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Prehľadová práca

O ľudskej prirodzenosti

J. Kafka

On human nature

Súhrn

Je potrebné na začiatku 3. tisícročia klásť si otázku o ľudskej prirodzenosti ? Nie je to nadbytočný a málo
hovoriaci pojem, ako predpokladajú mnohí bádatelia ? Je užitočné hovoriť o ľudskej prirodzenosti v psy-
chiatrii ? V predkladanom príspevku si dovoľujem na tieto otázky odpovedať niekoľkými poznámkami.

Kľúčové slová: psychiatria, psychológia, ľudská prirodzenosť.

Summary

Is it necessary to ask on human nature at the beginning of third millennium ? Isn’t it an excessive and
unspecific term as many authors suggest ? Is it reasonable to talk on human nature in the field of psychiatry ?
In presented article we try to answer these questions with notes.

Key words: psychiatry, psychology, human nature.

A. Ľudská prirodzenosť v chápaní antických
filozofov a niekoľ ko ďalších úvah

Antickí myslitelia, akéhokoľvek smeru, nemali pochybnosti
o užitočnosti pojmu prirodzenosti, ktorá sa najčastejšie chá-
pala ako určitá danosť, ako čosi čo charakterizuje niečo
vzniknuté a teda jestvujúce. Podľa Pytagorovej školy (jed-
nej z najstarších a vplyvných škôl antického Grécka) pri-
rodzenosťou človeka je jeho rozum, rozumová časť duše. So-
fisti rozširujú chápanie ľudskej prirodzenosti a poznajú fyzis-
prírodné, nómos-spoločenské a techné-psychické, naučené,
osvojené výchovou. Prirodzené považovali za čosi pôvodné,
vnútorné, za akýsi

”
dar prírody“ a uvažovali, či je to priro-

dzené dobré alebo zlé.
Zvláštne je, že v Číne už Konfucius bol presvedčený o veľ-

kej plastičnosti tohto prirodzeného, ľudského a Mencius sa
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snažil neskôr aj dokázať, že ľudská prirodzenosť je dobrá,
ešte neskôr naopak Sun-c, že je zlá.

Pokračujeme Platónom, pre ktorého je ľudská prirodze-
nosť ideálna, duchovná, určuje čo človek je, jeho podstatu.
Základom je duša, platónska duša, ktorá je nesmrteľná akoby
z iného sveta a v človeku prebýva iba dočasne.

Prepracovanejší názor podáva Aristoteles, jeden z najvýz-
namnejších duchov antiky, ten chápe prirodzenosť v jednote
a s prírodou, patrí k nej nielen tvar ale aj pohyb, účel a cieľ.
Človeka a jeho prirodzenosť charakterizuje život, najmä ži-
vot v spoločnosti. Prirodzenosť sa stáva dobrou najmä ro-
zumom. Ten určuje status konkrétneho človeka a do určitej
miery aj jeho spoločenské postavenie.

Nestačí narodiť sa, hoci to je jednoznačná požiadavka,
a mať určité vlastnosti tela a duše. Ku tomu, aby sa človek
stal dobrým a cnostným, nestačí iba zvyk, ani rozum hoci
naša prirodzenosť je mocná, je nevyhnutná výchova a ume-
nie (techné).
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V úvahách o tom, či je prirodzenosť dobrá alebo zlá, či ne-
bodaj indiferentná takmer, stále uvažovali a argumentovali
filozofické školy helenizmu najmä stoici.

Chrysippos (208–205), dovoľujem si tento citát:
”
Ak je

duša rozumná a rozum dobrý a ak ľudia sú schopní spra-
vovať svoje veci a veci druhých ľudí, vtedy nevyhnutne žijú
blažene, lebo sa stali ľuďmi nasledujúcimi zákon, v ich vnútri
prebýva dobrý duch a sú bohumilí (Dio Chysrostomus, Ora-
tiones LXIX 4)“.

Záverom možno povedať, že podľa antických autorov má
všetko svoju prirodzenosť, ktorá nie je našim dielom. Naopak
my sme výtvorom a

”
produktom “ tejto prirodzenosti.

Na Aristotela naviazal Tomáš Akvinský (1225–1272), pre
ktorého (podobne ako pre Aristotela) je duša formujúci prin-
cíp tvoriaci základ všetkých životných javov. V zásade tvrdí,
že prirodzenosťou človeka je rozum a čo je proti rozumu,
je aj proti prirodzenosti. Rozumovosť charakterizuje aj celé
ľudstvo, ktoré je dobré, keď sa riadi rozumom.

A ešte Hume (1711–1776), ktorého prvým spisom bola

”
Rozprava o prirodzenosti“. Podľa neho ľudská prirodzenosť

pozostáva z dvoch základných častí, ktoré sú podmienkou jej
všetkých činností, sú to naklonnosti a rozum, tie oddelene
nejestvujú, lebo ak sú, robia

”
človeka neschopným pre život

v spoločnosti“.
Odoznelo ešte mnoho ďalších a ďalších úvah, v súčasnosti

ako sa u nás možno presvedčiť v časopise Anthropos, ktorý
je celý venovaný ľudskej prirodzenosti, sa vraví o viacerých
prístupoch k tomu, či jestvuje a čo je ľudská prirodzenosť.

B. K otázke ľudskej prirodzenosti

Zdá sa, že možno formulovať nasledujúce koncepcie:

1. Ľudská prirodzenosť nejestvuje, je to nesprávny kon-
štrukt a samotný pojem je nepresný a zavádzajúci.

2. Ľudská prirodzenosť jestvuje a dá sa trojako interpre-
tovať a to ešte aj v súčasnosti, lebo pokrok v poznávaní
človeka, hoci evidentný je ešte stále na povrchu, je málo
syntetický a skôr fragmentálny.

a) Ľudskú prirodzenosť možno chápať ako biologickú, ako
určitú formu života, človek je najvyššou formou rozvoja
hmoty, je to rozumný živočích v terminológii zoológov
Homo sapiens.

b) Ľudská prirodzenosť je duchovná, človek má dušu alebo
také charakteristiky, ktoré ho odlišujú od ostatného ži-
vého tvorstva, má rozvinuté vedomie.

c) Ľudská prirodzenosť je zmiešaná, najčastejšie sa hovorí
o ľudskom indivíduu ako o spojení bio-psychosociálnom
a celok indivídua človeka sa dekomponuje na organiz-
mus (ako životný biologický základ) a na vedomie (roz-
vinuté vedomie a osobnosť), človek je súčasťou spoloč-
nosti s jej mikro a makrosociálnymi štruktúrami a dy-
namizmami.

Bolo by lákavé uviesť na tomto mieste náhľady psychiat-
rov, jednak tých čo sa orientujú na filozofiu a ktoré možno

označiť ako koncepcie antropologické a náhľady psychoana-
lytické, ale to možno inokedy. Tieto koncepcie sa pokúšajú
o určitú syntézu, ale stále sa pohybujú skôr na úrovni filozo-
fickej a intuitívne vybudované, nejde o skutočne očakávanú
syntézu.

Preto sa chcem vrátiť ku svoje dávnej štúdii, čo je do urči-
tej miery paradoxné, lebo tá bola poznamenaná dobou, mala
názov: K syntentickej antropológii, 1974, a šťastne unikla
pozornosti recenzentov. Uvediem z nej niektoré myšlienky,
ktoré sa opierajú o návrh na vytvorenie koncepcie syntetickej
antropológie alebo o pokus o vedecké chápanie ľudskej pri-
rodzenosti. Od napísania štúdie prešlo viac ako jedno štvrť-
storočie a tam predložené návrhy sa neuplatnili, ale ani sme
sa ďalej nedostali.

Na pôde vedy sú tri pokusy:

1. Biológia človeka a tzv. neurovedy. Uvádza sa nie-
koľko návrhov či koncepcií, najčastejšie v rámci tzv.

”
behavioral science“ ako vedy o správaní. Má dlhú tra-

díciu, vydáva sa časopis toho istého názvu a snaží sa ko-
ordinovať mnohé biologické poznatky o človeku. Je par-
ciálna, nemôže podať globálny výklad. Jedným z príkla-
dov takej koncepcie sú aj práce D. Morrisa, napr. kniha
Ľudský živočích.

2. Psychológia človeka, osobitne Allport, Maslow a tzv.
humanistická psychológia. V minulosti to bol okrem
spomínaných ešte Ananiev (1968), ktorý sa pokúšal
koncipovať vedeckú antropológiu na kľúčovom posta-
vení psychológie. Spomínaní autori sa nazdávajú, že
jedinečná osobnosť človeka môže byť pochopená iba
ako jednota celého človeka, ale túto nemôže skúmať len
jedna disciplína.

3. Sociológia človeka, v poslednom období najmä soci-
ológia vedenia. Aj pokus sociológov je iba parciálnou
koncepciou, ako to už dávnejšie predvídavo hodnotil
Gehlen (1936). Náš sociológ Mácha (1967) sa pokúšal
o vytvorenie všeobecnej teórie ľudských vzťahov a za-
hrňoval do nich ako ekonomické predpoklady nášho ži-
vota tak aj etické a estetické aspekty, snažil sa o určitú
syntézu v oblasti ľudských vzťahov.

Uvedené koncepcie, ktoré podávajú tri základné disciplíny
biológia človeka, psychológia človeka a sociológia človeka sú
veľmi podnetné a tvoria základ pre akékoľvek ďalšie úvahy,
ale vzhľadom na obmedzenie iba jedinej hoci veľmi význam-
nej disciplíny neslúžia zatiaľ na náležitú integráciu súčasných
poznatkov o človeku do skutočného systému vied o človeku.

V prítomnosti sa poznatky o človeku tak rozrastajú a sú
náplňou toľkých dsciplín, že len ich vymenovanie by zabralo
niekoľko strán textu a pritom čiastkové poznatky sa natoľko
rozrastajú, že ani najnadanejší jedinec nie je schopný sledo-
vať viac ako niekoľko tém jednej či dvoch disciplín, a preto
nutne narastá tendencia, popri ďalšej potrebnej diferenciácii
a špecializácii tendujúcej do hĺbky ku zbližovaniu jednot-
livých disciplín študujúcich človeka a k potrebnej syntéze
hoci aj predčasnej ako prírodných a spoločenských vied, tak
aj vied technických a teoretických. Dochádza preto jednak
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k početných hraničným odborom, ktoré dovoľujú často rozší-
riť naše chápanie skutočnosti a stávajú sa objavnými, jednak
ku sledovaniu širších výskumných úloh početnou skupinou
diferencovaných pracovníkov. Ustaľujú sa nové hraničné od-
bory s jemnými a niekedy nie ľahko definovateľnými vzťahmi
k doteraz jestvujúcim odborom. Príkladom takej disciplíny
je v oblasti mne najbližšej napr. lekárska psychológia a jej
vzťahy ku psychopatológii a všeobecnej psychiatrii, aby som
uviedol aspoň niektoré aspekty takýchto súvislostí. K syn-
téze pobádajú aj nové metodologické postupy s rastúcou for-
malizáciou a uplatňovaním poznatkov vedy o riadení s mož-
nosťou modelovania a zbližovania odľahlých oblastí skutoč-
nosti. Na tieto úlohy nemôžu už dnes stačiť ani dve tra-
dičné antropologické vedy ako sú fyzická antropológia (po-
zri napr. prácu Fettera) a ani kultúrna a sociálna antropoló-
gia (u nás informuje dobre z takmer neprehľadnej literatúry
práca Wolfa). Prvá sa zaoberá iba otázkou genézy, biológie
a etnických skupín človeka, druhá zahrňuje najmä otázky
kultúr a práce najmä vo vzťahu ku sociálnej štruktúre.

Núka sa niekoľko možností:

1. Najschodnejšou ale málo integrálnou cestou by bolo
ustálenie vzťahov základných disciplín o človeku, pre-
viesť potrebné transformácie a koncipovať vedu o ľud-
skej prirodzenosti.

2. Vytvoriť predpoklady pre hlbšie koncipovanie vedy
o človeku (popri pokusoch filozofov koncipujúcich fi-
lozofiu človeka), hoci zatiaľ aspoň širšou diskusiou od-
borníkov základných humanitných disciplín a všetkých,
ktorí sa zaoberajú otázkou človeka. Žiaľ, zatiaľ sa uro-
bilo len veľmi málo.

3. Aspoň naznačiť možnosti integrálneho chápania otázky,
ktorá má nielen teoretický ale predovšetkým praktický
význam. Dovolím si naznačiť niektoré možnosti či kon-
štrukty takej syntetickej vedy o ľudskej prirodzenosti či
syntetickej antropológii:

Táto veda by sa dala konštruovať v takýchto základných
rovinách:

I. Otázky objavenia sa človeka, jeho rozvoja
a rozšírenia

Riešenie tejto otázky by si vyžadovalo spoluprácu najmenej
týchto odborov:

1. Fyzická (biologická) antropológia, osobitne štúdium an-
tropogenézy s mnohými pomocnými odbormi, ako sú
primatológia, porovnávacia anatómia a fyziológia, po-
rovnávacia biochémia, paleopsychológia, paleopatoló-
gia, archeológia, paleolingvistika, paleosociológia, vývo-
jová neurofyziológia a evolúcia mozgu a mnohé ďalšie
a osobitne historická geológia.

2. Fylogenéza človeka, genetika človeka, čo sa vyvinulo,
čo je dedičné.

3. Ontogenéza človeka. Čo sa osvojilo počas života v cykle:
počatie-rozvoj biologický, psychologický, sociálny – zre-
losť, stárnutie, smrť.

4. Rozvoj a rozšírenie človeka. Šlo by o sledovanie najmä
modu času v troch dimenziách: čas minulý, prítomný,
budúci a o mode priestoru. Pri zbežnom vymenovaní
obsahoval by odbory ako archeológia, história (zá-
kladné etapy a zákonitosti), demografia, vývoj eko-
nomických zákonitostí, historická lingvistika, zemepis,
prognostika, futurológia človeka, kultúrna a sociálna
antropológia, vývoj spoločnosti a mnohé ďalšie.

II. Otázka základných štrukturálnych
a dynamických síl človeka: vrátane dynamiky
ľudských vzťahov a spoločnosti, otázka
tvorivosti človeka a jeho kultúry

1. Šlo by o riešenie synchrónne a štúdium týchto základ-
ných štruktúr, ktoré podávam podľa Amosova:

a) Štruktúra submolekulárna a molekulárna.

b) Štruktúra bunková.

c) Štruktúra organizmu

• systém chemický

• systém endokrinný

• systém nervový

d) Štruktúra psychická: vedomie, osobnosť.

Z hľadiska dynamiky by išlo o zistenie realizácie
života čloevka v jeho základných programoch (za-
chovanie života, rozmnoženie života, aktívnosť ži-
vota) v komplikovaných mechanizmoch a dyna-
mizmoch, v premenlivých motiváciách a hodno-
tách. Riešenie otázky vzťahu telesna a duševna,
otázky intergácie ľudského bytia.

e) Otázky štruktúry a dynamiky ľudských vzťahov.

2. Riešenie základných otázok mikro-mezo-makrosociál-
nych, základné vzťahy medzi ľuďmi, najmä výrobné.
Základné spoločenské formácie, štát, otázka riadenia
a moci.

Riešenie vzťahu štruktúr a dynamizmov človeka ku
štruktúre a dynamiky ľudských vzťahov.

III. Individualita človeka: vedomie, osobnosť
a tvorivosť

V súčasnosti nejestvuje veda a individualita o jednotlivom
človeku. Rozličné biografie si kladú rôzne ciele a ak majú
tendenciu byť objektívne, ide zvyčajne o faktografickú bio-
grafiu (príkladom môže byť biografia o Smetanovi, T.G. Ma-
sarykovi a ďalšie), ktorá nezodpovedá tomu, čo by mala ob-
sahovať veda o ľudskej osobnosti. Ešte horšie sú biografie
umelecké, či romány a v poslednom čase aj filmové a tele-
vízne príbehy. Sú živšie a dramatickejšie, ako je biografia
faktografická, ale o to menej presné.

Postupne sa dá očakávať, že sa také vedy teoreticky aj
prakticky začnú uplatňovať, čomu môže pomôcť moderná



84 KAFKA J.: O ĽUDSKEJ PRIRODZENOSTI

technika, bohaté zobrazovacie schopnosti, internet. Ani ve-
domie nie je natoľko poznané, aby sa dali robiť určitejšie
závery, odvolávam sa na svoje práce o vedomí.

Nemusím ani pripomenúť, že problematika vedomia je
veľmi obtiažnou otázkou, ktorá sa kladie už niekoľko storočí
a bude sa klásť dlhé roky a ani predpokladaná štúdia nemôže
byť chápaná inak ako pokus o určitú syntézu. Myslím, že ak
aj nebudeme termín používať alebo akokoľvek inak interpre-
tovať zostáva skutočnosťou, že máme individuálne poznanie
a že sa nachádzame v nejakom časopriestore, v prostredí.
A nepochybne s vedomím (či inak označenou skutočnosťou)
sa stretávame pri každom kontakte s druhým človekom, aj
s našími chorými.

Pripomínam operatívnu definíciu, k čomu som sa dopra-
coval: Vedomie je zložitá najmenej dvojvrstevná dynamická
štruktúra človeka prejavujúca sa v rytmickom cykle bde-
nia a spánku a charakterizovaná vlastnosťou uvedomenia, čo
je schopnosť uvedomenia si seba (že som, mám telo a psy-
chiku), uvedomenia si druhých a uvedomenia si, že jestvu-
jeme vo svete, že jestvuje svet a vesmír.

V budúcnosti možno uvažovať o vzniku metavedy, ktorá
by mohla byť aj základom medicíny a nepochybne aj psy-
chiatrie, ako veda o nervovo-psychických poruchách a o pa-
tologickom prežívaní seba, svojej ľudskej prirodzenosti.

Zostáva ešte pripomenúť, že aj porucha, choroba patrí
ku prirodzenosti človeka. Sú choroby, ktoré výrazne zasa-
hujú do biologickej podstaty človeka, rozhodujú o dosiahnu-
tom veku, sú iné a také sú najmä nervovopsychické poruchy,
ktoré zasahujú vedomie, osobnosť a výrazne menia ľudskú
prirodzenosť. Takým príkladom prirodzeného experimentu
je hlboká forma mentálnej retardácie, v ktorej sa ľudská pri-
rodzenosť takmer obmedzuje na životný, biologický základ,
potom apalické prejavy pri difúznom poškodení mozgu, na-
pokon prejavy demencie najmä v starobe. Preto psychiatria
právom odpovedá na otázky o ľudskej prirodzenosti, ale vie
toho povedať veľmi málo.

Záver

Predkladáme tvrdenie, že pojem ľudskej prirodzenosti je uži-
točný, hoci ho argumentačne neobhajujeme. Nazdávame sa,
že je potrebné usúdiť, v čom sú podstatné charakteristiky
človeka, že v tejto súvislosti je pojem prirodzenosti dosta-
točne odôvodnený.

Zdá sa, že je nevyhnutné rozlíšiť dvojaké chápanie priro-
dzenosti: prvým, ktoré je založené na všeobecných charak-
teristikách človeka, že človek je individuálne zložité bytie,
ktoré má všetky znaky života (vrátane narodenia, porúch
a smrti), že vykonáva rad základných denných aktivít, ok-
rem toho má vedomie, rozvinuté vedomie – ako dar – a svoje
bytie realizuje v ľudskej spoločnosti. Toto bytie sa svojou ref-
lexiou dotýka nesmierneho Vesmíru, či dokonca vesmírov ako
hlbokého tajomstva. Preto aj ľudská prirodzenosť sa napĺňa
iba čiastkovo, vieme ju vyjadriť iba fragmentárne, dobovo,
ale nazdávam sa, že existuje.

Druhým chápaním je prijatie myšlienky, že človek ako
konkrétny jedinec realizuje svoj život v prostredí a na zá-
klade svojej sebaaktualizácie sa vyjadruje ako bytie dobré
alebo zlé. Aj spoločnosť možno takto hodnotiť, hoci to je
hodnotenie druhotné a zďaleka nie také platné ako u kon-
krétneho človeka.∗

∗Práca odznela na Guensbergerových dňoch v Bratislave.
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