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V dneönej pretechnizovanej spoloËnosti s j e j  stále narastajúcimi nebezpeËenstvami 
vystupuje znovu do popredia naliehavá otázka, Ëo j e  Ëlovek a ak˝ má zmysel a cieæ jeho 
existencia. Na tieto otázky sa pokúsili daù odpoveÔ v rámci kresùanskej filozofie viacerÌ 
v˝znamnÌ myslitelia, z ktor˝ch spomenieme aspoÚ niektor˝ch. 

Pre známeho nemeckého filozofa a teológa K. Rahnera SJ predstavujú "duch" 
a "hmota" vlastne len dva aspekty jedinej a tej istej skutoËnosti. Cirkevn˝ uËiteæsk˝ úrad 
v Ëlánku viery o nesmrteænosti duöe Ëloveka vûdy zdôrazÚoval, ûe vzhæadom na du-
chovnú dimenziu svojej existencie zaujÌma Ëlovek v kozme neredukovateæné postavenie. 
Duch j e  vo vzùahu k hmote apriórny ako cieæ j e j  v˝voja, ktor˝ ona neustále v duchu na-
zerá. V duchu odhaæuje svoju ohraniËenosù a vnútornú prázdnotu, ktorá predstavuje ne-
dostatok univerzálnej jednoty. Duch sa zasa reflektuje v hmote ako ontologick˝ 
ohraniËen˝. Moûno povedaù, ûe hmota j e  vo vzùahu k duchu jeho nehotovosùou 
a sebavyjavenÌm v koneËnosti, a preto j e  duchu vnútorne ontologick˝ prÌbuzná. Rahner 
sa Ôalej domnieva, ûe duöa a j  po odlúËenÌ od tela zostáva nejako spojená s hmotn˝m 
kozmom, do ktorého bola stvorená. Hmota preto predstavuje moment v sebav˝povedi 
veËného Logu v dimenzii koneËna. 

Podæa E. Coretha SJ, profesora kresùanskej filozofie na univerzite v Insbrucku, 
ktor˝ má ideovo blÌzko ku K. Rahnerovi, j e  æudské telo "médiom" ducha, médiom jeho 
Ëinnosti a médiom jeho vyjadrenia. Telo j e  prostriedkom a nástrojom sebasprostredko-
vania ducha. Duch sa dostáva sám k sebe a môûe sám seba uskutoËÚovaù len v tomto 
médiu. 

Ale a j  kaûdá Ëinnosù vo svete a duchovné utváranie sveta sa uskutoËÚuje skrze telo. 
Najmä personálny vzùah medzi "Ja" a "Ty" j e  sprostredkovan˝ telesnosùou a zmyslo-
vosùou. 

Telo vöak n ie je  pre ducha len médiom Ëinnosti ale a j  médiom vyjadrenia. To, Ëo j e  
telesné, sa tak stáva symbolom duchovného. Nie je  to "zobrazenie", pretoûe to, Ëo j e  du-
chovné, nie j e  samé dané ako predmet, a preto ani nemôûe byù  v skutoËnosti zobrazené. 
Ale j e  to symbol, pokiaæ j e  v telesnom v˝raze predstaven˝ nejak˝ duchovn˝ obsah 
a jeho zmysel j e  tak sprostredkovan˝ pre naöe porozumenie. 

Doteraz sme hovorili len o pozitÌvnom v˝zname tela ako média pre Ëinnosù 
a vyjadrenie ducha. NegatÌvne pôsobenie tela spoËÌva v istom "odpore" proti vyjadreniu 
a Ëinnosti ducha. V takomto zmysle j e  ËÌmsi "medzi" mnou a svetom, medzi "mnou 
sam˝m" a "t˝m druh˝m", j e  v mojom j a  dané uû ako nie-ja. Ako také má bytostnú funk-
ciu sprostredkovaù prÌtomnosù ducha v hmote v jeho inakosti a v odcudzenÌ. 

Duöa j e  apriórna podmienka, vnútorn˝ základ celého náöho æudského bytia, Ëisto 
ontologická skutoËnosù, ktorú vöak nikdy ako takú nepreûÌvame, ktorú vöak musÌme 
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nevyhnutne predpokladaù ako podmienku sebapreûÌvania. Duöa j e  predovöetk˝m for-
mujúci, bytostne konötitutÌvny princÌp tela, vÔaka ktorému sa z hmoty stáva ûivé æudské 
telo. Identita vedomia vöak vyûaduje, aby ten ist˝ princÌp bol súËasne a j  vnútorn˝m 
základom, z ktorého pramenÌ vedom˝ duchovn˝ ûivot, vedomé sebavlastnenie 
a sebadisponovanie. Duöa v t˝chto prejavoch a j  napriek svojej podmienenosti telom pre-
vyöuje hmotné dianie ako také, oslobodzuje sa od telesného a duchovne prichádza sama 
k sebe. Reflektuje samu seba, dospieva k duchovnému "bytiu pri sebe" a "bytiu pre 
seba", t.j. k vedomiu a slobode. Táto Ëinnosù j e  najvyööia moûnosù, ktorá pramenÌ z duöe 
ako formujúceho princÌpu æudského tela, n ie je  to vöak sám tento formujúci princÌp. Ten 
zásadne predchádza realizáciu duchovného vedomia ako j e j  apriórna podmienka. Je to 
vöak najvyööia schopnosù, ktorá pramenÌ z duöe a öpecificky konötituuje Ëloveka v jeho 
podstate, preto môûeme tento jednotn˝ bytostn˝ princÌp Ëloveka ako konkrétneho celku 
oznaËiù ako "ducha" alebo lepöie ako "duchovnú duöu". 

Coreth dopÂÚa a prehlbuje negatÌvny dôkaz nesmrteænosti duchovnej duöe 
(ontologická jednoduchosù) o pozitÌvny aspekt. Podstata ducha sa totiû konötituuje 
transcendentn˝m vzùahom k Absolútnu ako neobmedzenému horizontu jeho sebazav‡öe-
nia. Preto duch bytostne smeruje k nekoneËnu, lebo len v Úom sa môûe jeho nekoneËná 
túûba definitÌvne naplniù. Preto táto skutoËnosù a j  z filozofick˝ch dôvodov vyûaduje 
nesmrteænosù duöe, ako a j  j e j  ÔalöÌ ûivot po smrti a zav‡öenie v budúcom ûivote. 

R. Guardini, ktor˝ bol predchodcom K. Rahnera na katedre kresùanského sve-
tonázoru a náboûenskej filozofie na univerzite v MnÌchove, ponÌma telo ako "symbol" 
ducha. 

Prav˝ symbol na rozdiel od alegórie vzniká vtedy, keÔ sa nejak˝ vnútorn˝ du-
chovn˝ obsah na základe prirodzeného spojenia s prÌsluön˝m zmyslov˝m tvarom v Úom 
navonok vyjadrÌ. Takéto sebavyjadrenie ducha vöak musÌ maù jasne vymedzen˝ cha-
rakter, aby sa skrze neho mohol prÌsluön˝ duchovn˝ obsah jednoznaËne rozpoznaù 
a primerane artikulovaù. 

Preto a j  æudská duöa, ktorá prirodzene a z vnútornej nutnosti tiahne k spojeniu 
s hmotn˝m telom, sa navonok vyjadruje v symbolickej realite tela, skrze ktoré sa môûe 
rozpoznaù. Podæa Guardiniho sa duöa a telo tak hlboko vnútorne prelÌnajú, ûe duöa j e  "v  
tele" a telo "v duöi". To znamená, ûe duöa utvára svoje telo nielen v jeho ûivotnej celist-
vosti, ale a j  v jeho dejinách. O tele zasa platÌ, ûe n i e j e  pre duöu len nejak˝m miestom, 
z ktorého pôsobÌ, ale predovöetk˝m "látkou", skrze ktorú môûe uskutoËniù svoje dejinné 
bytie. 

Vedomie jednoty tela a ducha sa môûe rozöÌriù a j  za hranice vlastnej osoby a prijaù 
do seba a j  predmety vonkajöieho sveta, ktoré sa stávajú buÔ v˝razom urËitého du-
chovného obsahu, alebo prostriedkom na vyjadrenie vlastného vnútra. 

Prav˝ symbol teda vyjadruje jednak vnútornú jednotu duöe a tela, ale zároveÚ a j  
urËit˝ "odstup", ktor˝ si musÌ zachovaù æudsk˝ duch voËi telesnosti. Tak˝to odstup j e  
potrebn˝ preto, aby sa mohol duch "v tele" vo vzùahu k telesnosti jasne identifikovaù 
a definovaù ako vnútorne autonómna ontologická skutoËnosù, ktorú vöak moûno jedno-
znaËne rozpoznaù len prostrednÌctvom tela. 

SúËasn˝ slovensk˝ filozof J. Letz vypracoval zaujÌmavú teóriu vyööej duchovnosti 
Ëloveka, ktorú nazval "pneuma". Táto teória bola koncipovaná na základe identifi-
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kovania a explikácie ist˝ch filozofick˝ch obsahov, ktoré sú implicitne obsiahnuté 

v biblickom v˝raze "pneuma" (duch), ako a j  na základe tvorivého dialógu s klasick˝mi 

filozofick˝mi predstavami o duöi a ich následného prekonania. 

Podæa Letza "pneuma" Ëloveka nie j e  akási duchovná entita uzavretá do seba, ale 

treba j u  skôr chápaù ako osobit˝ novorealitn˝ vzùah, ktor˝m sa Ëlovek otvára tak Boûie-

mu Duchu, ako a j  na najvyööej dialogickej úrovni in˝m pneumaticky vyvinut˝m æuÔom. 

Pneuma teda nie j e  subsistentná, ale len subsistujúca alebo eöte len dorastá 

k subsistentnosti, t.j. k podstatnej bytostnej oddelenosti. T˝m, ûe pneuma j e  subsis-

tujúca, a nie subsistentná, jestvuje v podstatnej a personálnej jednote so svojÌm zákla-

dom, "prirodzen˝m Ëlovekom". »Ìm j e  vöak "pneumatick˝ Ëlovek" vyvinutejöÌ, t˝m 

väËömi a plnöie sa do neho transformujú vöetky obsahovosti pôvodného (prirodzeného) 

Ëloveka. U kaûdého "pneumatického Ëloveka" totiû existuje základné napätie medzi 

star˝m prirodzen˝m Ëlovekom a "nov˝m Ëlovekom", ktorého germinaËne predstavuje 

"pneuma". To j e  nová osobná a j  dejinná dialektika ako protiklad starej dialektiky "duöe" 

a "tela". V akte smrti sa pneuma "pneumatického Ëloveka" dotvára Bohom na subsis-

tentnú "eschatopneumu", ktorá j e  uû "pneumatickou" entitou. 

MyslÌm, ûe tieto podnetné myölienky by sa mohli staù impulzom pre naöich filozo-

fov a teológov na tvoriv˝, ale súËasne a j  kritick˝ dialóg o duchovnosti Ëloveka. 
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