poznanie. Dospel 

k záveru, že myseľ človeka získava poznanie prostredníctvom skúseností, z ktorých si pomocou 

zmyslov a rozumu vybuduje systém poznatkov. Ľudská myseľ je pri narodení „tabula rasa“ – čistá, 

nepopísaná doska, na ktorú sa počas jeho života zapisujú skúsenosti. Z toho vyplýva, že človek nemá 

žiadne vrodené idey a všetko poznanie a idey získava z vonkajšieho sveta. Duchovná realita človeka 

je potlačená a rozum je tak nadradený nad vnútorné zjavenie (Williams – O´Connor, 2013, s. 8). Ná-

stup vedy a rozumu oslabuje vplyv náboženstva a cirkvi. Človek sa riadi svojím rozumom 

a nepotrebuje viac Boha.  
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Zdá sa, že Lockova teória o ľudskom rozume argumentačne vedie k ateizmu a Jonathan Swift sa 

s ňou nestotožňoval. Možno aj práve preto Swift píše toto dielo a vykresľuje obraz človeka, ktorý je 

vo svojej podstate hriešny a nečestný. Potrebuje Božiu milosť a odpustenie ako všetci ostatní ľudia. 

Swift vníma človeka ako hriešneho, ktorý má tendenciu konať zlo (Firdaus, 2004, s. 16 – 18). Osvie-

tenskí myslitelia vyobrazovali človeka ako vznešeného tvora, ktorý je rozumnou bytosťou, schopnou 

poznávať. V porovnaní s týmto sa zdá byť vyobrazenie človeka u Swifta šokujúcim. 

Jedným zo spôsobov, ako Swift ironizuje ľudskú podstatu je, keď vyobrazuje kone – Hvajninimov 

ako racionálne bytosti. Dokonca Gulliver tvrdí, že „títo ušľachtilí Hvajninimovia majú od prírody 

vlohy ku všetkým cnostiam, nemajú ani poňatia, čo to je zlo u rozumného tvora. Ich hlavnou zásadou 

je teda rozvíjať rozum a úplne sa ním riadiť“ (Swift, 1963, s. 215). Hvajninimovia sú dokonalé mrav-

né bytosti. Ich mravnosť teda vychádza z používania rozumu. Žiadne necnostné konanie im nie je 

blízke, nepoznajú klamstvo, krádež, vraždu a iné podobné nemravné konanie. Ich hlavnými cnosťami 

je priateľstvo a dobrotivosť. Tieto cnosti neobmedzujú iba na niektorých členov, ale vzťahujú sa na 

celý druh. Aj k cudzincom sa správajú zdvorilo, slušne a priateľsky, to môžeme vypozorovať aj z ich 

prístupu ku Gulliverovi. Dokonca ani nemajú také slovo, ktorým by vyjadrili zlo. To si len odvodzujú 

od vlastností a konania Jahuov (Swift, 1963, s. 222).  

Gulliver trávi veľa času so svojim pánom, ako ho on nazýva, hlavným predstaviteľom Hvajnini-

mov. Vedie s ním debaty na rôzne témy. Život vo svete Hvajninimov je pre Gullivera úžasným mies-

tom, kde nie je priestor pre žiadne zlo. Nemusí sa báť krádeží a podvodov, ktoré sú typické len pre 

ľudský svet a ľudský druh. Svet Hvajninimov predstavuje ideálnu spoločnosť. Všetko čo bolo pove-

dané, bolo užitočné, výstižné, slúžilo na radosť pre druhých (Swift, 1963, s. 224). Keď sa Gulliver 

pozerá na seba a Jahuov, vidí tu podobnosť, vzbudzuje to v ňom odpor a zdesenie. Po určitom čase sa 

Hvajninimovia rozhodnú, že Gulliver je veľmi podobný Jahuom, čo je pre ich spoločnosť nebezpečné 

a preto musí opustiť ich krajinu. Gulliver nechce odísť domov, nechce sa vrátiť k ľuďom, narastá 

v ňom nenávisť voči ľuďom z jeho krajiny, ktorých vníma ako Jahuov. Túži ostať v krajine Hvajni-

nimov. „Keď som myslel na svojich priateľov, svojich krajanov alebo na ľudské pokolenie vôbec, 

považoval som sa za Jahuu, ako stavbou tela, tak duševnými sklonmi, len trochu civilizovanejšími 

a schopnosti reči a rozumu, ktorú však nepoužívajú k ničomu inému, len aby zdokonalili 

a zmnohonásobili tie neresti, ktoré ich bratia v tejto krajine uskutočňujú len v určitej miere...“ (Swift, 

1963, s. 225). Keď Gulliver uvažuje o ľuďoch zo svojho sveta, vníma ako zneužívajú rozum na kona-

nie nečestných činov. Rozum, ktorý tak osvietenci a myslitelia vtedajšej doby vyvyšovali slúžil čas-

tokrát ako nástroj pre uskutočnenie nemravných činov.  

Popri tom, ako Gulliver vykresľuje Hvajninimov ako dokonalé bytosti, je potrebné spomenúť 

vzťah Hvajninimov a Jahuov. Hvajninimovia majú k Jahuom panský vzťah, držia ich v zajatí 

a využívajú ich pre svoje vlastné účely. Z ich kože vyrábajú rôzne veci. Keď Gulliverove oblečenie 

a obuv chátra, rozmýšľa, že bude potrebovať nové z kože Jahuov alebo iných zvierat (Swift, 1963, 

s. 208). Aj keď sú Hvajninimovia rozumnými a mravnými bytosťami, to ako sa správajú k Jahuom nie 

je humánny prístup. Správajú sa k nim ako k otrokom. Hvajninimovia ako vládnuci druh dokonca 

pokladajú za prijateľnú myšlienku zbaviť sa navždy Jahuov, ktorými opovrhujú. Kde je potom cnost-

né konanie, o ktorom Gulliver tak nadšene rozprával? Ak je niekto cnostný, môže nenávidieť 

a opovrhovať druhými? Je dostatočným dôvodom pre ich zabíjanie ich primitívnosť a neznalosť? Keď 

Gulliver opisuje svoju prípravu lode, pred svojim odchodom z tejto krajiny, tak píše: „...potiahol som 

ju kožou z Jahuov, pevne zošitými koženými niťami. Plachtu som si taktiež zhotovil z koží týchto 

zvierat... Všetky diery som vymazal lojom z Jahuov...“ (Swift, 1963, s. 229). Tieto slová zaznievajú 

veľmi drsne a kruto, keď si predstavíme, že Jahuovia sú vlastne ľudia. Líšia sa od Hvajninimov tým, 

že nevyužívajú rozum, no ich city sú plne vyvinuté. Sú to živé bytosti, je to dostačujúci dôvod pre ich 

vyhubenie?  

Na druhej strane pozorujeme Hvajninimov ako tých, ktorí síce vedú šťastný a harmonický život, 

chýba im však životný elán a nadšenie. Aj keď sú tak vysoko inteligentné bytosti, nemajú mená. Ich 

identita sa stráca v dokonale vykreslenej spoločnosti týchto bytostí. Gulliver je zahľadený do ideálu, 

ktorý vidí u Hvajninimov. Príklad Hvajninimov môže slúžiť ako inšpirácia pre človeka, avšak človek 

nikdy nedokáže byť ako oni. Predsa len, nie sú to ľudia. Zostávajú pre Gullivera nedosiahnuteľným 

ideálom. Jonathan Swift nebol iste nadšencom doby, ktorá považovala vedu a rozum za obrovský 
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pokrok a úspech. Absolútna oddanosť rozumu a vedám nie je prospešná pre spoločnosť. Je potrebné 

vybudovať určité hranice a práve humanizmus má ukázať túto hranicu. Je potrebné poznať hranice 

ľudského rozumu a neupadnúť do pýchy. Prílišné zahľadenie sa do ideálu je Gulliverovi viac na ško-

du ako na úžitok, čomu nasvedčujú aj ďalšie udalosti v jeho putovaní. 

Aj keď sa Hvajninimovia riadia výlučne rozumom a na základe toho je ich konanie považované za 

čestné a cnostné, chýba im to, čo môžeme pozorovať u Jahuov. Aj keď je tento druh primitívny, riadi 

sa inštinktom a vie prejaviť city. U Hvajninimov chladná racionalita zahubila akýkoľvek cit, nikto 

z nich netrúchli nad zosnulým, neprejavuje žiadnu známku ľútosti a náklonnosti. Myslím si, že bez 

toho by človek nebol človekom. Ak uvažujeme o tom, v čom pozostáva základ mravného konania, 

nemožno zaň považovať iba konanie vedené rozumom. V 18. storočí sa popri racionalizme 

a empirizme rozvíja aj etika morálneho zmyslu. Jej predstaviteľom je napríklad Anthony Cooper ale-

bo David Hume. Etika morálneho zmyslu tvrdí, že by sme nemali rozumu prisudzovať rozhodujúcu 

úlohu v našom živote, je potrebné zohľadniť aj city človeka. Tak vznikol spor o všeobecných zákla-

doch mravnosti. Na jednej strane stálo stanovisko, že mravnosť človeka pochádza z rozumu a induk-

cie, na druhej strane stálo stanovisko, že pôvod mravnosti človeka spočíva v bezprostredných ľud-

ských citoch. Hume zastáva názor, že oba tieto prístupy spolupôsobia pri rozhodnutiach, ale vychádza 

zo stanoviska, že naše rozhodovanie závisí od vnútorného zmyslu alebo citu, ktorý je vlastný každé-

mu jednotlivcovi (Remišová, 2008, s. 266). Rozum je obmedzený, ale človek dokáže na základe svo-

jich vnútorných pocitov spoznávať a vnímať svet okolo seba. Takto sa začala rozvíjať etika morálne-

ho zmyslu, ktorá viac prenikla do etického uvažovania a vnútorný zmysel sa tak stal hlavným motí-

vom ľudského konania (Remišová, 2008, s. 251). Tento vnútorný zmysel je morálny cit, ktorý je ne-

oddeliteľnou súčasťou ľudskej prirodzenosti. Vďaka nemu dokáže jednotlivec konať aj v prospech 

druhých a tak prinášať blaho do ľudskej spoločnosti.  

Ak by sme bližšie pozorovali správanie Gullivera, môžeme si všimnúť, že jeho zaslepenosť 

a pýcha rozumu v ňom zahubila morálny cit. Gullivera počas búrky na mori zachráni kapitán Pedro, 

ktorý sa o neho stará, no Gulliver si jeho pomoc neváži, pretože v ňom vidí Jahuu. Po príchode domov 

nie je Gulliver schopný prehovoriť s ľuďmi zo svojho mesta, dokonca ani so svojou manželkou 

a deťmi, pretože tak veľmi sa mu hnusia. Preto si kúpi dve kobyly a s nimi sa každý deň rozpráva 

(Swift, 1963, s. 238 – 240). Je veľmi zaujímavé pozorovať Gullivera a jeho premenu, ku ktorej do-

chádza práve v tejto poslednej časti knihy. Myslím si, že je to práve to, čo sa snaží Swift naznačiť. 

Gulliver sa jednostranne zameral na ideál Hvajninimov a dôležitosť riadiť sa iba rozumom, no neváži 

si pomoc ľudí, nedokáže konať láskavo voči ľuďom okolo seba. Je jedným z nich, ale myslí si o sebe, 

že je niekto viac. Jeho pýcha ho zaslepila a čitateľ cíti, že niečo Gulliverovi chýba. Pýcha rozumu 

a múdrosti, ktorú pozoroval u Hvajninimov ho pretransformovala na cynického asociálneho človeka, 

ktorý nedokáže zniesť prítomnosť ľudí. Chýba mu náklonnosť a cit, ktoré by v ňom prebudili ľud-

skosť. Rozumom možno dokážeme odlíšiť pravdivé od nepravdivého, no nemôže sa stať jediným 

kritériom pre mravné konanie.  

Swift iste nespochybňuje dôležitosť rozumu pre život človeka, poukazuje však na riziká, ktoré mô-

žu vzniknúť, ak rozum vôbec nepoužívame alebo ak ho absolutizujeme a pripisujeme mu neprimerane 

veľký význam. Keď ľudia oslavujú rozum, zanechávajú tradíciu a zdravý rozum „common sense“, 

ktorý im môže napomôcť pri rozhodovaní a konaní. Človek sa môže znížiť na najnižšiu úroveň Jahu-

ov alebo sa snažiť dosiahnuť nedosiahnuteľný ideál rozumných Hvajninimov. Avšak Gulliver, nadše-

nec Hvajninimov a rozumu je zaslepený ideálom, ktorý nedokáže dosiahnuť a následne sa izoluje od 

ľudskej spoločnosti. Dielo Jonathana Swifta je preto významné aj pre súčasnosť a stále je v ňom mož-

né nájsť prepojenia a rôzne obrazy. Jeho význam spočíva nielen v interpretácii jeho myšlienok ale aj 

v tom, že už niekoľko storočí vyvoláva otázky u čitateľov a núti ich zamýšľať sa nad rôznymi aspek-

tmi života.  
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