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Predstavme si, že všetko, čo v nás zvyčajne asociuje pojem lásky: sexuálnu 

príťažlivosť, krásu, pôžitok, istotu, slasť a potešenie, to všetko zrazu prestane 

jestvovať, a položme si otázku: čo zostáva v našej predstavivosti ako posledný 

a nezmazateľný základ lásky? Obnažiť tento základ, ktorým je trvanie, sa 

pokúšajú diela veľkých súčasných filozofov lásky, Denis de Rougemonta 

a Alain Badiou.  

Obaja filozofi na začiatku svojich úvah otvorene vystupujú voči všeobecnému 

diktátu lásky, pretože – či to pripustíme alebo nie – západná kultúra nie je 

a nechce byť ničím iným než kultúrou lásky. Pretože si však zvykneme 

zamieňať stretnutie so splynutím a naplnenie sexuálnej túžby pokladáme za 

vrchol a nie počiatočný bod lásky, nemá v súčasnosti naše premýšľanie ďaleko 

k tragédii, či fraške. 

Mnohí dnes ešte stále veria romanesknej, tristanovskej koncepcii lásky, podľa 

ktorej je láska obsiahnutá akoby v jedinom okamihu, v ktorom sa stravuje na 

spôsob plameňa. Vedení jedine intenzívnym pocitom zjednotenia, v ústraní 

alebo hrdinsky pred zrakmi všetkých – milenci diagonálne pretínajú tie 

najmocnejšie triedne a náboženské protiklady a radikálne delenia. Zdá sa, 

akoby mala chvíľa nevysloveného porozumenia či telesného splynutia dôvod 

iba v sebe samej; je prísľubom všetkého, najmä nemožného. Tento spontánny 

úsvit porozumenia si však milenci zvyknú nesprávne interpretovať ako 

finálnu fázu, happy end a ihneď, ako ho zastrú mračná každodenných banalít, 

prepadá sa každý z nich navždy a definitívne opäť do seba. „To, čo nás zaujíma 

je víťazstvo lásky a nie boj o jej pretrvanie“,– hovorí Badiou. Ako málo dokážeme 

vnímať lásku ako rozumný princíp a myšlienku v jej najkonkrétnejšom 

časovom predĺžení – v rovine manželského zväzku.  



 

Pokiaľ ide pátos manželskej lásky, ten vždy predpokladá vyslovenie dôvery 

náhode a dualitu, ktorá je principiálne neprekonateľná. Zaiste, je to vzťah 

medzi mnou a tebou – vzťah k tomu, čo predo mnou navždy uniká a čomu sa 

musím riskantne odovzdať. Nie je to bezpečný, nespútaný a zábavný kontrakt. 

Pátos manželskej lásky žije z posolstva, ktoré dennodenne odovzdávam tebe 

ako prísľub jej ďalšieho pokračovania; zahŕňa vzťah, ktorým ako náhodní 

milujúci uzatvárame zmluvu s bytím toho druhého. Z časového hľadiska nie je 

manželská láska vlastne nikdy dovŕšená, pretože sa neustále musí učiť 

spôsobom, ako nanovo, opakovane vyznať to, k čomu sa predtým zaviazala. 

Veď povedať „ľúbim ťa“ nestačí len raz. Tá kratučká veta vždy slúži k tomu, 

aby som vyjadril, že z prostej náhody chcem vyťažiť čosi, čo má stabilitu 

a pretrvá akékoľvek poryvy vášne. Určitý záväzok, vernosť. 

Manželská láska prebieha ako kreatívne učenie a zároveň vernosť tomuto 

učeniu. Je to rozhodujúca akceptácia celkom odlišnej bytosti, tak jasne 

rezistentnej voči mojim, čisto súkromným nárokom.  Hoci je „prinajmenšom 

rovnako nezmyslená ako vášeň, podotýka na jednom mieste Denis de 

Rougemont, odlišuje sa od nej trvalým odmietaním podliehať snom a ilúziám, 

trvalou potrebou konať v prospech milovanej bytosti“. Práve na takto pochopenej 

vernosti sa potom podľa Rougemonta zakladá človek ako osoba: „Osoba – 

hovorí – sa totiž prejavuje ako tvorba diela v najširšom zmysle slova. Na prvom 

mieste tu stojí vernosť niečomu, čo predtým nejestvovalo, ale čo sme vytvorili“.      

Naša doba si pripisuje k dobru, že za hodné učenia považuje len to, ako sa 

možno dobre zamestnať, ako sa presadiť, zarobiť peniaze a realizovať svoje 

túžby. Predstava trvalej lásky, ktorá tak veľmi prospieva duši, ale nevynáša 

ďalšie zisky, je pre ňu smiešna; vernosť, ktorej konečným cieľom nie je 

vlastnenie druhého ale tvorivá spolu účasť na bytí, zase zbytočne zdĺhavá 

a namáhavá. Ak to doba odmieta, kto o tom podá správu? Kto nás o tom poučí 

najlepšie? 
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