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Abstract: Anticipating the fact, that the person is one of the interac-
tion subjects, the processing of the themes appears from the anthropology, 
discipline about human being, to the substance of which belongs its dia-
logical character and communicability. This basal aspect, ontological 
and personnel interpretation way of the communication phenomenon, 
forms the integrating motive of the whole paper. According to John Paul 
II, the suitable reflection about the dialogue, which is the interaction 
correlative, must make provision especially for semantic level, level of 
faith, theological aspect, estachological level. According to the analysis of 
the communication and dialogue, we can frame some reflection about 
the communication phenomenon. The result reached by this paper, can 
help not only theoretically, but also practically for deeper understanding 
and knowledge today so actual phenomenon, which is the interaction 
and dialogue as its correlative, instigating the building-up of the new 
civilization of the truth, fraternity, reverence to the life, unity, solidarity, 
peace and forgiving love, civilization of the global fellowship. 
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Najdôle✂itej✄ou sú☎as✆ou ka✂dej interpersonálnej komunikácie je 

sám ☎lovek, kým on je, ako sa správa, to v✄etko má rozhodujúci vplyv 
na spôsob komunikovania.1 Komunikácia je druh relácie opierajúcej sa 
o výmenu informácií alebo dobier vlastných osobe. V tom zmysle je 
komunikácia mo✂ná na úrovniach existencie bytia osoby, tzn. na úrovni 
poznávacej, volitívnej a emocionálnej. Spôsobuje to rôznorodé formy 

                                                 
1 Porov. : DE VITO, J.A. : Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada publishing 2001, 
s. 41. 
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funkcionálnosti komunikácie, menovite: funkcie informatívnej, forma✁-
nej, eticko ✂ estetickej a nábo✄enskej. 2 

☎lovek je ten, ktorý má vo svojom bytí vpísanú potrebu klás✆ otázky 
a po zodpovedaní jednej otázky polo✄i✆ ✝al✞iu, a tak klás✆ transcendent-
nú otázku po v✞etkom bytí a po jeho zmysle, a napokon klás✆ otázku 
o Bohu. Jedine ✁lovek sa pýta na Boha. Ka✄dá odpove✝ filozofického 
uva✄ovania je odpove✝ou ✁loveka. Nie je iba nejakým vecným pozna-
ním, nejakou od ✁loveka osamostatnenou pravdou, chápanou v akomsi 
vecnom zmysle, ale v✄dy je a zostáva spojená so subjektom ako podme-
tom poznania a napokon je usmernená ku komunikácii s iným subjek-
tom. Poznanie sa musí vyjadri✆ prostredníctvom ✟udského jazyka 
a v ✠om v✄dy ✡ja☛ hovorí s ✡ty☛ o ✡tom☛. Jedine ✁lovek sa obracia 
k Bohu, komunikuje s ním, jedine on prichádza k poznaniu, ✄e za v✞et-
kým je Boh a ✄e ten musí by✆ osobnou bytos✆ou. A ako osobná bytos✆ 
mô✄e prehovori✆ k ✁lovekovi. Oslovuje ho uprostred ✟udských dejín 
✟udským slovom. Ke✝ sa v✞ak toto mo✄né Bo✄ie zjavenie konkrétne 
uskuto✁ní, uskuto✁ní sa v konkrétnych historických okolnostiach ku 
konkrétnemu ✁lovekovi. Konkrétny ✁lovek sa stáva tým bodom stretnu-
tia sa s transcendentným Bohom, stáva sa referen✁ným bodom 
v dejinách.3 V procese komunikácie sa utvára osobnos✆ ✁loveka.4 

Ke✝ sa hovorí o ✟udskej osobe, v✄dy sa jedná predov✞etkým o to, 
✁ím, ba skôr kým je ✁lovek sám v sebe. To, kým je ✁lovek sám v sebe, 
sa nadov✞etko via✄e s jeho vnútrom. Ka✄dá ✁innos✆, tvorba, diela, výtvo-
ry tu majú svoj za✁iatok a svoju prí✁inu. Podstatou tejto prí✁iny je ro-
zumnos✆ a sloboda. Rozum a sloboda ur✁ujú podstatné a zárove✠ nevy-
hnutné vlastnosti osoby. Tu taktie✄ tkvie celý prirodzený základ jeho 
hodnosti. ☎lovek je podstata rozumná a s dobrom ako vlastným pred-
metom slobodnej vôle.5 

Osoba sa aktualizuje a personalizuje v medziosobných reláciách. V 
otvorenosti na osobné bytie ✁lovek nielen zachováva svoju jedine✁nos✆, 
neopakovate✟nos✆ a zvlá✞tnos✆, ale ju umoc✠uje a potvrdzuje. ☎lovek, 
aby bol v plnosti osobou, potrebuje medziosobné relácie. Tieto relácie 
majú rozmer jednotlivý alebo spolo✁enský. ☎lovek ako osoba sú✁asne 
zakú✞a samého seba i Boha a druhého ✁loveka.6 

O osobe je mo✄né vyjadri✆, ✄e sa realizuje vlastným slobodným se-
bauskuto✁✠ovaním. Uskuto✁✠ovanie samého seba je zárove✠ uskuto✁-

                                                 
2 Porov.: KLAUZA, K. : Elementy teologii komunikacji. Lublin : Poznámky z predná☞ky 
2003. 
3 Porov. : CSONTOS, L., SJ : Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II. 
Trnava : Dobrá kniha 1996, s. 185. 
4 Porov. : ZAS✌PA, T. : Médiá v ✍ase globalizácie. Bratislava : Lú✎ 2002, s. 116.  
5 Porov. : WOJTY✏A, K. : Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : Wydaw-
nictwo TN KUL 2000, s. 418. 
6 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 92. 
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✁ovaním toho druhého. Sebauskuto✂✁ovanie a uskuto✂✁ovanie sveta 
tvorí dialektickú jednotu. Ale primárnym vz✄a☎ným bodom personálne-
ho uskuto✂✁ovania je druhá osoba. Personálne uskuto✂nenie samého 
seba sa deje personálnym vz✄ahom k druhému. ✆lovek prichádza sám 
k sebe a uskuto✂✁uje personálne sám seba len v ✝udskom spolo✂enstve. 
Kon✞tituovanie osoby personálnym vz✄ahom je teologicky potvrdené 
vz✄ahovým charakterom Bo☎ských osôb. Ich personálna odli✞nos✄ 
a samostatnos✄ sa kontinuuje vo vzájomnom vz✄ahu a odlí✞ení. Zásadný 
rozdiel je v✞ak v tom, ☎e reálne identická skuto✂nos✄ Bo☎ia nále☎í trom 
osobám, ktoré sa teda mô☎u rozli✞ova✄ a kon✞tituova✄ len vz✄ahovo. Na-
proti tomu ka☎dý jednotlivý ✂lovek je samostatný telesno-duchovný ce-
lok, ktorý mô☎e slobodne sám seba uskuto✂✁ova✄ iba vtedy, ak je u☎ 
ako taký ontologicky kon✞tituovaný. ✆lovek je osoba u☎ skôr, ne☎ sám 
seba personálne uskuto✂✁uje. Podstatu ✂loveka a podstatu osobného 
bytia je treba chápa✄ dynamicky. ✆lovek je od po✂iatku ustanovený vo 
svojej telesno-duchovnej ✞truktúre, skrze ktorú je osobou, ale nie je ako 
osoba e✞te plne uskuto✂nený. K tomu dochádza a☎ vlastným sebausku-
to✂✁ovaním. Toto sebauskuto✂✁ovanie je mo☎né len v personálnom 
vz✄ahu. Personálny vz✄ah má v bytostnom ustrojení ✂loveka svoj základ, 
ale nie je v ✁om e✞te realizovaný, bytostná ✞truktúra ✂loveka ho vy☎adu-
je, ale neuskuto✂✁uje. By✄ osobou teda znamená by✄ bytostne zameraný 
k osobnému bytiu druhého. ✆lovek dosahuje svoju plnú osobnú reali-
záciu a rozvinutie len vo výkone tohto osobného vz✄ahu ✟ ku kone✂-
nému osobnému bytiu druhého a nakoniec k absolútnemu 
a nekone✂nému osobnému bytiu Boha.7 Bytie ✂loveka, za✂iatky jeho 
existencie a tie☎ dlhý rozvoj sa realizujú v komunikácii: ✠ja✡ ✟ ✠ty✡, a 
taktie☎ v jednaní s ✠my✡, v ktorých je mo☎né pozorova✄ predov✞etkým 
medzi✝udský, t.j. medziosobný rozmer spolo✂enstva.8 

By✄ bytostne zameraný k osobnému bytiu druhého je procesom 
komunikácie, ktorá je zde✝ovaním seba, napríklad prostredníctvom slo-
va. Týmto slovom zde✝uje ✂lovek sám seba. Pritom je dôle☎itý základný 
predpoklad: toto sebazde✝ovanie v Bo☎om Logose - Slove je nepominu-
te✝né, nemá po✂iatok ani koniec, je to ve✂ná prítomnos✄. ☛udské slová 
zanikajú, akonáhle ich ✂lovek vysloví. Bo☎ie Slovo, ve✂ný Logos, tu 
v☎dy bol a v☎dy bude v po✂iatku, ktorý je pred vekmi a ktorému v☞a✂í 
za svoju existenciu v✞etko, ✂o je.9 

Antropológia zdôraz✁uje existenciu ✂loveka predov✞etkým ako oso-
by, ktorá je ✠bytím v sebe✡, a v plnosti sa uskuto✂✁uje v dialógu. Existu-

                                                 
7 Porov. : CORETH, E., SJ : Co je ✌lov✍k? Základy folosofické antropologie. Praha : Zvon-
✎eské katolické nakladatelství 1996, s. 155. 
8 Porov. : WOJTY✏A, K. : Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : Wy-
dawnictwo TN KUL 2000, s. 396. 
9 Porov. : SCHERER, G. : Tomá✑ Akvinský s Georgem Schererem. Kostelní Vyd✒í : Karme-
litánské nakladatelství 2005, s. 31. 
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je ako bytie, ako osoba, v slobode sa rozhoduje pre reláciu k druhej 
osobe a v dialógu sa zdokona✁uje ako osoba. Týmto spôsobom vyjavuje 
seba a robí sa poznávaným a vierohodným.10  

✂lovek musí sám uskuto✄ni☎ a rozvinú☎ to, ✄ím je zo svojej podstaty. 
Z jeho bytostnej kon✆titúcie ako telesno-duchovného bytia plynie, ✝e 
podstatu ✄loveka je treba chápa☎ ✞dynamicky✟ ako prame✠ ✄innosti, kto-
rá má by☎ vlastným sebauskuto✄✠ovaním. Na prvom mieste je základný 
vz☎ah k druhému ✄loveku, vz☎ah ✞ja✟ k ✞ty✟, ktorý je mo✝né ozna✄i☎ ako 
personálny vz☎ah, inak✆ie povedané ✞intersubjektivita✟ alebo ✞interper-
sonalita✟. ✂lovek pri svojej sebarealizácii je odkázaný na okolitý svet. 
Uskuto✄✠uje ✞sám seba✟ len uskuto✄✠ovaním toho, ✄o je pre neho ✞tým 
druhým✟, druhý ✄lovek, ktorý sa s ním stretáva ako rovná a rovnocenná
duchovno-personálna bytos☎, oslovuje ho, otvára sa mu a vyzýva ho 
k viere, dôvere, láskavosti a láske. ✂lovek dospieva k plnému rozvinutiu 
len v personálnom vz☎ahu. Záva✝nos☎ rozhodovania ✄loveka pre ve✄-
nos☎, ale tie✝ prikázanie lásky k blí✝nemu, ktoré má svoj základ v Bo✝ej 
láske k ✄loveku, a✝ tým sa plne uplat✠uje absolútna hodnota ✁udského 
personálneho bytia.11  

Jednotlivcovi nie je dané iba fyzické telo, ale telo citlivé, ✝ivé, pat-
riace k ✞ja✟, ✞ja✟, ktoré vníma, myslí, cíti a tú✝i. ✡ivé telo tohoto ✞ja✟ nie-
len zapadá do fenomenálneho, reálneho sveta, ale je priamo jeho cen-
trom orientácie. Je obrátené k tomuto svetu a komunikuje s ✄lovekom.12

✞Ja✟ sa stáva kon✆tituovaným skrze ✞ty✟ a ✞ty✟ je v✝dy tak isto ako 
✞ja✟ niekým, ✄i✝e akýmsi druhým ✞ja✟. V tomto východzom bode relácie 
✞ja✟ ☛ ✞ty✟ sa nachádza ur✄itá mnohorakos☎ osobných podmetov; je to 
síce minimálna mnohos☎ (jeden + jeden), av✆ak skuto✄ná, vo význame 
spolo✄enstva. ✞Ty✟ je druhým, iným, odli✆ným ✞ja✟. Mysliac a hovoriac 
✞ty✟, sa zárove✠ vyjadruje relácia, ktorá nejako vychádza z ✞ja✟, ale rov-
nako sa vracia k ✞ja✟, a tak sa stáva nielen vyjadrením odli✆nosti, ale tie✝ 
výrazom naviazania kontaktu. V tomto opise je v✝dy obsiahnutá odli✆-
nos☎ jedného z mnohých iných. Relácia s ✞ty✟ je v✝dy vo svojej bytostnej 
✆truktúre relácia s druhým, ale jedine✄ným v zmysle ✞ja✟. Ak sa relácia, 
nasmerovaná od ✞ja✟ k ✞ty✟, vracia do toho ✞ja✟, z ktorého vy✆la, tak 
v tejto vratnej relácii je zahrnutý moment ✆pecifického kon✆tituovania sa 
✁udského ✞ja✟ skrze reláciu k ✞ty✟.13 

Je preto mo✝né poveda☎, ✝e osoba, obdarená schopnos☎ou trans-
cendencie, otvorenosti, komunikatívnosti a schopnos☎ou relácie, je bytie 

                                                 
10 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 87. 
11 Porov. : CORETH, E., SJ : Co je ☞lov✌k? Základy folosofické antropologie. Praha : Zvon-
✍eské katolické nakladatelství 1996, s. 159. 
12 Porov. : MARKSOVÁ, P.L. : D✎v✌ra v Bo✏í plán. Duchovní obnova s Editou Steinovou. 
Praha : Paulínky 2005, s. 30. 
13 Porov. : WOJTY✑A, K. : Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : Wy-
dawnictwo TN KUL 2000, s. 397. 
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rela✁né, napl✂ujúce sa vo vzájomnom vz✄ahu ☎ja✆ a ☎ty✆. Relácia prinále-
✝í osobe z jej podstaty. Slovo a odpove✞ na✂ho tvoria medziosobné 
spolo✁enstvo, ktoré má svoj za✁iatok v prijatí slova.14 

Odpove✞ou ✁loveka jeho komplementu, druhému Ty, je duch vo 
svojom ✟udskom prejave. ✠lovek hovorí mnohými jazykmi, jazykmi re✁í, 
umenia a ✁inu, ale duch je jeden: odpove✞ Ty, ktoré sa vynára 
a oslovuje ho. Duch je slovo. Duch nie je ☎ja✆, ale medzi ☎ja✆ a ☎ty✆. 
Rovnako ako je to s hovorením prostredníctvom re✁i, tak je to s ka✝dým 
slovom, pomocou ktorých sa vytvára re✁. ✠lovek ✝ije v duchu, ak je 
schopný odpoveda✄ druhému Ty, ak vstupuje do vz✄ahu celou svojou 
bytos✄ou. Len v✞aka sile, ktorá pomáha ✁lovekovi vstupova✄ do vz✄ahu, 
je ✁lovek schopný ✝i✄ v duchu.15 

Dialóg, rozhovor slú✝i medziosobnej komunikácii a je formou zja-
vovania sa osoby. Skrze slovo ✁lovek mô✝e nadviaza✄ kontakt s druhou 
osobou. Slovo vyjadruje osobu; s jeho pomocou mô✝e osoba najpln✡ie 
odkry✄ svoje vnútro a vypoveda✄ seba, zde✟ova✄ sa v druhej osobe. Pre-
to✝e slovo v interpersonálnych kontaktoch je najlep✡ou formou vyslovo-
vania sa osoby, Boh zjavujúc sa ✁lovekovi si poslú✝il touto formou. Nie-
ktoré pravdy zjavené Bohom mô✝u by✄ odovzdané iba prostredníctvom 
slova. Slovo teda slú✝i odovzdávaniu informácií a na podporu osobného 
zväzku Boha s ✁lovekom. Týmto spôsobom osobný aspekt slova je ve✟-
mi výrazný.16 

K plnému duchovno-personálnemu rozvinutiu dospieva ✁lovek len 
v ✟udskom spolo✁enstve, kde komunikuje, kde je oslovovaný 
a vyzývaný ku slobodnému rozhodovaniu, pou✁ovaný a vychovávaný, 
pri✁om podstatnú funkciu tu zohráva re✁. Nie je len najlep✡ím spôso-
bom personálnej komunikácie, ale skrze ✂u jednotlivec taktie✝ vrastá do 
ur✁itého dejinne utváraného kultúrneho a duchovného priestoru. 
I ✟udské myslenie sa uskuto✁✂uje v re✁i. My✡lienka vy✝aduje re✁, pojmy, 
slová. Ak v✡ak je re✁ prostriedkom a výrazom personálnej komunikácie, 
je i myslenie podstatne odkázané na duchovné spolo✁enstvo s druhými. 
Len v tomto sú✝ití sa vytvára duchovný svet jednotlivca.17 

Stvorením ✝eny dostal ✁lovek nielen pomoc, ale aj partnera dialógu, 
bytos✄ blízku, schopnú dôverného porozumenia a vzájomnej komuniká-
cie. ✠lovek je povolaný k dvojitému dialógu, k dialógu s Bohom 
a k dialógu s ✁lovekom. Sú✁asné chápanie osoby sa odvoláva hlavne na 
podmetovos✄ ✁loveka. H✟adajúc formálny element kon✡tituujúci osobu 

                                                 
14 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 85. 
15 Porov. : BUBER, M. : Já a ty. Praha : Kalich 2005, s. 71. 
16 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 59. 
17 Porov. : CORETH, E., SJ : Co je ☛lov☞k? Základy folosofické antropologie. Praha : Zvon-
✌eské katolické nakladatelství 1996, s. 160. 
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v podmetovom ✁ivote zdôraz✂uje vedomie, slobodu, schopnos✄ trans-
cendencie, otvorenos✄, komunikatívnos✄ a schopnos✄ relácie.18 

Pojem transcendencie osoby mo✁no chápa✄ v relácii k transcenden-
táliám ako sú bytie, pravda, dobro a krása. ☎lovek má k nim prístup 
skrze poznanie a následne za poznaním, za my✆lienkou, skrze vô✝u 
a ✞in. V tomto zmysle ✞in taktie✁ slú✁i na realizáciu pravdy, dobra 
a krásy. Transcendencia osoby nie je iba nie✞ím abstraktným, ke✟✁e 
i duchovný ✁ivot ✞loveka sa zoskupuje a pulzuje okolo pravdy, dobra 
a krásy.19  

Personálne postoje, v ktorých ✞lovek naplno uskuto✞✂uje svoje 
vlastné bytie, sú bezprostredne vyvolávané druhými ✝u✟mi. Tieto posto-
je v✆ak u✁ v sebe zahr✂ujú pohyb smerujúci nad kone✞nú osobnú hod-
notu k nekone✞nej osobnej hodnote Bo✁ej, v jedine ktorej sa mô✁u de-
finitívne dov✠✆i✄. V tom sa znova ukazuje bytostne transcendentná ✆truk-
túra ✝udskej sebarealizácie. ☎lovek je transcendencia. Preto nachádza 
a uskuto✞✂uje sám seba tým viac, ✞ím viac sám seba prekra✞uje, sám na 
seba zabúda a sám seba rozdáva. ☎ím viac sám seba zde✝uje, transcen-
duje, tým viac uskuto✞✂uje svoje vlastné bytie. Duchovné ✡bytie pre 
seba☛ nie je imanentne uzatvorené, ale musí sa dovr✆ova✄ 
a uskuto✞✂ova✄ v ✡bytí pri druhom☛. ☎ím je ✡bytie pri sebe☛ hlb✆ie, tým 
vä✞✆ia je mo✁nos✄ by✄ pri druhom. ☎ím viac je ✞lovek duchovno-
personálnym spôsobom pri druhom ✞loveku a nakoniec pri Bohu, tým 
viac je ✡pri sebe samom☛ a uskuto✞✂uje svoje vlastné, bytostne trans-
cendentné bytie sebou.20  

V dialogických stretnutiach sa jedná o reláciu medzi osobami, 
v ktorej sa objavuje konkrétne ✡my☛ bez zániku relácie ✡ja☛ ☞ ✡ty☛. Stret-
nutia sa neuskuto✞✂ujú iba vo sfére fyzickej, ale tie✁ psychickej a du-
chovnej, v ktorej existuje ✡komúnia☛ vzájomného obdarovania sa se-
bou.21 

By✄ vo vzájomnom vz✄ahu, v zjednotení s druhým "ja", predpokladá 
by✄ osobou na Bo✁í obraz a na Bo✁iu podobu. Zde✝ovanie seba je prí-
pravou na ono zjavenie, v ktorom sa Boh dáva pozna✄ ako Trojjediný, 
ako ✁ijúca jednotnos✄ Otca, Syna i Ducha Svätého.22 ☎lovek, stvore-
ný Bohom, je zahrnutý do troji✞ného dialógu.23 Hoci Biblia nevypraco-
                                                 
18 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 81. 
19 Porov. : WOJTY✌A, K. : Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : Wy-
dawnictwo TN KUL 2000, s. 199. 
20 Porov. : CORETH, E., SJ : Co je ✍lov✎k? Základy folosofické antropologie. Praha : Zvon-
✏eské katolické nakladatelství 1996, s. 165. 
21 Porov. : RYNIO, A. : Integralne wychowanie w my✑li Jana Paw✒a II. Lublin : Wydaw-
nictwo KUL 2004, s. 200. 
22 Porov. : JÁN PAVOL II. : Mulieris Dignitatem. Apo✓tolský list O dústojnosti a povolání 
✔eny p✕i p✕íle✔itosti Mariánského roku, 15. 8. 1988, ✍l.7. Praha : Zvon 1992. 
23 Porov. RATZINGER, J. BENEDIKT XVI. : Je✔i✓ Nazaretský. Trnava: Dobrá kniha 2007, s. 
298. 



 MÁRIA CALPA�OVÁ 

 

124 

vala pojem osoby, predsa ukazuje Boha ako ✁skuto✂nos✄☎ bytia 
v dialógu, a skrze to ako osobu.24 Na druhej strane dialógu je osoba 
✂loveka ako sekundárneho podmetu i predmetu procesu komunikácie. 
✆lovek je predmetovo ✁niekým☎, ✂o ho odli✝uje od ostatných bytí vidi-
te✞ného sveta, ktoré sú predmetovo v✟dy iba ✁nie✂ím☎. Toto rozlí✝enie 
skrýva v sebe hlbokú priepas✄, ktorá odde✞uje svet osôb od sveta vecí. 
Výraz ✁osoba☎ vznikol preto, aby zaznamenal, ✟e ✂lovek má v sebe oso-
bitnú plnos✄ a dokonalos✄ jestvovania. Najvlastnej✝ou prí✂inou toho je 
skuto✂nos✄, ✟e ✂lovek má rozum, je rozumným bytím a ako jedinec ro-
zumnej prirodzenosti sa odli✝uje ako osoba v celom predmetovom svete 
bytí, to ur✂uje jeho osobitnos✄. Osoba je uprostred sveta bytí jediným 
úplne odli✝ným podmetom svojho druhu. Ako predmet sa odli✝uje od 
✟ivo✂íchov svojím vnútorným a osobitným ✟ivotom, ktorý sa v nej kon-
centruje, ✂i✟e vnútorným ✟ivotom. Vnútorný ✟ivot je duchovný ✟ivot, 
ktorý sa sústre✠uje okolo pravdy a dobra. Osoba je také predmetové 
bytie, ktoré ako vymedzený podmet je v naju✟✝om kontakte s celým 
vonkaj✝ím svetom, komunikuje so svetom a najpodstatnej✝ie v ✡om 
spo✂íva práve svojím vnútorným ✟ivotom.25 Komunikuje nielen 
s vidite✞ným, ale aj s nevidite✞ný svetom, predov✝etkým s Bohom.  

Najhlb✝ím základom a trvalým predpokladom kres✄anského vyzna-
nia je ú✂as✄ na tom, ✂o je Je✟i✝ovi vlastné a najvnútornej✝ie, na jeho ko-
munikácii s Otcom. Kres✄anské vyznanie je modlitba a len v modlení sa 
odkrýva Ten, ktorý videl Je✟i✝ovu intimitu s Otcom a porozumel mu 
z neho samotného. Cirkev pramení z ú✂asti na Je✟i✝ovom modlení.26 
Ústredným aktom Je✟i✝ovej osoby bola modlitba. Táto osoba je kon✝ti-
tuovaná aktom modlenia, nepretr✟itou komunikáciou s tým, ktorého 
nazýva ✁Otcom☎. Pochopenie tejto osoby je mo✟né iba vstúpením do 
tohto aktu modlitby, ú✂as✄ou na ✡om.27 

Trinitárny vzorec komunikovania, spôsob komunikovania Bo✟ských 
Osôb v lone Nasvätej✝ej Trojice, podmie✡uje a ukazuje spôsob komuni-
kovania vo svete ✂loveka. Podstatu trinitárnej komunikácie ustanovujú 
relácie otcovstva a synovstva, ✂inného a trpného dýchania. Silou tejto 
komunikácie opierajúcej sa o perichorézu sa podstata Bo✟ia sprítom✡uje 
a aktualizuje v ka✟dej z Osôb. ☛peciálnym prípadom procesu komuni-
kácie sa stalo (v✠aka hypostatickej únii) tajomstvo Vteleného Slova, 
ktoré ✁sa stalo Telom a prebývalo medzi nami☎.(Jn 1,1). V ☞om Boh 
oznámil seba matérii i histórii ✌ vkro✂il do ✂asu, vychodiac zo svojej 

                                                 
24 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 79. 
25 Porov. : WOJTY✍A, K. : Láska a zodpovednos✎. Metodicko-pedagogické centrum, 
Bratislava 2003, s. 20. 
26 Porov. : RATZINGER, J. : Hled✏t na probodeného. Pokus o spirituální kristologii. Brno : 
CDK 1996, s. 13. 
27 Porov. : RATZINGER, J. : Hled✏t na probodeného. Pokus o spirituální kristologii. Brno : 
CDK 1996, s. 18. 
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ve✁nosti. V Kristovi sa Slovo stalo Prostredníkom medzi Bohom komu-
nikujúcim seba ✁lovekovi, a odberate✂om tohto ✄komunikátu☎ ✆ ✁i✝e 
✁lovekom. Boh, komunikujúci v Kristovi svoj ✝ivot ka✝dému ✂udskému 
✄Ty☎, odha✂uje tajomstvo svojej milosti a ospravedl✞ujúceho vyvolenia. 
Ak sa hovorí o komunikovaní milosti, to sa v skuto✁nosti hovorí 
o Bohu, ktorý skrze tento dar dáva Seba samého, sám sa stáva obsahom 
komunikovania ✆ od ve✁nosti vypovedaným Slovom. Zostávajúc 
v nezmennom ✄teraz☎ svojej prítomnosti, vpísaného do ✂udského ✁asu, 
sprítom✞uje sa v ✞om s rôznou intenzitou komunikovania od Je✝i✟a 
Historického, cez Telo a Krv, cez Cirkev a mnohými spôsobmi sviatost-
nej, výkupnej prítomnosti a✝ po Parúziu, budúcim predmetom nádeje. 
Ka✝dý moment dejov je naplnením sa skrze Neho, v ✠om a s Ním Bo✝-
sko-✂udskej komunikácie prostredníctvom slova Evanjelia. Prirodzeným 
spôsobom sú slová a obrazy ovocím kultúr existujúcich v ✁ase 
i priestore, z nich vychádzajúcich a v nich sprítom✞ovaných obsahov 
komunikovania skrze Boha. Dejiny teológie poskytujú katalóg historic-
kých chápaní a spôsobov hovorenia o Bohu a obsahu komunikovania 
skrze Neho.28 

Komunikácia je cestou k spolo✁enstvu s iným ✁lovekom alebo 
s komunitou. Dialóg sa uskuto✁✞uje na rovine poznania, i ke✡ má 
v sebe aj hlb✟iu existenciálnu rovinu. Vstupuje do h☛bky osoby 
a osobitným spôsobom zasahuje ka✝dého jednotlivca v spolo✁enstve.29 
☞lovek je odkázaný na druhého a sama podstata ✁loveka je spolo✁en-
ská.30 Pápe✝ Ján Pavol II. rozli✟oval dialóg nielen vo význame aktuál-
nom a vo význame potenciálnom, ale hovoril o dialógu ako ✄centrál-
nom a nevyhnutnom elemente ka✝dej etickej ✂udskej my✟lienky☎.31 

Ján Pavol II. pokladal dialóg za základný kon✟titutívny prvok, ktorý 
je situovaný na prirodzenej rovine osoby a jej dôstojnosti. ✄Dôstojnos✌ 
✂udskej osoby je transcendentnou hodnotou a uznávajú ju za takú v✟e-
tci, ktorí úprimne h✂adajú pravdu. V skuto✁nosti celé dejiny ✂udstva tre-
ba vysvet✂ova✌ vo svetle tejto istoty. Preto✝e ka✝dá osoba je stvorená na 
Bo✝í obraz a podobu (porov. Gn 1, 26-28) a tak od základu zameraná 
na svojho Stvorite✂a, je aj v trvalom vz✌ahu s tými, ktorí majú tú istú dôs-
tojnos✌.☎32 ☞lovek je dnes vystavovaný mnohým urá✝kam. V✝dy vtedy, 

                                                 
28 Porov. : KLAUZA, K. : Teologiczna hermeneutyka ikony. Lublin : Wydawnictwo KUL 
2002, s. 90. 
29 Porov. : JÁN PAVOL II. : Redemptor hominis. Encyklika Vykupite✍ ✎loveka, 4.3.1979, 
✎l. 16. Rím: SÚSCM 1980.  
30 Porov. : CSONTOS, L., SJ : Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II. 
Trnava : Dobrá kniha 1996, s. 138. 
31 Porov. : RYNIO, A. : Integralne wychowanie w my✏li Jana Paw✑a II. Lublin : Wydaw-
nictwo KUL 2004, s. 210. 
32 JÁN PAVOL II. : Posolstvo z príle✒itosti slávenia svetového d✓a pokoja 1. januára 1999, 
✎l. 2. In : http://www.kbs.sk/?cid=1117291091 (15.05.2006). 
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ke✁ nie je ✂lovek uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti ako ✄ivý ob-
raz Bo✄í (porov. Gn 1,26), je vydaný napospas najponi✄ujúcej☎ím a naj-
absurdnej☎ím formám zneu✄itia, ktoré ho nemilosrdne robia otrokom 
silnej☎ieho, medzi ktoré mô✄u patri✆ aj masovokomunika✂né prostried-
ky.33  

Samotný dialóg vyrastá z akceptácie druhej osoby bez podmienok 
a vzájomnej úcty komunikujúcich, úcty vo✂i ich rozdielnosti, jedine✂nos-
ti a neopakovate✝nosti a zárove✞ vyrastá zo zrelého uvedomovania si 
samého seba.34 Dôstojnos✆ ✝udskej osoby nachádza plné potvrdenie 
v samom fakte Zjavenia. Tento fakt toti✄ nazna✂uje naviazanie kontaktu 
medzi Bohom a ✂lovekom. ✟lovekovi, ktorého stvoril na ✠svoj obraz 
a podobu✡, Boh odovzdáva svoje my☎lienky a zámery. Ale nielen to, ale 
Boh sa ✠stal ✂lovekom✡, vstúpil do drámy ✝udského osudu skrze Vykú-
penie a preniká ho svojou milos✆ou a láskou. Nábo✄enstvo je dialógom. 
Boh sám skrze neho potvrdzuje osobnú dôstojnos✆ ✂loveka: veriaci ✂lo-
vek nachádza v nábo✄enstve toto potvrdenie.35  

Osobná dôstojnos✆ ✂loveka je základom rovnosti v☎etkých ✝udí a aj 
základom ú✂asti a solidarity ✝udí navzájom. Dialóg a spolo✂enstvo sú 
ve✝mi hlboko zakorenené v tom, ✂ím ✝udia "sú". Toto zakorenenie v bytí 
je hlb☎ie a pôvodnej☎ie, ne✄ zakotvenie v tom, ✂o ✝udia "majú". Osobná 
dôstojnos✆ je nezni✂ite✝ným majetkom ka✄dého jedného ✂loveka. Najra-
dikálnej☎ie a najvzne☎enej☎ie dosved✂enie hodnoty ka✄dého jedného 
✂loveka dal Syn Bo✄í, ke✁ sa stal ✂lovekom v lone ✄eny.36 Kres✆anská 
dôstojnos✆ je pôvodom rovnosti v☎etkých ✂lenov Cirkvi a poskytuje a 
podnecuje ducha spolo✂enstva (communia) a bratstva.37 

Dialóg, ktorý sa vz✆ahuje na celú osobu, je dialógom lásky 
a odpove✁ou viery.38 Viera umo✄✞uje preniknú✆ do vnútra tajomstva, 
ktorého chápanie primeraným spôsobom podporuje. Koncil u✂í, ✄e Bo-
hu, ktorý dáva zjavenie, treba preukazova✆ poslu☎nos✆ viery, ✂ím pouka-
zuje na jednu zo základných kres✆anských právd, toti✄, ✄e viera je po-
slu☎nou odpove☛ou Bohu, ktorý sa dáva pozna✆. Pravda, zjavená Bo-
hom, je ✂loveku darovaná, v✂le✞uje sa do horizontu medziosobnej ko-
munikácie a pobáda rozum, aby sa jej otvoril a prijal jej hlboký význam. 

                                                 
33 Porov. : JÁN PAVOL II. : Christifideles laici. Apo☞tolský list O povolaní a poslaní laikov 
v Cirkvi a vo svete, 30.12.1988, ✌l.5. Bratislava : Lú✍ 1990. 
34 Porov. : RYNIO, A. : Integralne wychowanie w my✎li Jana Paw✏a II. Lublin : Wydaw-
nictwo KUL 2004, s. 208. 
35 Porov. : WOJTY✑A, K. : Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : Wy-
dawnictwo TN KUL 2000, s. 419. 
36 Porov. : JÁN PAVOL II. : Christifideles laici. Apo☞tolský list O povolaní a poslaní laikov 
v Cirkvi a vo svete, 30.12.1988, ✌l. 37. Bratislava : Lú✍ 1990. 
37 Porov. : JÁN PAVOL II. : Christifideles laici. Apo☞tolský list O povolaní a poslaní laikov 
v Cirkvi a vo svete, 30.12.1988, ✌l. 17. Bratislava : Lú✍ 1990. 
38 Porov. : JÁN PAVOL II. : Ut unum sint. Encyklika O ekumenickom úsilí, 25.5.1995, ✌l. 
47. In : Trnava : SSV 1996. 
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Preto úkon, ktorým sa ✁lovek oddáva Bohu, Cirkev v✂dy pokladala za 
moment základného rozhodnutia, ktoré sa týka celej osoby. Vo viere 
uskuto✁✄uje ✁lovek najvýznamnej☎í úkon vlastnej existencie.39 ✆✝lovek je 
predov☎etkým bytos✞, ktorá h✟adá pravdu, usiluje sa ju ✂i✞ a hlb☎ie chá-
pa✞ vo vytrvalom dialógu, ktorý pojíma do seba minulé i budúce gene-
rácie.✠40 ✡udská osoba, obdarená rozumom a vô✟ou, tým samým má aj 
✟udskú zodpovednos✞, ka✂dá pod✟a svojej dôstojnosti, a je mravnou po-
vinnos✞ou viazaná h✟ada✞ pravdu, ktorá sa týka nábo✂enstva.41 

✝lovek bol stvorený a ustanovený skrze Boha ako osoba. Boh stvo-
riac ✁loveka, povoláva ho sú✁asne k osobnému dialógu. Vyzýva ✁love-
ka, aby sa stal Jeho osobným ✆ty✠. V tomto pozvaní je zahrnutá pravda, 
✂e Boh je osobným ✆TY✠ pre ✁loveka. ✝lovek poznajúc Boha a plniac 
Jeho vô✟u, uskuto✁✄uje svoju rela✁nos✞. Nie je to iba relácia Stvorite✟-
stvorenie, ale tie✂ Osoba-osoba. Preto✂e tento osobný vz✞ah k Bohu 
ostal vpísaný do ✟udského bytia, Boh sa prihovára ✁lovekovi ako Osoba 
k osobe. ✝lovek prijíma Bo✂ie zjavenie a vedie s Bohom osobný dia-
lóg.42 

Z faktu osoby a jej rela✁ného charakteru vyplýva jej komunikatív-
nos✞, jej dialogický charakter. Aj Cirkev, pod✟a Druhého vatikánskeho 
koncilu, sa vytvára v dialógu, ktorý, prv ne✂ by sa stal rozhovorom, 
musí obráti✞ svoju pozornos✞ na "druhého", t.j. na toho, s kým chce ko-
munikova✞.43 Dialóg nie je iba nejakým predstavením sa, nie je iba nosi-
te✟om informácie, ale je výrazom h✟adania pravdy o sebe a pravdy 
o iných a o Bohu.44 

Ján Pavol II. zdôraz✄oval predov☎etkým význam dialógu medzi 
osobami. Personalizmus sú✁asnosti silne akcentuje rela✁nos✞ a dialogi✁-
nos✞ osoby. ✡udská osoba sa realizuje v reláciách, v otvorenosti na dru-
hú osobu v dialógu. Ove✟a dokonalej☎ia je tá spolo✁ná prirodzenos✞ 
osôb v Trojjedinom Bohu, kde osoba nie je nikdy umen☎ením inej oso-
by, ale dosahuje svoj vlastný cie✟ a zmysel v otvorení sa na spolo✁enstvo 
osôb. Bo✂ie Osoby sa nielen nachádzajú v dialógu, ale sú neustálym 
dialógom. Otec existuje pre Syna, Syn existuje v☛aka Otcovi, pre Neho 
a s Ním; zárove✄ realizujú svoju lásku v Duchu Svätom. Tento nepreru-
☎ený, Bo✂ský dialóg lásky sa vz✞ahuje nielen na relácie vo vnútri Trojice, 
                                                 
39 Porov. : JÁN PAVOL II. : Fides et ratio. Encyklika O vz☞ahoch medzi vierou 
a rozumom, 14.9.1998, ✌l. 13. Bratislava : Vydavate✍stvo Don Bosco 1998. 
40 JÁN PAVOL II. : Centesimus annus. Encyklika K stému výro✌iu encykliky Rerum nova-
rum, 1.5.1991, ✌l. 49. Trnava : Spolok sv. Vojtecha 1992. 
41 Porov. : JÁN PAVOL II. : Redemptoris missio. Encyklika O trvalej platnosti misijného 
poslania, 7.12.1990, ✌l. 8. In : http://www.kbs.sk/?cid=1117280294 (17.5.2006). 
42 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 90. 
43 Porov. : JÁN PAVOL II. : Redemptor Hominis. Encyklika Vykupite✎ ✌loveka, 4.3.1979, 
✌l. 11. Rím: SÚSCM 1980. 
44 Porov. : RYNIO, A. : Integralne wychowanie w my✏li Jana Paw✑a II. Lublin : Wydaw-
nictwo KUL 2004, s. 210. 
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ale je nasmerovaný na ✁loveka a zvidite✂✄uje sa v zjavení a vykúpení 
✁loveka.45  

 
Zhrnutie 
Osobnos☎ ✁loveka sa utvára v procese komunikácie. Schopnos☎ ✁lo-

veka komunikova☎ vyplýva z dialogického charakteru osoby. Osoba sa 
aktualizuje a personalizuje v medziosobných reláciách. ✆lovek, aby bol 
v plnosti osobou, potrebuje medziosobné relácie. Tieto relácie majú 
rozmer bu✝ jednotlivý alebo spolo✁enský. ✆lovek ako osoba sú✁asne 
zakú✞a samého seba i Boha a druhého ✁loveka. O osobe je mo✟né vy-
jadri☎, ✟e sa realizuje vlastným slobodným sebauskuto✁✄ovaním. Usku-
to✁✄ovanie samého seba je zárove✄ uskuto✁✄ovaním toho druhého. 
Primárnym vz☎a✟ným bodom personálneho uskuto✁✄ovania je druhá 
osoba. Osobné uskuto✁nenie samého seba sa deje personálnym vz☎a-
hom k druhému. ✆lovek je od po✁iatku ustanovený vo svojom telesno-
duchovnej ✞truktúre, skrze ktorú je osobou. By☎ osobou teda znamená 
by☎ bytostne zameraný k osobnému bytiu druhého. ✆lovek dosahuje 
svoju plnú osobnú realizáciu a rozvinutie len vo vz☎ahu ku kone✁nému 
osobnému bytiu druhého a nakoniec k absolútnemu a nekone✁nému 
osobnému bytiu Boha. Bytie ✁loveka sa realizuje v komunikácii ✠ja✡ ☛ 
✠ty✡, a taktie✟ s ✠my✡, v ktorých je mo✟né pozorova☎ medzi✂udský, teda 
medziosobný rozmer spolo✁enstva. 

Transcendentný pôvod dialógu spo✁íva v samotných zámeroch Bo-
✟ích. Nábo✟enstvo je vz☎ah medzi Bohom a ✁lovekom. Modlitba vyjadru-
je tento vz☎ah cestou dialógu. Boh zo svojej vlastnej iniciatívy nadviazal 
s ✂udstvom dialóg, v ktorom Bo✟ie Slovo sa prihovára vo Vtelení a ná-
sledne v Evanjeliu. Dejiny spásy opisujú práve tento dlhý a rozmanitý 
dialóg. ✆lovek nebol hodný modli☎ sa, ale Boh mu dovolil rozpráva☎ sa s 
ním. Modlitba je spojenie s Bohom, ktoré dáva predchu☎ neba. Vzorom 
ka✟dej modlitby je Kristova modlitba, Jeho komunikácia s Otcom po✁as 
celého Jeho pozemského ú✁inkovania. Vrcholom kres☎anskej modlitby 
je Eucharistia.  

Dialóg sa uskuto✁✄uje na rovine poznania. Vstupuje do h☞bky osoby 
a osobitným spôsobom zasahuje ka✟dého jednotlivca v spolo✁enstve. 
Komunikácia je cestou k spolo✁enstvu s iným ✁lovekom alebo 
s komunitou. Z faktu osoby a jej rela✁ného charakteru vyplýva jej ko-
munikatívnos☎. Aj Cirkev, pod✂a Druhého vatikánskeho koncilu, sa vy-
tvára v dialógu, ktorý je výrazom h✂adania pravdy o sebe a pravdy 
o iných a o Bohu. 

Dialóg, ktorý sa vz☎ahuje na celú osobu, je dialógom lásky 
a odpove✝ou viery. Viera je poslu✞nou odpove✝ou Bohu, ktorý sa dáva 
pozna☎. Vo viere uskuto✁✄uje ✁lovek najvýznamnej✞í úkon vlastnej exis-

                                                 
45 Porov. : MASTEJ, J. : Od objawienia do wiary. Lublin : RW KUL 2001, s. 31. 
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tencie. Boh, zjavujúc sa ✁lovekovi, vychádza s propozíciou stretnutia, 
pozýva k dialógu a svojou milos✂ou pomáha ✁lovekovi vstúpi✂ vo viere 
v osobné stretnutie. Udalos✂ viery má svoj za✁iatok v zjavení sa Boha 
✁lovekovi. Boh vo svojej ve✄kej láske sa ukazuje ✁lovekovi a chce nad-
viaza✂ s ním dialóg vykúpenia. 

Stretnutie a dialóg vy☎aduje reakciu, ktorou je po✁úvanie, na✁úva-
nie. Vnímanie a na✁úvanie sú dva hlavné spôsoby, ktorými ✁lovek pri-
jíma a interpretuje zdelenie. Efektívne na✁úvanie umo☎✆uje ✁lovekovi 
získava✂ poznatky o druhých, o svete i o sebe, u✁i✂ sa rozumie✂ 
a správne sa rozhodova✂. Okrem toho, pomáha nadväzova✂ a udr☎iava✂ 
vz✂ahy s druhými. Dobré na✁úvanie pomáha ovplyv✆ova✂ postoje 
a správanie druhých.  
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