
 

 

 

 

PROLEGOMENA K PRAGMATISTICKEJ KONCEPCII UMENIA ŽIŤ
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Mám sklon vidieť filozofiu ako otvorený projekt a v rámci toho sa pridávam k tým, ktorí v 

súčasnosti obhajujú „obrat“, resp. „návrat“ – a to k filozofii ako k praktike, ktorej hlavným 

cieľom je umenie žiť, t. j. filozofii, ktorej hlavným predmetom skúmania i záujmu je ľudský 

život sám a jej centrálnou otázkou je otázka „ako žiť“. Grécka filozofia nevznikla ako jedna z 

mnohých „vedeckých disciplín“, ktoré máme dnes, ale skôr ako spôsob myslenia a spôsob 

života, avšak táto antická koncepcia filozofie stratila po Sokratovi svoje ústredné postavenie a s 

výnimkou helénskej a rímskej éry, prípadne renesančnej éry Montaigna, nikdy nedominovala. 

Napriek tomu aj takí moderní filozofi ako Descartes, Spinoza či Marx považovali za najvyšší 

cieľ filozofie pomáhať ľuďom žiť dobrý život.   

Mám sklon vidieť filozofiu ako pluralistickú praktiku. Preto nemám sklon eliminovať 

metafyziku či epistemológiu, prípadne ďalšie tradičnejšie oblasti filozofie. Nechajme radšej tisíc 

filozofických kvetov kvitnúť a neblokujme cestu ku skúmaniu nikomu. No chápme túto pluralitu 

diferencovane: existuje v nej veľa oblastí a tém, ktoré nemajú rovnaký význam a dôležitosť. 

Preto sa tých, čo chcú robiť metafyziku, pýtajme: prečo a s akým cieľom to chcete robiť? Aký je 

zmysel a hodnota metafyziky alebo epistemológie?  Čo poznanie o svete (metafyzika) alebo 

poznanie o poznaní (epistemológia) poskytuje ľuďom z hľadiska kvality ich života?   

V podstate vidím dve základné motivácie pre filozofovanie: 1. antropologickú a 2. 

kozmologickú; alebo inak povedané: 1. eticko-estetickú vrátane politickej (ktoré spolu môžeme 

označiť ako „humanistickú“ alebo „artistickú“), a 2. metafyzicko-epistemologickú vrátane 

logickej (ktoré spolu môžeme označiť ako „scientistickú“ alebo „technologickú“). Od čias 

Platóna a Aristotela a zvlášť od čias Descarta a Kanta prevládala druhá motivácia nad prvou. 

Filozofia sa snažila o poznanie, pravdu a metódu v záujme toho, aby sa stala vedou, ktorá slúži 

technológii, namiesto toho, aby sa snažila o dobro, krásu a komunitu v záujme toho, aby sa stala 

múdrosťou, ktorá slúži životu. Avšak návratom k svojim antickým koreňom by sa filozofia 

mohla a mala praktikovať skôr ako múdrosť než ako poznanie, t. j. filozofia ako hľadanie 

praktickej múdrosti života, pre ktorú je poznanie a veda len súčasťou. Filozofia nie je čiastkové 

ani všeobecné poznanie, ale poznanie je pre filozofiu skôr prostriedkom než cieľom. Takto 

poňatá filozofia by mala byť skúmaním toho, čo je podstatné pre ľudský život a tým plniť svoju 

integrujúcu, sceľujúcu („svetonázorovú“) funkciu v ňom.   

Napokon mám sklon k filozofickým „fúziám“ viac než k „čistej“ filozofii napriek tomu, 

že niekto môže tieto fúzie označiť za „eklekticizmus“. Vidím ich však ako kreatívne kombinácie, 

napríklad „stoický pragmatizmus“ alebo „epikurejský pragmatizmus“, s ktorými v súčasnosti 

prišli John Lachs (2012) a Charlie Hobbs (2013) vo svojich prácach. A prečo sa nepokúsiť aj 

o ďalší variant takejto fúzie pod názvom „existencialistický pragmatizmus“?   
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Miesto otázky „umenia žiť“ vo filozofii 

 

Súčasný návrat k téme umenia žiť (techné peri ton bion, ars vitae) možno zosumarizovať takto:  

Francúzsky historik filozofie P. Hadot vychádzajúc zo svojho výskumu tvrdí, že úlohou filozofa 

vždy bolo a aj naďalej by malo zostať nielen rozvíjanie pojmov, teórií, textova diskurzov, ale 

rovnako aj praktická starostlivosť o seba samého, o odpoveď na otázku „ako žiť?“ Filozofovať 

znamená vedieť, v čom spočíva dobrý život a byť schopný transformovať svoju osobnosť, ak je 

to potrebné. To vyúsťuje do umenia žiť ako cieľa filozofie, resp. prinajmenšom ako cieľa života 

filozofa, teda cieľa filozofického života: „Filozofia je umenie žiť, ktoré nás lieči z našich chorôb 

tým, že nás učí radikálne novému spôsobu života“ (Davidson 1995, 28). Hadot sám napísal: 

„Vždy som bol presvedčený, že filozofia je konkrétny čin, ktorý mení naše vnímanie sveta a náš 

život, a nie konštrukcia systému. Je to život, nie diskurz“ (Hadot 1995, 279). A. Nehamas (1998) 

uvažuje o umení žiť z estetického hľadiska, ktorého jadrom je sebakreácia unikátnej osobnosti 

s idiosynkratickým, nenapodobiteľným štýlom života. J. Kekes (2002, ix, 26) sa sústreďuje na 

širokú etickú perspektívu, z ktorej definuje umeniť žiť ako „formu sebaorientácie s cieľom 

dobrého života“. Holandský autor J. Dohmen (2003, 363) prichádza so štruktúrovanejším 

konceptom umenia žiť ako „procesu učenia sa“, pozostávajúceho zo štyroch aspektov: 

zodpovednosti, sebapoznania, kompetencie a postoja, komplexným výsledkom ktorých, ak sa 

uplatňujú úspešne, je „autentický životný štýl“ Analýza Z. Baumana (2008) sa zaoberá pojmom 

šťastia, kým ďalší holandský autor T. Tieleman (2008) sa sústreďuje na koncepty umenia, cnosti 

a múdrosti.  J. Sellars (2009) rekonštruuje detailne stoický – a najmä epiktétovský – pojem 

umenia žiť ako špeciálny druh umenia, ktorého „materiálom“ je ľudský život ako taký, alebo 

spôsob života, a ktorého cieľom je sebapremena tohto života v záujme dosiahnutia vyšších 

hodnôt dobra, krásy, múdrosti a pod. Nietzsche, Foucault a Deleuze boli moderní, resp. 

postmoderní filozofi, ktorí boli zvlášť zasiahnutí týmto ideálom filozofa, ktorého život je 

umeleckým dielom. Okrem toho všetci títo autori majú spoločný „tragický pocit“ krízy súčasnej 

filozofie, ktorá stratou tohto vysokého ideálu (alebo neschopnosťou praktizovať ho) takisto 

stráva veľa zo svojej atraktívnosti pre bežných ľudí. A tým, že sa stala prevažne profesionálnym 

akademickým diskurzom, kompromitovala jednu zo svojich dôležitých funkcií, a to pomáhať 

ľuďom chápať a viesť ich života. Súčasný americký pragmatista J. Lachs k tomu trefne 

poznamenáva:  

 
Filozofia sa stáva marginalizovanou len keď sa vzďaľuje od problémov života... Neexistuje väčšia 

spoločenská potreba než vedenie vo veciach života... Keďže filozofi opustili svoju zodpovednosť 

v tejto oblasti, verejnosť opustila filozofov... filozofia sama má hodnotu sama pre seba 

v konečnom dôsledku len preto, že umožňuje filozofiu pre život (Lachs 2003, 11, 14).  

 

 

Pragmatizmus ako filozofia života   

 

Pragmatizmus je filozofia, ktorá nerezignuje na problematiku ľudského života. Skôr opak je 

pravda, počnúc takými „proto-pragmatistami“, ako boli Emerson and Thoreau. Napríklad R. W. 

Emerson vo svojej slávnej prednáške „Americký učenec“ (1837/2000, 55-72) volal po „filozofii 

života“ a život považoval za „náš slovník“, za „baňu, v ktorej ťažíme svoje škridly a kamene“. 



 

 

 

 

Podobne H. D. Thoreau vo svojom nemenej slávnom Waldene postavil do kontrastu filozofov 

a proferorov filozofie, keď napísal:  
 

Byť filozofom neznamená mať iba bystré myšlienky, ba dokonca ani vlastnú školu, ale milovať 

múdrosť a žiť podľa nej jednoduchý, šľachetný a dôveryhodný život. Znamená to riešiť niektoré 

problémy života nielen teoreticky, ale aj prakticky (Thoreau 1854/1982, 270). 

 

 Dokonca aj „otec pragmatizmu“ C. S. Peirce, ktorý ako „vedecký duch“ silno oponoval 

akémukoľvek spojeniu filozofie so životom, kvôli čomu odmietal nielen Jamesovu, ale celú 

helenistickú koncepciu filozofie vrátane jej etickej a estetickej praxe, rešpektoval etiku ako cestu 

k dobrému životu a v rámci nej bolo jeho centrálnym pojmom „sebaovládanie“. A Peirce ako 

darvinista bol nemenej epikurejcom vo svojej „metafyzike života“ vyjadrenej v doktríne 

„tychizmu“.   

„Humanistami“ či „antropológmi“ spomedzi klasických pragmatistov boli primárne 

James a Dewey a ich filozofiu môžeme spoľahlivo označiť za „filozofiu života“ nielen preto, že 

ako účel filozofie deklarovali riešenie „problémov ľudí“, a nie problémov samotných filozofov 

(Dewey), a zásadne požadovali, aby filozofia odpovedala na otázku „prečo má život cenu žiť?“ 

(James). No takisto preto, že svoje životy žili takým spôsobom, ktorý v mnohých významoch 

stelesňoval ich filozofie, usilujúce o zdokonaľovanie ľudstva a jeho lepší osud. Veľmi priliehavo 

to zosumarizoval David L. Murray, dnes už zabudnutý americký filozof, v záverečnej kapitole 

svojej knihy Pragmatism:  

 
Poslaním pragmatizmu je uviesť filozofiu do vzťahu k reálnemu životu a konaniu. Myslenie, 

ktoré sa doteraz považovalo za aktivitu, sústredenú iba na seba a do seba uzavretú, je potrebné 

podľa pragmatizmu dať do kontextu s ďalšími funkciami života a merať hodnotu myslenia jeho 

vplyvom na tieto funkcie (Murray 1912/2001, 70).  

 

Murray odkazuje na Ferdinand C. S. Schiller a obhajuje prechod od pragmatizmu k 

„humanizmu“, založený na odlišnej koncepcii „miesta poznania v ľudskom živote ako celku“ 

(Murray 1912/2001, 71-72). 

 Spomedzi súčasných pragmatistov sú to predovšetkým Richard Rorty a Hilary Putnam, 

ktorých filozofické projekty sú celkom jasne orientované na pragmatistickú flozofiu života. 

Rorty v úsilí odpovedať na svoju celoživotnú otázku „načo je filozofia dobrá?“ raz poznamenal, 

že „pragmatizmus je založený na myšlienke, že nič nie je dôležitejšie ako ľudské šťastie, ktoré 

nie je možné transcendovať žiadnou inou ideou vrátane idey ľudskej veľkosti“ (Rorty 1998, 

549). Podľa Rortyho úlohou filozofie je poskytnúť „imaginatívne návrhy na re-deskripciu 

ľudskej situácie“, prostredníctvom ktorých môže slúžiť buď ako terapia, alebo ako poézia, no 

v oboch prípadoch jej cieľom je skôr sebakreácia než sebapochopenie (Allen 2004, 145-162). 

Rortyho zaujímalo neustále obohacovanie ľudského života a to, ako sa môžeme stať ľudskejšími 

bytosťami. Bol tiež pragmatistickým melioristom, keď si predstavoval, že „všetci, za 

predpokladu dostatočnej bezpečnosti, blahobytu, vzdelania a voľného času, máme schopnosti 

stať sa umelcami našich vlastných životov“ (Rorty 2010, 20). 

 Podľa Hilary Putnama má filozofia „dvojitú úlohu: integrovať naše jednotlivé názory 

o svete a sebe samých…, a pomáhať nám nájsť zmysluplnú orientáciu v živote“ (Putnam 1999a, 

52). Filozofiu pragmatizmu, zvlášť jej Jamesovskú verziu, chápe ako smer, pre ktorý je  



 

 

 

 

 
centrálnou filozofickou otázkou otázka, ako žiť“ práve tak, ako bola pre Sokrata a jeho žiakov, 

takže „opozícia medzi filozofiou, ktorá sa zaujíma o to, ako žiť, a filozofiou, ktorá sa zaujíma 

o ťažké odborné otázky, je falošná opozícia (Putnam 1995, 22; Putnam 2008).  

 

Putnam sa stotožňuje s „veľkou myšlienkou pragmatizmu“, že „to, čo má váhu v našom živote, 

malo by mať váhu aj vo filozofii“ (Putnam 1999b, 70).  

Deweyho najvýznamnejší žiak Sidney Hook (1902-1989) položil priliehavú otázku: „Čo, 

ak vôbec niečo, nám filozofia vie povedať o ľudskej situácii, o osude človeka a jeho úsilia?“ Čo 

nám teda hovorí o tejto otázke filozofia pragmatizmu?  

Po prvé, pragmatizmus chápe ľudský život (ľudskú existenciu) v širokom rámci 

naturalizmu. Ľudské bytosti (organizmy) sa vyvinuli prirodzene a žijú v „nestabilnom a neistom“ 

prírodnom prostredí, z ktorého „musia čerpať všetky zdroje, ktoré sú schopné nazhromaždiť, aby 

prežili“ (Eames 1977, 8). Primárnou úlohou je „prispôsobiť sa, alebo zomrieť“ (W. James), no ak 

„majú ľudia žiť a žiť dobre, musia porozumieť svetu, v ktorom existujú a hodnotám, ktoré sú 

vhodné na túto existenciu“ (Eames 1977, 8). Avšak podľa pragmatizmu „podstatu sveta je možné 

v konečnom dôsledku filozoficky opísať iba s odkazom na ľudskú prax, skúsenosť a kultúru“ 

(Pihlström 1996, 362-363). Ako ukázal Dewey, proces ľudskej adaptácie na prírodu má dve 

formy: 1. prispôsobovanie sa podmienkam, ktoré nemôžeme zmeniť, a 2. prispôsobovanie sa 

podmienkam, ktoré môžeme zmeniť (Dewey 1934, 15-16). Podľa toho ľudský život závisí 

zásadne od našej schopnosti zistiť, čo môžeme a čo nemôžeme kontrolovať (presne toto urobil už  

Epiktétos východiskom svojej koncepcie umenia žiť). Životná skúsenosť ukazuje, že zmena, 

ktorú nemáme pod kontrolou, je najväčším nebezpečenstvom pre život a na tom je založené 

neustále ľudské úsilie o rozširovanie hraníc svojej kontroly. Čím viac môžeme kontrolovať, tým 

lepší život môžeme dosiahnuť (alebo aspoň tak predpokladáme). Avšak skúsenosť takisto 

ukazuje, že neexistuje a nemôže existovať žiadna absolútna ľudská kontrola nad prírodou, ktorá 

by eliminovala každú zmenu. „Vo svete zmeny a nestability niet základu pre absolútny, nemenný 

spôsob života, ale ani základu pre úplnú rezignáciu“ (Eames 1977, 11). Napriek faktu, že ľudstvo 

sa vydalo na cestu od „neistého k stabilnému“, k hľadaniu istoty a bezpečnosti, v ktorých vidí 

garanciu svojho života a prežitia, je to skôr flexibilita než rigidita životných foriem, a skôr 

selektívnosť než fixovanosť prostriedkov, ktoré sa osvedčili ako efektívne cesty k týmto cieľom.  

 Po druhé, pragmatizmus chápe ľudský život ako činnosť (aktivitu) a skúsenosť. Ľudský 

život je skrz-naskrz praktický; ľudský svet je sumou sociokultúrnych praktík. Aby ľudia vyrieľili 

svoje problémy, musia konať, byť aktívni a využívať svoju praktickú skúsenosť. Ľudský život 

toiž nie je nič iné než činnosť chápaná ako komplex interakcií a transakcií medzi ľuďmi a ich 

prírodným (človekom nevytvoreným) a sociokultúrnym (človekom vytvoreným) prostredím. 

Aby sa ľudia adaptovali na prírodu, vytvárajú si „druhú prírodu“, teda transformujú prírodu na 

kultúru. Ľudská činnosť, eo ipso ľudský život je inteligentný, teda účelný, cieľavedomý, 

intencionálny, emocionálny, symbolický, sociálny atď.  Má veľa cieľov a veľa prostriedkov na 

ich dosahovanie: etické, estetické, intelektuálne atď., a summum bonum je „ideál harmonického 

uspokojovania všetkých týchto cieľov“ (Murray 1912/2001, 72). Prostredníctvom inteligentnej 

činnosti ľudia utvárajú ľudský svet a žijú svoje životy ako ľudské bytosti.  

Po tretie, pragmatizmus chápe ľudský život ako „bezprostredný prúd“ (James 1912, 93-

94), ktorý je potenciálne nestabilný, riskantný a plný konfliktných, problémových a dokonca aj 

tragických situácií. Toto chápanie je úzko späté s pragmatistickým konceptom kontingencie ako 



 

 

 

 

jednej zo „všeobecných čŕt života“. Neexistuje žiadny prírodný zákon ani druh nevyhnutnosti, 

ktorý by ľuďom garantoval dobrý život a šťastie. „Život je reťazec problémov, takže sa rodíme 

do ťažkostí...“ (Lachs 1998, 25). Život je „boj“, ktorý „má viac obetí než vojna“ (Lachs 1998, 

42). Podľa S. Hooka, nikto by nemal byť vyvedený z miery tým, že pragmatizmus má v sebe 

„tragický pocit života ako črtu ľudskej existencie“ (Hook 1959-1960, 10). Pod týmto pojmom 

nerozumie iba „citlivosť k prítomnosti zla vo svete“ (Hook 1959-1960, 10). Rozlišuje medzi 

„pocitom úbohosti a pocitom tragickosti“. Kým prvý zahŕňa „chorobu, starobu a mnohé podoby 

smrti“ (Hook 1959-1960, 10), druhý je morálnym faktom, „ktorý pramení v samotnej povahe 

morálnej skúsenosti a fenoméne morálnej voľby“ (Hook 1959-1960, 13). Fenomén tragickosti 

teda nie je jednoducho existenciou zla, ale „situáciou, v ktorej je dobro v konflikte s dobrom“, 

alebo dobré so správny či dokonca správne so správnym. Uprostred takýchto okolností sa určité 

dobro vždy obetuje a musíme s tým žiť; nedá sa tomu vyhnúť, a preto je to nevyhnutne tragické. 

Pragmatistickou metódou, ako čeliť takejto tragickej situácii (popri hegelovskej metóde 

historického rozumu a židovsko-kresťanskej metóde lásky), je deweyovská metóda kreatívnej 

inteligencie. „Jej kategorickým imperatívom je spoločné skúmanie a uvažovanie, hľadanie 

tvorivých návrhov a myšlienok v každek kríze, ktoré nielenže urobia život plnším a bohatším, ale 

aj tragédiu znesiteľnou“ (Hook 1959-1960, 20).  Hook uzatvára: 

 
Pragmatistickému pohľadu na život rozumiem tak, že sa usiluje umožniť ľuďom život vo svete 

nevyhnutnej tragédie, ktorá vyplýva z konfliktu morálnych ideálov, avšak bez lamentácie, 

sklamania alebo pretvárky (Hook 1959-1960, 22).  

 

Zároveň však dodáva:  

 
V živote je aj čosi viac než pocit tragickosti. Je v ňom smiech, radosť a neustála disciplína 

v práci... Je v ňom umenie, veda a náboženstvo. Sú v ňom ďalšie možnosti pre inteligenciu okrem 

riešenia ľudských ťažkostí. Je v ňom intelektuálna hra a dobrodružstvo... Pragmatizmus podľa 

mňa je teória a prax rozširovania ľudskej slobody v neistom a tragickom svete prostredníctvom 

umenia inteligentnej sociálnej kontroly (Hook 1959-1960, 26). 

  

Môžeme teda zhrnúť: 1. Pragmatistická koncepcia ľudského života je naturalistická, realistická a 

aktivistická; 2. Nie je ani naivne optimistická, ani beznádejne pesimistická; 3. Akcentuje zmenu 

a (seba-)kreáciu. Pragmatistický humanizmus odmieta „brať svet, či už v dobrom alebo zlom, 

ako daný a hotový celok“ (Murray 1912/2001, 72). Človek „mal vždy záujem na vylepšovaní 

svojho sveta podľa svojich najlepších možností“ (Murray 1912/2001, 72). Nemôžeme vopred 

vedieť, čo sa dá zmeniť a čo nie, preto „nie je pre nás najmúdrejšou cestou neustále sa o to 

snažiť?“ (Murray 1912/2001, 72). Napokon môžeme súhlasiť s J. Lachsom:  

 
Najpozoruhodnejšou črtou pragmatizmu je jeho odhodlanie dostať život pod inteligentnú 

a efektívnu ľudskú kontrolu (Lachs 2012, 14). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pragmatistické umenie žiť: náčrt 

  

Pragmatistické chápanie ľudského života je realistické a imaginatívne zároveň. To znamená, že 

pragmatizmus má dobré predpoklady na rozvíjanie svojho vlastného umenia žiť, čo je však 

úloha, ktorá je stále ešte len pred nami. Nateraz sa pragmatistické umenie žiť točí okolo dvoch 

osí: jedna je etická a druhá estetická (Kekes 2002, 149 takisto rozlišuje tieto dva aspekty). Prvá 

sa sústreďuje na koncept „dobrého života“, druhá na koncept „krásneho života“. Toto rozlíšenie 

však nie je a ani nemôže byť ostré. 

  

Etická koncepcia dobrého života podľa pragmatizmu 

 

Úsilie o dobrý život je intencionálny projekt a žiť takýto život znamená naustále premýšľať, 

prehodnocovať a pretvárať dosiahnutí v závislosti od súčasnej situácie a budúcich cieľov. Taká 

je napríklad pragmatistická koncepcia dobrého života, ktorá je flexibilná, imaginatívna, 

pluralistická, antidogmatická a non-hedonistická, a nie hotová inštrukcia k tomu, ako dobre žiť. 

Pre pragmatistu je otázka dobrého života otvorená otázka, riešenie ktorej obsahuje výber 

a formovanie určitých životných praktík. Žiadna životná forma nie je vopred daná.  

 Etická línia filozofie umenia žiť pristupuje k problému cez koncept ľudského života 

s intenciou jeho transformácie na „dobrý život“. Kľúčovou doktrínou pragmatizmu je 

meliorizmus – zlepšovanie života a ľudskej situácie prostredníctvom inteligentných praktík 

vrátane pragmatistickej nádeje, že to možné je, aj keď to nikdy nebude dokonalé. Pragmatistický 

meliorizmus nie je perfekcionizmus. 

Filozofia Johna Lachsa môže poslúžiť ako prominentný príklad tejto etickej koncepcie 

pragmatistického umenia žiť, hoci sám Lachs nepoužíva tento termín explicitne. Položil však 

určité základy pragmatistického konceptu dobrého a šťastného života prostredníctvom svojej 

koncepcie relevantnosti filozofie pre život, lásku k životu a komunitu indivíduí a predovšetkým 

prostredníctvom svojho tvorivého pokusu artikulovať koncepciu “stoického pragmatizmu.” 

Napísal:  

 
Stoickí pragmatisti sú odhodlaní zlepšovať život až do bodu, v ktorom im stačia sily. Keď 

okolnosti ukážu, že agresívna sebarealizácia nie je možná, vzdávajú sa nevyhnutnosti s vďakou 

a bez sťažností. Ako pragmatisti trvajú na kľúčovom význame inteligencie pre spôsob života, ale 

rozširujú hranice zdravého rozumu na uznanie zlyhania alebo márnosti“ (Lachs 2012, 1).  

 

Stoický pragmatizmus má podľa neho „viesť praktiky a vyjadrovať postoje, ktoré utvárajú život 

a môžu uspieť v pragmatickom teste zlepšovania“ (Lachs 2012, 2). Ukazuje, ako tieto filozofie 

obsahujú „všestranné názory, ako žiť dobrý život“, ale aj ako sa môžu navzájom obohacovať 

a doplňať vyrovnávaním svojich postojov k boju a pokore, k moci a konečnosti ľudského života 

(Lachs 2012, 47, 51). Lachs ponúka vo svojich prácach množstvo inšpirácie, ako rozšíriť svoju 

radosť zo života, ako aj znášať utrpenie žitia ľudsky dôstojným spôsobom.   

 

Estetická koncepcia dobrého života podľa pragmatizmu 

 

V pragmatizme má výraz „umenie žiť“ ešte jeden význam: týka sa umenia vo vzťahu k životu. 

Umenie je vsadené do života ako celku, a nie je to iba špeciálna ľudská aktivita. Tento 



 

 

 

 

deweyovský význam termínu „umenie“ (LW 10) sa veľmi zaujímavo vzťahuje k antickému 

pojmu umenia žiť. Pre Deweyho „krásny život“ nie je len život vyplnený prítomnosťou 

a vnímaním umeleckých diel. Jeho bohatá idea umenia je veľmi úzko spätá s ideou významu 

a hodnoty života, keďže význam umenia a zmysel života sú u Deweyho neoddeliteľné. Umenie 

znamená naplnenie a bohatstvo života skôr než „vznášanie sa nad ním“ alebo jeho 

transcendovanie. Na vyjadrenie a rozvinutie tejto idey Dewey používal pojem „estetickej 

skúsenosti“, a nie iba jednoducho umenia alebo „umeleckej skúsenosti“. Estetická skúsenosť je 

podľa neho najplnšou a najbohatšou skúsensťou, akú ľudia môžu dosiahnuť; je to „čistá“ 

skúsenosť, zbavená akéhokoľvek odcudzenia. Dewey, bez toho, aby robil umenie najvyšším 

cieľom ľudského života, oddeleným od ďalších ľudských aktivít a cieľov, či výlučným zdrojom 

ľudského naplnenia (ako to robili Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer 

a mnohí ďalší), považuje estetickú skúsenosť za najuspokojujúcejší aspekt života, ktorý však ani 

nevyhnutne, ani exkluzívne nezahŕňa diela tzv. vysokého umenia, pretože primárne je to kvalita 

každodenného života. Táto samotná (demokratická) idea umenia je preňho najdôležitejší 

a najvyšší ľudský výkon, pretože len prostredníctvom takejto estetickej skúsenosti v najširšom 

zmysle sa ľudský život stáva zmysluplným a hodnotným. Zdá sa, že my všetci môžeme mať 

šancu stať sa umelcami života v tomto deweyovskom zmysle, a chceme žiť dobrý a krásny život. 

(Alexander 1987; 1993; 1998). 

Filozofia a estetika R. Shustermana je explicitne významným príspevkom k estetickej 

koncepcii pragmatistického umenia žiť (Shusterman 1992; 1997; 2000; 2008; 2012a). Jeho ideou 

je, že „filozofia ako umenie života je zacielená na realizáciu krásy prostredníctvom kreatívnej 

inteligencie a kritickej reflexie (zahŕňajúcej estetickú aj etickú senzitivitu)“ (Shusterman 2012, 

2). Stavia na deweyovskej idei, že umenie je integrálnou súčasťou všetkej ľudskej skúsenosti 

a správania, takže deweyovci sa môžu ľahko pridať k nietzscheovcom a foucauldovcom, ktorí 

tvrdia, že život sám, nielen jeho objekty, sa môže stať predmetom umenia. Pravdaže, toto je 

špecifický druh umenia a v Shustermanových prácach zahŕňa najmenej dve podstatné črty: 1. 

Praktizovanie filozofie vo všeobecnosti a pragmatizmu zvlášť ako umenia žiť, a nie len čisro 

diskurzívne alebo textuálne cvičenia; 2. Praktizovanie umenia žiť ako „somaestetiky“, t. j. 

estetiky tela a telesného ľudského života, anie iba čisto mentálneho alebo intelektuálneho 

cvičenia.  Takto tvoria v jeho koncepcii filozofia, umenie a telesná ľudská skúsenosť amalgám, 

ktorý, aj keď má estetický rámec, znamená aj zaujatie etickými otázkami. Okrem tohto ideálu 

„estetického života“ sa týka aj šťastia a šťastného života. Shusterman vysvetľuje:  

 
Keď argumentujem v prospech filozofie ako umenia žiť, robím estetiku, etiku alebo metafilozofiu 

alebo dokonca aj metafyziku...? Ťažko sa mi definujú moje teórie jednou filozofickou kategóriou, 

pretože vidím problémy, ktorými sa zaoberám, ako prelínajúce sa tradičnými oblasťami filozofie 

(Shusterman 2012b, 212).  

 

Pre svoju filozofickú estetiku má Shusterman niekoľko motivácií. Okrem nadväznosti na 

Deweyho estetiku a Deweyho nadšenie pre Alexanderovu techniku, je to jeho kritika Rortyho 

koncepcie súkromnej idiosynkratickej sebakreácie, ktorú považuje za nedostatočnú a príliš 

romantickú. Umenie žiť musí rozhodne zahŕňať telesné praktiky (vrátane sexuálnych) v záujme 

tvarovania krásneho (a zdravého) ľudského tela, ktoré môže zažívať svoj život príjemným 

spôsobom. Ďalším zdrojom inšpirácie pre Shustermana sú „exemplárne životy, a nie iba 

formulované doktríny“ Sokrata, Cicerona, Epikura, Epiktéta, Senecu, Montaigna, Thoreaua, 



 

 

 

 

Emersona, Deweyho, Wittgensteina a Foucaulta, popri ďalších, slúžiace ako príklady „žijúcej 

filozofie“ alebo stelesnenia filozofických životov, ktoré sa dajú nazvať „umeleckými životmi“.  

Shusterman nepochybuje, že „prvým cieľom filozofie je dosiahnuť šťastný život“ a „prirodzenou 

orientáciou pragmatizmu je orientácia na umenie žiť“ (Shusterman 1997, 2-24), alebo že človek 

by mal pristupovať k svojmu životu ako umelec (aspoň do istej miery). Ak sa takýto prístup 

úspešne praktizuje, život sa stáva bohatším a krajším než život zbavený a ochudobnený o tento 

„umelecký“ prístup. Život podľa Shustermana „kladie pred nás umelecký projekt ako výzvu ku 

kreatívnemu sebavyjadreniu sa a estetickému sebautváraniu – túžbu oddať sa niečomu 

naplňajúcemu, zaujímavému, atraktívnemu, obdivuhodnému, a predsa takému, čo zdopovedá 

tomu, kým sme“ (Shusterman 2000, 10).   

  

 

*** 

 

Súčasný pragmatistický obrat vo filozofii priniesol zmenu, ktorá smeruje k „rozvíjaniu štýlu 

filozofovania, ktorý je vhodnejší pre riešenie problémov každodenného života“ (Eggington and 

Sandbothe 2004, 1).
 
 To je významná zmena nielen v tom, že poskytuje alternatívne pochopenie 

filozofie, jej cieľov a poslania: filozofia by mala priamo pomáhať ľuďom žiť dobrý život, lepší 

život, čo zahŕňa konštrukciu dobrej spoločnosti ako aj dobré praktiky vo vzťahu k umeniu žiť. 

Pragmatizmus je nástupcom sofistov, Sokrata, stoikov a epikurejcov v tomto poňatí filozofie. 

Mám sklon vidieť pragmatizmus ako „filozofiu transformácie“, založenú na skúsenosti „života 

ako nestáleho procesu, schopného transformácie“ (Eldridge 1998, 107) a ako našu ľudskú 

odpoveď na neustále sa meniace prírodné a sociokultúrne podmienky života.   

 Základy pragmatistického umenia žiť položili spomínaní autori. Ďalší rozvoj myslenia 

týmto smerom je zaujímavý projekt, ktorý môže obsahovať ďalšie fúzie, napr. Epikura 

s Deweym, Jamesa s Rortym, Lachsa so Shustermanom alebo Wittgensteina s Brandomom, ale 

možno aj ďalších nepragmatistov s pragmatistami. Vyložiť túto myšlienkovú líniu a urobiť ju 

explicitnou v súčasnom pragmatizme, bude znamenať ukázať, že „pragmatizmus je 

humanizmus“, v ktorom ľudský život nie je inštrument tvorby iných (vecných) hodnôt, ale tou 

najvyššou a hlavnou hodnotou a cieľom sám osebe, t. j. vyňať pragmatizmus z kritiky a obvinení 

z inštrumentálnej racionality, ako ich formuloval napr T. Adorno (Deweyho inštrumentalizmus 

nie je inštrumentálna racionalita). Skôr naopak, inherentný antidualizmus pragmatism vyúsťuje 

do antického filozofického ideálu „harmonizácie“ rôznych aspektov a foriem života.   

 Pragmatistické umenie žiť mieri oboma smermi: k naplneniu ľudského údelu šťastím 

a k inšpirácii, ako dôstojne znášať reálne nešťastie. 

  

 

 

 

 

 

 

 


