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Úvodom
Ľudská sloboda, ako aj možnosť aplikácie slobodných iniciatív, sú dôležitými 
ľudskými právami, ale realizujú sa v rôzných formách, podobách a obmenách. 
Raz sú to slobodné iniciatívy v mene individuálnych záujmov, inokedy v mene 
záujmov kolektívnych (sociálne reformy, revolúcie), či v mene nadvlády 
„mocných oligarchov“ (štátne prevraty, občianske aj svetové vojny), a toto 
všetko v rôznorodom zafarbení ideologickom, politickom, ekonomicko-hos-
podárskom, globálnom. Spomenuté iniciatívy, ich formy, podoby a obmeny sa 
často dejú v snahe zhamonizovať individuálnu slobodu s pravdou, avšak bo-
hužiaľ, iba s pravdou relatívnou, keďže na hlbšie reflexie o „absolútnej Prav-
de“ ľudia nemajú čas. A tu už narážame na „slabé miesta“, ktoré sporadicky 
spôsobujú „drámu slobody“ v dejinách. Napriek všetkému pravda a sloboda 
existujú ako časti jednej a tej istej entity, aj keď ich, samozrejme, nemožno 
stotožňovať. Človek, žijúci v pravde, je slobodný. A naopak, bez pravdy kráča 
k neslobode. 

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa uskutočnila na pôde Filo-
zofickej fakulty Trnavskej univerzity v rámci grantového riešenia VEGA č. 
1/0231/18, mala za cieľ reflektovať „drámu slobody v slovanskom svete 20. 
storočia“. Z tohto dôvodu rezonovala téma slobody v pohľadoch súčasných 
filozofov a etikov (ruských, poľských, českých, slovenských), teda cez ich in-
terpretáciu ideí významných filozofov, mysliteľov a spisovateľov 20. storočia 
sme mali možnosť zamyslieť sa nad tým, čo je podstatné pre život v slobode. 

Všetci účastníci konferencie sa zhodli na jednom, a to prostredníctvom 
príspevkov aj následných diskusií, že sloboda je veľkou hodnotou a zároveň 
právom a darom, ktoré treba neustále a s veľkou trpezlivosťou kultivovať. 
Koncept slobody závisí od pravdy, ktorá formuje ľudí v poznaní a konaní. Zo 
slobody – ako práva – vyplýva norma a zároveň povinnosť prehlbovať túto 
dimenziu v celostnom živote každej osoby. Táto povinnosť však postuluje 
a zároveň vyžaduje rešpekt pred hodnotami orietovanými k dobru a špeciálne 
k spoločnému dobru. Niet zdravej spoločnosti, ani štátu bez zodpovednej sta-
rostlivosti o slobodu na úrovni personálnej aj komunitárnej. 

Nesloboda v režimoch, ktoré pripravili v 20. storočí drámu svojim vlast-
ným obyvateľom, mala rôzne podoby, a to od počiatočných obmedzení slo-
body slova a prejavu, vrátane neslobody v oblasti poznania, cez náboženskú 
neslobodu a neslobodu svedomia až po exilové drámy, ktoré spôsobili odliv 
tých najlepších a najinteligentnejších ľudí. Dráma slobody v 20. storočí mala 
svojich hrdinov aj konkrétne obete, teda také osudové vyvrcholenia, bez kto-
rých by sme nedokázali patrične doceniť hodnotu a dar slobody. 
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Situácie, kedy si absenciu slobody začíname uvedomovať, sú obyčajne 
už dramatické. Začínajú zvolaniami: “Nech žije sloboda!“ Toto zvolanie 
pripomína dôležitosť slobody pre život, alebo aj „intermezzo“ – pomyselnú 
prestávku (zastavenie sa) na rozvážne premýšľanie, ktoré má pripomenúť 
povinnosť „(...) poznania pravdy, ktorá oslobodzuje“ (porov. Jn 8, 31 – 32). 
Toto „intermezzo“ by však nemalo byť len reakciou „post factum“, keď už 
je veľmi neskoro, ale malo by byť vždy a v každom čase povinnou úvahou, 
ktorá by mala predchádzať všetkým vážnym rozhodnutiam, aby ľudia znovu 
nerozpútali niečo, čo nebude dobrom, ale zlom. Posledné rozhodnutia sú vždy 
závislé od slobodnej voľby človeka, ale túto slobodu je dôležité rešpektovať 
a ctiť nielen „in persona“, teda v sebe, ale aj smerom k druhým. My všetci 
chceme dobro, ale ťažko ho uskutočňujeme, lebo viac nám vyhovuje pohodl-
ný život, ako námaha. 

Aj postmoderní ľudia 21. storočia majú povinnosť premýšľať nad tým, 
čo znamená byť slobodnými, pretože aj v súčasnosti je na jednej strane, 
maritainovsky povedané „(...) veľmi oslabená pravda o človeku, a na druhej 
oslabená nostalgia po Absolútne, ktorá nás necháva v moci <rozkolísanej 
svojvôle časov> a tým nás predisponuje k <pokľaknutiu pred svetom>, ktorý 
sa manifestuje tisícmi spôsobmi“1

Súčasná Európa aj svet v zmysle globálnom, pravda, ale aj morálka a slo-
boda so svojimi gnozeologicko-axiologickými dôsledkami, sa nachádzajú ak-
tuálne v obrovskej kríze. Z tohto dôvosu sú dôležité medzinárodné filozofic-
ko-etické vedecké konferencie, ktoré pripomínajú hodnotu slobody, a zároveň 
poukazujú na potenciálne možnosti nových drám, ak ľudstvo stratí zo zreteľa 
neustálu povinnosť „byť kustódom“ toho, čo mu bolo zverené s láskou.

Editori: Helena Hrehová – Romana Puškelová 

1 MARITAIN, J.. Il contadino della Garonna. Rimini: Il Cerchio Iniziative Editoriali, 2009, s. 8. 

Проблема свободы в пространстве нравственных 
исканий деятелей русской культуры

M I C H A L I N A M .  Š I B A J E VA
(Михалина M. Шибаева)

Содержанием данной статьи является определение места проблемы 
свободы в русском опыте нравственных исканий. При раскрытии 
различных типов рефлексии над понятием и сущностью свободы 
выявляются причины и факторы полемической традиции. Особый акцент 
делается на этическом измерении феномена свободы и на открытом 
характере вопроса о путях ее достижения. В статье сопоставляются 
позиции ярких представителей философских направлений в русской 
культуре. 

Ключевые слова: свобода; нравственные искания; идея гуманизма; 
русская мысль; рефлексия; драма свободы. 

Чистая свобода есть дело столь же
мудреное, как и чистый разум. 
(Николай Страхов)

Существует русский подход к мировым 
философским проблемам, русский способ их 
переживания и обсуждения. 
(Борис Вышеславцев)

…Человеческая свобода никогда не бывает 

безусловной 
(Владимир Соловьев)

Что из царства из необходимости мы
властны претворить в царство свободы, 
а что не властны? Где лежат границы
возможного для нас освобождения?
(Владимир Эрн)
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Верность традиции рефлексирования над свободой как открытой 
проблемой общественной и индивидуальной жизни – одна из 
констант многовекового культурного опыта. Обогащенная пафосным 
характером ренессансного антропоцентризма и пантеизма, эта традиция 
активизировала философскую мысль в сфере постижения феномена 
свободы как открытой и значимой проблемы. Однако по мере того, 
как в течение последующих веков рассеивался, говоря словами  
А. Блока, «гуманистический туман», усложнялись и вопросы о сущности 
свободы и ее границах, занимая все более заметное место в смысловом 
пространстве культуры Нового времени. С расширением географического 
пространства освоения просветительских идей - от ценностной триады 
«свобода-равенство-братство» до концепта прогресса - более интенсивно 
развивалась и философская мысль многих стран.

Не обошла культурная традиция размышлений над вопросами, свя-
занными с понятием и явлением свободы, и страны славянского мира, 
включая и Россию. В пространстве культурно-исторического опыта 
России – от реформ Петра до настоящего времени – «мильон терзаний» 
(И. А. Гончаров) в адрес дихотомии свобода/несвобода питал не только 
отечественную философию, но и литературу. Более того, присущий рус-
ской философии литературоцентризм являл собой в определенном смыс-
ле катализатор нравственных исканий в целом и в сфере проблематики 
свободы в частности. 

Особенно насыщенными с точки зрения раздумий о свободе и по-
лемической тональности обсуждения этого понятия и сущности были 
Х1Х и ХХ столетия. И событийный ряд этих столетий, и страстная 
полемика вокруг и «вечных» и национальных вопросов, и бдительное 
внимание царской цензуры к содержательно-интонационному звучанию 
философских идей и художественных произведений расширяли границы 
проблемного пространства свободы. 

Естественно, что русский опыт рефлексии над проблемами свободы 
не мог не соотноситься с размышлениями и выводами многих зарубеж-
ных мыслителей предшествующих эпох. Свидетельство тому – именной 
указатель в работах ярких представителей русского опыта постижения 
феномена свободы в ракурсе подхода pro et contra. Для отечественной 
культуры в целом и ее философской компоненты в частности не прошли 
бесследно ни античный опыт размышления о человеческой свободе  
в соотнесении с идеей фатализма, ни христианская концепция пра-
ва «раба божьего» на свободный выбор, ни мотивы индивидуализма 
Ренессанса. Еще в большей мере в контекст своих размышлений  

о свободе русские мыслители включали идеи масонского, просветитель-
ского и романтического характера. 

В определенном смысле проблему свободы можно отнести к разряду 
метафизических, с одной стороны, и от эпохи к эпохе все более слож-
ных, с другой. Чем более явной становилась драма свободы в славянском 
мире (и не только в нём одном, разумеется), тем активнее становилась 
полемика вокруг нее, притом не как самоцель, а как модальность созда-
ния выверенной концепции. 

В своем стремлении раскрыть и решить «великий вопрос о свободе 
воли, как бы он ни был запутан»1, русские философы Х1Х века нередко 
сопрягали ход своих размышлений с подходами немецких идеалистов  
к проблемам свободы. По крайней мере, из трудов отечественных мыс-
лителей Х1Х века от П. Я. Чаадаева до В. С. Соловьева видно, насколько 
глубоко и не без пристрастности, свойственной, как известно, русской 
традиции любомудрия, были освоены идеи Канта и Фихте, Гегеля  
и Шеллинга. И, пожалуй, именно Фридрих Шеллинг с его «философией 
откровения» и «философией свободы» больше других его соотечествен-
ников пришелся по сердцу русским мыслителям Х1Х века. 

В то же время, несмотря на многие проявления секуляризации  
и в России, для мыслителей Х1Х века сохраняла свою значимость  
и богословская традиция объяснения феномена свободы в соответствии 
с духом православия. Как писал А. Ф. Лосев: «Pусская самобытная фило-
софия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западно-
европейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным, 
богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно под-
нимающимся на новую ступень постижением иррациональных и тайных 
глубин … конкретным и живым разумом».2

По сути, установка на синтез историософского и религиозно-мисти-
ческого подходов к феномену свободы в значительной мере определяла 
ход рассуждений и аргументации русских мыслителей первой трети Х1Х 
века. Эта черта особенно наглядна в философских работах П. Я. Чаадае-
ва и А. С. Хомякова, с рядом идей которых в ХХ столетия соотносилась 
русская мысль - и не только религиозная, но в определенной мере анар-
хистская и марксистская. 

1 ЧAAДAЕВ, П. Я. Философические письма. \\Электронный ресурс. Readoron.ru/
book/1416/preview
2 ЛOCEB, А. Ф. Русская философия. \\ Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л, Шпет 
Г.Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та. !991, С. 73. 
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Следуя принципу историзма, обратимся прежде всего к особенно-
стям позиции Петра Яковлевича Чаадаева относительно свободы. Глуби-
на и оригинальность подхода Чаадаева к различным аспектам понятия и 
феномена свободы отражают не только суть его нравственных исканий, 
но и тот масштаб личности, который оказал огромное влияние на мно-
гих деятелей отечественной культуры. Как заметил в статье о нём Осип 
Мандельштам, «у России нашелся для Чаадаева только один дар: нрав-
ственная свобода, свобода выбора.…Я думаю, что страна и народ уже 
оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного 
человека, который пожелал и сумел воспользоваться своей свободой».3

Казалось бы, это оценочное суждение поэта ХХ века в адрес Чаада-
ева не может вызвать возражения, поскольку он до сих пор воспринима-
ется как активный поборник свободы и независимо мыслящая личность.  
А между тем Чаадаев и в своих произведениях и своей судьбой обна-
руживает явную неоднозначность субъективного восприятия различных 
граней проблематики свободы.

Так, вольнодумец П. Я. Чаадаев задолго до Ф. М. Достоевского 
размышлял о свободе как о «страшной силе», и именно он выявил ан-
тиномичность свободы как специфического модуса самоопределения 
человека в обществе. Важность этого ракурса рефлексии Чаадаева над 
свободой подтверждается, на мой взгляд, многими страницами мировой 
истории. Присущая свободе модальность как конструктивного, так и де-
структивного отношения субъекта к социально-культурной действитель-
ности задает свое «поле проблем», которое привлекало внимание каждое 
поколение русских мыслителей.

К содержательным моментам концепции свободы у Чаадаева право-
мерно отнести и то, что, отмечая парадоксальность свободы, философ 
подчеркивал значимость разномыслия. «Очевидно, что индивидуаль-
ность и свобода существуют лишь постольку, - утверждал философ,  
- поскольку существует разность умов, нравственных сил и познаний» 4 

По сути, это высказывание подводит к вопросу о свободе мнений как 
одному из факторов преодоления одномерности в сфере духовно-нрав-
ственных исканий, включая и историософские. Мотив сопряженности  
в философских текстах Чаадаева темы свободы и смысла истории обрел 

3 МAНДЕЛЬШТАМ, Осип. Петр Чаадаев. Электронный ресурс. rusbook.com/ua> 
rusia…pya\osip_mandelshtam_petr… 
4 ЧAAДЕВ, П. Я. Философические письма. \\Электронный ресурс. Readoron.ru/
book/1416/preview

драматическое звучание в свете «знаковых» для русского самосознания 
событий 1812 г. (война с Наполеоном) и 1825 г. (восстание декабристов). 
Опыт переживаний автора «Философических писем» по поводу драмы 
тех испытаний не прошел для него бесследно: как писал Владимир Эрн, 
«блестящая, яркая мысль Чаадаева осуществляет себя в философии 
истории (русской и всемирной)» 5 

Заслуживает внимания и умозаключение П. Я. Чаадаева о том, что 
на духовную и нравственную сферы жизни влияют две силы: «… одна 
из них, сознаваемая человеком, - свободная воля, наше хотение, другая 
– действие на наше существо некоей вне нас лежащей силы».6 При этом 
подчеркивается, и то, что «Бог, предоставив человеку свободу воли, от-
казался от части своего владычества в мире и представил место этому 
новому началу в мировом порядке».7 

Размышления Чаадаева о свободе отражают и такую особенность 
мыслителя, как сопряженность философского и религиозно-мистическо-
го подходов к предмету рефлексии. К примеру, автор «Философических 
писем» писал: «…если подумать о характере постоянного воздействия 
божественного разума в нравственном мире, то нельзя не заметить, 
что оно…должно осуществляться таким образом, чтобы человеческий 
разум оставался совершенно свободным и мог развивать всю свою де-
ятельность».8 Эта мысль «роднит» Чаадаева с одним из самых ярких 
подвижников славянофильской концепцией культурно-исторического 
предназначения России – с А. С. Хомяковым. 

Исследователи философского наследия А.С. Хомякова обращают 
внимание на то, что «само его церковное сознание было пронизано духом 
свободы», причем свободы внутренней. Согласно мыслителю, «свобода 
и необходимость составляют то тайное начало, около которого в разных 
образах сосредоточиваются все мысли человека».9

Данное умозаключение проецируется им на историософское поле 
проблем. В своих «Записках о всемирной истории» русский мысли-
тель предлагает собственную концепцию подвижного соотношения 

5 ЭPН, В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности. // В.Ф. Эрн. Сочинения. 
М.: Изд-во «правда». 1991, С. 86.
6 ЧAAДЕВ, П. Я. Указ. Изд.
7 ЧAAДЕВ, П. Я. Указ. Изд.
8 ЧAAДЕВ, П. Я. Философические письма. \\Электронный ресурс. Readoron.ru/
book/1416/preview
9 ХOМЯКОВ, А. С. Электронный ресурс. rumagic.com/ ru_zar/ religion/homyakov/0/
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«иранского» и «кушитского» типов личностного отношения к диалек-
тике свободы и необходимости. Для иранского характерно «поклонение 
свободно творящему духу», а для кушитского – «признание вечной орга-
нической необходимости». 

Дихотомию обоих начал устраняет, по глубокому убеждению Хомяко-
ва, христианское вероучение. Исходя из убеждения, что «закон Христов 
есть свобода…» мыслитель стремится обосновать тезис о том, что «закон 
Христов есть свобода…», а потому «закон есть свободное повиновение 
подобно тому, как «христианская свобода есть свободное согласие» .10 

Важно при этом иметь в виду, что, отрицая, как и Чаадаев, индиви-
дуализм, Хомяков в то же время признавал и ценность «свободы мне-
ния». Не менее значимо для него и понятие «непросветлённая свобода», 
с которым он связывал угрозу хаоса и в индивидуальной и социальной 
жизни. Отсюда и его стремление раскрыть ценностно-смысловые осно-
вания соборности. Концепт соборности многими смысловыми нитями 
оказывается связанным с такими категориями, как «свобода» и «лю-
бовь». Согласно мыслителю, соборность – сочетание свободы и единства 
людей на основе их общей любви к абсолютным ценностям. (Нетрудно 
заметить, что эта идея была творчески воспринята и трансформирована 
в концепцию Всеединства В. С. Соловьевым).

Ценностно-смысловая сопряженность категорий «свобода» и «лю-
бовь» - особенность именно русского опыта философствования, которая 
характерна и для такого мыслителя, как Александр Иванович Герцен. 
Будучи по своим убеждениям социалистом-утопистом, а по восприятию 
его отношения к проблемам России западником, он также не мог обой-
ти вниманием вопросы о сущности и ценности свободы в ряде трудов  
и особенно - в своих мемуарах «Былое и дума» и в «Письме сыну – А. А. 
Герцену (о свободе и вере). Согласно ему, «ход развития истории есть не 
что иное, как постоянная эмансипация человеческой личности от одного 
рабства вслед за другим, от одной власти вслед за другой вплоть до наи-
большего соответствия между разумом и деятельностью, - соответствия, 
в котором человек и чувствует себя свободным».11

Утверждая, что история представляет собой «свободное и необхо-
димое дело», он страстно ратовал за свободу мысли и слова, за отмену 
цензурных ограничений, за «развитие свободной жизни в обществе». 
По глубокому убеждению Герцена, «не будет миру свободы, пока все 

10 ХOМЯКОВ, А. С. Электронный ресурс. rumagic.com/ ru_zar/ religion/homyakov/0/
11 Цитируется по изданию. «philosophica.ru\lossky\10.htm 

религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, 
подлежащее критике и отрицанию».12 А для этого необходимо выйти  
«в ширь понимания, в мир свободы в разуме».13 

Контекст размышлений А. И. Герцена о свободе включает и аксио-
логический момент, связанный с вопросом о ценностях-средствах. Так,  
в конце своих посланий «С того берега» он обосновывал недопусти-
мость террористических средств достижения свободы. «Многое про-
щается развитию, прогрессу; но тем не менее, когда террор делается во 
имя успеха и свободы, - подчеркивал мыслитель, - он по справедливости 
возмутил все сердца».14

Это суждение Александра Герцена звучит особенно актуально в наше 
время, в реалиях которого острым становится вопрос о моральной цене 
обретения свободы как ценности-цели посредством насилия. Вопрос 
этот - столь же сложный, сколь и открытый -, волновал многих деятелей 
русской культуры. Разнообразие ответов на этот метафизический вопрос 
связано с великими именами мыслителей и писателей.

Градус полемики вокруг аксиологического аспекта проблематики 
свободы в целом и средств её достижения заметно повысился во вто-
рой половине Х1Х века в связи с возникновением русского анархизма. 
Неоднозначность этого явления, неотделимого от имен Михаила Баку-
нина и Петра Кропоткина, заслуживает специального рассмотрения, но  
в настоящий момент правомерно выделить два момента. Во-первых, со-
циально-политическое измерение свободы являлось для них основным, 
тогда как славянофилы интерпретировали понятие и сущность свободы 
с духовно-нравственных позиций. Так, Ю, Ф. Самарин, разделяя славя-
нофильские взгляды своих предшественников, утверждал: « Если нет 
свободы духовной…, не может быть и речи ни о свободе гражданской, 
ни о свободе политической, ибо и та и другая предполагают первую…»15 

В то время, как у мыслителей России в первой трети Х1Х века кри-
терий духовной свободы соотносился с понятиями этики и «духом» 
христианства как религии любви, анархисты были убеждены в том, 
что «добро есть не что иное, как свобода»,16 которую надо завоёвывать.  

12 ГEPЦЕН, А. И. С того берега. \\Указ. Изд., С. 112. 
13 ГEPЦЕН, А. И. Концы и начала. \\ Указ .Изд., С. 216. 
14 ГЕРЦЕН, А. И. С того берега \\Указ. Изд., С. 112. 
15 САМАРИН, Ю. Ф. Электронный ресурс. 
16 БАКУНИН, М. А. Электронный ресурс. 
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И в этом акценте на неизбежности борьбы за свободу, понимаемую как 
независимость от власти, состоит второй момент анархизма. «Свобода, 
– писал Кропоткин, - не именинный подарок. Её нужно взять, даром она 
никому не дается».17 Отсюда и признание анархизмом целесообразности 
социальных «бурь» и «бунтов», т.е. оправдание насилия как способа пре-
одоления рабства и любых проявлений зависимости личности от власти 
государства и церкви.

Естественно, что анархистская позиция оправдания высокой целью 
достижения свободы для всех и каждого любых средств насилия над 
ее противниками настолько противоречила идее гуманизма, что ока-
залась одним из импульсов активизации русской мысли в проблемном 
пространстве дихотомии свобода / несвобода. Так, за несколько лет до 
того, как Россию стали сотрясать «неслыханные перемены, невиданные 
мятежи» (Блок), были разработаны Учение о Всеединстве Соловьева 
и «Философия общего дела» Федорова. На основе сопряжения право-
славия и идей космизма оба философа дали содержательные ответы на 
метафизические вопросы свободы в её различных измерениях, интерес  
к которым отражается и в реалиях ХХ1 столетия.

Согласно В. С. Соловьеву, «нравственность и нравственная фи-
лософия всецело держатся на разумной свободе, или нравственной 
необходимости, и совершенно исключают из своей сферы свободу ир-
рациональную, безусловную, или произвольный выбор».18 Подчеркивая 
в своей работе «Оправдание добра», что «…нравственный интерес тре-
бует, чтобы личная свобода не противоречила условиям существования 
общества. … Но существование общества зависит не от совершенства 
некоторых, а от безопасности всех»,19 философ уделял особое внимание 
задачам объединения народов на определённой ценностно-смысловой 
основе. Суть учения о Всеединстве выражена им во второй речи о До-
стоевском: «Окончательное условие истинного всечеловечества есть 
свобода».20 При этом В. С. Соловьев подчеркивает, что гарантией того, 
что «люди свободно придут к единению, а не разойдутся во все стороны, 

17 КРОПОТКИН, П. А. Электронный ресурс. 
18 COЛОВЬЕВ, В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. \\ В.С. Соловьев.
Сочинения в двух томах. И. 1. М., 1988, С. 117.
19 COЛОВЬЕВ, В. С. Там же., С. 451.
20 COЛОВЬЕВ, В. С. Три речи в память Достоевского. \\ В. С. Соловьев. Сочинения  
в двух томах. Т. 2. М., 1988, С. 306

враждуя и истребляя друг друга…»,21 необходимо всеобщее и всемирное 
дело. 

Эта идея деятельного единения людей на нравственной основе по 
сути своей близка «духу» и смыслу «Философии общего дела» Николая 
Федорова, автора проекта воскрешения «сынами человеческими» их 
отцов и тем самым - всеобщего освобождения от смерти. Характерные 
для московского Сократа «гуманистический активизм» (по выражению 
Георгия Флоровского) и супраморализм нашли свое воплощение в уни-
кальном проекте преодоления смерти «сынами человеческими» посред-
ством «воскрешения отцов». При этом философ утверждал, что «пред 
лицом космической силы умолкают все интересы, личные, сословные, 
народные, один только интерес не забывается, интерес, общий всем лю-
дям, т. е. смертным…» 22 

Это утверждение согласуется со следующим тезисом Владимира 
Соловьева: «Действительным носителем полной свободы, и внутренней 
и внешней, может быть только тот, … кто в последнем основании не 
знает другого мерила суждений и действий, кроме доброй воли и чистой 
совести».23

Поляризация воззрений на сущность свободы и перспективы ее 
утверждения как факта социальной, культурной и творческой жизни 
социума и личности находит свое продолжение в последние десятилетия 
Х1Х века и на протяжении всего ХХ столетия. Событийный ряд мировой 
и русской истории и усложнение причинно-следственных связей в сфе-
ре переоценки ценностей все в большей степени усиливали драматизм 
проблемы свободы. Как писал Владимир Эрн, «когда её берутся решать 
практически – льются потоки крови. Когда в неё углубляются теоретиче-
ски – заходят в такие дебри умозрения, что становится трудным связать 
исходные пункты рассуждения с результатами».24 

При этом ещё в 1907 году Эрн подчеркивал необходимость «напрячь 
все свои силы, чтобы выяснить, что из себя представляет свобода,  

21 COЛОВЬЕВ, В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. \\ В. С. Соловьев.
Сочинения в двух томах. И. 1. М., 1988, С. 
22 ФЕДОРОВ, Н.Ф. Философия общего дела. // Н.Ф. Федоров Указ. Изд. Том 1. - М., 
Прогресс. 1995, С. 263.
23 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. \\ В.С. Соловьев. 
Сочинения в двух томах. И. 1. М., 1988, С. 542
24 Эрн В.Ф. Социализм и проблема свободы. // Эрн В.Ф. Сочинения. – М., 1991, С. 157.. 



18 19

к которой стремятся социализм и анархизм?».25 В своих размышлениях 
о сущности свободы как ценности философ уделял особое внимание 
вопросу о факторах преодоления различных проявлений несвободы. 
Утверждая, что «со стороны содержания идею свободы можно расчле-
нить на два раздельных понятия. Есть свобода хотения и есть свобода 
делания»,26 В. Ф. Эрн подчеркивал: «Сущность свободы делания за-
ключается в том, что она перекидывает реальный мост между царством 
свободы и царством природы».27

Л И Т Е Р А Т У Р А

БAКУНИН, М. А.: Электронный ресурс.

ГEPЦЕН, А. И.: Концы и начала. \\ Указ .Изд.

ГEPЦЕН, А. И.: С того берега \\Указ. Изд. 

ЭPИ, В.Ф.: Нечто о Логосе, русской философии и научности. // В.Ф., Эрн.: 
Сочинения. М.: Изд-во «правда». 1991.

ЭPИ, В. Ф.: Социализм и проблема свободы. // Эрн, В.Ф.: Сочинения. М., 1991. 

КPOПОТКИН, П. А.: Электронный ресурс.

ЛOCEВ, А.Ф.: Русская философия. \\ Введенский, А. И.- Лосев, А.Ф. – Радлов, 
Э. Л. – Шпет, Г. Г.: Очерки истории русской философии. Свердловск: Изд-во 
Урал. Ун-та., 1991.

МАНДЕЛЬШТАМ, Осип: Петр Чаадаев. Электронный ресурс. rusbook.com/
ua> rusia…pya\osip_mandelshtam_petr…

САМАРИН, Ю. Ф.: Электронный ресурс.

СOЛОВЬЕВ, В. С.: Три речи в память Достоевского. \\ В. С., Соловьев: 
Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1988.

COЛОВЬЕВ, В. С.: Оправдание добра. Нравственная философия. \\ В. С. 
Соловьев.: Сочинения в двух томах. И. 1. М., 1988.

25 Эрн В.Ф. Указ.изд., С. 158. 
26 Эрн В.Ф. Указ.изд., С. 166.. 
27 Эрн В.Ф. Указ.изд., С. 171.

ФЕДОТОВ, Н. Ф.: Философия общего дела. // Н. Ф. Федоров: Указ. Изд. Том 
1. - М., Прогресс. 1995. 

ХOМЯКОВ, А. С.: Электронный ресурс. rumagic.com/ ru_zar/ religion/
homyakov/0/

ЧAAДАЕВ, П. Я.: Философические письма. \\ Электронный ресурс. Readoron.ru/
book/1416/preview 

ЧAAДАЕВ, П. Я.: Указ. Изд.

S U M M A R Y
The Problem of Freedom in the Space of Moral Search by Russian thinkers

The author of the study reflects the phenomena and the sense of freedom in Russian 
tradition and points to the dichotomy of freedom – unfreedom. It originates from 
the constants of cultural and historical references that have been present in Russian 
philosophy since the time of the Great Peter reform until the 20th century. She points 
out the great influence of German idealistic philosophy on Russian thinking through 
the ideas of P. J. Chaadaev, A. S. Khomyakov, F. M. Dostoevsky, V. S. Solovyov,  
A. Herzen and V. Ern. The text emphasizes the need to constantly keep an eye on the 
axiological moments that are very current in the issues of freedom also in the current 
context. Solovyov claimed that morality and moral philosophy are kept up with ra-
tional freedom, and on the contrary, if the values are underestimated, the drama of 
liberty will follow. Freedom can also be elucidated by examining the manifestations 
of unfreedom.
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Свобода как произвол и понятие: основные формы 
сокрытия свободы в философской культуре  

России ХХ века

A L E X A N D E R  RY B A S 
(александр рЫбас)

Нетрудно заметить, что в настоящее время о свободе нельзя размышлять 
свободно – и прежде всего потому, что на эту тему сказано многое, в том 
числе и существенное. Груз определенности, лежащий сейчас на свободе 
и обременяющий ее, требует критической рефлексии, без которой мы не 
сможем подступиться к действительному пониманию свободы. 

Суть современного бытования свободы в философской культу-
ре России обусловливается прежде всего тем, что она представлена  
в скрытом виде. 

С одной стороны, такая «сокрытость» свободы досталась в наследство 
от традиции, далеко уходящей вглубь веков и определяющей специфику 
русской ментальности. «Просвещенные» XIX и ХХ века, когда, пожалуй, 
больше всего говорили и писали о свободе, пытаясь дать ей то или иное 
философское определение, не являются здесь исключением, а, скорее, 
даже способствуют логическому завершению традиции, ибо именно  
в это время вырабатываются наиболее изощренные способы подмены 
реальной свободы ее метафизическими коррелятами. 

С другой стороны, иначе, как в скрытом виде, свобода никогда не 
становится достоянием культуры и не играет никакой роли в ее разви-
тии. В этом смысле «сокрытость» свободы будет свидетельствовать не  
о ее отсутствии или же табуированности в условиях «тоталитарных» 
режимов, а о ее неузнанности, а значит, естественности, или акультур-
ности, стихийности. Такой статус свободы в русской культуре во многом 
проясняет ее «темную» сторону, известную «загадку русской души», а 
также логику непредсказуемости, которая характерна как для историче-
ского развития России, так и для современного ее состояния. 

Можно выделить две основные формы сокрытия свободы в русской 
философской культуре: 1. через концептуализацию положительного со-
держания свободы, в результате чего она превращается в понятие, эле-
мент той или иной философской системы или учения; 2. через отрицание 
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какого бы то ни было положительного содержания, следствием чего 
является отождествление свободы с произволом. Рассмотрим обе эти 
формы.

Нельзя не заметить, что, говоря о свободе и представляя ее как нечто 
рационально понятое и выраженное в соответствующем определении, 
имеют в виду исключительно знание о свободе, допуская по умолчанию, 
что знание о свободе и собственно свобода – это одно и то же. Не нуж-
но, как кажется, прибегать к развернутой философской аргументации, 
чтобы в данном отождествлении увидеть простой софизм, позволяющий 
существенно упростить рассмотрение свободы, а точнее, исключить ее 
из сферы исследования. Очевидно ведь, что наше знание о свободе, по-
скольку оно состоялось и получило содержательное определение, уже 
несвободно – хотя бы в том смысле, что оно обусловлено действующим 
философским словарем, конкретным фактом осуществления свободы, 
наконец, признанием ее как ценности в контексте данной культуры. Зна-
ние всегда касается того, что есть, но не того, что может быть, поскольку 
ассерторические суждения о будущем недопустимы. Таким образом, 
получая положительное содержание, причем не важно в какой форме 
– религиозно-метафизической или научно-материалистической, свобо-
да-понятие сразу же попадает в зависимость от своей содержательной 
трактовки и оказывается в плену у необходимости. При последователь-
ном проведении тезиса о свободе как понятии сначала она становится 
«истинной», а потом сливается с необходимостью. 

Атрибут истинности или подлинности, приписанный свободе,  
с очевидностью указывает на то, что свобода уже познана в ее существе. 
Поэтому, когда говорят об истинной свободе, то подразумевают, конечно 
же, истинность своих взглядов на свободу, а значит, исключительность 
своей философской позиции, которую стремятся поэтому подкрепить 
высшим авторитетом или же представить как «точку зрения Бога». 
Более того, словосочетание «истинная свобода» используется для того, 
чтобы исключить возможность и право других людей судить о свободе 
по-другому: коль скоро истина одна, то и истинная свобода может быть 
понята так, а не иначе. Кроме того, благодаря интенсивной философ-
ской риторике, состоящей в противопоставлении «подлинной» свободы  
и свободы «кажущейся», «ненастоящей», провоцируется сдвиг внимания 
с рассуждения о свободе на то, как и насколько она может быть познана. 
В результате вопрос о свободе решается ровно настолько, насколько уда-
ется создать рационально приемлемое и логически непротиворечивое 

представление о свободе, и если в реальной жизни такое представление 
не находит себе места, то исправлению подлежит, как думают, именно 
«пошлая» жизнь, но никак не «возвышенная» идея свободы. 

Показательным примером устранения свободы из философского 
дискурса посредством отождествления ее с необходимостью явля-
ются рассуждения В. С. Соловьева, вдохновителя русского религи-
озно-философского ренессанса, представителей которого чаще всего  
и называют «философами свободы». Так, В. С. Соловьев, обосновы-
вая концепции «свободной теософии» как системы истинного знания  
и «свободной теократии» как истинного нормального общества, посто-
янно подчеркивал, что осуществление божественного начала в челове-
ческом обществе должно быть свободным и сознательным и не должно 
основываться на внешнем авторитете и слепой вере. И действительно, 
требование «безусловной свободы» придавало остроту и оригиналь-
ность «философии всеединства» и логически привело В. С. Соловьева 
к признанию «правды социализма», «правды позитивизма» и даже от-
носительной истинности всех религий. Казалось бы, что тем самым он 
действительно попытался создать такую систему мысли, в которой мог-
ло бы без всякой «исключительности и насилия» реализоваться «равное 
право» каждого на существование и развитие.

Однако это совсем не так. Безусловность свободы у В. С. Соло-
вьева проистекает из тезиса о безусловном начале, или Боге, который 
только один и может считаться воистину свободным. Что же касается 
«частных сторон жизни и индивидуальных сил», в том числе и челове-
ка, то здесь свобода безусловна лишь номинально, так как по сути она 
изначально обусловлена абсолютной божественной волей. Для челове-
ка свобода, таким образом, полностью совпадает с выполнением воли 
Божией, а значит, заранее предопределена и подчинена необходимости.  
В связи с этим В. С. Со ловь ев писал: «Понятие необходимости… ни-
сколько не исключает свободы. Свобода есть только один из видов 
необходимости. Когда противопоставляют свободу необходимости, то 
это противопоставление обыкновенно равняется противопоставлению 
внутренней и внешней необходимости. Для Бога, например, необходимо 
любить всех и осуществлять в творении вечную идею блага. Бог не может 
враждовать, в Боге не может быть ненависти: любовь, разум, свобода для 
Бога необходимы. Мы должны сказать, что для Бога необходима свобода 
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– это уже показывает, что свобода не может быть понятием безусловно, 
логически исключающим понятие необходимости».1

Как видно отсюда, для В. С. Со ловье ва свобода – это, во-первых, по-
нятие (и, как понятие, оно отождествляется с понятием необходимости), 
во-вторых, знание (доходящее даже до указания того, чего Бог сделать 
«не может»), в-третьих, знание содержательно определенное, или «по-
ложительное», «истинное». В результате свобода, несмотря на привязан-
ный к ней атрибут безусловности, полностью исчезла, и нам предлагают 
размышлять уже не о свободе, а о двух видах необходимости: внутренней 
и внешней. 

Подобный ход рассуждений, пусть и в некоторых вариациях, харак-
терен для всех русских религиозных мыслителей XIX–ХХ веков. Отме-
тим только две крайние позиции: И. А. Ильина, воззрения которого на 
свободу интересны в том смысле, что представляют собой логическое 
завершение развития религиозно понятой идеи свободы, а именно ис-
пользование ее для легитимации теории и практики фашизма, и Н. А. 
Бердяева, неудача которого сохранить открытую им «иррациональную 
тайну свободы» в религиозно-философском дискурсе является не менее 
показательной.

И. А. Ильин различает свободу «внешнюю», отрицательную, 
и «внутреннюю», положительную. Внешняя свобода сводится  
к отсутствию каких-либо принуждений со стороны государства, других 
авторитетных инстанций, а также людей, стремящихся указать челове-
ку, как ему следует «любить, творить и молиться».2 Внешняя свобода 
называется им отрицательной – в том смысле, что она является всего 
лишь средством и в то же время подготовительной ступенью для дру-
гой – настоящей – свободы, свободы внутренней. Именно внутренняя, 
или духовная, свобода выступает целью жизни человека, ее смыслом, 
она «состоит в добровольном и любовном заполнении себя лучшими, из-
бранными и любимыми жизненными содержаниями».3 Далее И. А. Иль-
ин уточняет: речь идет о заполнении «душевных пространств свободно и 

1 СОЛОВЬЕВ, В. С.: Чтения о Богочеловечестве // Соловьев, В.С. Чтения  
о богочеловечестве; Статьи; Стихотворения и поэма; Из «Трех разговоров...»: Краткая 
повесть об Антихристе. С.-Петербург: Художественная литература, 1994, С. 52.
2 ИЛЬИН, И.А.: Путь духовного обновления. Москва: Институт русской цивилизации, 
2011, С. 75.
3 Там же, С. 78.

верно выбранными божественными содержаниями, которые приобрета-
ются духовной любовью и религиозною верою».4 

Итак, свобода сразу же связывается русским религиозным мыс-
лителем с правильностью выбора данного, т. е. непроизвольного, со-
держания, причем именно наличие последнего позволяет говорить о 
духовной свободе. Очевидно, что здесь вовсе не человек решает, что 
такое свобода, и он изначально несвободен в его отношении к свобо-
де. Человек как бы поставлен перед фактом свободы и вынужден с 
ним считаться так же, как и с другими фактами внешней действитель-
ности, несмотря на то, что свободу свою он называет «внутренней». 
Как непреложный факт, свобода требует от человека подчинения, при-
чем невыполнение этого требования заведомо невозможно. По сути,  
у человека, согласно И. А. Ильину, есть только два варианта отношения 
к свободе: или подчиниться диктату ее необходимости добровольно, или 
стать жертвой свободы, в прямом и переносном смыслах этого слова. 
«Внутренняя свобода, – пишет И. А. Ильин, – отнюдь не есть отрица-
ние закона и авторитета, т. е. беззаконие и самомнение. Нет, внутренняя 
свобода есть способность духа самостоятельно увидеть верный закон, 
самостоятельно признать его авторитетную силу и самодеятельно осу-
ществить его в жизни».5 Подлинная свобода, таким образом, вовсе не 
противоречит необходимости, более того, она является ее выражением, 
«ибо и долг, и дисциплина, верно и глубоко понятые, суть лишь видо-
изменения внутренней свободы, которая добровольно приемлет эти 
внутренние связи и свободно определяет себя к внутренней и внешней 
связанности».6

Отсюда следуют, как и можно было ожидать, конкретные практи-
ческие выводы. Прежде всего – ограничение свободы для тех людей 
(а их всегда большинство), которые «не доросли» до правильного 
понимания свободы или в силу их порочности вообще не способны  
к такому пониманию. «Внешняя свобода необходима для внутреннего 
самоосвобождения; она священна только как верный залог внутренней 
свободы, но предоставлять ее человеку для унизительного и преступ-
ного заполнения, – подчеркивает И. А. Ильин, – поистине нет никакой 

4 Там же, С. 79.
5 Там же. 
6 Там же, С. 89.
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крайности»7. И поскольку «духовная автономия при злоупотреблении 
может стать источником бесконечного вреда и гибельных бедствий»8, 
то эту автономию необходимо устранить. Сделать это тем более нужно, 
что на самом деле никакой автономии-то и нет, если не считать таковой 
необходимость добровольного подчинения авторитарно определенной 
свободе, т. е. необходимость «самостоятельно и ответственно стоять пе-
ред лицом Божиим и служить делу Божию на земле»9.

Вот как размышляет И. А. Ильин, переходя от религиозно-философ-
ских сентенций «поющего сердца» к изложению философии «права»: 
«…если от пользования политической свободой внутреннее самовос-
питание людей крепнет, люди научаются блюсти взаимную духовную 
свободу, а уровень нравов и духовной культуры повышается, то поли-
тическая свобода дана своевременно и может быть закреплена; но если 
от пользования политической свободой обнаруживается падение нравов 
и духовной культуры, если обнаруживается избирательная, парламент-
ская и газетная продажность, если внутреннее самовоспитание людей 
уступает свое место разнузданию, а свободная лояльность гаснет и люди 
начинают взаимно попирать личную свободу, то политическая свобода 
оказывается данному народу в данную эпоху не по силам и должна быть 
временно отменена или урезана».10 Другими словами, политическая 
свобода допустима только в том случае, если она полностью совпадает  
с той свободой, которая определена И. А. Ильиным как свобода подлин-
ная, духовная; в противном случае политическую свободу необходимо 
устранить. Или, точнее: нужно во что бы то ни стало заставить людей 
быть свободными, причем в единственно верном, ильинском понимании 
свободы, и ради достижения этой благой цели не следует пренебрегать 
никакими средствами. Впоследствии стремление защитить духовную 
свободу, создав все условия для ее правильного употребления, привело 
И. А. Ильина к фашизму. Став идеологом «русского фашизма» и открыто 
поддерживая нацистскую пропаганду, русский религиозный мыслитель 
искренне верил в то, что он служит делу Божию на земле.

Противоположную позицию занимает Н. А. Бердяев, хотя разделяет 
с И. А. Ильиным целый ряд исходных посылок. Рассуждения известного 

7 Там же. С. 86.
8 Там же, С. 80.
9 Там же, С. 87 – 88.
10 Там же, С. 92 – 93.

«философа свободы» тем более интересны, что представляют собой не 
только наиболее развернутую в русской философской культуре ХХ века 
характеристику свободы, но и попытку преодоления рационалистической 
интерпретации свободы посредством демонстрации содержательной 
ограниченности свободы-понятия. «Для рационалистической филосо-
фии, – пишет Н. А. Бердяев, – свобода непостижима и всегда сводится к 
необходимости или оказывается иллюзией. Для мистической философии 
свобода есть исходное, она утверждается в ее безмерности и бездонно-
сти и ни на что не сводима. Свобода, как и реальная действительность, 
иррациональна для рационалистической, интеллектуалистической фи-
лософии, но постижима для философии цельного духа».11 

Следует подчеркнуть, что Н. А. Бердяев решительно и последова-
тельно отстаивал недопустимость истолкования свободы через понятие, 
что привело его к целому ряду «опасных» утверждений, подорвавших 
основы традиционно-христианского дискурса. Какова же была «цена» 
свободы, и была ли она достаточной?

Во-первых, русский философ был вынужден сформулировать тезис 
о незавершенности творения, что поставило под сомнение целый ряд 
положений христианского мировоззрения. Кроме того, само творение он 
представил в контексте его «неудачи», как мировую трагедию. «Творец 
не создал необходимо и насильственно совершенного и доброго космоса, 
так как такой космос не был бы ни совершенным, ни добрым в своей 
основе. Основа совершенства и добра – в свободе, в свободной любви 
к Богу, в свободном соединении с Богом, а этот характер всякого совер-
шенства и добра, всякого бытия делает неизбежным мировую трагедию. 
По плану творения космос дан как задача, как идея, которую должна 
творчески осуществить свобода тварной души»12. 

Во-вторых, свобода как тайна была истолкована им при помощи 
понятия Якоба Беме Ungrund, в результате чего Н. А. Бердяев стал го-
ворить о нетварности и добытийности свободы. Свобода, с этой точки 
зрения, не выводима из бытия, она «вкоренена в ничто, в небытие». 
Свобода премирна, несотворенна и преддана Богу, который творит 
мир из небытия, т. е. реализует акт свободы. По сути, свобода в ее 
абсолютности – это ничто, которое противостоит бытию как равное  

11 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Философия свободы // Бердяев. Н. А. Философия свободы. Смысл 
творчества. Москва: Правда, 1989, С. 36 – 37.
12 Там же, С. 138.
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с ним и, позволяя бытию оставаться тем, чем оно является, постоянно 
грозит ему уничтожением или же возвращением в изначальный хаос.

В-третьих, из тезиса об абсолютности свободы был сделан вывод  
о несовершенстве Творца, о его невсемогуществе. В своей абсолютности 
свобода, как ее рисует Н. А. Бердяев, страшна и непобедима, и даже Бог 
не вполне способен совладать с ней, хотя и находит для ее осуществле-
ния адекватные формы бытия. Именно поэтому Бог творит человека – по 
своему образу и подобию, в результате чего человек получает доступ 
к добытийной свободе и в этом отношении может быть назван равным 
Богу. По мысли русского философа, антроподицея является ключом  
к теодицее, что означает, что человек должен, осознав свою свободу как 
свободу абсолютную, уяснить свою царственную и творческую роль в 
космосе и помочь Богу завершить творение: «Ибо не только человек ну-
ждается в Боге, но и Бог нуждается в человеке».13

В-четвертых, Н. А. Бердяев вынужден был признать положитель-
ность отрицательной свободы, или, выражаясь в религиозных тер-
минах, ценность и важность грехопадения. Именно это положение 
делает его философию свободы наиболее интересной. Действительно, 
настаивая на необходимости сохранять иррациональность свободы, он 
показывает, что при устранении содержательных коннотаций должны  
в равной мере быть отброшены как несостоятельные и положительные,  
и отрицательные определения свободы, потому что и те и другие возмож-
ны лишь при условии применения рацио. Но это означает, что свобода, не 
зависящая от рационального содержания, должна быть признана таковой 
во всех актах ее реализации, в том числе и тогда, когда мы имеем дело  
с «неправильным» использованием свободы, т. е. с произволом. 

Вот что, учитывая вышесказанное, пишет Н. А. Бердяев по поводу 
грехопадения: «В плане творения нет насилия ни над одним существом, 
каждому дано осуществить свою личность, идею, заложенную в Боге, 
или загубить, осуществить карикатуру, подделку… Бог лучше знал, ка-
кое творение совершеннее и достойнее, чем рационалистическое, рассу-
дочное сознание людей, беспомощно останавливающихся перед великой 
тайной свободы. Свобода греха, поистине, есть величайшая тайна, раци-
онально непостижимая, но близкая каждому существу, каждым глубоко 
испытанная и пережитая. Но и для философствующего разума ясно, что 
насильственное добро, насильственная прикованность к Богу не имела 

13 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Смысл творчества // Бердяев, Н. А. Философия свободы. Смысл 
творчества. М.: Правда, 1989, С. 260 – 261.

бы никакой ценности, что существо, лишенное свободы избрания, сво-
боды отпадения, не было бы личностью».14 Таким образом, грехопаде-
ние, будучи вопиющим нарушением Божественной воли, тем не менее 
является актом действительной свободы. С одной стороны, свобода для 
человека – источник зла и страданий, а с другой, без этой отрицательной 
свободы человек – «экзистенциальный центр» – так и не сумел бы стать 
«личностью» и в перспективе – «помощником» Бога, его сотворцом. 
Или, что то же: без мировой трагедии была бы недостижима мировая 
гармония, без самовольного отпадения человека от Бога не смогла бы 
реализоваться воля Творца завершить творение вселенной.

Итак, казалось бы, свобода у Н. А. Бердяева действительно осво-
бождается от понятия свободы, и перед нами предстает новый опыт 
ее философского осмысления. Однако такой вывод будет поспешным: 
стоит только сравнить отдельные рассуждения философа о свободе со 
всем остальным корпусом его сочинений. Нетрудно заметить, что если в 
одном случае свобода «таинственна, изначальна, исходна, бездонна, без-
основательна, иррациональна», то во множестве других она полностью 
разгадана, качественно определена и рационально объяснена. И дело тут 
не в «антиномизме» интуитивного философствования Н. А. Бердяева, а, 
скорее, в том, что, оставаясь религиозным философом и принимая осно-
воположения христианского воззрения, он не мог не истолковать свободу 
в терминах необходимости. «Последняя тайна» свободы, как следует из 
логики рассуждений Н. А. Бердяева, но вопреки его уверениям, заключа-
ется как раз в том, что никакой свободы у человека нет.

Исчезновение свободы по мере развития положений «философии 
свободы» не покажется странным, если обратить внимание на то, что 
Н. А. Бердяев сразу же, обосновав тезис о нетварности свободы (ко-
торый требовался для критики «христианского несовершеннолетия», 
характеризующегося господством «семитического ветхозаветного 
трансцендентизма», который «мертвит религиозную жизнь», поскольку 
«выродился в полицейское мероприятие против движения в духовном 
опыте»),15 лишил свободу всякого бытия и, как выяснится впоследствии, 
всякой возможности существования в качестве собственно свободы.  
С одной стороны, свобода вне Бога и не зависит от Бога, с другой сторо-
ны, только Бог – источник бытия, и все, что существует, является таковым 
только благодаря воле Бога, как его творение. Свобода абсолютна, но 

14 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Философия свободы. С. 138 – 139.
15 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Смысл творчества. С. 260.
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добытийна, или, точнее, внебытийна: это «свобода небытия», или ничто. 
Как ничто, свобода непостижима и рационально невыразима, – это веч-
ная тайна (как тайной является, впрочем, и бытие, а также все истинно 
сущее). Но свобода получает свое выражение – в бытии, посредством 
акта творения. Именно поэтому можно сказать, что свобода есть: как 
ничто, свобода осуществляется в нечто, которое и называется свободным 
(свободно сотворенным). Не случайно Н. А. Бердяев противопоставляет 
«свободе небытия» «свободное бытие», подчеркивая тем самым сораз-
мерность и неразделимость бытия и свободы.

Итак, наличие свободы доказывается тем фактом, что мир сотво-
рен. Однако мир сотворенный свидетельствует лишь о свободе Творца 
и ничего не говорит о твари, в том числе и о человеке. Более того, из 
свободы Бога по причине его трансцендентности миру не выводима 
свобода в мире. И если человек, как особое существо, наделен свобо-
дой, то доказательство его свободы следует искать не в мире, а, скорее, 
наоборот: в его неотмирности: «Дух человеческий – в плену. Плен этот  
я называю “миром”, мировой данностью, необходимостью... И истинный 
путь есть путь духовного освобождения от “мира”, освобождения духа 
человеческого из плена у необходимости»16. Между тем, вопрос о сво-
боде можно будет считать адекватно поставленным и решенным только 
в том случае, если речь пойдет о свободе человека. Как же понимается 
свобода человека у Н. А. Бердяева?

Было сказано, что человек, согласно Н. А. Бердяеву, имеет «дар» 
свободы, причем в ее абсолютном, добытийном смысле. Но обладает 
ли он возможностью воспользоваться этим даром? На первый взгляд, 
грехопадение служит здесь весьма ярким и убедительным доказатель-
ством свободного действия человека. Однако при более пристальном 
рассмотрении оказывается, что «бездна первичной свободы» открылась 
человеку как «источник зла», и не более того. Другими словами, абсо-
лютная свобода доступна для человека только как небытие, или же как 
ничто, которое никогда не сможет стать чтойностью. В отличие от Бога, 
свобода которого реализуется в акте творения, человек не в силах тво-
рить сущее и вынужден поэтому ограничиваться лишь способностью к 
свободе, которая никогда не найдет своего применения в реальной жиз-
ни. Получается так, что, сознавая себя абсолютно свободным, человек не 
имеет возможности поступать свободно и вынужден пребывать в плену 
у необходимости, строго соблюдая установленные законы «мировой 

16 Там же, С. 254.

данности». Свобода оказывается для человека, таким образом, не только 
непостижимой, но и принципиально неосуществимой. Проще говоря, 
это означает, что никакой свободы у человека нет. 

Интересно заметить, что и «смысл творчества» человека, как его 
видит Н. А. Бердяев, предполагает отсутствие собственно человече-
ской свободы. Разграничив отрицательную «свободу “от”» и поло-
жительную «свободу “для”», русский философ в качестве основания 
творчества стал истолковывать только последнюю. Но поскольку «сво-
бода “для”» сопряжена с выполнением исключительно божественной,  
а не человеческой воли, то творчество человека является таковым лишь 
номинально, потому что на деле представляет собой выполнение твор-
ческого плана Создателя. Отсюда проистекает и понимание свободы как 
долга человека, как исполнения его предназначения. Свобода страшна и 
требует ответственного служения, пишет Н. А. Бердяев. «Человек обя-
зан нести бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это бремя. Бог 
принимает только свободных, только свободные нужны ему».17 Таким 
образом, человек, открывающий в себе абсолютность свободы, должен 
сразу же признать, что это свобода не его, а Бога, и полностью вручить 
себя воле Божией. 

Доводя идею отсутствия собственно человеческой свободы до 
логического завершения, Н. А. Бер дя ев отказывает человеку даже  
в свободе спасения: не от человека и не от его усилий зависит в итоге 
восстановление мировой гармонии, а только от вмешательства высшего 
существа. Такой вывод покажется справедливым, если учесть, что ведь 
только Бог в учении Н. А. Бер дя ева выступает субъектом свободных 
действий. «Но распря Творца и творения не может быть прекращена  
и разрешена свободой творения, так как свобода эта утеряна  
в грехопадении. Человечество, и за ним и весь мир порабощены злом, 
попали во власть необходимости, находятся в плену у диавола. Сво-
бода была сознана творением не как норма бытия, а как произвол, как 
нечто безразличное и беспредметное; свобода почуялась тварью как 
свобода “от”, а не свобода “для” и попала в сети лжи, растворилась 
в необходимости. После грехопадения человек не может уже свободно, 
своими естественными человеческими силами спастись, вернуться к 
первоисточнику бытия, так как не свободен уже: природа его испорчена, 
порабощена стихией зла, наполовину перешла в сферу небытия. Свобо-
да должна быть возвращена человечеству и миру актом божественной 

17 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Философия свободы. С. 193.
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благодати, вмешательством самого Бога в судьбы мировой истории. 
Промысел Божий и откровение Божие в мире – не насилие над чело-
вечеством, а освобождение человечества от рабства у зла, возвращение 
утерянной свободы, не формальной свободы от совершенного бытия 
(свободы небытия), а материальной свободы для совершенного бытия 
(свободного бытия)».18 

Обратимся теперь к анализу свободы в противоположной традиции 
философской культуры России ХХ века, а именно в традиции науч-
но-материалистической, или марксистско-советской. Сразу же можно 
сказать, что и здесь речь идет прежде всего о свободе-понятии, причем 
по существу своему оно практически не отличается от религиозно-ме-
тафизического концепта. Советские философы также исходят из нереф-
лексируемого тождества свободы и знания о свободе, что приводит их 
к истолкованию свободы через необходимость. Пожалуй, в общем для 
религиозных и советских философов доминирующем стремлении во что 
бы о ни стало элиминировать свободу из сферы философского дискурса 
можно увидеть один из интегрирующих механизмов русской культуры, 
которая в течение почти всего ХХ века предстает в виде конфронти-
рующего противостояния официальной и эмигрантской философских 
традиций.

Наиболее авторитетные суждения о том, что такое свобода и как она 
относится к необходимости, можно прочесть в советском «Философ-
ском энциклопедическом словаре». Ссылка на словарь вполне уместна, 
поскольку философия в советское время считалась наукой, а в словарях  
и энциклопедиях суммировались последние общепризнанные достиже-
ния этой науки. Итак, в статье «Воля» после краткой критики идеали-
стических представлений о свободе воли читаем: «В действительности 
источником волевой деятельности человека является объективный мир, 
предметно-практическая деятельность человека, направленная на преоб-
разование мира и основывающаяся на объективных законах природы… 
Свободна не воля, которая выбирает, исходя лишь из желаний субъекта 
(волюнтаризм, экзистенциализм), а воля, которая выбирает правильно, 
в соответствии с объективной необходимостью. По словам Энгельса, 
свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения 
со знанием дела».19 Как видно отсюда, для составителей словаря свобода 

18 Там же, С. 142 – 143.
19 ФИЛОСОФСКИй ЭНцИКЛОПеДИЧеСКИй СЛОВАРь. Москва: Советская 
энциклопедия, 1983.

воли обусловлена правильностью выбора, что, в свою очередь, зависит 
от знания дела. Свобода, таким образом, – это просто другое название 
для единственно верного и в силу этого необходимого действия, выте-
кающего из объективных обстоятельств. Только так свобода понятна и 
фиксируется поэтому в понятии, которое тут же и выдается за свободу.

В другой статье словаря приводится «научное объяснение» диалек-
тики свободы и необходимости, которое сводится к тому, что свобода 
– это и есть «познанная необходимость». При этом подчеркивается, что 
объективная необходимость первична по отношению к воле человека  
и полностью определяет ее. Тот факт, что человек ощущает себя сво-
бодным от всякой детерминации, объясняется его незнанием подлинных 
причин его действий. Свобода воли, таким образом, если ее понимать не 
как осознанную необходимость, трактуется как иллюзия, предрассудок, 
обман и невежество. Прогрессивное развитие человечества предполагает 
избавление от этой иллюзии: «В начале своей истории человек, будучи 
не в состоянии проникнуть в тайны природы, оставался рабом непо-
знанной необходимости, был не свободен. Чем глубже человек постигал 
объективные законы, тем более осознанной и свободной становилась 
его деятельность. Помимо природы ограничение человеческой свободы 
обусловлено еще зависимостью людей от господствующих над ними  
в определенных исторических условиях общественных сил».20

Интересно подметить, что, размышляя о «диалектическом един-
стве» свободы и необходимости, советские философы по преимуще-
ству занимались изучением необходимости, различая и анализируя 
именно ее многообразные вариации. Так, например, кроме природ-
ной и общественно-эко но ми че ской детерминации, рассматривалась  
и детерминация «идеальная» – объяснение свободы с точки зрения цели, 
или идеала, определяющего поступки человека. Остановимся в связи  
с этим на позиции Э. В. Ильенкова, чьи работы получили признание не 
только в СССР, но и во всем мире.

Предметом своего критического анализа Э. В. Ильенков делает 
кажущуюся очевидность свободы воли, ее данность человеку в каче-
стве исходного положения, в истинности которого нельзя усомниться. 
«Конечно, – пишет он, – когда феномен свободы воли берется сразу в 
его финальной, развитой форме – как “факт”, интроспективно обнару-
живаемый в себе существом, наделенным сознанием, самосознанием, 
– он и выступает как “простое”, как невыводимое свойство и даже как 

20 Там же.
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предпосылка самосознания, – как нечто не только необъяснимое, но и 
лежащее в основании вообще “объяснения” всех других феноменов со-
знания».21 Очевидно, что субъективно-пси хо ло ги че с кое доказательство 
свободы является недостаточным, поскольку нет никаких гарантий в 
том, что это не простая иллюзия или же метафизический предрассудок. 
Необходимо «научное» понимание феноменов свободы воли, а оно, по 
Э. В. Ильенкову, состоит в отыскании скрытых от сознания причин счи-
тающихся свободными действий.

Принимая во внимание природные и социальные детерминанты, 
Э. В. Ильенков показывает, что определяющим свободную волю чело-
века является полагание цели, или же стремление к идеалу, что невоз-
можно объяснить исключительно биологическими или материальными 
причинами. Специфика свободы человека как раз и заключается в его 
способности строить действия сообразно выбранной цели, и поэтому 
необходимо провести анализ целеполагания. 

Известно, что обычно человек сам себе ставит цели и направ-
ляет свою волю к их реализации. Вообще воля – это и есть способ-
ность удерживать цель, т. е. неуклонно совершать действия, ведущие  
к достижению цели. Если цель осознана, сформулирована и понятна, то 
порядок действий по ее достижению будет подчиняться необходимости, 
причем «воля тем “сильнее” (тем “свободнее”), чем яснее представление 
о всей совокупности обстоятельств – как ближайших, так и отдаленных, 
– внутри которой совершается деятельность (совокупность действий)».22 
Ощущение свободы, таким образом, связано с продвижением к цели, 
оно обусловливается возможностью совершать именно те действия, 
которые необходимы для достижения поставленной цели. Отсюда сле-
дуют как «позитивное» определение свободы (свобода есть познанная 
необходимость), так и «негативное» (свобода – это независимость от 
всего внешнего мира, способность действовать вопреки давлению всей 
массы внешних обстоятельств). Нетрудно заметить, что позитивное  
и негативное определения свободы не исключают друг друга,  
а дополняют, потому что свобода как независимость имеет смысл толь-
ко в контексте свободы как познанной необходимости: действовать 
вопреки внешним обстоятельствам можно лишь устраняя препятствия 
к поставленной цели, т. е. можно преодолевать необходимость частных 

21 ИЛЬЕНКОВ, Э. В.: Фихте и «свобода воли» // Ильенков, Э.В. Философия и культура. 
Москва: Политиздат, 1991, С. 108.
22 Там же, С. 112.

(случайных, единичных) обстоятельств-условий ради исполнения более 
общей, высшей необходимости.

Итак, если цель осознана, то она выступает как закон, определяющий 
содержание и последовательность действий, направленных на ее реали-
зацию. Свобода в данном случае – это синоним необходимости. Но ведь 
не всегда бывает так, чтобы, действуя, человек ясно отдавал себе отчет 
в том, ради чего он это делает. Бывают, как кажется, немотивированные 
поступки или спонтанные, и они, скорее всего, должны рассматривать-
ся как действия свободные. Однако, как показывает Э. В. Иль ен ков,  
и в этих случаях имеет место идеальная детерминация. Отличие только  
в том, что цель, ради достижения которой с необходимостью совершают-
ся действия, осознается не до конца или вообще остается не проясненной 
(особенно когда речь идет не о конкретных действиях отдельного чело-
века, а о совокупных действиях социума, которые могут совершаться в 
течение столетий). Чтобы исключить подобные недоразумения, «самое 
понятие (понимание) цели тут должно быть понято как интегральная 
составляющая всей массы причинно-следственных зависимостей, как 
их общая равнодействующая, как необходимость, пробивающая себе 
дорогу сквозь массу случайностей, как всеобщее, связующее всю массу 
особенных и единичных обстоятельств».23 Исходя из такого понимания 
цели, можно сказать, что, поступая свободно, человек удовлетворяет не 
столько его собственную, индивидуально-эгоистическую потребность, 
сколько потребность всеобщую, «коллективно-положенную», которая 
делается, осознанно или нет, его личной потребностью. Именно всеоб-
щая (в идеале – всечеловеческая) потребность определяет цель (идеал)  
и определяется ею, в результате чего человек обретает реальную свободу 
«движения по логике предметной действительности», действий в согла-
сии с нею и преодоления препятствий. «Итак, – резюмирует Э. В. Иль-
ен ков, – что же это такое – “свобода воли”? Способность осуществлять 
всю совокупность действий вопреки отклоняющим воздействиям бли-
жайших обстоятельств, т. е. “свободно” по отношению к ним, сообразуя 
действия с универсальной зависимостью (необходимостью), идеально 
выраженной в форме цели (т. е. потребности чисто социального – всеоб-
щего, а не индивидуального – происхождения и свойства)».24

Таким образом, всеобщность цели выступает по отношению  
к отдельному человеку безусловным детерминантом его поступков, и 

23 Там же. 
24 Там же. 
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сознательное подчинение этой цели составляет положительное содер-
жание понятия «свобода». Универсальная необходимость становится 
единственной реальностью человеческой жизни. 

Рассуждая о свободе как о понятии и устраняя тем самым из поля 
зрения проблематику свободы, и религиозные, и советские философы 
прибегали к своего рода доказательству от противного, указывая на па-
губность понимания свободы как произвола. Тем самым была выработа-
на еще одна форма сокрытия свободы в русской философской культуре.

Сразу же следует отметить, что на самом деле произвол логически 
невозможен, коль скоро свобода отождествляется с необходимостью.  
В мире тотальной необходимости – а именно такой представлялась рус-
ским философам, о которых речь шла выше, жизнь человека – термины 
«свобода» и «произвол» весьма условны: при дальнейшем продумыва-
нии их содержания становится очевидным, что указывают они на ту же 
необходимость, по-своему подчеркивая ее всеобщность. Тем не менее, 
негативные коннотации, и прежде всего эмоционально-морального 
характера, связанные со словом «произвол», зачастую использовались 
в качестве аргументов в дискуссиях о свободе, и причем именно тогда, 
когда сомнению подвергалась правомерность истолкования свободы как 
понятия.

Что же такое произвол, если свобода – познанная необходимость?  
В контексте размышлений религиозных философов нужно признать, 
что произвол – это грех, неправильное использование человеком данной 
ему свободы, непонимание замысла Творца или же несогласие следовать 
установленным им законам миропорядка. Обобщая, можно сказать, что 
произвол – это зло. Но существует ли зло в мире, который был создан 
благим Богом? Разумеется, нет: обычно проблема теодицеи решается 
указанием на отсутствие онтологического статуса у зла, из чего делается 
вывод о том, что зло существует исключительно в силу человеческой 
неспособности адекватно понять добро. Зло, по общему убеждению, – 
это недостаток добра. «Существует только добро, – писал, например, 
Л. П. Карсавин. – Зла нет, оно не есть в самом точном и абсолютном 
значении слова. И даже называя зло недостатком, лишенностью, надо 
остерегаться того, чтобы не ипостазировать ничто, не превращать “недо-
статок” или “лишенность” в какое-то бытие. Зло не живет в добре и до-
бром, как любили и любят выражаться: может ли жить ничто? Поэтому 
и конкретное зло, предстоящее нам в жизни, если существует оно, может 

быть только недостаточным добром, обнаруживающим свою недоста-
точность через противопоставление его полноте добра».25

То же можно сказать и о произволе: существует только свобода – как 
познанная необходимость; произвола нет в точном значении этого слова; 
произвол – это недостаток свободы, или, точнее, недостаточное понима-
ние универсальной необходимости. Для советских философов фиктив-
ность произвола подразумевается сама собой, и эта тема не оказывается, 
как правило, в центре дискуссий. Суть их понимания произвола можно 
выразить словами современного французского философа А. Конт-Спон-
виля, который, явно не без иронии, заметил, что произвол – это «то, что 
зависит исключительно от воли и не нуждается в оправдании и объяс-
нении причин. Произволом могла бы быть свобода воли, если бы она 
была абсолютно свободна от детерминизма. Правда, тогда она перестала 
бы быть свободой».26 В русской религиозно-философской литературе, 
напротив, демонстрации абсурдности произвола уделяется большое вни-
мание. В частности, это была одна из любимых тем Ф. М. Достоевского, 
который поставил «диагноз» современности как поддавшейся соблазну 
произвола. 

Один из наиболее ярких образов, созданных Ф. М. Достоевским  
с целью высмеять произвол и показать губительность жизни «по че-
ловеку», а не «по Богу», – это образ подпольного человека. Обладая 
«усиленным сознанием» и считая его гарантом настоящей свободы, 
подпольный человек смеется над законами природы, нарушает их  
– и как раз потому, что понимает невозможность их нарушения. Он пре-
выше всего ценит свой «каприз», волю, желание поступать неразумно, 
невыгодно, во вред себе и назло остальным. Он бьется головой о сте-
ну, но не для того, чтобы ее проломить, а единственно чтобы доказать 
свою свободу. Ибо свобода эта, не стесненная никакими ограничениями  
и противоречащая здравому смыслу, «сохраняет нам самое главное  
и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность»,  
и только благодаря такой свободе человек, собственно, и способен жить, 
а не влачить рассудочно-исчислимое существование, будучи всего лишь 
«штифтиком в органном вале».27 

25 КАРСАВИН, Л. П.: О добре и зле // Карсавин, Л.П. Малые сочинения. С.-Петербург: 
Алетейя, 1994, С. 260.
26 КОНТ-СПОНВИЛЬ, А.: Философский словарь. Москва: Этерна, 2012, С. 459.
27 ДОСТОЕВСКИй, Ф. М.: Записки из подполья // Достоевский, Ф.М. Полное собрание 
сочинений. В 30 т. Т. 5. Ленинград: Наука, 1973, С. 114.
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По мысли русского писателя, свобода-произвол при последователь-
ном ее проведении оборачивается не только рабством, но и неспособ-
ностью совершить какое-либо действие. Усиленно сознающий человек  
– это человек «ретортный», т. е. искусственный, рожденный от идеи, 
выдуманный, а потому бездеятельный и инертный. Его размышления  
о свободе лучше всего доказывают отсутствие всякой свободы.28 «При-
чина подполья – уничтожение веры в общие правила, – писал Ф. М. Дос-
то ев ский в набросках к роману “Подросток”. – “Нет ничего свято-
го”».29 Таким образом, именно «правила» – те, что установлены свыше,  
– создают условия для свободы и делают ее возможной. Нарушение этих 
правил, хотя и может быть воспринято как произвол, в действительности 
же является их исполнением. 

Во многом благодаря публицистическим романам Ф. М. Достоев-
ского в обиход русских религиозных философов вошла своеобразная 
«формула» произвола: «Если Бога нет, то всё позволено». Это крылатое 
выражение стало своего рода аргументом, при помощи которого одни 
доказывали тождественность нравственности и религиозности, другие 
– бытие Божие, но никто не обратил внимание на внутреннюю противо-
речивость этой фразы. Действительно, тот же вывод следует и из проти-
воположной посылки: «Если Бог есть, то все позволено», ибо, признавая 
бытие Божие, мы должны признать и то, что человек создан свободным. 
В чем же тогда смысл формулы произвола?

Очевидно, что в данном случае ключевую роль играет то, что не 
сказано, но подразумевается как очевидное. Ибо что же позволено, если 
Бога нет? Разумеется, только самое плохое, преступное, зверское. Стало 
быть, согласно Ф. М. Достоевскому и его сторонникам, человек изна-
чально стремится к злу и готов убивать, насиловать, грабить, если его 
вовремя не остановить указанием на высшую судебную инстанцию и 
грядущее отмщение. Бог-мститель, жестоко карающий всех, кто осме-
лился действовать по своей воле, т. е. свободно, – таков подтекст фразы 
«Всё позволено». А также соответствующая трактовка человека, раба 
Божьего, который без Бога не то чтобы пользоваться свободой, но даже 
любить и жить как человек не в состоянии. Например, Н. А. Бер дя ев 

28 См.: РыБАС, А. Е.: «Диалектика» подпольного человека: Достоевский vs. Ницше // 
Вече. Альманах русской философии и культуры. № 16. С.-Петербург: Изд-во СПбГУ, 
2004, С. 37 – 48.
29 ДОСТОЕВСКИй, Ф. М.: Подросток: Рукописные редакции // Достоевский, Ф.М. 
Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 16. Ленинград: Наука, 1976, С. 330.

вовсе не стремился к оригинальности, когда утверждал, что «безбож-
ной» любви не бывает: «Это – любовь противоположная христианской, 
не от Смысла бытия, а от бессмыслицы бытия, не для утверждения 
вечной жизни, а для использования преходящего мгновения жизни. Это  
– фантастическая утопия. Такой любви никогда не будет в безбожном 
человечестве; в безбожном человечестве будет то, что нарисовано  
в “Бесах”».30

Итак, в философской культуре России ХХ века не оказалось места 
для свободы, она была подменена понятием о свободе, содержательно 
определенным разумом как необходимость, и проклята под именем про-
извола. Однако это совсем не означает, что свободы не было в русской 
культуре вообще. Скорее, правильным будет вывод, что свобода долгое 
время оставалась в стороне от философской рефлексии именно потому, 
что философия в России – конечно, в магистральных ее течениях, а имен-
но в виде религиозно-православной и марксистско-советской традиций,  
– ориентировалась на построение генерализирующих дискурсов, 
структура которых изначально исключает возможность тематизации 
свободы. Обращая внимание именно на эти дискурсы, исследователи 
по-разному объясняли декларативный статус свободы в России. Так, 
например, Ю. М. Лот ман писал о бинарности русской культуры,31 М. 
Н. Эпштейн рассматривал интеллектуальную историю России как про-
тивостояние «церкви Белинского» (религиозного атеизма) и «церкви 
Гоголя» (авангардного фундаментализма),32 В. К. Кантор анализировал 
феномен «двойничества».33 Однако если отвлечься от известных само-
описаний русской культуры, то можно заметить, что уже в ХIХ веке 
вопрос о свободе был четко сформулирован и поставлен (А. И. Герцен),  
а в начале ХХ века появились интересные опыты философского осмыс-
ления свободы. Прежде всего, философское обоснование свободы можно 
встретить в русском эмпириокритицизме – как раз той несостоявшейся 
философской традиции, которая испытывала на себе жестокую критику 
как со стороны религиозных мыслителей, составивших впоследствии 

30 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Миросозерцание Достоевского // Бердяев, Н.А. Русская идея. 
Миросозерцание Достоевского. Москва: Изд-во «Э», 2016, С. 419.
31 ЛОТМАН, Ю. М.: Культура и взрыв. Москва: Гнозис, 1992.
32 ЭПШТЕйН, М. Н.: Русская культура на распутье. Секуляризация, демонизм и переход 
от двоичной модели к троичной // Звезда. С.-Петербург, 1999, № 1.
33 КАНТОР, В. К.: Любовь к двойнику. Миф и реальность русской культуры: Очерки. 
Москва: Научно-политическая книга, 2013.
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«русскую философскую диаспору» на Западе, так и со стороны советских 
марксистов. Проблематика свободы оказалась затронутой и в результате 
обнаружения Другого, принципиально не сводимого к чему бы то ни 
было и ценного именно в своей другости (А. А. Ухтомский, М. М. Бах-
тин и др.). Сейчас, в начале ХХI века, философское осмысление свободы  
в России кажется возможным и даже неизбежным, хотя рассчитывать на 
то, что процесс этот будет гладким, все же не стоит.
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S U M M A R Y
Freedom as an arbitrariness and as a concept: the main forms of concealment 

of freedom in the philosophical culture of Russia of the 20th century
The article deals with the two main ways of interpreting freedom in the Russian 
philosophical culture of the 20th century: 1) through the conceptualization of the 
positive content of freedom, as a result of which it turns into a concept, an element of 
a philosophical doctrine; 2) through the negation of any positive content, which led 
to the identification of freedom with necessity. The thesis is proved that both of these 
ways of considering freedom made it impossible for the real problem of freedom to 
be under the philosophical research in Russia. By means of analyzing the concepts 
of freedom created by both religious and Soviet philosophers, the author shows that 
despite the fundamental difference in their positions, they all tried to do the same, that 
is to interpret freedom as a necessity. This is explained, in the author’s opinion, by the 
fact that both the religious-Orthodox and the Marxist-Soviet philosophical traditions 
in Russia focused on creating generalizing discourses, the structure of which initially 
excludes the possibility of grasping freedom.
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Sloboda v kontexte 20. storočia ako <via facti>, alebo 
o exilovej slobode v ideách Mikuláša Šprinca 

H E L E N A H R E H O V Á

Úvod

Sloboda je esenciálnym komponentom ľudského bytia. Je darom aj hodnotou. 
Počíta so spôsobilosťou reflexívneho premýšľania o zmysle a cieli vlastnej 
existencie, ako aj s verifikáciou morálnej zodpovednosti za život. Všetci ľudia 
sa rodia slobodní. Tento status je „privilégiom“ ich dôstojnosti (dignitas). 
Niekedy sa však ľudia spreneveria tomuto privilégiu falšovaním pravdy, napr. 
ohľadne práva nenarodených detí na život, alebo práva na eutanáziu. Neexis-
tuje totiž žiadna čiastková sloboda, pretože sloboda je celostná a nedeliteľná: 
buď je, alebo nie je. Úlohou ľudstva je vytvárať miesto pre slobodu, no pocho-
penia slobody sú v ľudskej skúsenosti a tradícii veľmi rozmanité. 

Niektorí ľudia vnímajú slobodu ako možnosť voľby medzi viacerý-
mi alternatívami, vrátane rozhodnutí medzi dobrom a zlom. Iní ju chápu 
ako nutnosť sebarealizácie podľa vlastných predstáv, ďalší ako ohraničenú 
možnosť, prekážajúcu presadeniu svojvôle. Jednoducho povedané, sloboda 
je v konkrétnosti prirodzenou tendenciou a zároveň kondíciou. Prejavuje 
sa všade tam, kde má človek možnosť výberu. Z tohto pohľadu je sloboda 
dynamická, nadčasovo nedotknuteľná, ale aj problematická a komplikovaná, 
keďže osoba sa cíti slobodnou len vtedy, keď sa môže slobodne rozhodovať 
a následne konať. Medzi individuálno-osobnými a kolektívno-spoločenský-
mi rozhodnutiami existuje hranica, ktorá vymedzuje základné ľudské práva, 
napríklad právo slobodne myslieť, právo na život a sebarealizáciu, právo na 
slobodu svedomia, na výhradu vo svedomí, právo na náboženskú slobodu, 
atď. Sloboda postuluje poznanie a prelína sa so svedomím, ktoré sa odráža 
v zodpovednom správaní. 

Sloboda a jej pochopenia v premenách časov

Z dejín vieme, že slobodu si ceníme najviac vtedy, keď ju už nemáme. 
Táto pravda sa traduje už od čias antickej gréckej filozofie. U Grékov predsta-
vovala sloboda harmóniu konania v súlade s prírodou. Slobodne konanie bolo 
možnosťou podieľať sa v spoločenstve polis na spravovaní verejných vecí. 
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V ranokresťanskom myslení, u cirkevných Otcov a v scholastike bola 
sloboda vnímaná ako pnutie medzi dvomi silami: jedna ťahá človeka k ego-
izmu, druhá ho priťahuje k dobru a k láske a práve táto ho robí pravdivým 
a skutočne slobodným.1 

V modernom novovekom myslení sa sloboda stala právom. Človek bol 
charakterizovaný ako ten, kto slobodne a bez nátlaku reaguje na podnety zvon-
ku. Sloboda začala byť ponímaná ako vnútorná nutnosť a vonkajšia voľba. 
René Descartes (1596 – 1650) vo svojich listoch (z roku 1645) adresovaných 
princeznej Alžbete Falckej napísal, že od slobodnej vôle človeka závisí ľudská 
blaženosť. Podriadenie sa afektom, naopak, vedie k neslobode.“2 Pre Barucha 
Spinozu (1619 – 1677) predstavovala sloboda „poznanú nevyhnutnosť“, ktorá 
počíta s rozumnou ľudskou aktivitou a k aktivite ho aj zaväzuje. Spinozovskú 
slobodu treba chápať v medziach determinizmu. Človek je slobodný, preto-
že je rozumný. Rozum, prostredníctvom ktorého človek vidí veci, nie je ale 
afektom. Preto niet pre človeka užitočnejšej veci, ako „žiť podľa rozumu“.3 
A naopak, ak sa niekto poddáva slepým afektom, nie je „pánom seba, ale 
hračkou náhody“.4 

Anglickí empirickí filozofi 17. a 18. storočia nadviazali na úzku prepoje-
nosť rozumu so slobodou. To ich priviedlo k tomu, že vysoko vyzdvihli auto-
nómnosť človeka a dôležitosť ľudských práv pre dôstojný život. Slobodný je 
ten, kto rešpektuje mravné a právne normy a zároveň bráni hodnotu poznania 
a autonómneho svedomia. 

Nemecká idealistická filozofia pod vplyvom ideí filozofa pruského štátu J. 
G. Fichteho (1763 – 1814), vyzdvihla „slobodu subjektu“ s možnosťou „po-
stupovať na základe intelektu“. Slobodné konanie je niečím nájdeným a pod-
mieneným.5 Rovnako aj G. W. F. Hegel (1770 – 1831) považoval človeka 
za tvorivú slobodnú bytosť. Táto sloboda je podstatou jeho ducha. Vlastnosti 
ducha sú podmienené slobodou, ale slobodná vôľa nie je svojvôľou. Indivi-
duálnej morálke je nadradená mravnosť, ktorá sa opiera o prirodzené práva 
a spoločenské normy, od ktorých sa odvodzujú povinnosti. 

Predstavitelia nemeckej ľavičiarskej orientácie, konkrétne Ludwig Feuer-
bach (1804 – 1872) a Karol Marx (1818 – 1883), ktorí položili základy 

1 Porov. BENEDIKT XVI.: Takýto je Boh. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2018, s. 77. 
2 Porov. DESCARTES, R.: Dopisy Alžbete Falckej. Brno: Petrov, 1997, s. 61 – 62. 
3 Porov. SPINOZA, B.: Etika. Bratislava: Pravda, edícia: Filozofické otázky, 1986, s. 257. 
4 Tamže, s. 231. 
5 Porov. MONDIN, G. B.: Corso di storia della filosofia. La filosofia contemporanea, Milano: 
Editrice Massimo, vol. III., s. 48. 

dialekticko-historického materializmu, na rozdiel od Hegela už zmýšľali inak. 
Podľa nich podmieňujú ľudskú slobodu výrobné prostriedky a materiálny do-
statok vecí. Ich zásluhou sa dostali do intelektualistických koncepcií prvej 
polovice 20. storočia dve ideologické formy dogmatického typu myslenia: 
ideológia individualistického typu socializmu (národný socializmus v Nemec-
ku) a ideológia kolektívneho socializmu sovietskeho typu, ktorá sa zrealizova-
la v Rusku po Októbrovej revolúcii 1917 a po 2. svetovej vojne a rozšírila sa aj 
do krajín východného bloku spolu s dominantnou materialisticko-ateistickou 
teóriou, podľa ktorej je „bytie predovšetkým materiálne a duch iba epifenomé-
nom hospodárskeho bytia“.6 

Až do začiatku 90-tych rokov 20. storočia bola sloboda ľudí vo vý-
chodnej a strednej Európe podmienená ekonomicko-politickými reformami 
v spoločnosti. Mnohí ľudia verili ideálu, že odstránením triednych rozdielov 
a materiálnym dostatkom dosiahnu pravú slobodu a šťastie. Spomenuté alo-
gické demagógie však v skutočnosti bránili rozvoju slobodnej komunikácie. 
Bol to prísľub „pozemského raja bez Boha a bez duše“. Ľudská sloboda sa 
aj preto dostala do područia ideológov moci a spôsobila „trpkú skúsenosť 
s neslobodou“, na čo poukázal najmä ruský filozof slobody N. A. Berďajev 
(1874 – 1948). 

Postupne sa v 20. storočí zrodil konflikt, ktorý prispel k nespravodlivým 
sociálnym pochybeniam a ku vzniku totalitných štátov, ktorý nebol kompa-
tibilný s predstavami ľudí o slobode. Podľa Berďajeva: „Jedine demokracia 
vie doceniť každý názor, umožňuje slobodu, pretože iba tu sú uznané základné 
ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda svedomia aj sloboda voľby.“7 Ľudská 
dôstojnosť a sloboda boli v totalitných režimoch 20. storočia zatlačené do 
úzadia do takej miery, že vyvolávali strach, že hodnoty, ktoré boli deťom všte-
pované v rodine v súlade so svedomím „(...) budú zničené zvonka, či už štá-
tom, politickou stranou, alebo kýmkoľvek.“8 Politicko-občianska nesloboda 
sa tak ukázala ako najväčší a najzávažnejší problém 20. storočia. Poukazujú 
na to štatistiky, dokumentujúce realitu politických procesov a popráv občanov 
označených za nepohodlných režimu, alebo dlhoročných odsúdení pomocou 
vykonštruovaných procesov (gulagy v sovietskom Rusku, v Československu 
práca v uránových baniach), alebo tiež aj vyhnania vlastných občanov z rodnej 

6 BERĎAJEV, N. A.: Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava: Sergej Chlemendik 
PRESS, preložil Ján Komorovský, s. 97. 
7 Porov. BERĎAJEV, N. A:. Nový středověk. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004, s. 110 – 
111. 
8 GUARDINI, R.: Sloboda a zodpovednosť. Trnava: Dobrá kniha, 2001, s. 66.
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vlasti, ak nezmýšľali v súlade s predpísanou ideológiou. Príkladom toho je 
všeobecne známy „Parník filozofov“9 z obdobia sovietskej vlády, ale aj exilo-
vé vlny v strednej Európe vo vojnových rokoch 1939 – 1945, v povojnovom 
období 1945 – 1948, v dôsledku násilnej ateizácie 1950 – 1960, po napadnutí 
Československa armádami Varšavskej zmluvy 1968 – 1969, a tiež v rokoch 
tzv. normalizácie v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia. 

V druhej polovici 20. storočia najmä zásluhou filozofov, akcentujúcich 
potrebu dialógu a demokracie, ku ktorým patril Romano Guardini (1885 – 
1968), Jacques Maritain (1882 – 1973), existencialisti Gabriel Marcel (1889 
– 1973), J. – P. Sartre (1905 – 1980), či Erich Fromm (1900 – 1980) sa sformo-
val koncept slobody ako nevyhnutnosť pre šťastný život. Sloboda tak získala 
prevahu nad poznaním, čo sa odrazilo aj v praxi.10 

Koncept slobody vždy bol, a ešte aj dnes je, pre mnohých ľudí iba ideá-
lom. Túto skutočnosť potvrdzuje aj dnes existencia štátov, v ktorých sa pre-
sadzuje politická mocenská hegemónia, ktorá si uzurpuje právo rozhodovať 
o osudoch menších štátov, národov, aj jednotlivcov tým, že im systematicky 
vnucuje víziu, ako majú myslieť a konať. Príkladom toho sú napr. aj samity 
G7, vrátane toho posledného v kanadskom Toronte, ktoré sú takmer vždy 
sprevádzané protestmi kvôli utajovaným skutočnostiam. 

V 21. storočí – oproti klasickému dejinnému chápaniu ľudskej slobody – 
došlo na jednej strane k epochálnej zmene v otázkach slobody, ale bohužiaľ 
na strane druhej je často sloboda mylne ponímaná ako bezbrehá, smerujúca 
k anarchii, alebo ako právo, ktoré je neustále viac a viac okliešťované mocou 
multi-miliardárov, diktujúcich vlastnú vôľu iným podľa modelu „divide et 
impera“. Máme tým na mysli direktívy, ktoré určujú, akú podobu bude mať 
sloboda obyčajných ľudí a občanov malých štátov. Najväčším problémom 
našich čias je tá skutočnosť, že masa ľudí je záujmami o materiálny blahobyt 
duchovne otupená. Nielenže si nebránia vlastnú slobodu, ale svojím nezáuj-
mom o veci verejné sú aj veľmi ľahko ovládaní. Dôkazom toho sú „ulice“, 
ktoré sa stávajú „svedomím národa“. Davy si pritom neuvedomujú plytkosť 
vlastných povrchných pochopení masívne ovplyvňovaných dezinformáciami, 
ba ani realitu nedostatku formovaných svedomí. Pri pouličných protestných 
zhromaždeniach nejde natoľko o skutočnú pravdu, ani o pravú slobodu, ale 

9 Porov. Analógia odvolávajúca sa na názov knihy Lesley Chamberrlainovej: Parník filozofů. 
Praha: Mladá fronta, 2009. 
10 Porov. COGNATO, P.: Rendersi cura della vita. Prospettiva etico-normativa e riflessione 
teologico-morale sulla “fondamentalitá” del valore vita. Palermo-Bagheria: Pubblicazioni 
dell´Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera”, 2008, s. 44. 

o imidž „byť na chvíľu aktérmi diania“ s populistickými výhľadmi do budúc-
nosti (príležitosť dostať sa k moci, alebo aj vidina výhod či lepších zárobko-
vých možností). 

Celý problém postmoderných ľudí spočíva v tom, že pravá sloboda nie 
je a nemôže byť bezvýhradným prijímaním „verejnej mienky“ oficiálne 
sprostredkovanej médiami, propagandou alebo žurnalistickými trikmi novi-
nárov ochotných podpísať sa aj pod nepravdy. V stave obrovskej relativizácie 
hodnôt a mravného chaosu sa totiž neberie do úvahy povinnosť voči tran-
scendentálnym hodnotám, voči pravde a dobru, ani voči spravodlivosti. Po-
stmoderná spoločnosť si neuvedomuje, že ak sa reálne vytratí povinnosť voči 
transcendentálnym hodnotám, stratí sa aj zodpovedný postoj voči existencii 
v zmysle globálnom. 

Sloboda v demokracii je pomerne ťažká. Romano Guardini opodstatnene 
tvrdil, že: „Sloboda nie je nikdy zabezpečená. Chýba jej to, o čo sa opierali 
konzervatívne štátne formy: zakorenenosť v posvätných tradíciách; v posto-
joch, ktoré vyrastali z hĺbky neznámeho. Demokracia je rovnováha, avšak 
neustále sa obnovujúca, preto vyžaduje bedlivosť, obetavosť a disciplínu.“11 
Z tohto pohľadu je sloboda všeobecne chápaná len ako možnosť orientovať 
vlastný život bez väčších externých limitov a vplyvov s výnimkou akceptácie 
istých únosných ohraničení, ktoré sú nám kladené zo strany druhých. 

V súčasnosti je všade vyzdvihovaná individuálna sloboda, ale táto realita 
postuluje viacero otázok: Čo si o slobode myslia druhí? Čo si želajú? Aké sú 
ich idey a hodnoty? Čo ich motivuje k slobode? Aké sú ich ašpirácie a ťažkos-
ti ohľadne slobody na úrovni osobnej?

Dnes už nestačí iba dodržiavať zlaté pravidlo: „Nerob inému, čo nechceš, 
aby druhý robil tebe.“ Takáto logika nedokáže vyriešiť problém slobody, pre-
tože nie je správne vidieť slobodu cez prizmu „minimalizácie zla“. Osobnú 
slobodu človeka nemožno oddeliť od slobody druhých, ani od politicko-so-
ciálnej reality, ktorá ho obkolesuje. A práve tu si treba uvedomiť, že sloboda 
občanov nebude môcť byť rešpektovaná, ak v spoločnosti bude chýbať ele-
mentárna zdvorilosť, slušnosť, úcta k právu a k zákonom. 

Ľudia vždy túžili a túžia po slobode, pretože ju vnímajú ako niečo pri-
rodzené, čo prináleží všetkým. To ale neznamená, že sloboda je „neobme-
dzeným nárokom“ na nekonečný rozsah konania. Zmysluplná sloboda je iba 
taká, ktorá prispieva a vedome participuje na uskutočňovaní dobra vo svete. 
So slobodou aj neslobodou má ľudstvo dlhú skúsenosť, no mnohé udalosti 
a situácie sa aj napriek tomu opakujú. Nedávno zosnulý český antropológ 

11 GUARDINI, R.: Sloboda a zodpovednosť. Trnava: Dobrá kniha, 2001, s. 72.



48 49

a etnológ Josef Wolf (1927 – 2012) s ohľadom na túto skutočnosť správne 
poznamenal: „Človek je otvorený, živý systém. Na jednej strane má možnosť 
vlastnej voľby, na strane druhej však môže byť spútavaný sankciami a ideami 
spoločnosti, v ktorej žije.“12 

V ľudskej skúsenosti tak či tak dochádza k neustálym dramatickým rozpo-
rom medzi možnou sebarealizáciou „tvorivej slobody ducha“ a „nanúteným 
jednaním zvonku“. Aj preto sa v druhej časti príspevku zamyslíme nad neslo-
bodou, ktorá spôsobuje konflikty vo svedomí ľudí, ku ktorým patrí na prvom 
mieste porušovanie základných ľudských práv až do takej miery, že jednotli-
vec si volí dobrovoľne exil (legálny alebo aj ilegálny), teda odchod z vlasti. 
Poznáme politické exily, exily zapríčinené vojnami, hladom, ale najnovšie 
aj ekonomické exily s víziou „zištného využitia sociálnych systémov“ iných 
štátov. Novým fenoménom ekonomických exilov v 21. storočí je skutočnosť, 
že tí, ktorí prichádzajú „hľadať svoj nový domov“ dokonca aj bez pásov, po-
hŕdajú kultúrou pôvodných obyvateľov. 

Fenomén exilovej slobody ako dilema v poetickej tvorbe Mikuláša 
Šprinca (1914 – 1986)

Je všeobecne známe, že Slovania v sebe takmer vždy prechovávali 
a prechovávajú veľkú túžbu po pravde a slobode. Slovanská civilizácia so 
svojou typickou duchovno-religióznou identitou predstavuje „obraz duše“ 
tušiacej, že jedine pravda skutočne oslobodzuje. Na strane druhej Slovania 
nepatria k národom, ktoré plačú „nad kataklizmami a nežičlivosťou vlastného 
osudu“, a nie sú ani ľuďmi zatrpknutými kvôli minulým skúsenostiam. 
Naopak, cítia, že v každej prítomnosti možno nájsť aj „láskavú tvár človeka“ 
a zároveň vedia, že v sile „symfonickej pravdy o nestvorenej kráse“, možno 
pozitívne prijať radosť aj bolesť. 

Po mnohých a často nepriaznivých skúsenostiach si Slovania uvedomu-
jú, že ani v súčasnosti nemožno v mene ideológie, plurality, či multikultúry 
nanucovať ľuďom neprirodzené veci. Tu je dôvod, prečo slovanský svet aj 
v súčasnosti odoláva nezmyselným gender teóriám usilujúcim sa nanútiť 
majorite uznanie homosexuálnych manželstiev ako legitímne, alebo kvót na 
prerozdelenie migrantov proti ich vlastnej vôli s cieľom zmiešať rasy a anu-
lovať osobnú i národnú identitu. Pritom sa ale zakazujú prirodzené a tradičné 
veci. Toto už ale nie je sloboda. Sloboda, ako tvrdil Romano Guardini: „(...) 
je možnosťou vytvoriť si vlastné presvedčenie, vyjadrovať ho a žiť v súlade 

12 WOLF, J.: Člověk a jeho svět. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, s. 10.

s ním...“13Ak táto pravda pokrivkáva a možnosť práv a slobôd sa reálne zu-
žuje, vtedy si mysliaci ľudia začínajú uvedomovať neslobodu a poniektorí 
aj hľadať iný priestor pre svoj život (úteky do prírody, hľadanie vnútornej 
samoty, vysťahovalectvo). Tieto tri fenomény boli v slovanskom svete časté. 
Stačí spomenúť formy rôznych porôb (tatárske a turecké vpády, hladomory, 
hospodárske krízy), ale možno tu zaradiť aj tvorbu umelcov s ich únikmi do 
samoty počas totalitných režimov, tiež hľadanie pravdy „medzi riadkami“, až 
po rozhodnutie sa pre exil. 

K významným exilovým Slovákom 20. storočia patril aj Mikuláš Šprinc 
(1914 – 1986), lyrický básnik, spisovateľ, esejista, predstaviteľ Slovenskej 
katolíckej moderny, redaktor, prekladateľ, profesor, kňaz. Politické udalosti 
ho už v mladosti provokovali hľadieť „do diaľok a na hviezdy“, „ponad čas 
i priestor“, ale aj do „hlbín mysle“.14 Ako človek duchovne založený premýš-
ľal o neviditeľnom svete „podstát bytí“, o tajomných osudoch ľudí a národov, 
o symboloch. Obdivoval prírodu, ktorá trvá, a žasol nad odvahou ľudí, ktorí 
prijali svoj osud a nežalujú sa. 

Mikuláš Šprinc sa narodil 30. novembra 1914 v roľníckej rodine Pavla 
Šprinca a matky Veroniky rodenej Kožárovej v Krompachoch ako ich posledné 

13 GUARDINI, R.: Sloboda a zodpovednosť. Trnava: Dobrá kniha, 2001, s. 20. 
14 Mikuláš Šprinc získal maturitné vzdelanie na levočskom gymnáziu. Následne pokračoval 
v štúdiu bohoslovia v seminári na Spišskej Kapitule, kde sa pod vedením profesorov ThDr. 
Špirka a Dr. Ferenčíka aktívne angažoval v Literárnej jednote sv. Pavla apoštola. V tom čase 
študovali a pôsobili na Spišskej Kapitule aj ďalší mladí básnici: Janko Silan, Pavol Ušák-Oliva, 
Maroš Madačov, Peter Galan a iní. Tu sa zoznamovali aj s dielami veľkých svetových autorov. 
Za kňaza bol vysvätený 2. februára 1939. Ako kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi. V Trnave 
spolu s ďalšími odchovancami spišského seminára založili edíciu Slovo (s pomocou Ferka 
Urbánka) a v roku 1942 založil v Bratislave Katolícku akadémiu. V roku 1945 opustil Slovensko. 
Spočiatku sa zdržoval v Rakúsku, Nemecku a v Ríme, kde pracoval ako tlmočník a referent 
vo vatikánskom úrade „Obete vojny“. V lete 1945 odišiel do USA a usadil sa v Clevelande. 
Vyučoval na škole slovenských benediktínov a stal sa dušou literárnych aktivít slovenských 
exulantov. Založil edíciu Slovo a tiež časopis (štvrť-ročník) Most. Od roku 1957 prednášal 
na Borromeo seminary of Ohio moderné a klasické jazyky. V roku 1956 spolu s Andrejom 
Žarnovom založil Spolok slovenských spisovateľov a umelcov. Zo Šprincových diel treba 
spomenúť jeho prózu Listy z Coral, cestopisnú esej K slobodným pobrežiam (1947), Putovné 
piesne: Vinohrad (1950), Na Floride sám (1953), Tvárou k slnku (1955), Cesty a osudy (1957), 
Pustovníci zo Skalky, Svätý Andrej-Svorad a svätý Beňadik, (1952), Mladosť orla (1962), 
Bratislavský park (1968), Piesne z Palidora (1970), Sonety o kráse (1976), Tiché vody (1977), 
Nezhasínajte hviezdy (1980), Z diaľky (1982) Oleandre (1983) Známe sú aj jeho básne: Žalm 
cyrilometodský, Znamenia ryby, Výžinok života. Preložil Lippertovo dielo O láske a bolesti, 
ale aj diela G. Papiniho a Rainera-Maria Rilkeho. Šprinc zomrel 31. mája 1986 a pochovali ho 
v Clevelande (katolícky cintorín Calvary cementary). 
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siedme dieťa. Zomrel 31. mája 1986 v Borromeo (Ohio, USA). Od mladosti 
bol človekom charakterovo pevným, húževnatým, vždy pripraveným obha-
jovať hodnoty. Zmýšľaním bol optimistickým realistom, povahou skromný, 
uvedomujúci si vlastné ľudské limity. Obrovský vplyv na jeho myslenie mali 
diela sv. Tomáša Akvinského (1225 – 1274), sv. Jána z Kríža (1542 – 1591), 
talianskeho spisovateľa a esejistu Giovanniho Papiniho (1881 – 1956), fran-
cúzskeho spisovateľa Leóna Bloya (1846 – 1917), ale aj Pierra Teilharda de 
Chardina (1881 – 1955), Petra Lipperta (1879 – 1936), Romana Guardiniho 
1885 – 1968), Jacquesa Maritaina (1882 – 1973). Inšpirovali ho aj jeho roves-
níci – predstavitelia Slovenskej katolíckej moderny, no predovšetkým Ferko 
Skyčák (1899 – 1945), Pavol Ušák-Oliva (1914 – 1941), Janko Silan (1914 
– 1984) a ďalší. 

Šprinc spolu s básnikmi Karolom Strmeňom – Bekénim (1921 – 1994), 
profesorom na Univerzite v Clevelande, františkánom Rudolfom Dilongom, 
OFM (1905 – 1986) a básnikom v rímskom exile Gorazdom Zvonickým, 
SDB (1913 – 1995) patria k najvýznamnejším exilovým slovenským spiso-
vateľským osobnostiam 20. storočia. Všetci štyria vytvorili akési pomyselné 
„exilové kvarteto“ dokumentujúce drámu jednej generácie, ktorú okolnosti 
donútili opustiť rodnú vlasť. 

Ich slová o slobode a láske k domovine sú pevnou súčasťou duchovného 
charakteru ľudí s osudom vyhnancov, ktorých nesloboda donútila „hľadať 
domov mimo domova“. Šprinc píše: „Ak je ťažký a trpký exil pre každého, tak 
je najtrpkejší pre tvorivého človeka.“15 A na inom mieste sa vyznáva: „Všet-
ko je rodná zem pre človeka, lebo, hoci jeho okrídlený duch večne túži po 
nadzemských výškach, jednako je zakorenený do zeme, do jej bolesti, žiaľov 
a radosti; hoci sa jeho duch kúpe na končiaroch svetla, jednako jeho nohy 
musia pevne stáť pri bolesti zeme a života. Beda človeku bez domoviny, beda 
človeku bez vlasti, beda Slovákovi bez Slovenska.“16 Básnik nielenže zdieľal 
príchuť vyhnanca, ale si aj uvedomoval, že človek uteká najčastejšie pred 
barbarmi, pred nepriateľmi vo vojnách, ale aj pred ľudskou zlobou. Každý 
takýto útek sprevádza úzkosť, ktorú poznajú len tí, čo museli všetko opustiť 
(rodný dom, rodné mesto či dedinu, svojich najbližších, teda to, čo bolo ich 
a na čo mali právo). 

Exilový útek prirovnával k odtrhnutiu kameňa z pohoria, ktorý sa slepo 
rúti do neznámej priepasti. Človek – vyhnanec vie, že musí ísť, a mnoho raz 

15 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Nové listy z Coralu. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 1975, 
s. 199.
16 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Krv a slzy. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 1975, s. 140.

sa ani nepýta kde? Odpoveďou je: hocikde. Až neskôr prichádza smútok, kto-
rý zabíja ako rozjatrená rana, ktorá páli a nehojí sa. „Vyhnanstvo je veľkým 
prázdnom, ktoré nemá dna. Ste ako strom, ktorý vyvalil víchor s uschýna-
júcimi koreňmi, ktorý každému zavadzia, do ktorého každý zakopne. Neraz 
vám vrhnú to tváre ako slinu meno „prišelec“, to meno, v ktorom je všetko 
pohŕdanie. Jeho horkú príchuť budete cítiť v každej skyve chleba a budete si 
vždy myslieť, že ho máte vypálené na čele. A cnenie za strateným domovom 
bude len jatriť smútok a zaostrovať bolesť. Dni budú nekonečne dlhé a budú 
sa vliecť pomaly ako karavány na púšti.“17 Exilovú slobodu možno prirovnať 
k snu, ktorý sa končí ranným prebudením do skutočnej reality. 

Šprinc sa cítil na svojich životných cestách, podľa Karola Strmeňa, ako 
biblický „Adam v raji“, ktorý: „Má plné ruky práce, lebo má na starosti 
preutešenú Záhradu, kultivovanie zeme a seba.“18 V jeho myslení sa prelínal 
stret medzi duchovným realizmom a konkrétnym životom, v ktorom je dôležité 
poznať hodnoty, kultivovať seba a svet. Zaujímal sa o človeka, ale aj o univer-
zálnosť sveta. Básnik túžil zachytiť a zvečniť všetko s dôrazom na vnútornú 
pravdu vecí, ktoré existujú v harmónii so sebou. 

Jeho poetizmus je tak trochu tomistický. Núti čitateľa k obdivu toho, čo 
on nazýval „splendor Domini“ v zmysle systematickej usporiadanosti, lebo 
ako píše: „Boh nemení svoje večné poriadky. Mení sa iba sila našich očí, slzy 
na nebi slnká zhášajú. Ale aj slzy, keď sú čisté ako bystriny, trblieta sa v nich 
- splendor Domini.“19 

Šprinc, ako sa o ňom vyjadril Karol Strmeň: „Nechcel byť váhavým ko-
mentátorom svojej cesty k Bohu, ale skôr apoštolom Absolútna.“20 Premýšľal 
o neprístupnosti a nepreniknuteľnosti Boha, o nadčasovosti a nad-priestoro-
vosti, o tom „(...) čo neumiera s pokoleniami, čo nepráchnivie v hrobe, ale 
čo sa po stáročia podáva ako destilát vlastných výbojov, ako tajomný obsah, 
vyprešovaný z nezrelých i zrelých, sladkých i horkých hrozien života. Svedec-
tvo sily a slávy, poníženia i bezmocnosti ľudského ducha.“21 

17 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Druhá bolesť. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 1975, s. 229 
– 230. 
18 STRMEŃ, K.: Na cestu. In: ŠPRINC, M. Tvárou k slnku. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 
1975, s. 9. 
19 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Splendor Domini. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 1975, s. 
199. 
20 STRMEŃ, K.: Na cestu. In: ŠPRINC, M. Tvárou k slnku. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 
1975, s. 11. 
21 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Cambridge – Ontario: Dobrá kniha 1975, s. 17.
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Básnik sám sa cítil nostalgickým pútnikom, ktorý sa v „návratoch spo-
mienok“ neustále vracal domov pod Tatry. V týchto „návratoch“ sníval, ako 
je tam krásne, ako tam možno dušu vystrieť k štítom. „Cez more spomienok 
a rozbúrené city, cez šeré údolia, kde horko kvitnú stesky, cez končiar rozsutý, 
kde sa križovali blesky, cez vnútro zranené k trvácnym svitom.“22 Jeho metafo-
ry slobody, ako „výkrik v okovách“, „putujúce nádeje“, „strapce spomienok“, 
„tvár dňa“, „mraky – kŕdle čiernych oviec“ poukazujú na stopy slobody, ktoré 
nemožno zahladiť žiadnou ideológiou, ani diaľavou, pretože „My nehodní, 
ale z milosti Božej sme slobodní...“23 V jednej zo svojich básni Americká jar 
III., spája slobodu s požehnaním: 

„Kto orgovánom kvitnúť zabráni
a vtákom stavať teplé hniezda?
Najhlbší zákon vecí šíra sloboda.“24   
Sloboda je v jeho mysli až taká široká, že človek cíti, ako ňou všetko dý-

cha. So slobodou sú späté premnohé tajomstvá ľudskej existencie. V slobode 
je ukrytá nádej všetkých ciest. V Šprincovej mysli boli cesty „(...) kamennými 
pásmi bežiacimi do diaľok, pretínajúce sa krížom-krážom po zemi, ktorá ich 
milosrdne nosí; cesty ako poslovia, prichádzajúci a odchádzajúci s posolstva-
mi ľudských osudov. Na ich tvrdých chrbtoch sa odohráva denne dráma nášho 
života. Kto ostáva dnes na jednom mieste? Iba stromy a kvety; kde sa počali, 
tam rastú, a iba vetry odnášajú pod šíre nebesá tajomstvo ich blaženosti. Ale 
ľudia sú obeťou svojho hlbokého nepokoja. Musia ísť, lebo hlbokou podstatou 
ich života je putovanie. Nemáme pevných stánkov na tomto svete, ktorý je náš, 
a predsa nie je náš...“25 

Básnik sám sebe kládol otázky, ktoré sú aktuálne aj dnes: „Kto nás to 
presvedčil, že získať celý svet je viac, než zachrániť si dušu? Kto nám navra-
vel, že najlepším spôsobom ako zutekať pred sebou samým, je bežať ozlomkrk 
po širokých asfaltových cestách a mrviť sa v ohlupujúcom mravenisku miest, 
blikotavých reklám, v tresku a vresku veľkého jarmočiska?“26 Život je ako 
tvár, ako obličaj poskladaný z tisícich mozaikových kamienkov, spoluvytvá-
rajúcich črty. V poetickej mysli básnika zaberá významné miesto tiež aj srdce, 
ktoré má síce vrásky, ale zároveň sníva. Kolíše sa, plače, smúti, a niekedy aj 

22 ŠPRINC, M.: tamže, báseň Návraty. s. 22.
23 ŠPRINC, M.: tamže, Modlitba za slovenský národ, s. 209.
24 ŠPRINC, M.: tamže, Americká jar III., s. 191.
25 ŠPRINC, M.: Tvárou k slnku. Matka krásneho milovania. Dobrá kniha 1975, s. 219.
26 Tamže, s. 220. 

jasá. Človek srdcom chápe, že niet hlbšej sily nad lásku. A práve toto vyjadre-
nie je typickým vyjadrením slovanskej duše. 

M. Šprinc, ako filozofujúci básnik a kňaz, si často uvedomoval, že „(...) 
všetci, ktorí opustili rodnú vlasť, sú v istom zmysle vykorenení, ako stromy, 
ktoré víchrice osudu násilne presadili do cudzej pôdy. A čím staršie a väčšie 
sú presadené stromy, tým viac opatery potrebujú. Treba ich živiť a treba ich 
často polievať, aby nevyschli, aby zahojili svoje korene a znovu sa zazelenali, 
kvitli a prinášali svoje ovocie.“27 Exil je teda v istých momentoch „bránou 
k slobode“, no žiadnemu človeku nestačí prejsť bránou. Človek sa slobod-
ným stáva. Cestou k pravej slobode je láska, ktorá vyzrieva v autentických 
životných situáciách. Sú to skúšky, ktoré preverujú dušu človeka a brúsia jeho 
charakter. Básnik nadčasovo pripomína:

Milovať – to je dielo najvyššie,
Ostatné je len biedny prach.
Kto nemiluje, ten má večný strach.
V láske je človek Bohu najbližšie.
Ó, ľudské srdcia, neplačte jak deti.
Nádej, aj keby umierala, svieti.28

Záver

Záverečné konklúzie v tomto príspevku chcú byť krátkym zamyslením sa nad 
„slobodou v láske“. To ona robí človeka slobodným a dáva mu krídla. V štádiu 
„zrelej lásky“ sa už človek neupína na žiadne miesta, na ľudí, ani na veci, 
preto neumiera. 

Sloboda – oproti zrelej láske – je veľmi krehká. Z tohto dôvodu sa sloboda 
stáva absolútnou hodnotou len v synergii s láskou. A vtedy to už nie svojvôľa, 
ani stav „mimo dobro a zlo“, ako sa domnieval nemecký filozof F. Nietzsche 
(1844 – 1900), ale zodpovedný, autonómno-autentický prístup k všetkému, čo 
vyžaduje triezve nahliadanie na dobro „v sebe“ a „v druhých“ – ontologické 
dobro. Oproti tomuto „dobru v sebe“ a „v druhých“ je slobodný výber dobra 
„pre mňa samého“, no „s ohľadom na druhých“ – morálnym dobrom. Aj preto 
to, čo človek urobí s láskou, nepotrebuje chválu. Takáto slobodná láska sa 
podobá poľným kvetom. Vzniká z nadbytku krásy, citu a z vrúcnosti. A hoci 

27 Tamže, s. 299. 
28 ŠPRINC, M.: Z diaľky. In: FRÁTRIK, J. Slovenská katolícka moderna v premenách časov. 
Žilina: Zrno, 1994, s. 104. 
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má aj svoje drámy v dôsledku „mnohých povíchric“ tých minulých, prítom-
ných, a pravdepodobne aj budúcich, je dôležité porozumieť tomu, že ľudia 
potrebujú aj vieru, odvahu a duchovnú spolupatričnosť. 

Putovanie svetom je v každom čase namáhavé, no silná viera vie oživiť 
nádej. Tá potom vždy znova a znova kriesi slobodu a spolu s ňou poukazuje na 
rozmanitú osobitosť a krásu národov, na ich filozofiu a tradíciu. Slovanský svet 
je obrazom „duše slovanských národov“, ich túžob po pravde a slobode, ktoré 
odzrkadľujú nadčasovú hodnotu ich duchovnej kultúry, lebo ako hovorieval 
básnik Ján Frátrik: „(...) na riečici času sa všetko preoseje, aj prevetrá...“29 

Dráma slobody v 20. storočí – pretavená do 21. storočia – je aj dnes 
krehká. Aj v našej súčasnosti sme neustále ohrozovaní ľuďmi, ktorí nechápu, 
že vnútornú slobodu nemožno žiadnemu človeku odňať. Sloboda je zviaza-
ná s dôstojnosťou jeho duchovnej duše. Nemožno ju vypudiť, ani uväzniť 
sebeckými záujmami mocných. Nepodarilo sa to otrokárom, feudálom, ka-
pitalistom, ideologickým vodcom a ani súčasným postmoderným liberálnym 
lídrom, ktorí by chceli presadiť slobodu „pre druhých“ podľa seba. Na zemi 
nie je nič neomylné a ani trvalé. Menia sa iba formy a spôsoby ovládania 
druhých, no osoba zostáva slobodná vo svojej nedotknuteľnej dôstojnosti. 
Ľudia budú vždy hľadať slobodu a túžiť po nej, lebo každý človek cíti, že 
slobodu dostal ako dar, a tento dar transcenduje konečný horizont. 
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S U M M A R Y
Freedom in the Context of the 20th Century as <Via Facti> or Freedom in Exile 

in the Ideas of Mikuláš Šprinc
At the beginning of the study, freedom is presented as a component of human being. 
Freedom is a precious gift, value, a sign of human dignity, but also a choice between 
many alternatives.

The historical experience approaches through < via facti> that human freedom 
is not an absolute but limited possibility. It is a complicated and dynamic tendency 
and condition that is related to knowledge and the human right to self-realization and 
is overlaped with consciousness, conscience and love. In the first part of the study, 
freedom is reflected on the historical background of economic and political transfor-
mations, with an emphasis on the dependence of freedom from truth and good, that 
is, from the values that enhance the duty of responsibility. In the second part, there 
is a reflection on freedom communicated to the reader through the poetic thinking 
of the Slovak poet Mikuláš Šprinc, one of the representatives of the Slovak Catholic 
modernists, who forced him to “overcome the suspected drama of non–freedom” after 
World War II “freedom from home”. He has transformed his personal destiny of the 
exile expellee into nostalgic poems, from which the love of a native homeland can be 
experienced as well as his maturing in the understanding of freedom as a blessing. 
At the end, there is a brief reflection on freedom in love, which is not selfish, but the 
choice of goodness with respect to others.

Štúdia je publikovaným výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0231/18 
Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.



56 57

Dráma slobody osobnosti lekára vo vybraných prácach 
slovanských autorov 20. storočia (V.V. Veresajev,  

M. A. Bulgakov a P. Strauss) 

TATIANA KOVALEVA – ZLATICA PLAŠIENKOVÁ

Úvod

Pri skúmaní slobody ako drámy osobnosti lekára využívame najskôr teoretic-
ký prístup k chápaniu kategórie slobody v rámci všeobecného filozoficko-etic-
kého diskurzu a následne budeme analyzovať podoby kategórie slobody v re-
trospektíve profesijnej etiky s príkladmi z lekárskej praxe vo vybranej tvorbe 
niektorých lekárov-spisovateľov 20. storočia.

Hneď v úvode chceme poznamenať, že kategória „slobody“ je v našom 
prípade súčasťou etického, literárno-umeleckého a vedeckého diskurzu. Mie-
ra slobody určuje vzťah dobra a zla a môže byť vyjadrená slobodou voľby, 
slobodou vôle (želania), slobodou konania (realizácie želania) a formálnou 
slobodou ako kreatívnym princípom, ktorý umožňuje profesionálovi pracovať 
s plným nasadením a s pocitom slobody prekonať prekážky. Význam „slobody 
vôle spočíva v tom, že subjekt konania je zdrojom svojich túžob a rozhodnutí, 
pričom nie je nútený ich prejavovať pod vplyvom vonkajších podmienok ale-
bo na základe svojho charakteru. Sloboda konania existuje tam, kde vzniknutá 
túžba nemá prekážky pri jej uplatňovaní“1. No a formálna sloboda je tvorivou 
silou konajúceho subjektu. Túto silu je možno myslieť ako najvyššiu mieru 
dokonalosti, ktorá predstavuje jednotu slobodnej vôle a konania zameranú na 
realizáciu absolútneho dobra.2 Dodajme, že sloboda voľby a vôle určujú tiež 
predpoklady prejavu morálnej zodpovednosti v konaní človeka. 

1 КОСыХ, М. П.: Этика: Учебно-методическое издание. СПб: Типография Издательства 
СПбГУ, 2009, C. 42.
2 Tamže, C. 42.
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Teoretické filozoficko-etické východiská lekárskeho diskurzu

Špecifický charakter filozoficko-etického diskurzu, ktorý sa týka lekárskej 
profesie, je priamo i nepriamo určovaný deontológiou. Deontologický charak-
ter prijatia morálneho rozhodovania a posudzovanie konania je pre bežného 
človeka ťažko uskutočniteľné, no v prípade lekára sa vymyká z čistej „etiky 
zmýšľania“ a dáva šancu napraviť nesprávne konanie cestou pochopenia svo-
jich chýb.

To je dôležitý moment v chápaní distribúcie opatrení – od slobody kona-
nia k prijatiu zodpovednosti zaň a nápravu negatívnych dôsledkov. Za účelom 
dodržania deontologického diskurzu pre všetky zainteresované osoby, a nie 
iba pre jednu osobu, je potrebné zaviesť novú kategóriu „rovnosti“, ktorá sa 
dosahuje cestou univerzalizácie slobody konania prostredníctvom zavede-
nia obmedzení. Zvyčajne sa vyjadruje v podobe noriem, pravidiel a zásad, 
ktoré musia dodržiavať všetci účastníci. Deontológia ich núti konať v súlade 
s dopredu dohodnutým súhlasom, a univerzalizácia ich v každej situácii robí 
rovnoprávnymi v rámci stanovených pravidiel.

Za týchto podmienok sa činy budú považovať za slobodné, a to napriek 
povahe a želaní každého z ľudí, ktorí patria do určitej komunity. Predpokladá 
sa, že určité znaky charakteru, ako sú lenivosť alebo rozptýlenosť, nebudú 
dôvodom pre ospravedlnenie nemorálneho činu. Výnimkou môžu byť iba 
duševné poruchy v zmysle ochorenia, ktoré viedlo k tomu, že človek nebol 
schopný konať lepšie alebo správne. Pri objektívnom prístupe k hodnoteniu 
morálneho správania na základe konania je potrebné zohľadniť jeho motív 
a obsah motívu. V ňom je potrebné brať do úvahy všetky obmedzenia slobôd 
a vyčlenenie formálnej slobody, ktorá má tvorivú zložku a ktorá ovláda túžby, 
rozhodnutia a činy. Za akýchkoľvek okolností (dokonca aj pri zmenšenej 
zodpovednosti, ako je to v prípade schválenia nejakého činu zo strany spoloč-
nosti) môže subjekt, riadiaci sa formálnou slobodou, odmietnuť cestu k zlu.

Mladý človek, ktorý zo svojej životnej skúsenosti pozná alebo predpokla-
dá mnohé nevýhody profesionálnej činnosti lekára, si dobrovoľne vyberie túto 
ťažkú   cestu, ktorú bude nasledovať celý svoj život. Je zrejmé, že už pôvodne 
musí mať určité kvality a špecifický prístup k svetu, ako napríklad empatia, 
súcit, spolucítenie s druhou osobou a jej problémami, zodpovednosť za svoje 
konanie, osobitná citlivosť, starostlivosť a vnímanie, aby sa rozhodol na ta-
kýto krok.

Bioetička T. V. Mišatkina je presvedčená, že v procese lekárskej činnos-
ti je dôležité predovšetkým zameranie kategórie slobody od „slobody od“ 

k „slobode pre“.3 Mohli by sme to interpretovať ako schopnosť prekonať 
závislosť od vonkajších a vnútorných okolností a realizovať tvorivý princíp 
formálnej slobody, ktorá v lekárskej praxi nadobúda formu tvorivej slobody 
ohraničenej princípom deontológie. Tvorivá stránka lekárskej činnosti sa však 
týka aj uskutočňovania experimentov a zavádzania vedeckého a technického 
pokroku do procesu, v ktorom si ciele a prostriedky často zamieňajú svoje 
miesta a dosiahnutie cieľa sa môže dosahovať akýmkoľvek spôsobom. Veľmi 
často potom kategóriu tvorivej slobody mnohí využívajú v protiklade k hlav-
nému lekárskemu princípu „Neškodiť“ a lekár sa začne cítiť ako Boh alebo 
Demiurg.

Nie každý lekár má totiž v sebe formálnu slobodu, ktorá umožňuje konať 
v prospech ľudí, riadiac sa princípom „Neškodiť“. Veľká sloboda si vyžaduje 
veľkú zodpovednosť. Je zrejmé, že vytvorenie precedensov na rozšírenie roz-
sahu slobody vo vzťahoch lekár – pacient komplikuje morálnu voľbu lekára 
kvôli netypickým situáciám. Vo väčšine prípadov morálna voľba v medicíne 
spočíva v pochopení mravnej slobody lekára a poznania situácie ako ustálené-
ho prístupu k riešeniu problému. Profesionálna nezávislosť a tvorivý prístup 
ako formálna sloboda lekára sa formujú na základe skúseností a rozvinutej 
intuície špecialistu.

Morálna voľba lekára je kombináciou slobodnej vôle a konania, bez ob-
medzenia alebo s čiastočným obmedzením, stojaca proti vonkajšiemu tlaku 
a s potenciálom tvorivej sily na vykonávanie jeho želania v prospech druhého 
človeka. Pre lekára je pacient cieľom tohto dobra, a on sám a jeho dostupný 
potenciál sú prostriedkom na jeho realizáciu. Za takýchto podmienok bude 
cieľ ospravedlňovať prostriedky zvolené lekárom, pretože jeho činy by ne-
mali úmyselne škodiť. Žiaľ, pri uplatňovaní slobody voľby prostriedkov na 
dosiahnutie cieľa sa môže prejaviť tzv. „ľudský faktor“ ako aspekt, ktorý 
zaťažuje slobodu. Prejavuje sa pod názvom „lekárska chyba“.

Lekárska chyba je veľmi často spojená nielen so zodpovednosťou lekára 
a človeka za svoje konanie alebo nečinnosť, ale aj s koncepciou „práva na 
riziko“. Riziko a sloboda sú v medicínskom povolaní vzájomne prepojené 
a balansujú na základe lekárovho uvedomenia a objektívneho zhodnotenia 
svojich síl a možností. Sloboda voľby predstavuje ťažkú   úlohu pri rozhodova-
ní sa za alebo proti. Na jednej miske váh je život človeka a lekársky postulát 
„Zachrániť život za každú cenu“ a na druhej miske je reputácia lekára, jeho 

3 МИШАТКИНА, Т. В. – ФОНОТОВА, Э. А. и др.: Биомедицинская этика: Учебное 
пособие. (Под общ. ред. Т. В. Мишаткиной). Минск: Тетра Системс, 2003, C. 61.
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vnútorné rozpoloženie v prípade zlyhania, zodpovednosť voči sebe, voči prí-
buzným pacienta a často aj v rámci súdneho procesu atď.

Voľba slobody konania v prospech pacienta môže byť pre lekára fatálna. 
Je to voľba medzi životom pacienta a osobným pokojom, duševným uspoko-
jením a strádaním. Sloboda konania a vôľa riskovať núti lekára, aby urobil 
ťažkú   voľbu medzi sebou a inou osobou, ignorujúc cit sebazáchovy, ktorý 
si vyžaduje premýšľať o sebe a žiť pre seba. Práve v takomto prípade začnú 
fungovať princípy deontológie, ktoré niekedy nútia lekára, aby vykonal činy, 
ktoré sú v rozpore so spoločenskou morálkou, ale ktoré sú organicky spojené 
s jeho profesionálnym svedomím. V medicíne vedie egocentrizmus k hranič-
ným pólom v priestore voľby zlatého stredu, keď odmietnutie slobodnej vôle 
a konania vedie na jednej strane k „ochladzovaniu“ lekárskej profesie a na 
druhej strane využívanie týchto slobôd bez náležitých vedomostí a zručností 
a bez funkčného významu formálnej slobody vedie k nevyhnutnej tragédii.

Rešpektovanie zlatého stredu je najťažšia zručnosť, ktorá by sa mala 
formovať vo výchove a sebavýchove špecialistu ešte počas obdobia štúdia 
a v procese stávania sa profesionálom. Egocentrismus je nebezpečný aj tým, 
že človek sa môže mylne domnievať, že sa vo svojej profesii stal podobným 
Bohu a že jeho činy sú absolútne odôvodnené a ospravedlnené jeho slobodou 
vôle a konania a sú a priori nesporné. 

Dráma slobody v literárno-umeleckých textoch lekárov-spisovateľov

Teoretické zdôvodnenie drámy slobody ako myšlienky protirečenia lekárskej 
praxe a profesie sa veľmi jasne ukazuje v literárno-umeleckom diskurze. Je 
to veľmi dôležitý aspekt, ktorý demonštruje životné dilemy lekára v profesii 
i mimo ňu, pretože lekár zostáva lekárom, aj keď nie je v službe. Povolanie 
byť lekárom určuje jeho život, spôsob života jeho blízkych a všetkých okolo 
neho.4 

Charakteristika ruskej medicíny a jej hlavného predstaviteľa – lekára od-
rážajú bežnú ruskú spoločnosť. Preto väčšina literárnych hrdinov – lekárov 
má svoje skutočné prototypy, čo znamená, že nie je pochybnosť o pravosti 
ich zobrazenia. Každý hrdina takéhoto diela je individuálna osobnosť, ktorá 
hľadá svoju pravú cestu v živote, usiluje sa pochopiť svoje vlastné možnosti 
a darovanú slobodu voľby morálneho činu. Myšlienku osobnej slobody v pro-
fesii je preto možno skúmať v eticko-literárnom diskurze. 

4 Hodnota literárno-umeleckého diskurzu pre formovanie a výchovu lekára je významná aj 
v súčasnosti.

Takýto diskurz sa stal možným vďaka A.P. Čechovovi (1860 – 1904),5 
pretože bol praktickým lekárom a písal poviedky, v ktorých sa jeho kolegovia 
– lekári a niekedy aj on a ich pacienti – stali hlavnými hrdinami. Tieto obrazy 
sú často všedné, samozrejmé a známe aj čitateľovi. 

V obrazoch lekárov niet náznaku hrdinstva, túžba obetovať sa pre dobro 
pacienta, skôr ide o pokus poctivo dodržiavať svoju lekársku povinnosť, a to 
napriek svojim želaniam a niekedy aj proti záujmom svojej rodiny. Každý 
obraz lekára má svoje charakteristické osobnostné rysy, ale všetci zdieľajú 
prvotnú dispozíciu k ich zvolenej profesii ako poslaniu a myšlienku spolupat-
ričnosti ku konkrétnej profesijnej komunite. Dráma osobnosti lekára začína 
od prvých stránok poviedok a cielene sa rozvíja smerom k zakončeniu. Počas 
tohto krátkeho obdobia ich literárneho života ich stretávajú dramatické udalos-
ti, ktoré menia ich život, niekedy prechádzajú od drámy života až po tragédiu 
a smrť. Príčinou takýchto psychologických zmien je strata formálnej slobody, 
ktorú je možno vyjadriť rôznymi spôsobmi. Prejavuje sa nielen na základe 
sklonov charakteru hrdinu, ako je to u Dr. Starceva v Jonyčovi (Ионыч)6 
(dráma slobody tohto hrdinu spočíva v strate jeho osobnosti a profesionálnos-
ti, pretože slobodu svojej vôle a konania nakoniec podriadil osobnému zisku), 
ale tiež aj pod vplyvom špecifického kultúrno-sociálneho prostredia, v ktorom 
musí hrdina žiť, ako ukazuje príklad doktora Andreja Jefimoviča Ragina z no-
vely Izba číslo 6 (Палата №6)7 (dráma slobody tohto hrdinu spočíva v strate 
sily slobodnej vôle a slobody konania pod tlakom protirečivých okolností, 
ktorým podľahol, a tak nebol schopný prevziať zodpovednosť ani za seba, ani 
za pacientov, ktorí mu boli zverení). 

Po Čechovovi pokračuje s medicínskou polemikou V.V. Veresajev (1867 – 
1945) vo svojich pamätiach Zápisky lekára (Записки врача)8. Zhodou okol-
ností pracoval ako lekár a napísal svoje spomienky na prelome dvoch storočí, 
kedy sa realizoval prechod medicíny od „sedenia pri posteli pacienta“ k „ne-
mocničnej medicíne“. Zmeny vyvolávali pochybnosti, úzkosti a úsilie nájsť 
podporu medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Podľa Veresajeva je formálna 
sloboda založená na slobode vôle vo forme slobody prejavu a občianskeho 
postoja. 

5 ЧЕХОВ, А. П.: Избранные произведения. (Сост. Б. Г. Друян). Л-д: Лениздат, 1974.
6 Tamže, C. 457 - 475.
7 Tamže, C. 284 - 336.
8 ВЕРЕСАЕВ, В. В.: Записки врача. Москвa: Эксмо, 2010. Dostupné na: URL: http://knijky.
ru/books/zapiski-vracha [citované 20.10.2018].
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Začiatkom dvadsiateho storočia panuje predrevolučná nálada. Je to kríza 
starého režimu. V.V. Veresajev si zvolil formu príbehu – autobiografie, pretože 
písanie v prvej osobe umožňuje získať maximálnu dôveru zo strany čitateľa, 
ktorý je pre neho aj pacientom. Jeho spomienky odhaľujú mnohé negatívne 
aspekty práce lekárov a lekárskej komunity, ich činy a dokonca zločiny. Po 
uverejnení jeho memoárov sa mnohí kolegovia od neho odvrátili, pretože 
sa domnievali, že podkopáva vieru v medicínu a dôveru pacientov. Vediac 
o týchto dôsledkoch, Veresajev našiel odvahu publikovať túto knihu. A, na-
priek všetkým ťažkostiam, zostáva obľúbená a populárna u mnohých čitate-
ľov, ktorí uverili v jeho úprimnosť a odpustili veľa zlých skutkov, ktoré opísal 
v jeho spomienkach. Drámou slobody sa osobne pre Veresajeva stáva sloboda 
slova, ktorej dôsledkom je odsúdenie zo strany lekárskej komunity, v rámci 
ktorej sa morálna voľba lekára považovala za súkromné rozhodnutie.9 

Veresajev ale chápe faktickú slobodu lekára ako výraz slobody jeho mrav-
nej osobnosti. Lekár sa podľa jeho názoru ocitá v zložitej situácii najmä vte-
dy, keď morálne zdôvodnenie správnosti jeho konania zo strany spoločnosti 
(súvisiace napríklad s povolením „všetkého“ pri požiadavke vytvoriť nové 
preparáty a metódy liečby proti konkrétnej chorobe) je v rozpore s mravný-
mi princípmi človeka ukotvenými v jeho profesii. Veresajev preto navrhuje 
samotnému lekárovi, aby sa on stal predmetom experimentu, keď chce nájsť 
odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú v rámci výskumných aktivít.

V takomto prípade sa sloboda výskumného pracovníka môže vzťahovať 
len na jeho telo, ktoré môže dobrovoľne poskytnúť na experiment. Veresajev 
tu po prvýkrát vyvodzuje princíp dobrovoľnosti, ktorý je základom pri usku-
točňovaní experimentov s účasťou ľudí.

V sovietskom období medicínsky diskurz nadobúda nové črty sociálneho 
diskurzu, pričom kombinácia kultúrnych, politických a sociálnych faktorov sa 
stáva aj dôležitou a rozhodujúcou súčasťou literárneho diskurzu. Pretože kaž-
dá kultúra odzrkadľuje to, čo vytvára, literárno-medicínsky diskurz sa stáva 
svojho druhu ideologickou, sociálnou a individuálnou terapiou. 

Jeden z lekárov-spisovateľov, ktorý na stránkach svojich románov a po-
viedok predstavil celý rad jasných, satiricky vykreslených postáv, ktoré sa 
stávajú symbolmi sovietskej éry dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho 
storočia, bol tiež M.A. Bulgakov (1891-1940). Mnohé repliky jeho literárnych 
hrdinov si ľudia osvojili v podobe citátov. 

9 Veresajev si však vďaka tejto knihe získaval publicitu.

V novele Psie srdce (Собачье сердце)10 autor predstavuje dve postavy 
medicíny – profesora Filipa Filipoviča Preobraženského a jeho asistenta Ivana 
Arnoldoviča Bormentaľa, a to „očami“ túlavého psa Šarika. Majú súkromnú 
prax, ale pracujú tiež v nemocnici. Všetko sa odohráva na pozadí dôsledkov 
revolúcie – devastácie a hladomoru, takže myšlienky týchto dvoch lekárov 
zamerané na vedecké hľadania nesmrteľnosti a večnej mladosti vyzerajú 
zvláštne a nepatrične. 

Vďaka zvláštnej zhode okolností sa profesorovi a jeho asistentovi podarí 
transplantovať orgány od zločinca Klimu Čugunkova milému túlavému pso-
vi bez domova – Šarikovi, ktorému odobrali jeho hypofýzu a semenníky. Pes 
sa postupne mení na človeka, začína hovoriť, čítať, sám sa oblieka, je ľudskú 
stravu, fajčí. Tiež veľa pil, kradol peniaze, s každým sa hádal a spôsoboval 
veľké škody, za ktoré musel doktor Preobraženský platiť.  

V novele Bulgakov „dáva“ profesorovi Preobraženskému všetky formy 
slobody, ktoré mu pomáhajú úspešne uskutočniť operáciu, vytvoriť chiméru, 
a  všetkým dokázať, že transplantácia je možná a aj vytvorenie vylepšeného 
človeka. Ako sa však ukázalo neskôr, vytvorená chiméra pod menom Poligraf 
Poligrafovič Šarikov nemá ani ľudské, ani morálne osobnostné kvality. Veľmi 
ľahko sa však integruje do sociálneho života sovietskeho Ruska. Dal totiž 
spraviť doklady a stal sa tak riadnym občanom. Oficiálne pracuje a zaoberá 
sa kynožením túlavých zvierat v Moskve, a to najmä mačiek a je pripravený 
pokračovať na ceste agresie a ničenia. 

Filip Filipovič si uvedomil, že vytvoril psa s ľudským srdcom, ktorý 
nemá morálne kritériá a zvyky, ktorý sa správa tak, ako sa mu páči a zachce, 
bez ohľadu na názory iných ľudí, ktorý neakceptuje život niekoho iného ako 
hodnotu.

Na konci novely čitateľ zistí, že profesor je veľmi osamelý, nemá žiadnu 
rodinu a priateľov. Dodržuje Hipokratovu prísahu, stará sa o svojho asistenta 
Bormentaľa ako o svojho syna a ten mu odpovedá rovnakým spôsobom. Je 
to dojemný vzťah, lebo každý z nich je pripravený prevziať zodpovednosť za 
premenu Šarikova späť na psa. Sú modelom profesionálnej súdržnosti. Čitateľ 
ich neodsudzuje kvôli absurdnému pokusu, ale skôr súcití s ich vedeckým 
zlyhaním, prežívaním a úsilím všetko napraviť.

Prítomnosť formálnej slobody, slobody konania a vôle v tejto novele 
nepostačujú na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Bezvýhradné úsilie o vedecké 
objavy je trestné, ak sa experiment uskutoční kvôli skúsenostiam alebo zo 

10 БУЛГАКОВ, М. А.: Собачье сердце. Dostupné na: URL: https://www.litmir.me/
br/?b=234963&p=1 [20.10.2018].
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zvedavosti. Veľká sloboda nesie veľkú zodpovednosť, predvídanie výsledkov, 
správny výpočet rizík atď. 

Posledným autorom, lekárom-spisovateľom v jednej osobe, o ktorom sa 
ešte krátko zmienime, je Pavol Strauss (1912 – 1994). Tento vyhľadávaný 
lekár, esejista a prekladateľ zanechal rozsiahly literárno-mysliteľský odkaz11. 
Jeho štúdium medicíny vo Viedni a v Prahe sa totiž neniesli len v znamení jed-
nostranného profesionálneho vzdelávania, ale tiež napĺňania jeho záľub v ob-
lasti literatúry, hudby či výtvarného umenia, čo sa podpísalo neskôr aj na jeho 
tvorbe. Značný vplyv na ňom zanechalo aj politické dianie, predovšetkým ná-
stup Adolfa Hitlera k moci v Nemecku v roku 1933. Už na promócii 22. mája 
1937 predniesol na žiadosť kolegov príhovor, v ktorom hovoril o zlom čase, 
do ktorého sa narodila jeho generácia, o vnútornej i vonkajšej rozorvanosti 
človeka, pričom prízvukoval povinnosť konať v záujme zlepšenia situácie. 
„Úlohy, ktoré pred dnešného lekára predstupujú, sú mnohotvárneho druhu. 
Nie sú len lekárske, pretože svet krváca z mnohých rán, nielen telesných. 
Pred lekárom vyvstáva tiež úloha nielen mierniť fyzické utrpenia, ale i dnešný 
zmätok v čase krízy, sociálnych bied a neistoty.“12 A tento čas pre Straussa 
osobne trval naozaj dlho. A aj v čase, keď mu bolo najťažšie, liečil „skalpelom 
i slovom“. Všetky životné úlohy prijímal s hlbokou pokorou a s najväčšou 
dávkou profesionality pri výkone svojho povolania lekára – chirurga.13 

Drámu jeho života vystihuje však postreh, ktorý napísal v útlej, posmrtne 
vydanej knižočke Torzo ticha14, ktorej editorom a autorom doslovu je jeho 
osobný priateľ J. Rybák.15 Píše v nej: „Medzi lekármi-umelcami sú takí, čo 
dezertovali od medicíny. Sú takí, čo ostali fanatickými lekármi a stadiaľ im 

11 STRAUSS, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. Prešov: VMV, 2009 – 2012.
12 PETRANSKÝ, I. A.: Vysokoškolské štúdiá Pavla Straussa. Publikované 6. Júna 2016. 
Dostupné na: http://www.pavolstrauss.sk/ivan-a-petransky-vysokoskolske-studia-pavla-straussa/ 
[20.10.2018].
13 Ako lekár pracoval v Liptovskom sv. Mikuláši a Ružomberku, bol primárom chirurgického 
oddelenia v nemocnici v Skalici, istý čas aj riaditeľom nemocnice Milosrdných bratov 
v Bratislave a nakoniec v r. 1956 v atmosfére strachu a podozrievania bol z úradnej moci a od 
operačného stola preložený ako ambulantný lekár do Nitry, kde na poliklinike mohol ako 
chirurg operovať jeden deň v týždni. Vydržal tu až do penzie, no strádanie a mnohé obety boli 
súčasťou jeho každodenného života. 
14 STRAUSS, P.: Torzo ticha. Bratislava: DAKA, 1995. 
15 J. Rybák sa zaslúžil aj o publikovanie vzácnej korešpondencie s P. Straussom, rôznych 
záznamov z denníkov a osobných rukopisov (napr.: RYBÁK, J.: V dotyku s Pavlom Straussom. 
Košice: SSS, 1997; RYBÁK, J.: V dotyku s Pavlom Straussom I. Košice: CompuGraph, 2006; 
STRAUSS, P. – RYBÁK, J.: Premožený čas. Košice: CompuGraph, 2004).

vchádza sila do tvorby, lebo je to otvorený bok života... A sú takí, čo tvoria 
na okraji lekárskeho života.“16 Dramatický stret tvorivej slobody, potenciálu, 
ktorý bol zjednocujúcou silou slobody vôle a slobody konania v jeho profesii17 
sa naplno prejavil v silných obmedzeniach zo strany spoločenských pomerov 
a zákazov, ktoré ho sprevádzali. A ak tento potenciál mohol prejaviť v ume-
leckej tvorbe (ako „píšuci lekár“), no na okraji výkonu lekárskeho povolania, 
musíme poznamenať, že aj tu dráma pokračuje. Jeho literárna tvorba podlie-
hala cenzúrnym opatreniam a vyše dvadsať rokov nemohol doma publikovať. 
Išlo o vynútené odmlčanie, no sprevádzané zábleskami vnútornej slobody ako 
veľkej mozaiky nádeje18 vloženej do malej kolísky dôvery,19 bez ktorých by 
ľudský život „nestál za to“ a nemal šancu duchovne rozkvitať – straussovsky 
povedané – v „kúte vesmírneho ticha“. Sám k tomu napísal: „Treba obnoviť 
nádej v človeku a všetko sa pretvorí... Život odvrátený od svetla nádeje by 
zanikol v sebe... Ale človek sa naučí všetko: žiť, prežiť chorobu a umierať. Ako 
vystrelený z neznáma nasmeruje svoj údel. Ale nemá to nikdy celkom jasné. 
Hľadá ho a nikdy nevie, či ho našiel.“20

Môžeme už len skonštatovať, že prežívanie osobnej drámy P. Straussa ako 
lekára i ako literárneho umelca mu nezabránilo v zápase o duchovné prehl-
bovanie života jednotlivcov (jeho pacientov, priateľov), národa i budovanie 
sveta na základe hlboko osvojených všeľudských hodnôt, mravných ideálov 
a univerzálnej lásky v podobe výzvy, ale aj odkazu jeho tvorby. 

Záver

Skúmanie drámy osobnosti lekára, ktorý má možnosť uplatniť všetky druhy 
slobôd vo svojej praxi a vo svojom osobnom živote, ukazuje, že jeho úspech 
v práci a rozvinutie jeho profesionálneho potenciálu závisí rovnako od jeho 
mravných princípov, ako aj od sociálnej reality, ktorá ho obklopuje. Už antic-
ké úsilie porovnávať lekárstvo a uzdravovanie k „umeniu“ umožňuje aj dnes 
hovoriť o priamej potrebe tvorivého princípu v danej profesii, v ktorej však 
deontológia zostáva hlavným kritériom jej vykonávania, no ktorá je prítomná 

16 STRAUSS, P.: Torzo ticha. Bratislava: DAKA, 1995, s. 35.
17 Jeden ilustratívny príklad jeho deontologického prístupu v lekárskej praxi spojeného s hlavným 
poslaním lekára – konať dobro, ponúka obdivuhodný dramatický dialóg Chirurg a smrť, ktorý 
vykresľuje Straussov zápas voči takému protivníkovi človeka, akým je fyzická smrť.
18 Slovné spojenie je inšpirované knihou: STRAUSS, P.: Mozaika nádeje. Trnava: SSV, 1948.
19 Slovné spojenie je inšpirované knihou: STRAUSS, P.: Kolíska dôvery. Trnava: Dobrá kniha, 1994.
20 STRAUSS, P.: Kvety z popola. Martin: FATRIN-BOOKS, 1992, s. 66. 
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už pri voľbe povolania. Popri týchto všetkých požiadavkách, ako sa ukazuje 
na základe interpretovaných prác, sa dráma osobnosti lekára prejavuje najmä 
v súvislosti s jeho osvojenými morálnymi zásadami.21 
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S U M M A R Y
The Drama of Freedom of the Medical Doctor’s Personality in Selected Works of 
Slavic Authors of the 20TH Century (V.V. Veresaev, M. A. Bulgakov, and P. Strauss) 
Literary works of physician-writers of the 20th century have become not only clas-
sics, but also manuals for medical students. The ethical issues they described in their 
works are still relevant today. They are attributes of a medical practice in any country. 
The conception of freedom and responsibility for human life sometimes becomes 
a personal or professional drama of medical doctor’s life. It can be “cross-cutting 
theme” or “background theme” in a literary work, but however its significance does 
not come down. In this article the authors present an interpretation of the drama of 
freedom and reflection on this concept in medical practice using works of some fa-
mous physician-writers in Russia and Slovakia (V. V. Veresaev, M. A. Bulgakov and 
P. Strauss). The concept of freedom very brightly brings out in the contradictions 
between the medical doctor’s personality and his duty to patients who are weakened 
by body and mental states due to illness, suffering, stigma, etc. At the same time the 
authors of paper describe the situation of physicians who are making decision about 
their own life and life of their patients included the situations when their practices 
require the responsibility to the society.

Štúdia je výstupom grantovej úlohy VEGA 1/0231/18: Dráma ľudskej slobody 
v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.
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Словацкий патриот Душан Маковицкий и русский 
писатель Лев Толстой: проблемы пацифизма  

и личного выбора

A L E X A N D E R  R A N D I N  –  G A L I N A R O K I N A

Славянский мир в начале XX столетия переживал судьбоносные собы-
тия: Первая мировая война и распад трех империй, в границах которых 
проживало многомиллионное славянское население; мощные миграци-
онные потоки, поиск новых форм государственности. 

Еще накануне Великой войны в Европе властно заявило о себе паци-
фистское движение, вышедшее на арену мировой политики на рубеже 
веков. Одним из направлений этического пути пацифизма стал пример 
движения толстовцев, последователей учения русского писателя Л. Н. 
Толстого «непротивления злу насилием». Среди толстовцев было немало 
словацких патриотов. 

Особое место в истории взаимоотношений русского писателя и 
сторонников его движения из славянских земель Австро-Венгрии за-
нимает «русская история» словака Душана Маковицкого, личного врача 
Л. Толстого. Маковицкий принадлежал к поколению словацких патриотов, 
так называемых гласистов,1 которые в своей борьбе и программах во 
многом ориентировались на учение Л. Толстого В словацкой литературе 
существует мнение, что отношения Маковицкого и Толстого сыграли зна-
чительную роль в распространении учения русского писателя в Словакии 
в первую очередь в плане его критики существующего в России режима и 
православной церкви.2  Традиционно «первую скрипку» в изучении 
взаимоотношений словацкого патриота и русского писателя играют 
литературоведы, изучавшие русско-словацкие отношения с точки 
зрения литературных связей.3 О словацком последователе идей Л. 

1 От названия журнала "Hlas", вокруг которого сгруппировались сторонники так 
называемого чешского реализма и толстовства.
2 KODAJOVÁ, D.: Neznámy list D. Makovického profesorovi T. D. Florinskemu (z r. 1907), propagátorovi 
slovenskej otázky v Rusku. In: Slovanské štúdie. Bratislava: 1992.
3 Z ohlasov Tolstého na Slovensku. In: Slovenské štúdie. IV. Bratislava: 1960; KOLAFA, S.: 
Nastin života a diela D. Makovického. In: Slovenské štúdie. IV. Bratislava, s.163 – 184. В 
1979 году в результате совместного проекта ученых-литературоведов России и Словакии 
вышло 4-х томное издание « Яснополянских записок» Душана Маковицкого; MRAZ, 
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Толстого написано значительное число научных и публицистических 
работ. Так, характеризуя словацкого друга Толстого, академик А. Мраз писал:  
«В Маковицком, человеке в целом простом, уравновешенном и прямолиней-
ном, соперничали друг с другом две привязанности: любовь к словацкой жизни  
и преданность учению Толстого» .4 Думается, мы не погрешим против 
истины, отметив, что была у него еще одна, третья привязанность – это 
Россия, которую он любил глубоко и искренне. И все три привязанности не 
соперничали, а дополняли друг друга. В 1907 году Д. Маковицкий писал  
в Словакию: «Жизнь в России для славянина полна такого же смысла, как 
бы он жил дома. Мы словаки в своей практической жизни (разделение 
труда, способ труда (инструментами)…стремление к порядку, чувство 
обязанности – исполнение долга (работа, за которую взялся и т.п.)… впе-
реди русских… В России славянину легко привыкнуть и можно хорошо 
себя чувствовать. Пусть вас не страшат тревоги, в газетах все втрое или 
даже вчетверо преувеличено, а многое просто выдумано».5 

Литература по проблеме взаимоотношений Д. Маковицкого  
и Л. Толстого в основном представлена трудами словацких авторов  
и российских славистов, в первую очередь литературоведов. Особое ме-
сто среди них занимает исследование словацкого ученого Т. Винклера. 6

Наиболее значимые из современных публикаций о взаимоотноше-
ниях Л. Толстого и Душана Маковицкого, на наш взгляд, предприняты 
российским лингвистом А.Г. Машковой,7 профессором кафедры сла-
вянской филологии МГУ им. М. Ломоносова и сотрудницей Института 
словацкой литературы САН Д. Гучковой. 8

А.: К životopisným románom о dvoch slovenských tolstojovcoch. In: Slovenské štúdie, IV, 
Bratislava, s.253 – 270; КOЛАФА, С.: Душан Петрович Маковицкий. Биографический 
очерк. In: Яснополянские записки. Москва: 1979, C. 32 – 49.
4 MRÁZ, A.: L. N.Tolstoj u Slovákov. Bratislava: 1950, s. 33.
5 D. Makovický A. Mamatejovi, s.d. (pravdepodobne 1907) In: Literární archív Památníku 
národního písemnictví . Praha: fond D. Makovický.
6 WINKLER, T.: Tragické hľadanie života. Dušan Makovický: život a dielo v dokumentoch. 
Martin: Osveta, 1991.
7 МАШКОВА, А. Г.: Лев Толстой и Душан Маковицкий In: Международный симпозиум 
«Славянские языки и культуры в современном мире».- М.: МГУ, 2012.
8 HUČKOVÁ, D.: Obraz Ruska a ruskej kultúry v slovenskej spoločnosti na konci 19. a na 
začiatku 20. storočia (časopis Hlas a jeho generační spolupútnici. In: Slavica Slovaka, roč. 48, 
2013, s. 2.

Менее всего изучено участие Д. Маковицкого в пацифистской дея-
тельности кануна Первой мировой войны. Публикации архивов послед-
них лет позволяют в год 100-летия со дня окончания первой мировой 
войны вновь обратиться к этой теме и раскрыть малоизвестные сюжеты 
«русской истории» Д. Маковицкого .9

Распространение толстовской мысли представляет собой важней-
шую веху в глубоком кризисе европейского самосознания конца XIX 
века. Толстовство отразилось на судьбе представителей самых различ-
ных общественных движений европейского общества: оно укрепилось  
в демократическом пацифизме и революционном милитаризме; стало 
вдохновителем анархо-христианского движения; пользовалось большим 
успехом в международной социал-демократии.10 Программа жизни по 
Толстому нашла в некоторых кругах практическое воплощение, или, по 
крайней мере, были предприняты действия, означавшие для российско-
го общества существенную попытку преодолеть разрыв, отделяющий 
интеллигенцию от народа. Именно этот характер учения Толстого был 
остро воспринят молодой словацкой интеллигенцией, наиболее близко 
стоящей по своему духу к народной жизни.

Толстовство как уникальное общественное движение зиждилось на 
учении Л.Н. Толстого непротивления злу насилием, хотя писатель не-
двусмысленно поправлял: „Я Толстой, но не „толстовец”.11 

С началом вступления России в войну, когда призыв захватил огром-
ные круги людей, даже и не ожидавших этого, - перед всеми, кто жил 
религиозной жизнью, встал вопрос: кому же продолжать служить - 
Богу или дьяволу?    Но не в этом только, чисто пассивном протесте, 
выразилось отрицательное отношение религиозно настроенных людей 
к войне. В разных местах России были опубликованы христианские 
воззвания против войны, и, в частности те два воззвания, которые  
и составили предмет судебного разбирательства на так называемом „деле 
толстовцев” в 1916 году. Среди участников судебного процесса оказался 
и Душан Маковицкий, подписавший воззвание пацифистов.

9 «Воззвание имело целью…успокоить встревоженную войной совесть толстовцев-
антимилитаристов»: Документы Государственного музея Л. Н. Толстого о судебном 
процессе 21 – 30 марта 1916 года. In: Отечественные архивы, №3. 2006.
10 См. об этом подробнее: САЛАМОНИ, А.: Эмигранты-толстовцы между христианством 
и анархизмом (1898-1905). In: Русская эмиграция до 1917 г. Лондон, 1996. 
11 СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ, Т. Л.: Воспоминания. М.: 1976, C. 227.
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Нужно было стечение обстоятельств, действительно, необыкно-
венных, чтобы понудить „толстовцев” на открытое выступление со 
словами вразумления к людям. Стечением таких обстоятельств объ-
ясняется отчаянное выступление толстовцев в августе-октябре 1914 
г. против империалистической войны, выплеснувшееся несколькими 
воззваниями, и среди них воззвания „Опомнитесь, люди-братья!”  
и „Милые братья и сестры».12

В составлении текста этих двух воззваний большую роль сыграл рус-
ский толстовец, сподвижник великого писателя, биограф Л. Н. Толстого, 
его личный секретарь в последний год жизни В. Ф Булгаков.13 Одним из 
первых (из 42 подписантов), кто поставил свою подпись под текстом и 
даже предлагал изменить название на «Опомнимся, люди-братья!», был 
Душан Маковицкий. 

Появление этих воззваний и последующие события представляют 
интересную и сложную криминальную драму с судебным финалом. Как 
вспоминает В.Ф. Булгаков, «толстовцам было совершенно все равно, кто 
начнет войну против войны и прежде всех провозгласит призыв к миру. 
Если бы это сделала православная, или другая какая-нибудь церковь, мы 
с радостью примкнули бы к прекрасному движению. Но все церкви мол-
чали. Один только папа Пий Х, на просьбу австрийцев „благословить их 
оружие”, ответил, что он благословляет только мир. Но и этот поступок 
можно приравнять лишь к желанию уклониться от прямого участия в 
деле войны, а не к протесту против этого дела и не к открытому порица-
нию его. Молчали и все христианские секты: у нас в России баптисты, 
соловьевцы, добролюбовцы, субботники, молокане, малеванцы...»14

Подготовленный В. Булгаковым текст проекта воззвания обсуж-
дался в кругу толстовцев на хуторе Телятинки, где проживал и личный 
секретарь Л. Толстого В. Г. Чертков. На следующее утро под текстом 

12 БУЛГАКОВ, В. Ф.: «Опомнитесь, люди-братья!» История воззваний единомышленников 
Л.Н. Толстого против мировой войны 1914 – 1918 гг.». Москва: Задруга, 1922.
13 Булгаков В.Ф. (1886-1966) – секретарь Л. Н. Толстого в последний год его жизни. В 1922 
году выслан из России большевиками. В эмиграции В. Ф. Булгаковым была подготовлена 
книга «Опомнитесь, люди-братья!» История воззваний единомышленников Л. Н. 
Толстого против мировой войны 1914 – 1918 гг.». В 1922 году в издательстве «Задруга» 
был издан первый том этого труда, охватывающий события 1914-1915 гг. Второй том так 
и не вышел. В 1993 году воззвания опубликовали М. А. и Е. Б. Рашковские. (См.: Религии 
мира: История и современность. М., 1993, С.164 – 168).
14 БУЛГАКОВ, В. Ф.: «Опомнитесь, люди-братья!» История воззваний единомышленников 
Л. Н. Толстого против мировой войны 1914 – 1918 гг.». Москва: Задруга, 1922, C.13.

воззвания появились подписи искренних толстовцев - И. М. Трегубова, 
Д. Маковицкого, А. П. Сергеенко и других. В дальнейшем Булгаков 
собирал подписи при личных встречах или посредством переписки.  
К моменту ареста он располагал 43 подписями,15 но не успел свести их 
в единый список. Планировалось переправить воззвание в Швейцарию, 
где находился единомышленник толстовцев П. И. Бирюков, который 
и должен был опубликовать документ в заграничной прессе на языках 
воюющих государств (немецком, французском, итальянском и русском). 
Таким образом воззванию придавался международный характер.

Однако, переслать воззвание за границу его авторам не удалось. 23 
октября в Ясной Поляне был составлен текст нового антивоенного воззва-
ния „Милые братья и сестры!” Два дня спустя при попытке его расклей-
ки у ворот железопрокатного завода под Тулой одного из инициаторов 
распространения воззвания арестовали. Таким образом, раскрылся весь 
заговор толстовцев. В ночь на 27 октября жандармы произвели обыск у 
В. Ф. Булгакова в Ясной Поляне, и на следующий день его арестовали. 
Учитывая военное время и союзнические обязательства России, история 
с воззваниями приняла серьезный характер и грозила серьезными нака-
заниями для его авторов и подписантов.

Предварительное следствие по делу толстовцев-пацифистов  
в Тульском губернском жандармском управлении длилось до конца июня 
1915 года. Наконец, 18 июля 1915 года оно было передано на рассмо-
трение Московского военно-окружного суда.16 Толстовцев обвиняли  
„в произнесении или чтении публично речи или сочинения, или в рас-
пространении, или публичном выставлении сочинения или изображения, 
возбуждающих… к учинению бунтовщического или изменнического де-
яния…” Чтобы усугубить положение обвиняемых, тульский губернатор 
А. Тройницкий в свое постановление включил „просьбу” к суду: „Судить 
толстовцев по законам военного времени… при закрытых дверях и осо-
быми сверх того ограничениями”. По условиям военного времени кол-
лективные антивоенные протесты среди гражданского населения также 
подлежали юрисдикции окружного военно-судного ведомства. Наказа-
ния, установленные статьей 129 «Уголовного уложения 1903 года», были 
суровы: от заключения в тюрьму до ссылки на поселение. 

15 По уточненным данным М. А. и Е. Б. Рашковских, Булгаков ошибочно насчитал 42 
подписи.
16 Из 43 подписавшихся перед судом предстали 27 человек, так как большая часть 
подписей не была идентифицирована. 
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Из-за перегруженности военно-судного производства процесс состо-
ялся только 21-30 марта 1916 года. Дело слушалось в Кремле при закры-
тых дверях под председательством генерал-майора С. С. Абрамовича-Ба-
рановского. В письме к присяжному поверенному Н. К. Муравьеву от 20 
марта 1916 года Д. П. Маковицкий, в ответ на предложение изложить 
мотивы, побудившие его подписать воззвание, писал:    „На обращение 
„Опомнитесь, люди-братья” я смотрел как на напоминание блюсти мир 
в душах своих. Такое напоминание было мне самому нужно, так как я 
разжигался войной. Считал, что оно так же нужно и другим, борющимся 
в себе с грехом войны. Подписал его как обращение главным образом к 
себе, ужасаясь тому, как затягивает меня война, и стараясь освобождать-
ся от этого участия в ней мыслями и обретать должное христианское 
отношение к ней. При этом чувствовал, что я не достоин подписывать 
его, как обращение к другим, сам не приобретши еще мира в себе. Но 
все-таки не мог не поддержать возгласа друга, чтобы за ужасами войны 
мы не забывали бы Бога”.17 

Д. Маковицкому пришлось пережить трудное время ареста, судебно-
го следствия и ожидания приговора. Но именно в этот период он ощутил, 
какую важную роль он играет в кругу и семье Толстых. Как вспоминал  
В. Ф. Булгаков, после обысков в Ясной поляне в январе 1914 года Ма-
ковицкого арестовали и отправили в тульскую тюрьму. «Провели Ду-
шана Петровича в камеру коридором подвального этажа, со спертым и 
смрадным воздухом, поразившим его; приехал он в тюрьму с инфлуэн-
цией, - хорошо еще, что была теплая одежда; сидеть в течение 10 дней 
пришлось совершенно одному и без всякой возможности снестись  
с содержавшимися в той же тюрьме товарищами по делу; чувство чело-
веческого достоинства протестовало против оскорбительности ареста... 
Все это расстраивало Душана Петровича, и первое время он немного 
приуныл».18 Вскоре по ходатайству графини А. Л. Толстой ряд арестан-
тов, в первую очередь Душан Маковицкий, были освобождены до суда 
под залог. При этом за австрийского подданного был дан самый большой 
залог – 1000 рублей (за трех других по 500 рублей). 19 

17 БУЛГАКОВ, В. Ф.: Op.cit., C. 54.
18 Ibidem, C. 193.
19 «Воззвание имело целью…успокоить встревоженную войной совесть толстовцев-
антимилитаристов». Документы Государственного музея Л. Н. Толстого о судебном 
процессе 21-30 марта 1916 года In: Отечественные архивы, №3, 2016. 

Известен факт, что с ходатайством освободить Душана Маковицкого 
к товарищу министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому обращалась и 
группа академиков из Отделения русского языка и словесности Импера-
торской академии наук.20 

В итоге судебного разбирательства преступление было квалифициро-
вано не как «изменническое деяние», а как «религиозные побуждения» 
подсудимых. Приговор по делу толстовцев огласили 1. апреля 1916 года. 
Авторы воззвания были приговорены к двум месяцам тюремного заклю-
чения каждый. Причем был зачтен срок предварительного заключения.

Несомненно, что важную роль во время судебного следствия и в ито-
говом приговоре сыграли русофильские взгляды Д. Маковицкого, тем 
более, если учесть, что он был подданным противоборствующей воен-
ной державы – Австро-Венгрии. Еще во время разбирательства по делу 
толстовцев в своих показаниях на процессе дочь русского писателя Т. Л. 
Толстая следующим образом охарактеризовала отношение Маковицкого 
к России: «Я еще хочу сказать о любви Душана Петровича к России: он 
был, так сказать, звеном между Венгрией и Россией и считался там ру-
софилом. На днях, когда его выпустили на поруки, я посмотрела на него, 
такого старого, бледного, слабого и спросила его: «Душанчик, где вы 
свою жизнь окончите?» И он сказал, что не в Венгрии, куда он вернуться 
не может из-за своей любви к России, так как там за последнее время 
было 4000 казней за русофильство…Он всегда выражал свою любовь к 
России».21 

Пережив страшные дни ареста и судебного разбирательства, Ма-
ковицкий вернулся в Ясную Поляну, где переселился из дома Толстых 
в деревню и стал все свои силы нераздельно отдавать служению кре-
стьянам. Жил он здесь очень уединенно, прекратив почти все связи с 
друзьями и внешним миром. «Революция, война волнуют, — писал он 
летом 1917 г. своей бывшей помощнице в яснополянской амбулатории 
О. В. Завалиевской, которой он диктовал свои «Яснополянские записки» 
при перепечатке на машинке. — о все больше сторонюсь их, ухожу в 
христианское мировоззрение и понимание Л. Н.».22 

20 КОЛАФА, С.: Д. П. Маковицкий: Биографический очерк In: Фундаментальная 
электронная библиотека. Русская литература и фольклор. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://feb-web.ru/
21 Документы Государственного музея Л. Н. Толстого о судебном процессе 21-30 марта 
1916 года. In: Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве.
22 Ibidem.
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В апреле 1917 года в Сибири из пленных чехов и словаков, служив-
ших в войсках Австро-Венгрии, стал формироваться особый корпус, 
сыгравший в следующем, 1918 году активную роль во время граждан-
ской войны в России. Известно, что командование корпуса попыталось 
привлечь Маковицкого на службу в качестве военного врача. Однако, 
планы и действия чехословацкого корпуса, сама цель его создания, про-
тиворечили взглядам словацкого толстовца. Он послал решительный 
отказ, который был мотивирован в духе толстовского учения. «Милые 
братья, — писал Маковицкий в апреле 1918 года в Омск, — опомнитесь, 
освободитесь от ужасного равнодушия этого заблуждения (заблуждения, 
что борьба, животная борьба, может быть свойственна и не губительна 
человеку), и вы узнаете радость, благо, святость жизни, не нарушимые 
ничем: ни нападками других людей — потому что нападки эти будут 
только поводом усиления любви, ни страхом смерти — потому что для 
любви нет смерти».23 И он советовал солдатам и офицерам чехословац-
кого корпуса отказаться от военной службы, жить трудовой жизнью в 
Сибири и осуществлять на деле заветы Толстого.

Покидал Ясную Поляну Маковицкий в сентябре 1920 года вместе 
со своей русской женой Матреной. Почти все свои книги и рукописи, в 
том числе «Яснополянские записки», он оставил в московском доме-му-
зее Толстого. Лишь через много лет они были опубликованы в России.  
В ноябре Маковицкий с Матреной добрались до родного для словац-
кого патриота Ружомберока. И после возвращения на родину Душана 
Маковицкого «не отпускала Россия», в своей повседневной жизни 
он остается верен идеям русского писателя Льва Толстого. Попыт-
ки заняться медицинской практикой или изданием нравоучительных 
трудов Л. Толстого не увенчались успехом, болезни не отпускали  
Д. Маковицкого, о чем свидетельствую его письма друзьям. Через 
полгода после возвращения в Словакию 12 марта 1921 года жизнь  
Д. Маковицкого трагически оборвалась. Судьба словацкого оказалась 
трагичной, в своей жизни он не успел завершить все задуманные планы 
и реализовать незаурядные возможности.

23 Письмо к И. Марковичу от 26. апреля 1918 года // Государственный музей Л. Н. 
Толстого в Москве. 
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S U M M A R Y
Slovak Patriot Dusan Makovitsky and Russian Writer Leo Tolstoy: Problems of 

Pacifism and Personal Choice
The article is devoted to one of the poorly studied plot from the history of Rus-

sian-Slovak contacts of the turn of the 19th and 20th centuries. The participation of 
the L. Tolstoy, s personal doctor, the Slovak patriot, Dusan Makovitsky, in anti-war 
agitation in the difficult times of the First World War is the focus of attention of the 
author. In the introduction to the article briefly presented the historiography of the 
issue and the sources. Article related to the participation of Dusan Makovitsky in the 
the movement of the so-called Tolstoyans during the First World War. And after the 
death of the Russian writer, his followers, the so-called Tolstoyans, conducted active 
pacifist propaganda. The personal choice of the Slovak Tolstoyan Dusan Makovitsky 
was made in favor of the world. At the same time, his homeland was embroiled in 
a world war on the side of the Russian enemy -Avstro-Hungary.

Dva pojmy svobody v ruské filozofii 20. století 

J A R O M Í R  F E B E R

Úvod

Člověk je svobodný tvor a zároveň chce být svobodný, usiluje o svobodu. 
Otázka zní: jak může člověk usilovat o něco, co už jako člověk má, co tvoří 
jeho podstatu. Svoboda je na jedné straně nutným základem a podmínkou 
lidské existence, ale zároveň je něčím, co člověk postrádá, a proto toho chce 
dosáhnout. 

Projevem tohoto paradoxu je i dvojí význam pojmu „svoboda“. Svoboda je 
jak kategorií ontologickou, tak zároveň i kategorií axiologickou. Ontologická 
kategorie je shrnutím a koncentrovaným vyjádřením poznání faktického bytí, 
kdežto axiologická kategorie je vyjádřením bytí ideálního, takového, o který 
chceme jako lidé usilovat, protože to pokládáme za pozitivní hodnotu.

Je zřejmé, že člověk je sice svobodný, ale jeho svoboda není ideální, není 
úplně taková, jakou by si přál. Rozlišování ontologického a axiologického as-
pektu svobody je nutným předpokladem odhalování důvodů, které k rozkolu 
mezi faktickým a ideálním bytím vedou, a nalézání způsobů, pomocí kterých 
bychom mohli tento nežádoucí rozkol překonat. V ruské filozofii XX. století 
nacházíme dva přístupy k řešení tohoto problému. Jeden je obsažen v materia-
listické tradici ruské filozofie, která programově rozvíjí marxistickou filozofii, 
a druhý v tradici idealistické, která rozvíjí filozofii budovanou v náboženském 
duchu. 

Nehledě na zásadní světonázorovou protikladnost obou tradicí, lze na- 
lézt určitá obecná východiska v pojetí svobody, která rezonují se současnou 
filozofickou antropologií. „Člověk je distance“, shodují se dnes filozofičtí an-
tropologové1, a právě odstup, který je schopen člověk vůči světu zaujmout, 
mu umožňuje objektivní danost tohoto světa buď přijmout, nebo odmítnout. 
Právě tato struktura lidské existence je označována jako základní svoboda. 
Znamená negaci bezprostřednosti (Hegel), jejímž projevem je prolomení vá-
zanosti na objektivní danost, umožňující tuto danost subjektivně překonávat 

1 Např.: „Člověk může k věcem zaujmout odstup, protože je neprožívá bezprostředně ve 
vázanosti na pud.“ (CORETH, E., Co Je člověk. Základy filozofické antropologie. Přel. B. Vik. 
Praha, Zvon 1994, s. 67).
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především tvorbou a hodnotovým sebeurčením. Důsledkem je mravní povaha 
lidské existence. Protože tím jak se člověk postupně stává spolutvůrcem ne-
boli subjektem té reality, ve které jako vědomá bytost žije, přebírá za ní svůj 
díl odpovědnosti.

Protikladnost obou filozofických tradicí spočívá v pojetí původu svobo-
dy, důvodech její částečné ztráty a podmínkách získání a realizace plnější 
svobody.

Pojem svobody v materialistické tradici ruské filozofie

Materialistická antropologie vychází ze dvou ontologických principů. V sou- 
ladu s principem materialistického monismu je člověk se svým vědomím 
začleňován do univerzálního celku bytí, a v souladu s principem vývoje je 
člověk následně interpretován jako produkt imanentních vývojových procesů, 
které v materiálním bytí probíhají. Ve vývoji materiálního světa se rozlišují 
dva kvalitativně odlišné procesy: evoluce, v důsledku které dochází v rámci 
přírodní reality k formování lidského organismu, a historie, v důsledku které 
dochází v rámci společenské reality k formování specificky lidských znaků, 
které již přesahují biologickou přirozenost a zakládají společensko-kulturní 
podstatu člověka. Tato tzv. antroposociogeneze je dialektickým procesem 
vzájemného působení společenského celku a člověka, který v tomto procesu 
vystupuje zároveň jako subjekt, tj. vědomý tvůrce společenské reality, i jako 
objekt, tj. produkt působení objektivních společenských sil.

Člověk se v důsledku antroposociogenese postupně osvobozuje ze zá-
vislosti na objektivní přírodě a začíná sám formovat sebe a svůj společen-
sko-kulturní svět. V něm postupně ztrácejí na významu čistě evoluční faktory 
(proměnlivost a přirozený výběr) a člověk sám začíná tvořit na základě sa-
mostatně zvolených hodnot. Tato tzv. hodnotová samodeterminace vyjadřuje 
podstatu lidské svobody. Člověk postupně opouští říši přírody (svět objektivní 
determinace) a přechází do říše svobody (svět hodnotové samodeterminace). 
Zásadní v pojetí dialektiky lidské svobody a objektivní nutnosti, je úloha 
materiální praxe, která se stává rozhodujícím faktorem v životě člověka. 
Právě postulování materiální praxe jako určujícího faktoru ve vývoji člověka, 
odlišuje materialistickou interpretaci člověka a jeho svobody od interpretace 
náboženské.

V náboženském pojetí tvoří podstatu člověka jeho vztah k Bohu. Bůh jako 
tvůrce světa stvořil člověka k obrazu svému, což znamená, že ho stvořil jako 
tvůrce, tj. tvora, který se v určité relativní míře může na tvorbě světa podílet. 
Z ontologického hlediska tak učinil z člověka tvora výjimečného, učinil z něj 

subjekt, tj. tvora, který díky tomu, že je obdařen vědomím a svobodnou vůlí, 
může tvořit svůj vlastní svět, za který následně také nese odpovědnost. Ma-
terialisté naopak odmítají nadpřirozené působení a vycházejí z předpokladu, 
že lze nalézt světské příčiny původu člověka. Marxisté se obecně přiklonili 
k názoru, že onou světskou příčinou člověka je právě materiální praxe. Praxe 
je považována za základní kategorii nejen v oblasti gnozeologie a logiky, kde 
plní funkci zdroje a kritéria pravdivosti veškerého poznání a myšlení, ale 
i v oblasti ontologie a filozofické antropologie. Člověk je vymezován jako 
bytost, která existuje způsobem praxe.

Marxistická interpretace lidské podstaty sice navazuje na materialistickou 
tradici, a proto uznává, že člověk je stejně jako i jiní živí tvorové součástí 
materiálního světa, ale zároveň zdůrazňuje, že způsob začlenění má princi-
piálně odlišný charakter. „Na rozdíl od všech předcházejících filozofických 
systémů jak materialistických, tak idealistických, marxismus vidí základ spe-
cifického vztahu člověka ke světu v praktické činnosti zaměřené na přetváření 
materiálního světa jak přírodního, tak i sociálního, který vzdoruje člověku.“2 
Přetváření vnějšího světa předpokládá schopnost vědomí, tzn. aktivní spolu-
účast ducha na praktické činnosti. Vědomí je nutným znakem člověka, ale 
z materialistického pohledu je jeho vznik a podstatu možné adekvátně po-
chopit jedině v rámci praktického vztahu člověka ke světu. „Vědomí vzniká, 
funguje a vyvíjí se jako nutná podmínka praxe.“3

Vedle uvědomělému charakteru patří k základním znakům praxe přede-
vším to, že přetváření materiálního světa se děje za pomoci uměle vytvořených 
technických prostředků (původně nástrojů). Podstatné je, že člověk vytváří 
celý systém technických prostředků, který prochází historickým vývojem 
a předává se od pokolení k pokolení jako určitá zvláštní kulturní realita. Tato 
kulturní realita následně zprostředkovává vztah člověka ke světu.

Dalším znakem praxe je její sociální charakter. Důsledkem je, že se v rámci 
praxe s nutností formuje kultura komunikace, která zahrnuje i utváření speci-
fických sociokulturních norem vztahů mezi jednotlivými lidmi, které regulují 
kolektivní činnost. „Praxe je tedy specificky lidským způsobem bytí vyzna-
čující se složitým systémem organizace, který zahrnuje: 1) reálné přetváře-
ní vnějšího prostředí za pomoci uměle vytvořených nástrojů a prostředků 
(subjekt-objektové vztahy), 2) komunikaci lidí v procesu přetváření (sub-
jekt-subjektové vztahy) a 3) souhrn norem a hodnot (hodnotově-teleologické 

2 Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Гл. ред. Фролов, И. Т. Москва: 
Политиздат 1989, C. 271.
3 Tamtéž.
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struktury), které existují v duchovní podobě a zajišťují cílevědomý charakter 
praktické činnosti.“4

V procesu přetváření světa člověk v konečném důsledku vytváří celou 
novou kulturní realitu jako nový systém životních podmínek, které nejsou 
objektivně dány přírodou. Vedle původního přírodního prostoru jako systému 
přírodních podmínek (fyzikálních, geografických, biologických…), tj. podmí-
nek, které existují samy o sobě bez přičinění člověka, vzniká kulturní prostor 
jako systém kulturních podmínek, tj. podmínek, které uměle vytváří člověk 
svou vlastní činností. Na podmínky, které jsou primárně spojeny s materiální 
praxí, sekundárně navazují podmínky sociální, především ekonomické, poli-
tické struktury a instituce. Praxe je proto definována jako univerzální tvůrčí 
činnost, při které člověk tvoří svůj vlastní svět, který je světem kulturním. Při 
vytváření kulturní reality člověk zároveň kultivuje sama sebe, vytváří a zdo-
konaluje své tvůrčí schopnosti.

Praxe vzniká historicky a postupně nahrazuje životní strategii, která do-
minuje ve zvířecím světě. Základní životní strategií zvířat je adaptace, kdežto 
člověk místo toho, aby se světu jen přizpůsoboval, začíná svět měnit. Nicmé-
ně i když tvůrčí možnosti člověka rostou v závislosti na jeho schopnostech 
a technických prostředcích, kterými disponuje a které mu dodávají nezbytnou 
moc prosazovat své subjektivní záměry, zůstává člověk ukotven v materiál-
ním světě. Musí proto svou tvůrčí činnost neustále harmonizovat s jeho ob-
jektivními zákonitostmi. Uznání objektivní podmíněnosti praktické činnosti 
odlišuje marxistické pojetí od čistě subjektivistických interpretací praxe, které 
jsou charakteristické pro pragmatismus, ale objevují se i v neomarxismu, kde 
se praxe absolutizuje a mění se tak v substanci. Objektivní determinace je 
důležitým faktorem praktické činnosti, nicméně na rozdíl od adaptace, která je 
uzavřeným systémem aktivit, je praxe systémem otevřeným, což znamená, že 
člověk neustále postupně překračuje zadané objektivní podmínky a rozšiřuje 
tak hranice svých tvůrčích možností. A právě toto transcendování objektivní 
skutečnosti (jak přírodní, tak sociální) je označováno jako svoboda. Svoboda 
znamená, že život člověka není určován výlučně jen objektivními podmínka-
mi, ale je spoluurčován i těmi cíli, které si člověk sám subjektivně v činnosti 
klade. Celá historie lidstva je interpretována jako proces realizace takto pojaté 
svobody.

Materialistická koncepce společenského determinismu je namířen jak pro-
ti fatalismu, ve kterém se absolutizuje objektivní determinace (nutnost), tak 
proti voluntarismu, ve kterém se absolutizuje subjektivní svoboda. Dialektiku 

4 Tamtéž, C. 275.

objektivního a subjektivního faktoru v dějinách výstižně vyjadřuje známá 
Marxova metafora: „Člověk je i autorem i hercem vlastního dramatu.“ Celá 
ruská materialistická koncepce historie by se dala pojímat jako rozvinutí této 
metafory. Člověk není pojat ani jen jako objekt působení vnějších sil, ale ani 
jako absolutní subjekt, který by jako Bůh zcela ovládal sebe a svůj svět. Lidská 
svoboda není absolutní, ale v určité, historicky podmíněné míře, může člověk 
vědomě, tj. na základě subjektivně kladených cílů neboli idejí spoluurčovat 
svůj osud. Lidské ideje jako stanovení hodnotových cílů lidského života se 
mohou stát zásadním faktorem historie, především tehdy, jsou-li prosazovány 
kolektivním úsilím většího množství lidí: „Ideje, které ovládnou masy, se 
stávají materiální silou.“5

Podstata svobody je společenská, protože jednotlivec nemůže dosáhnout 
svobody izolovaně, ale jedině ve spolupráci s ostatními lidmi, v rámci spole-
čenského celku. Svoboda je výdobytkem společnosti, na kterém se jednotlivec 
může podílet, bude-li mezi ním a společností nastolen soulad. Naopak nesou-
lad plodí nesvobodu. K dosažení souladu mezi jednotlivcem a společností je 
nutné splnit dvě základní podmínky: společenskou a osobnostní. Jednak musí 
být vytvořena společnost, která představuje takovou formu produkce a spole-
čenské organizace, v níž mohou jednotliví lidé svou svobodu realizovat, ale 
zároveň musí jednotlivci dosáhnout takového stupně osobnostního rozvoje, 
který jim zapojení se do společenské tvorby umožní.

Nesvoboda může mít následně dva důvody: buď je vina na straně jednot-
livce, který se odcizil společnosti, nebo je vina na straně společnosti, která se 
odcizila jednotlivcům. Odcizený jednotlivec není schopen nebo se nechce na 
společné tvorbě podílet. Odcizená společnost zase nevytváří pro svobodnou 
tvůrčí seberealizaci adekvátní podmínky.

Stejně jako nemůže být svoboda absolutní, nemůže být absolutní ani ne-
svoboda. Díky tomu, že člověku z jeho podstaty určitá míra svobody vždy 
přísluší, může stav, kdy svobodu nelze ve faktickém bytí plně realizovat (ať 
už z důvodů osobnostních nebo společenských), změnit a určitý historicky 
dosažitelný stupeň svobody získat. Reálná svoboda je definována jako pro-
ces. Dosažený stupeň svobody je vždy výsledkem více či méně dramatického 
střetu faktického a ideálního bytí, kdy faktické bytí je vymezeno systémem 
objektivní determinace a bytí ideální, je vymezeno hodnotami, které objektiv-
ní stav transcendují, a které člověk prosazuje.

5 КЕЛЛЕ, В. Ж., КОВАЛЬЗОН, М. Я. Теория и история: Проблемы теории исторического 
процесса. Москва: Политиздат 1981, C. 150.
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Je-li příčinou nesvobody odcizení, pak posláním člověka je odcizení 
překonat a dosáhnout stavu pravého lidství, tj. stavu, kdy se člověk stává sku-
tečným subjektem, tzn. spolutvůrcem svého života. Osobnostní odcizení lze 
překonat socializací a společenské odcizení lze překonat zespolečenštěním. 
Socializace a zespolečenštění mají nastolit soulad mezi jednotlivcem a společ-
ností, který bude ve svém důsledku znamenat svobodu ve smyslu „ovládnutí 
přírodních a společenských podmínek lidské existence.“6 Podobné ovládnutí 
je označováno v marxistické filozofii jako „skok lidstva z říše nutnosti do říše 
svobody.“7 

Z pohledu materialistické koncepce, ve které je svoboda definována jako 
společensky podmíněna schopnost v určité míře prosazovat vlastní hodnoty, je 
liberální koncepce základních lidských svobod interpretována jako reakce na 
život v odcizené společnosti. V odcizené společnosti lze určitou míru indivi-
duální svobody uhájit jen v negativním smyslu, tj. jako nezávislost ve vztahu 
ke společenskému celku, který jako cizí nepřátelská síla stojí proti jednotlivci.

Pojem svobody v náboženské tradici ruské filozofie

„Svoboda“ se stala zásadním tématem i v ruské náboženské filozofii. Ruskou 
náboženskou filozofii považujeme za svébytnou podobu filozofie, která se vy-
vinula v první polovině 20. století a je charakterizovaná především pokusem 
o syntézu pravoslavného křesťanství a filozofie. Ruská náboženská filozofie 
není zcela homogenní celek a je proto oprávněné přistupovat k ní diferenco-
vaně. Z hlediska způsobů interpretace svobody lze ruskou filozofii rozdělit na 
směr esenciální a existenciální.

Za dominantní formou ruského esencialismu považujeme tzv. filozofii 
všejednoty. Filozofie všejednoty, jak ji programově vymezuje V. Solovjov, 
je namířena na poznání absolutního prvotního základu bytí a jejím hlavním 
úkolem je sjednotit na tomto základě empirickou mnohost, a vytvořit tak ce-
lostný světový názor.8 V tomto smyslu je metafyzikou v tradičním chápání. 
Nejdůsledněji a nejsystematičtěji rozvíjí metafyziku všejednoty S. L. Frank, 
který její základ spatřuje v ideji, že „poznávat znamená nejen vidět věci, ale 

6 Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: 
целостность, единство и многообразие, формационные ступени. Гл. ред. Константинов, 
Ф. В. Москва: Наука 1983, C. 498.
7 MARX, K., ENGELS, B. Vybrané spisy v pěti svazcích. Svazek 4. Praha: Svoboda 1977, s. 
329.
8 СОЛОВЬЕВ, В. С.: Собрание сочинений в 10-ти томах. СПб. 1911 – 1914, т. 10, C. 243.

zároveň vidět jak jsou ukotveny v absolutnu.“9 Právě v tom lze spatřovat 
hlavní cíl filozofie všejednoty: zasadit relativní svět do absolutního kontextu. 
Absolutno označované jako Všejednota je ztotožňováno s Bohem, a proto 
filozofii všejednoty zařazujeme do kategorie náboženské filozofie.

Základním charakteristickým rysem filozofie všejednoty je pak především 
důslednost, se kterou se tato filozofie snažila kategorii Všejednoty uplatňovat 
ve svých filozofických konstrukcích. Ona důslednost se dotýká především 
toho, že vše muselo být pojato jako organická součást Všejednoty, nic z ní 
nemohlo být vyňato, protože Absolutno nepředpokládá nic vnějšího, nemá 
žádné „vně“, nemá žádné hranice. Ani Bůh, ani člověk se svým rozumem, du-
chovním životem a poznáním nemohli být takto ze Všejednoty vyloučeni, ale 
naopak vše se stává nedílnou součástí všeobjímající absolutní reality. Jak tvrdí 
Špidlík: „Rusové usilují vědomě o to, aby ve všejednotě viděli jak absolutno, 
tak i to, co je relativní, aby tak dospěli k bytí bez hranic.“10

Antropologickým důsledkem metafyziky všejednoty je sjednocení Abso-
lutna (Boha) s člověkem. Člověk tím ve filozofii všejednoty získává výjimeč-
ný status „bohočlověka“, má božskou podstatu, která z něj činí hlasatele boží 
vůle v jinak relativním světě. Idea boholidství, jak tvrdí Frank, má překonat 
tragický osudový rozkol „mezi dvěma vírami - vírou v Boha a vírou v člověka, 
který je natolik charakteristický pro evropský duchovní život posledních stole-
tí“11 Dle filozofie všejednoty je člověk nejen reálně ukotven v absolutnu, ale 
je si navíc schopen absolutno uvědomit a realizovat ho uspořádáním živelné 
mnohosti v souladu s ideou všejednoty. Ve filozofii všejednoty nelze vůbec 
myslit člověka a Boha odděleně, protože Bůh a člověk tvoří nerozbornou 
jednotu. Božstvo se zjevuje v náboženské zkušenosti jako konečné zdůvod-
nění duševního i duchovního života. Bůh je absolutní prvopočátek prožívaný 
a zjevený ve zkušenosti jako absolutní „Ty“. Otázkou je, jak dát do souladu 
absolutní Boží „Ty“ s lidskou relativní osobností a její svobodou?

Pro existencialistický přístup v rámci ruské filozofie je zdánlivá nesluči-
telnost ideje všejednoty a ideje lidské svobody důvodem k odmítání filozofie 
všejednoty. Tuto výhradu akcentoval N. Berďajev, když tvrdí, že podstatu 
člověka tvoří jeho svoboda, a ta je možná jen za předpokladu, že za prvotní 
realitu nebudeme považovat bytí ani Boha, ale lidskou existenci. „Prvotně 

9 ФРАНК, С. Л.: Сочинения. Москва: Правда 1990, C. 199.
10 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium 1996, s. 80.
11 ФРАНК, С. Л.: Реальность и человек. Москва: Республика 1997, C. 209.
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danou realitou je konkrétní člověk.“12 Podle jeho názoru u Franka „člověk 
tone ve všejednotě“, a proto „není objasněno specifikum člověka.“13 Frank 
však trvá na tom, že jedině ukotvení člověka ve všejednotě umožňuje člověka 
zdůvodnit a jeho pravou svobodu je nutné chápat jako realizaci boholidské 
podstaty. Existencialismus je z jeho pohledu jen neoprávněnou abstrakcí, pro-
tože vytrhává člověka z konkrétního celku reality.

Otec Zeňkovský, autor klasického díla Historie ruské filozofie, řeší prob-
lém svobody následovně: Přijetí Boha není popřením lidské svobody, ale 
právě naopak, protože je-li svoboda stav, kdy dělám to, co chci já sám, a ne 
to, co je mi vnucováno něčím vnějším, pak přijetí slova Božího je svoboda, 
protože Bůh jako můj stvořitel tvoří mou vnitřní podstatu, je mým nitrem. 
Dělám-li něco v souladu se svým nitrem, tedy se sebou samým, pak je to 
skutečná svoboda. Dělám-li něco pod vlivem například tělesných choutek, 
jsem jen zdánlivě svobodný, protože ve skutečnosti nedělám to, co chci já 
sám, co je v souladu s mou vlastní podstatou, ale dělám to, co chce mé tělo, 
kterému se tímto podřizuji, a nejsem takto vůči němu svobodný. Svoboda 
jako prosazování svého vůči jinému je sebeurčením, které je založeno na 
překonávání cizího. Cizí vůči mé podstatě není jen případná tělesná chlípnost, 
ale cizí může být i vnější svět, kterému se musím v takovém případě vzepřít, 
chci-li zůstat sám sebou, a tedy svobodný. Naopak Bůh a jeho vůle mi jako 
člověku nemůže být ve skutečnosti, v pravé podstatě, nikdy cizí.14 

Frank do jisté míry navazuje na toto pojetí. Na jedné straně trvá na tom, že 
„Člověk je bytost zakořeněná v nadlidské půdě - takové je vymezení podstaty 
člověka“15 Ale zároveň tvrdí, že absolutnost Boha není v rozporu s lidskou 
svobodou, protože vše, co je v lidské osobnosti ontologicky cenné, je prvot-
ně od Boha a skrze něho. Člověk se nemůže ve svém vztahu k Bohu dostat 
do rozporu se svou svobodou, protože Bůh není cizí jeho podstatě, ale naopak 
je jeho působení pociťováno jako požehnání.

Frank nemůže uznat konečného jednotlivého člověka základem ontolo-
gické struktury reality, ač ho k tomu filozofická atmosféra poloviny dvacátého 
století přímo nutila, protože z hlediska filozofie všejednoty není „já“ izolovaná 

12 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Русский духовный ренессанс начала ХХ в. и журнал Путь. In: Путь. 
1935, № 49, C. 5.
13 БЕРДЯЕВ, Н. А., 1989: Два типа мировоззрения. In: Типы религиозной мысли в России. 
Париж: ИМКА – Пресс, 1989, C. 643.
14 ЗЕНЬКОВСКИй, В.: Основы христианской философии. Москва: Канон 1997, C. 260 – 
269.
15 ФРАНК, С. Л.: Сочинения. Москва: Правда1990, C. 508.

sféra, ale je vyzařováním všeobjímající absolutní reality. Nekonečné absolut-
ní bytí je prvotnější než konečné relativní bytí již proto, že konečné vzniká 
omezením nekonečného. Když si člověk uvědomuje sebe jako omezené bytí, 
zároveň postihuje nedostávající se mu aktuální nekonečnost, tj. Boha. Tran-
scendentální sebereflexe ukazuje podle Franka dvě evidence: evidenci odliš-
nosti lidského ducha (tj. osobnosti) ve vztahu k objektivní přírodní skutečnosti 
a evidenci relativnosti lidského ducha. Z těchto evidencí vyplývá evidence 
Boha, protože když si něco uvědomujeme jako nedostatečné a ohraničené, tak 
máme zároveň evidentní vědění o tom, co tuto cizost překonává a neúplnost 
doplňuje. Frank je proto přesvědčen, že o Bohu mohu pochybovat stejně málo 
jako o sobě. Ba dokonce z ontologického pohledu je Bůh důvěryhodnější než 
„já“, protože je podmínkou toho, co vnímám jako svou pravou podstatu.16

Frankova antropologie je založena na předpokladu, že člověk patří záro-
veň dvěma světům a je místem jejich střetu. Svým tělem a duševním životem 
je součástí přirozeného světa a je podřízen jeho zákonitostem, ale zároveň 
svým duchem člověk vchází do jiného světa, světa absolutní reality. Člověk 
tím, že má styk s absolutní realitou (Bohem), má v sobě nadpřírodní instanci, 
a proto je schopen se nad přírodní svět povznést a získat od něho odstup. 
Jedině tak lze objasnit a zdůvodnit lidskou svobodu jako tvůrčí aktivitu. Ta 
je právě založena na předpokladu, že lidské „já“ není ohraničeno přírodní 
skutečností, ale naopak ji transcenduje.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že k differentia specifica člověka patří 
jeho schopnost soudit a hodnotit. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi člověkem 
a tím, co jen fakticky je. Člověk je tvor, který má schopnost se distancovat 
od fakticity (i své vlastní) a určovat její vztah k přesvědčivější, prvotnější, 
autoritativnější instanci. Podstata člověka spočívá v tom, že v každý moment 
svého uvědomělého života transcenduje za hranice faktické danosti. Mimo 
transcendování není možný akt sebeuvědomění tvořící tajemství člověka jako 
osobnosti. V aktu sebeuvědomění člověk sám hodnotí a soudí sebe, je v dvoja-
kém postavení soudce a souzeného, poznávajícího a poznávaného. V lidském 
životě dochází ke střetu mezi dvěma sférami jeho života, faktickou a ideální. 
A protože je vrcholným ideálem (konečným kritériem) Bůh, je vztah k Bohu 
určujícím znakem člověka, je tím, co dělá člověka člověkem (je počátkem lid-
skosti v člověku), je jeho, jak tuto skutečnost nazývá Frank, „Boho-lidstvím“.

Křesťanská mystika, ke které se Frank svým pojetím lidské podstaty hlásí, 
uznává přítomnost Božstva v lidském nitru, a vyznává tak dvojaký vztah mezi 
Bohem a člověkem, zároveň transcendentní i imanentní. V tomto smyslu se 

16 ФРАНК, С. Л.: Реальность и человек. Москва: Республика 1997, C. 313.
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stává, obdobně jako existencialismus, učením o dvou vrstvách lidské osob-
nosti, autentické a neautentické. Nechám-li se pohltit cizím vnějším světem, 
ztrácím svobodu, protože se odcizuji své pravé autentické lidské podstatě. 
Myšlenka, že člověk se může odcizit své pravé podstatě, se objevila již u sv. 
Augustina, když prohlásil, že: „Bůh byl vždy u mne, jen já jsem nebyl vždy 
u sebe.“ Předpokládá se jinak řečeno, že se člověk může zpronevěřit své pod-
statě a žít neautentickým a nesvobodným způsobem. Naopak svobodu získá 
jen tehdy, když bude žít autenticky, tj. v souladu s Bohem, který tvoří jeho 
pravou podstatu. Žít v souladu s Bohem není v rozporu s lidskou svobodou, 
protože svoboda znamená prosazování svého vůči cizímu, a Bůh není člověku 
cizí.

Na rozdíl od esencialistů, pro které je východiskem filozofických úvah 
univerzum, je pro existencialisty východiskem individuální lidské bytí. Podle 
Berďajeva je specifickým znakem existencialistů to, že do své filozofie kladou 
sebe: „Já nazývám existenciálním filozofem toho, u kterého mysl vyjadřuje 
totožnost osobního a světového osudu.“17 A dodává, že existenciální filozofie 
„je vyjádřením mé lidskosti, která získává metafyzický význam.“18

Nehledě na rozdílnost ve východiscích, existencialisté rovněž spojují svo-
bodu s tvorbou a tvorbu pojímají jako vyjádření lidské podstaty. Avšak podle 
Berďajeva lidská tvorba ani v těch nejdokonalejších projevech neodpovídá 
tvůrčímu záměru. Lidská tvorba se mění v „objektivaci“, která se stává základ-
ní formou odcizení. Místo toho, aby byla tvorba vyjádřením lidské svobody, 
vede k přidávání dalších věcí, které jen doplňují nám nepřátelský svět, který 
jako soubor objektivních podmínek popírá podstatu člověka, tj. jeho svobodu.

Člověk neustále překonává sám sebe, hledá východ ze své subjektivity. 
Překonávání subjektivity se děje dvěma způsoby: prvním je objektivace, kdy 
jedinec splývá se společností, přijímá její formy, hodnoty a standardy. Tím se 
však odcizuje své lidské podstatě a ztrácí svůj neopakovatelný vnitřní svět, 
svou osobnost. Druhým způsobem je transcendování. Na této cestě dochází 
k existenciálnímu setkání s Bohem. „V existenciální hlubině se člověk setkává 
s duchovním světem.“19 Objektivace vede k odosobnění, naopak transcen-
dováním se přechází do říše svobody, nadosobní zde má osobní charakter 
a nepotlačuje člověka. Tak interpretuje ztrátu, ale i možnost získání svobody 
hlavní představitel ruského existencialismu N. Berďajev.

17 БЕРДЯЕВ, Н. А. Самопознание. Л.: Лениздат, 1991, C. 105. 
18 Tamtéž, C. 218.
19 Бердяев, Н. А.: О назначении человека. Москва: Республика, 1993, s. 194.

Závěr

Obě tradice ruské filozofie, jak materialistická tak náboženská, obsahují v po-
jetí svobody nejen rozdílné, ale i shodné prvky. Obě vycházejí z předpokladu, 
že člověk je ze své podstaty svobodným tvorem. Rozdíl je v tom, že v ma-
terialismu člověk dosáhl svobody kolektivně svou usilovnou prací v rámci 
společnosti, naopak v náboženském pojetí je svoboda individuální dar Boží. 
Obě tradice se shodují v tom, že člověk může svobodu částečně ztratit, když 
se odcizí své pravé podstatě. Rozdíl je v tom, že v materialistické tradici je 
pravá podstata člověka společenská a v náboženské pochází od Boha. Z toho 
vyplývá, že v materialistické interpretaci je nesvoboda zapříčiněna tím, že se 
naruší soulad mezi jednotlivcem a společností, naopak v náboženské tím, že 
se naruší soulad s Bohem. Obě tradice shodně připouští možnost plné svobo-
dy dosáhnout. Rozdíl je v tom, jakým způsobem. V materialismu je nutnou 
podmínkou svobody nastolení vzájemného souladu mezi jednotlivcem a spo-
lečností, v náboženské tradici nastolení souladu mezi jednotlivcem a Bohem. 
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S U M M A R Y
Two Concepts of Liberty in Russian Philosophy of the 20th Century

Liberty has become an important topic of Russian philosophy of 20th century. In 
Russian philosophy, we can distinguish two opposing traditions: materialistic and reli-
gious. Both of them are based on the assumption that man is by nature a free creature, 
but he can partially lose his freedom when he turns away from his true nature. In both 
concepts, freedom means an effort to enforce his „own” against another person. On 
the one hand, from the material point of view everything that is valuable in human 
personality comes from society. On the other hand, from the religious point of view 
everything comes from God. Consequently, for materialists the condition of achieving 
freedom is to establish harmony between the individual and society, on the contrary, 
the religious philosophers establish harmony between the individual and God.

Štúdia je publikovaným výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0231/18 
Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.

Rola ruchu „Solidarność” w zrozumieniu  
sensu wolności w latach 1980- 1989

RY S Z A R D  M O Ń

To, czym jest wolność, można rozpatrywać od strony teoretycznej, ale jej 
pełniejsze zrozumienie uwarunkowane jest przez praktykę, a dokładniej 
mówiąc, przez okoliczności społeczno-polityczne czy kulturowe, w jakich 
przychodzi żyć zarówno jednostkom, jak i całym społeczeństwom. Lata 1980-
1989 w Polsce były z jednej strony czasem schyłku socjalizmu, narzuconego 
siłą Polakom, a z drugiej, pojawieniem się wolnego związku zawodowego 
zwanego „Solidarnością”, znanego, jeżeli nie w całym świecie, to na pewno 
w bardzo wielu krajach. Zwłaszcza po roku 1976 i protestach robotniczych 
w Radomiu, stłumionych przez milicję, powstawał w Polsce ruch oporu prze-
ciwko panującym warunkom ekonomicznym, który z czasem przerodził się 
w ruch społeczny zwany „Solidarnością”, domagający się większej wolności. 
Warto w tym miejscu przypomnieć Kartę Praw Człowieka, znaną jako Karta 
77, opublikowaną w Pradze 1 stycznia 1977. W tekście Karty wskazywano na 
ciągłe naruszanie przez władze komunistyczne gwarantowanych umowami 
międzynarodowymi praw człowieka, w tym prawa do wolności wypowie-
dzi, wolności religii, prawa do prywatności. Podkreślano fakt prześladowań 
w związku z głoszonymi poglądami, np. poprzez pozbawienie pracy, czy 
możliwości kształcenia. Karta 77 deklarowała, że jest wolną, nieformalną 
i otwartą inicjatywą osób o różnych przekonaniach, różnej wiary i profesji, 
które łączy pragnienie obrony praw człowieka. Odżegnywała się od działal-
ności stricte politycznej. Sygnatariusze ustanowili swoimi reprezentantami 
(tzw. rzecznikami) Václava Havla, Jana Patočkę i Jiřího Hájka. 

Zapytajmy zatem, jaki był wkład ruchu zwanego „Solidarnością” w co-
raz to pełniejsze rozumienie wolności, jak to zaznaczyłem w tytule? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba uświadomić sobie wiele ważnych spraw, 
chociaż może mniej znanych poza granicami Polski, a które dobrze wpisują 
się w rozważania na temat dramatu wolności. 

Lata 1980 – 1989 były w Polsce z jednej strony czasem schyłku so-
cjalizmu, narzuconego siłą Polakom, a z drugiej pojawieniem się wolnego 
związku zawodowego zwanego „Solidarnością”. Pod jego wpływem Polacy 
zaczynali z wolna zapominać o marksistowskiej definicji wolności, jaka im 
była przekazywana w szkole, a także poprzez radio czy telewizję. Fryderyk 
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Engels tak oto charakteryzował wolność: „Nie na urojonej niezależności od 
praw przyrody polega wolność, ale na poznaniu tych praw i na uzyskaniu 
dzięki temu możliwości planowego posłużenia się ich działaniem dla okre-
ślonych celów. Odnosi się to zarówno do praw przyrody zewnętrznej, jak do 
tych, które rządzą cielesnym i duchowym bytem samego człowieka. Wolność 
woli nie jest więc niczym innym jak zdolnością rozstrzygania na podstawie 
znajomości rzeczy. Im bardziej jest wolny sąd człowieka w jakiejś określonej 
kwestii, z tym większą koniecznością treść tego sądu będzie określona.”1

Co prawda, taka koncepcja wolności ewoluowała powoli w kierunku przy-
znawania człowiekowi możliwości wyboru, ale był to wybór o charakterze 
pragmatycznym. Tak uważał choćby żyjący w tamtych czasach polski mark-
sista Adam Schaff. Marksizm ukazywał pierwszeństwo bazy przed nadbudo-
wą, rzutował na aksjologiczne pojmowanie wolności. Mówiono, że wolność 
jest ważna, ale jej zasięg i rozmiar uzależniony jest od konkretnego ustroju. 
To z kolei prowadziło do wniosku o konieczności dyktatury proletariatu. Jak 
trafnie zauważa Stanisław Kowalczyk, „ograniczenie wolności uznane zosta-
ło za smutną oraz przejściową konieczność, podyktowaną względami dobra 
ogólnego”.2 Integralnym elementem marksizmu był ateizm. Powtarzano za-
tem, że ten jest prawdziwie wolnym człowiekiem, kto potrafi zespolić swoją 
siłę z siłami dziejowymi, z uwarunkowaniami historyczno-ekonomicznymi. 
Miarą wolności był zatem sukces. Działalność Związku Zawodowego „Soli-
darność” pokazała, że państwo komunistyczne jest państwem bez sukcesu, że 
coraz bardziej staje się państwem ludzi najsilniejszych, a słabych pozostawia 
samym sobie. „Solidarność” pokazywała, że liczy się nie tyle siła co wybór, 
dokonywany zarówno przez jednostkę, jak i społeczeństwo. To pomagało 
zrozumieć, że wolność nie dotyczy jedynie jednostek, które w próżni, niczym 
od zera, budują swoją wolność, jak wyobrażał to sobie J. P. Sartre. 

Od samego początku strajków w sierpniu 1980 roku w Gdańsku, w Szcze-
cinie, ale także w Warszawie, robotnicy byli wspierani przez kapłanów, któ-
rzy odprawiali im Msze święte, spowiadali, nauczali. Do najsłynniejszych 
kapelanów należał ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany przez komunistów 
19 października 1984 roku, a ogłoszony błogosławionym w dniu 6 czerwca 
2010 roku. W wielu kazaniach, jakie wygłaszał, mówił o godności człowieka, 
a także o wolności. W dniu 29 stycznia 1984 roku powiedział: „Ale jak wol-
ność jest nam przez Boga dana, ale jednocześnie zadana, tak też jest związana 

1 ENGELS, F: Anty-Dühring. Warszawa: 1949, s. 112.
2 KOWALCZYK, S.: Marksistowska a chrześcijańska koncepcja wolności. In: „Collectanea 
Theologica” 42/2, 1972, 59. 

z godnością człowieka. Jest nam ona zadana na całe życie. I od nas zależy, 
czy ten dar godności dziecka Bożego doniesiemy do samego końca naszej 
życiowej drogi.”3 

Proszę zwrócić uwagę, że pokazywał on, iż wolność jest darem pocho-
dzącym od Boga, a nie tylko sprawą ludzkich wyborów. Wybieranie nie może 
się bowiem dokonywać w oderwaniu od uwarunkowań społecznych, poli-
tycznych, gospodarczych czy kulturowych, ale jest to wybór odpowiednich 
wartości. Wybierając coś jako wartość, człowiek musi uświadamiać sobie, że 
wybór ten wymaga jego przemiany, że wolność pociąga za sobą odpowie-
dzialność. Jedną z takich wartości jest prawda. Może się to wydawać oczywi-
ste, wręcz banalne, ale trzeba było przebudować myślenie skażone 30-toma 
latami oddziaływania marksizmu, dla którego prawda nie była zgodnością 
myśli z rzeczywistością, ale tym, co istotne, a to, co istotne, określała partia 
rządząca, a dokładniej Biuro Polityczne, czyli bardzo nieliczni. A oto jeszcze 
jedno z ujęć tego, jak wolność ma się do prawdy. 

Ks. Jerzy Popiełuszko mówił: „Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą 
człowieczeństwa. Ona jest szczególnym znakiem obrazu Boga w człowieku. 
Ona została nam ofiarowana przez Boga. Ofiarowana nie tyko nam, ale i na-
szym braciom Stad też obowiązek upominania o nią dla tych, którzy są jej 
niewinnie pozbawieni. (…) Nie wolno nam zapomnieć prawdy, że dla zacho-
wania wiary i godności można poświęcić nawet wolność, ale dla zachowania 
wolności nigdy nie wolno poświęcić wiary i godności dziecka Bożego.”4 
Podobnie mówili i pisali inni. Nic więc dziwnego, że wszyscy ci, którzy 
wspierali Solidarność, przypominali podstawową zasadę: „Żeby Polska była 
Polską, trzeba uznać, że 2 + 2 = 4”. Było to powtarzane hasło, zwłaszcza przed 
pierwszymi, częściowo wolnymi, wyborami do parlamentu w czerwcu 1989 
roku.

Znamiennym pod tym względem był list otwarty, jaki napisał do generała 
Jaruzelskiego ks. Tadeusz Styczeń (1931 – 2010), profesor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Był on przyjacielem Karola Wojtyły i jego następcą na 
katedrze etyki. Często razem spędzali wakacje, jeździli na nartach, wspólnie 
pracowali naukowo. Gdy Wojtyła został papieżem, ks. Styczeń był jednym 
z jego doradców. Można mówić o ich przyjaźni i wzajemnym ubogacaniu 
się naukowym. W dniu 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski jako I sekre-
tarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wprowadził stan wojenny całej 
Polsce, by zniszczyć Związek Zawodowy „Solidarność”, a w całym kraju 

3 POPIEŁUSZKO, J.: Kazania 1982-84. Warszawa: Wyd. Archidiecezji, 1998, s. 133.
4 Tamże, s. 133.
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powstało wiele obozów, w których internowano działaczy „Solidarności”, 
a także intelektualistów oraz ludzi uznanych za niebezpiecznych dla ustroju 
socjalistycznego. W pewnym momencie władze komunistyczne wprowadziły, 
dla niektórych, możliwość opuszczenia takich obozów, ale za cenę podpisania 
listy lojalności, czyli deklaracji, że będzie się wiernym ustrojowi socjali-
stycznemu. Wówczas to ks. Tadeusz Styczeń napisał list otwarty do generała 
Jaruzelskiego. Jest on datowany 10 stycznia 1982 roku, a więc tuż po wpro-
wadzeniu w Polsce stanu wojennego i zwieszeniu działań „Solidarności”. Ks. 
Styczeń wyraził w nim protest przeciwko zmuszaniu do podpisywania listy 
lojalności wielu spośród opozycjonistów. Pisał on: „W związku z powyższym 
czuję się w sumieniu zobowiązany do wyra żenia swego ludzkiego i obywa-
telskiego sprzeciwu moralnego wobec tych praktyk jako formy najbardziej 
brutalnego aktu agresji na wewnętrzny stosunek człowieka do prawdy swych 
przekonań, czyli jako aktu łamania sumienia, aktu stanowiącego zamach na 
podmiotowość człowieka, decy dującego o jego ludzkiej tożsamości, jego oso-
bowej godności. Próba ła mania sumienia drugiego człowieka upadla jednak 
w pierwszym rzędzie i z niezawodną skutecznością – moralnie tego, kto ją 
podejmuje, swego autora. Stąd też praktyki tego rodzaju, podejmowane przez 
ludzi repre zentujących władzę, stanowią przede wszystkim cios w moralny 
autorytet władzy i Państwa i tym instancjom nade wszystko wyrządzają 
nieobliczalne szkody. Jest to drugi powód, aby wobec tych praktyk wyrazić 
obywatelski sprzeciw i moralnie je potępić.”5 Zwróćmy uwagę, że Styczeń 
mówi o łamaniu sumień. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Przypominał on 
zarówno władzom komunistycznym, jak i członkom „Solidarności”, że su-
mienie jest dla nich podstawowym drogowskazem, pokazującym, jak mają 
postępować, a ponadto przypominał sprawującym władzę, że jeśli raz złamie 
się sumienie człowieka, to ten, bez większego oporu, będzie sprzeniewierzał 
się mu w przyszłości, a tym samym nie będzie lojalnym obywatelem. 

W zacytowanym powyżej uzasadnieniu protestu znajduje się jeszcze jed-
no ważne stwierdzenie, o którym warto pamiętać. Zarówno postawa członków 
‘Solidarności”, którzy nie chcieli złożyć takiego podpisu, jak i argumentacja 
ks. Stycznia wnosi coś bardzo istotnego do pełniejszego zrozumienia istoty 
wolności. Pokazuje, że wolność jest instancją normowaną przez ludzkie su-
mienie, a nie normującą to, jak ma działać sumienie. Jest to niezwykle ważne 
uściślenie, choćby w kontekście poglądów, które rozprzestrzeniają się od cza-
sów J. S. Milla, dla którego wolność jest najważniejsza. Nie liczy się z niczym 

5 Zob. STYCZEŃ, T.: Człowiek darem. Życie – Rodzina – Państwo – Prawo. Dzieła zebrane, 
t. 5, red. C. Ritter, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014, s. 439 – 441; 451–- 454.

nawet z sumieniem. Sumienie ma się jej podporządkować. Myślę, że z tej 
argumentacji mogliby skorzystać i dzisiaj myśliciele. 

Ks. Styczeń uzasadniał swój protest w następujący sposób: „Wymuszanie 
deklaracji zaprzestania wrogiej działalności wobec PRL [Polski Rzeczpo-
spolitej Ludowe – RM] z góry imputuje zmuszanemu do podpisu, że taką 
działalność w przeszłości podejmował, czyli nie pozostawia mu żadnej szansy 
skutecznego obronie nia się przed takim zarzutem, nawet gdyby był on obiek-
tywnie całkiem bezpodstawny. Wymuszanie natomiast deklaracji niepodej-
mowania żad nej działalności krytycznej wobec władz w przyszłości przesądza 
w sposób apodyktyczny, że ludzie sprawujący władzę w PRL nie nadużyją jej 
nigdy przeciw żywotnym interesom społeczeństwa, Narodu i Państwa. Takie-
go założenia nie wolno jednak żadnej ekipie rządzącej stawiać, zwłaszcza po 
smutnych doświadczeniach odnośnie do sprawowania władzy w PRL w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia.”6

Powyższa argumentacja pokazuje, i to bardzo wyraźnie, że zarówno sami 
działacze „Solidarności”, jak i wspierający ich intelektualiści, wskazywali na 
istnienie ścisłego związku wolności z prawdą. Co więcej, powtarzając hasło: 
„nie ma wolności bez Solidarności”, nie tylko chcieli legalizacji związku 
zawodowego, noszącego tę nazwę, ale mieli na myśli solidarność jako au-
tentyczną postawę, umożliwiającą budowę sprawiedliwego państwa, podob-
nie jak i sprzeciw, różny od buntu czy nieposłuszeństwa, wobec kłamstwa, 
przemocy, niesprawiedliwości, w odróżnieniu od postaw konformizmu, tj. 
egoistycznego dostosowywania się do aktualnego układu sił, bądź uniku, tj. 
uchylania się od jakiegokolwiek społecznego zaangażowania. Nie wiem, na 
ile byli oni wówczas tego świadomi, ale pod tym względem mieli doskonałe 
wsparcie w postaci książki Karola Wojtyły Osoba i czyn, z roku 1969, w któ-
rej, zwłaszcza w ostatnim rozdziale, Wojtyła odróżniał postawy autentyczne 
od nieautentycznych. Ks. Józef Tischner, wspierający ruch „Solidarność”, 
pisał, że solidarność jest nie tylko ruchem społecznym czy ekonomicznym, 
ale przede wszystkim ruchem etycznym. Jest ona specjalnym rodzajem więzi, 
jaka powstaje między ludźmi. 

Doskonale to pokazuje, że związkowcom bliska była idea wolności, która 
ma odniesienie do odpowiedzialności, prawdy i sprawiedliwości i jest czymś 
więcej niż tylko mechanizmem swobodnego wyboru. Co więcej, związkowcy 
(oczywiście nie wszyscy) bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju szko-
leniach i konferencjach naukowych, w tym filozoficznych. Zdawali bowiem 
sobie sprawę z tego, że prawdziwa wolność wymaga przyjęcia adekwatnej 

6 Tamże, s. 439 – 441.
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wizji antropologicznej, właściwego rozumienia człowieka. Na różne sposo-
by chcieli pokazać, że wolny człowiek nie pozbawia wolności innych ludzi. 
Przestrzegał polski poeta Kamil Cyprian Norwid, którego przytacza Sta-
nisław Grygiel i parafrazując powiada, że wolność rozumiana ateistycz-
nie jest jak ostrze miecza: masz jej tyle, ile zabierzesz jej innym7. Bo tylko 
niewolnik, który nie wie, czym jest wolność, jest stanie zniewolić innych, na 
co zwracał uwagę wspierający ruch „Solidarności” ks. Józef Tischner.8 To 
bardzo ważne stwierdzenie. Pokazuje bowiem rolę sumienia, które sprawia, 
że swawola przemienia się w wolność, a nie stanowi li tylko przystosowania 
się do tego, co jawi się jako konieczne. „Człowiek jest wolny taką wolnością, 
jaką ustanowiło w nim jego sumienie.9 I dodaje: „Granice polskiej wolności 
określane są przez polskie sumienie.”10 A to dlatego, że sumienie danego 
człowieka, czy też wielu ludzi, zna najlepiej możliwości działania i chroni 
z jednej strony przed podłością, z drugiej zaś przed utopią. 

Rzeczą istotną w kontekście polskiego spojrzenia na to, czym miałaby 
być wolność, jest zagadnienie ludzkiej godności. A ta ujawnia się, czy też 
jest zabezpieczana, poprzez przynależne człowiekowi prawa, w tym prawo do 
wyznawania swojej wiary, do godnej pracy i płacy. W tym kontekście warto 
wspomnieć, że związek zawodowy „Solidarność” walczył o prawo do godnej 
pracy. Ta bowiem jest formą niepodległości ludzi pracy w Polsce i nie tylko 
w Polsce. 

Co więcej, sprzeciw wobec władz komunistycznej w tak wyrazistej, a za-
razem obszernej postaci (w pewnym momencie do Solidarności należało 10 
milionów Polaków), prowadził do coraz lepszego rozumienia istoty wolności, 
a mianowicie pokazywał zależność między moralnością a działalnością usta-
wodawczą państwa, a tym samym i wolnością. Sprzeciw wobec niesprawie-
dliwości i różnym formom zniewolenia trzeba było odpowiednio uzasadnić. 
Powojenne państwo polskie, podobnie jak i słowackie czy czeskie, powstało 
z układów jałtańskich, z przewrotnej ideologii i kłamstwa. Domagając się, 
by państwo było nadal państwem prawa, związkowcy walczyli o to, by jego 
obywatele byli wolni i solidarni. Jaki miał być model takiego państwa? Dzia-
łalność „Solidarności” była poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. 

7 GRYGIEL, S.: Kimże jest człowiek? Kielce: Wyd. Jedność, 1995, s. 54.
8 TISCHNER, J.: Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1993, s. 213.
9 TISCHNER, J.: Etyka solidarności. Kraków: Znak, 1981, s. 96.
10 Tamże, s. 96.

Jak wiadomo, systemy totalitarne ograniczają wolność i czynią to w imię 
jakiejś wartości, jaką uznają za najważniejszą, starając się ją zabsolutyzo-
wać. Zapominają jednak, że jeśli coś zostanie uznane za wyższą wartość, to 
człowiek powinien mieć większą wolność co do możliwości wyboru tejże 
wartości. Dobrze pokazał to Nicolai Hartmann w swojej Etyce.11 Związek 
zawodowy „Solidarność” domagał się nie tylko poprawy warunków życia, ale 
i innych dóbr/wartości, jak chociażby możliwości transmisji radiowej Mszy 
świętej w niedzielę dla osób chorych, czy swobody wyznawania swojej wiary. 
Pośrednio przypominał o istnieniu tegoż prawa aksjologicznego. Zagadnie-
nie to wymagałoby dokładniejszej analizy, dlatego je pomijam. Jak bowiem 
trafnie zauważył to Józef Tischner, „komunizm był laicką odmianą religijnej 
teorii predestynacji, a sięgając jeszcze dalej, był nowożytną odmianą wiary 
w fatum”.12 Warto zwrócić uwagę, że komunizm znalazł tak wielką liczbę 
wyznawców. Wspomniany Tischner twierdził, i miał chyba rację, że była to 
swoista ucieczka od wolności, by użyć sławetnego wyrażenia Ericha Fromma, 
który odnosił je przede wszystkim do narodowego socjalizmu. Ale miało ono 
swoje odniesienie do socjalizmu czy komunizmu. To przecież z lęku przed 
wolnością powstaje przekonanie, że rządzi ktoś lub coś, na czyje rządy nie 
mamy wpływu i trzeba się im poddać. Pragnienie możliwości wyznawania 
swojej wiary prowadziło do głębszego zrozumienia wolności. To przecież 
socjalizm pojmował wolność sumienia czy religii jako wyzwolenie człowieka 
od jego sumienia i posiadanych wierzeń, zwłaszcza religijnych, stając się jed-
nocześnie jego zniewoleniem, czyli że wolność religijna polega na barku reli-
gijnych przekonań. Aczkolwiek, jak zaznacza ks. Tischner, po przemianach lat 
1989, ci, którzy byli jeszcze katechumenami, stanęli do wyścigu po władzę, 
powołując się na swoje chrześcijańskie korzenie i czynili to, co było moralnie 
złe, ale to zupełnie inna sprawa, warta również specjalnego opracowania. 

Swoją postawą związkowcy z „Solidarności” zwracali uwagę na rzecz 
bardzo istotną, na to, że chrześcijańskie rozumienie wolności różni się od jej 
oświeceniowego ujęcia, pokazywali, że początkiem pracy nad zdobywaniem 
wolności jest wyzwolenie się z niewoli grzechu. Wolność nie polega bowiem 
li tylko na tym, że możemy wybierać, ale i na tym, że możemy sobie coś 
przyswajać. „Wolność to władza przyswajania dóbr, którymi żyje duch ludzki 
i którymi duch ten się staje.”13 Istnieje wewnętrzny aspekt wolności, a nie 

11 HARTMANN, N.: Etyka. Berlin: de Gruyter, 1982. s. 355; GALEWICZ, W.: N. Hartmann. 
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987, s. 155.
12 TISCHNER, J.: Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1993, s. 123.
13 Tamże, s. 12.
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tylko zbór swobód, uzyskanych w taki lub inny sposób. Wolność to brak uda-
wania, to autentyczność zachowań. Zrozumienie tego wymagało wielkiego 
wysiłku zwłaszcza po dobie totalitaryzmu. Było to konieczne dla ludzi, którzy 
zachowywali się niczym komuniści, chociaż nimi nie byli. Lata indoktrynacji 
zrobiły swoje, wypaczały rozumienie wolności.

J. Tischner zastanawiał się, czy dorośliśmy do prezentowanego powy-
żej rozumienia wolności. Mówił o liberalizmie chrześcijańskim, odcinając 
się równocześnie od rozumienia liberalizmu na sposób oświeceniowy jako 
uznawania wolności za coś absolutnego14. Można zastanawiać się, czy ten 
chrześcijański nie przekształcił się jednak w dużej mierze w liberalizm w jego 
oświeceniowej wersji, gdyż ludzie okazali się na tyle jeszcze niedojrzali, że 
poszli po linii najmniejszego oporu, wybierając w praktyce wersję oświece-
niową. I tak po roku 1989 porzucono w Polsce wiele z ideałów „Solidarności”, 
a zwłaszcza jej pojmowanie wolności. Jak zauważa Zdzisław Krasnodębski, 
była to duża pomyłka.15 Podobnego zdania jest Andrzej Kobyliński, który 
uważa, że porzucenie idei solidarności na rzecz wolności rozumianej tak, jak 
się ją pojmuje w krajach o ustroju liberalnym, jest czymś niewłaściwym.16
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S U M M A R Y
The role of the Solidarity Movement in Understanding the Sense of Freedom  

in 1980-1989
The author discusses the influence of the social and political movement known as 
„Solidarity” on the understanding of freedom. Its major impact consisted in making 
Poles begin to slowly forget the Marxist understanding of freedom as a recognized 
necessity. Such freedom meant recognizing the laws of nature and the rules of social 
and economic development; the current limitation of freedom was perceived as a sad, 
but temporary necessity. By referring to religion, “Solidarity” pointed to the relation-
ship between freedom and human dignity, and the fact that freedom in fact means the 
ability to choose, that it relates to truth. Thinkers supporting the movement showed 
that freedom requires one to act in conformity with their conscience. They described 
the relationship between freedom and solidarity as an authentic social attitude, just 
like resistance; in contrast to conformism and evasion as non-authentic attitudes (see 
Wojtyła). And this calls for an adequate anthropology, also in the religious aspect, 
which reveals the fact that true freedom requires man’s deliverance from evil and sin. 
Without it, freedom begins to degenerate, and many things allegedly done in the name 
of freedom become a way of escaping it. Freedom does not only consist in choosing, 
but also in taking something in. It is related to responsibility. Some of the thinkers 
supporting “Solidarity” have attempted to develop a Christian version of liberalism, 
different from the Enlightenment concept. The desire to build such liberalism has 
largely come to naught, however. It appears that liberalism in the Enlightenment ver-
sion is gradually taking the lead today.
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Czy Słowianie przestaną istnieć? Filozoficzne 
i demograficzne aspekty postkomunizmu w Europie 

Środkowo-Wschodniej

A N D R Z E J  K O B Y L I Ń S K I

Wstęp

Wiek XX był niezwykle tragicznym okresem w dziejach narodów słowiań-
skich. W minionym stuleciu wybuchły dwie wojny światowe, rozpadły się 
w proch dawne imperia, powstały i upadły barbarzyńskie systemy totalitar-
ne, w niemieckich obozach koncentracyjnych i rosyjskich gułagach zostało 
brutalnie zamordowanych kilkadziesiąt milionów niewinnych ludzi. Niewy-
obrażalne barbarzyństwo ubiegłego wieku dotknęło w szczególnie brutalny 
sposób mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje słowiańskie 
spłynęły krwią.

Tylko w czasie II wojny światowej zostało zamordowanych 6 milionów 
mieszkańców Polski, w tym 3 miliony obywateli polskich narodowości ży-
dowskiej i 3 miliony obywateli polskich narodowości polskiej. Kolejne setki 
tysięcy Polaków zgładzono podczas I wojny światowej, w latach dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku na terenach należących do Związku Radzieckiego, 
w latach 1945 – 1956 na ziemiach polskich opanowanych przez komunistów. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że niemiecki plan ostatecznego rozwią-
zania kwestii żydowskiej dotyczył przede wszystkim zagłady Żydów miesz-
kających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele ofiar śmiertelnych 
było także wśród Rosjan, Ukraińców, Litwinów czy Białorusinów. W latach 
1932 – 1933 na ziemiach należących dzisiaj do Ukrainy komuniści dokonali 
jednego z największych ludobójstw w dziejach świata. Chodzi o tzw. Wielki 
Głód, czyli celowe wywołanie klęski głodu, która spowodowała w ciągu kilku 
miesięcy uśmiercenie w niezwykle makabryczny sposób od 6 do 10 milionów 
ludzi.1

Warto zauważyć, że barbarzyństwo XX wieku nie doprowadziło jednak 
do biologicznej zagłady narodów słowiańskich. Słowianie mężnie przetrwali 
dwie wojny światowe, komunizm i narodowy socjalizm. Niestety, ryzyko 

1 Por. KOBYLIŃSKI, A.: Problem nowej moralności w komunizmie, faszyzmie i narodowym 
socjalizmie In: „Logos i Ethos” 42 (2016) 2, s. 137 – 156.
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powolnego wymierania ludności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
pojawia się w obecnym stuleciu – w czasie pokoju, rozwoju technologicznego 
i coraz większego dobrobytu. O widmie samobójstwa demograficznego w tym 
regionie Europy mówią bardzo jasno różnego rodzaju raporty krajowe i mię-
dzynarodowe, dotyczące prognoz demograficznych i polityki ludnościowej. 

Jakie są główne przyczyny kryzysu demograficznego w krajach słowiań-
skich? Co stanowi istotę postkomunizmu? Jaki wpływ na demografię ma 
współczesna rewolucja seksualna? Głównym celem artykułu jest ukazanie 
negatywnego wpływu postkomunizmu i rewolucji seksualnej na obecną sytu-
ację demograficzną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Przewidywana liczba ludności na świecie w roku 2100

11 lipca jest obchodzony Światowy Dzień Ludności (World Population Day). 
To coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów 
obchodzoną w 1987 roku, kiedy to liczba ludności świata osiągnęła pięć 
miliardów. Obchody Światowego Dnia Ludności mają na celu zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, 
zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę 
znalezienia odpowiednich środków zaradczych.

W lipcu 2017 roku, w ramach obchodów tego święta, Wydział Ludnościo-
wy Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ opublikował 
dokument dotyczący prognozy liczby mieszkańców na naszej planecie w roku 
2100.2 Raport liczy 53 strony i zawiera wiele cennych informacji. Wnikliwa 
analiza tego ważnego i rzetelnego opracowania powinna być przedmiotem 
wielkiej debaty społecznej i politycznej przede wszystkim w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dlaczego? Ponieważ dokument przygotowany przez 
ekspertów ONZ przewiduje wielką katastrofę demograficzną, która zagraża 
w szczególny sposób narodom słowiańskim. Co więcej, Europa Środkowo
-Wschodnia to jedyny region na świecie, który stoi w obliczu ryzyka prawdzi-
wej zagłady biologicznej.

Eksperci ONZ twierdzą, że w 2100 roku liczba mieszkańców naszej pla-
nety przekroczy 11 miliardów. Trzykrotny wzrost ludności nastąpi w Afryce. 
Obecnie w krajach afrykańskich mieszka 1 miliard 256 milionów ludzi, na-
tomiast za 80 lat liczba ludności Afryki osiągnie 4 miliardy 467 milionów. 

2 UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 
POPULATION DIVISION: World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings 
and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York, 2017.

Zasadniczo nie zmieni się liczba mieszkańców Azji. O jedną trzecią wzroście 
populacja Ameryki Północnej. Podobne zmiany nastąpią w Oceanii. O kilka-
naście procent wrośnie także liczba mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Jedyny 
kontynent, w którym pogorszy się o kilkanaście procent sytuacja demograficz-
na to Europa. Liczba mieszkańców zmniejszy się w sposób drastyczny przede 
wszystkim w krajach słowiańskich. Natomiast państwa Europy Zachodniej, 
przyjmując dziesiątki milionów imigrantów z różnych regionów świata, nie 
będą dotknięte kryzysem demograficznym tak głęboko, jak kraje byłego Blo-
ku Wschodniego. 

Jak będą wyglądać kraje słowiańskie w roku 2100? Liczba ludności Bia-
łorusi zmniejszy się o ok. 20%. Obecnie mieszka w tym kraju 9 milionów 468 
tysięcy. Za 80 lat liczba ta zmniejszy się o 2 miliony. Podobny proces nastąpi 
w Czechach – spadek z 10 milionów 618 tysięcy do 8 milionów 892 tysięcy. 
Liczba mieszkańców Litwy zmniejszy się o jedną trzecią. Podobny dramat 
wydarzy się na Słowacji – spadek z 5 milionów 448 tysięcy do 3 milionów 
834 tysięcy. Prawdziwa zagłada biologiczna czeka Ukrainę. W tym kraju licz-
ba mieszkańców zmniejszy się z 44 milionów do 28 milionów.

Równie dramatyczna prognoza demograficzna dotyczy także Polski. 
Obecnie w kraju nad Wisłą mieszka 38 milionów ludzi. Według raportu przy-
gotowanego przez ekspertów ONZ, w 2100 roku w kraju nad Wisłą będzie 
mieszkać 21 milionów ludzi. Jest to tzw. wariant średni, który zakłada m.in. 
wzrost poziomu dzietności z 1,40 do 1,76. Natomiast wariant minimalny – 
zakładający m.in. utrzymanie się obecnego, dramatycznie niskiego poziomu 
dzietności – mówi o spadku liczby mieszkańców Polski do poziomu 11 milio-
nów 570 tysięcy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że pół wieku temu rodziło się w ciągu 
roku w kraju nad Wisłą ok. 800 tysięcy dzieci, obecnie zaledwie ok. 400 ty-
sięcy. Wówczas wskaźnik dzietności wynosił powyżej trójki dzieci na jedną 
kobietę, obecnie o połowę mniej. Polska ma jeden z najniższych wskaźników 
dzietności w całej Unii Europejskiej. Od 2015 roku władze rządowe w War-
szawie zwracają większą uwagę na prowadzenie odpowiedniej polityki pro-
rodzinnej i pomoc rodzinom ze strony państwa i samorządów w wychowaniu 
dzieci i młodzieży.

Oprócz odpowiedniej polityki prorodzinnej, ważnym elementem polity-
ki ludnościowej każdego państwa na świecie jest polityka migracyjna. Gdy 
chodzi o Polskę, od wielu lat tysiące Polaków mieszkających na Wschodzie 
czekają na powrót do Macierzy. Kilkadziesiąt lat temu ich samych lub ich 
przodków wypędzono brutalnie z ich własnych domów i w bydlęcych wago-
nach wywieziono w głąb Syberii czy Kazachstanu. Umożliwienie tym Polkom 
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i Polakom powrotu do Ojczyzny będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację 
demograficzną w kraju nad Wisłą. 

W Polsce katastrofa demograficzna dotyczy w sposób szczególny obsza-
rów wiejskich. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim okresie – dzięki przed-
siębiorczości rolników i pomocy zewnętrznej – udało się w pewnym stopniu 
zmodernizować polską wieś. Przede wszystkim nastąpiło rozbudowanie in-
frastruktury. W wielu miejscach unowocześniono część dróg gminnych i po-
wiatowych. Zbudowano wiele nowych szkół i nowoczesnych kompleksów 
sportowych. Większość szkół na wsi została wyposażona w nowoczesne po-
moce dydaktyczne i sale komputerowe, które ułatwiają dzieciom i młodzieży 
zdobycie solidnego wykształcenia.

Niestety, pomimo dobrych zmian, które nastąpiły po 1989 roku, różnego 
rodzaju negatywne tendencje w rolnictwie prowadzą obecnie do zwiększenia 
dysproporcji między dochodami rodzin mieszkających w miastach a dochoda-
mi gospodarstw domowych rolników. W konsekwencji na obszarach wiejskich 
mamy do czynienia z niższym poziomem życia, gorszą opieką medyczną, 
mniejszym odsetkiem młodzieży studiującej itp. Ta rażąco niesprawiedliwa 
sytuacja przyśpiesza proces wyludniania się w dramatycznym tempie wielu 
wiosek, osad i małych miasteczek. Katastrofa demograficzna obszarów wiej-
skich dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów słowiańskich.

Oblicza postkomunizmu

Zapaść demograficzna w krajach byłego Bloku Wschodniego zaczęła się 
rozwijać w ostatniej dekadzie XX wieku. W 1989 roku w Europie Środkowo-
Wschodniej narodził się postkomunizm, który w kolejnych latach zaczął 
się stopniowo przekształcać w poszczególnych krajach w różne formy 
demokracji liberalnej. Proces przechodzenia państw Bloku Wschodniego od 
komunizmu do postkomunizmu, a następnie od postkomunizmu do demokracji 
nie jest zjawiskiem jednorodnym i dokonuje się z różną intensywnością. 
W konsekwencji można mówić o wielu prędkościach rozwoju tego 
fenomenu.3 

Ciekawym wydarzeniem intelektualnym, analizującym transforma-
cję ustrojową w państwach byłego Bloku Wschodniego i ukazującym jej 
różnorodność, była m.in. międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Po-
st-Communism and Identities: East-European Perspectives”, która została 

3 Por. HOLC, J. P.: Liberalism and the Construction of the Democratic Subject in 
Postcommunism: The Case of Poland. In: „Slavic Review” 56 (1997) 3, s. 401 – 427.

zorganizowana na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech w dniach od 4 do 5 
czerwca 2015 roku. 

Jedną z pierwszych ważnych książek na temat postkomunizmu opubli-
kował w 1997 roku australijsko-brytyjski politolog Leslie Holmes pt. Post-
Communism: An Introduction.4 Ta inspirująca publikacja analizuje aspekty 
pozytywne i negatywne tego fenomenu w wymiarze politycznym, gospodar-
czym i społecznym. Natomiast jednym z niewielu polskich badaczy zjawiska 
postkomunizmu jest znana socjolog Jadwiga Staniszkis, związana od wielu 
lat z Uniwersytetem Warszawskim. W 2001 roku ukazała się jej książka pt. 
Postkomunizm. Próba opisu, która wprowadziła kategorię postkomunizmu do 
domeny publicznej w kraju nad Wisłą.5 

Staniszkis nadała temu pojęciu rangę naukowego konceptu, mogącego 
występować pośród takich kategorii jak totalitaryzm, modernizacja, sekulary-
zacja, globalizacja czy kapitalizm. Rekonstrukcja fenomenu postkomunizmu 
zawarta w tej książce wejdzie najprawdopodobniej do historii nauk spo-
łecznych. Jak zatem zdefiniować postkomunizm? W czym tkwi jego istota? 
W jaki sposób należy dzisiaj analizować to zjawisko? Staniszkis twierdzi, że 
jednym z głównych elementów przejścia od komunizmu do postkomunizmu 
jest radykalna zmiana rozumienia władzy państwowej.

„Jednym z najbardziej fascynujących zjawisk w krajach postkomunistycz-
nych jest szczególne obumieranie państwa. Ów proces obumierania polega 
nie tyle na zaniku formy (bo nawet rejestruje się jej ekspansję), ile na ra-
dykalnej zmianie racjonalności. Mówiąc o zmianie racjonalności mam na 
myśli zmierzch tego, co w dominującej w naukach społecznych, weberowskiej 
koncepcji nowoczesnego państwa stanowiło jego istotę. Chodzi mianowicie 
o kres państwa jako hierarchicznie zorganizowanej struktury procedur zorien-
towanych na interes całości i opartych na jednolitej w swej logice i standar-
dach racjonalności formalnej.”6

W państwach postkomunistycznych instytucje polityczne, typowe dla 
krajów demokratycznych, nie stanowiły przez wiele lat głównych ośrod-
ków sprawowania władzy. W społeczeństwach byłego Bloku Wschodniego 

4 Cf. HOLMES, L.: Post-Communism: An Introduction. Durham: Duke University Press, 
1997.
5 Cf. STANISZKIS, J.: Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2001.
6 STANISZKIS, J.: Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa: 
Instytut Spraw Publicznych, 2000, s. 4.
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dokonała się w pewnym stopniu depolityzacja życia zbiorowego. Głównym 
mechanizmem odpowiedzialnym za obumieranie państwa w tradycyjnym 
rozumieniu w krajach postkomunistycznych jest spuścizna komunizmu oraz 
globalizacja. W przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej nałożyła się 
na to jeszcze integracja ze strukturami Unii Europejskiej, która także – choć 
w odmienny sposób niż dziedzictwo komunistyczne i globalizacja – koroduje 
instytucję państwa terytorialnego. W konsekwencji na terenach byłego Bloku 
Wschodniego powstały w pewnym sensie „państwa pajęczyn”, inaczej „pań-
stwa sieciowe”, w których nie jest możliwa przejrzysta struktura polityczna 
i władza demokratyczna sprawowana centralnie.

Po 1989 roku w krajach postkomunistycznych dokonało się swego rodzaju 
odcentrowienie władzy państwowej. Co to znaczy? Zdaniem Staniszkis poja-
wił się brak wyraźnego centrum, które mogłoby zarządzać całością organizmu 
państwowego. W konsekwencji państwo przestało być ośrodkiem zaufania 
i punktem odniesienia dla decyzji indywidualnych o charakterze społecznym 
czy gospodarczym. Dlatego w krajach byłego Bloku Wschodniego okres 
postkomunizmu łączy się z bardzo wieloma patologiami: narodzinami oli-
garchii, działalnością grup przestępczych w sferze gospodarczej, skandalami 
dotyczącymi reprywatyzacji, brakiem dekomunizacji, rozkradaniem majątku 
narodowego, korupcją, naruszaniem podstawowych zasad sprawiedliwości 
społecznej itp. Patologie postkomunizmu doprowadziły do masowej emigra-
cji, nowych form wykluczenia społecznego, biedy, braku skutecznej polityki 
prorodzinnej i zapaści demograficznej.

Rewolucja seksualna

Drugim ważnym czynnikiem, wpływającym na spadek liczby ludności 
w krajach słowiańskich, są negatywne skutki współczesnej rewolucji 
obyczajowej.7 Państwa znajdujące się po wschodniej stronie żelaznej 
kurtyny nie zostały dotknięte zachodnią rewolucją seksualną w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Cenzura, ograniczone 
możliwości wyjazdów zagranicznych i wiele innych działań podejmowanych 
przez władze w państwach komunistycznych sprawiły, że zachodnie idee 
wyzwolenia seksualnego docierały w ograniczonym stopniu do krajów Bloku 
Wschodniego, w których dominowała filozofia marksistowsko-leninowska. 
Władze na Kremlu czuwały nad tym, aby idee neomarksistowskiej rewolucji 

7 Por. KOBYLIŃSKI, A.: Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie 
małżeństwa i rodziny. In: „Studia Theologica Varsaviensia” 53 (2015) 1, s. 11 – 36.

obyczajowej 1968 roku nie były obecne w domenie publicznej od Berlina 
Wschodniego po Władywostok. 

Głęboka zmiana nastąpiła po 1989 roku, gdy został zburzony Mur Berliń-
ski. Wraz z otwarciem granic zaczęły przenikać do krajów postkomunistycz-
nych m.in. idee rewolucji seksualnej, które wcześniej radykalnie zmieniły 
życie zachodnich społeczeństw. W czym tkwi istota tej rewolucji? Kim byli 
jej główni ideolodzy? Jednym z „ojców założycieli” rewolucji seksualnej 
i ideologiem rewolty studenckiej 1968 roku był filozof i socjolog niemiec-
ko-amerykański żydowskiego pochodzenia Herbert Marcuse (1898 – 1979). 
Marcuse, jako jeden z najbardziej znanych przedstawicieli Szkoły Frankfurc-
kiej, nakreślił w swoich dziełach wizję nowego społeczeństwa, zbudowanego 
na zgliszczach społeczeństwa mieszczańskiego, w którym dokona się rein-
terpretacja tradycyjnej moralności. Jego zdaniem późny kapitalizm, kultura 
masowa, konsumpcjonizm, homogenizacja kultury i infantylizacja komercji 
stworzyły człowieka, którym łatwo manipulować w taki sposób, aby dopaso-
wać jego potrzeby do podaży albo uzależnić od odgórnych ustaleń elity, i to 
bez stosowania przemocy. 

Książka tego autora pt. Eros i cywilizacja z 1955 roku stanowi szeroko za-
krojoną próbę przezwyciężania tez Zygmunta Freuda, który twierdził, że nie 
ma cywilizacji bez represjonowania popędu.8 Marcuse odrzucił ten pogląd. 
Jego zdaniem życie erotyczne może być siłą wyzwalającą i jednoczącą ludzi. 
Na drodze wyzwolenia politycznego i seksualnego można zbudować nowego 
człowieka i nowe społeczeństwo. Rewolucyjne poglądy Marcusego zostały 
przyjęte przez dużą część społeczeństw świata zachodniego. Doprowadziło to 
do gwałtownej sekularyzacji i odrzucenia tradycyjnej moralności.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Marcuse rozwijał w swoich książkach 
i artykułach ideę rewolucji seksualnej Wilhelma Reicha (1897 – 1957). Ten 
austriacko-żydowski psychoanalityk urodził się niedaleko Drohobycza. Pod 
koniec swego życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych, natomiast w latach 
dwudziestych XX wieku rozwijał komunizm w Rosji Sowieckiej. Reich twier-
dził, że podstawowym i niezbędnym warunkiem stworzenia społeczeństwa 
komunistycznego jest przeprowadzenie rewolucji seksualnej, która powinna 
objąć przede wszystkim młodzież.

Współczesna niemiecka socjolog Gabriele Kuby podkreśla, że obecnie 
globalna rewolucja seksualna, propagowana m.in. przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych i Unię Europejską, wkradła się do polityki, instytucji 

8 Por. MARCUSE, H.: Eros i cywilizacja, tłum. H. Jankowska, A. Pawelski. Warszawa: 
Wydawnictwo Literackie Muza, 1998.
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władzy i placówek oświatowych.9 Za plecami opinii publicznej zrodził się 
z niej ogromny program przekształcenia społeczeństwa, który burzy podsta-
wy demokracji i przybiera coraz bardziej totalitarny kształt. 

Rewolucja obyczajowa w krajach postkomunistycznych ma szczególnie 
negatywny wpływ na demografię. Nowe podejście do małżeństwa, rodziny 
i etyki seksualnej wpływa na spadek poziomu dzietności. Jedną z konsekwen-
cji nowych trendów kulturowych w krajach słowiańskich jest łatwy dostęp 
do różnych form „antykoncepcji awaryjnej” i aborcji chemicznej. Wprowa-
dzenie do aptek w tych krajach tabletek „dzień później” i „pięć dni później” 
właściwie nie zostało zauważone przez kościoły, organizacje społeczne, dużą 
część mediów. Niestety, rozwój Internetu ułatwia dzisiaj dostęp do różnego 
rodzaju preparatów medycznych. Umożliwia w pewien sposób wolną aborcję 
chemiczną dla wszystkich w wymiarze globalnym.

Podsumowanie

Kraje słowiańskie potrzebują obecnie rzetelnych diagnoz demograficznych 
i zdecydowanych działań ukierunkowanych na budzenie adekwatnej 
świadomości społecznej. Zapaść demograficzna w tym regionie Europy 
ma także poważne konsekwencje w wymiarze geopolitycznym. Trudno 
powiedzieć, czy w najbliższych dziesięcioleciach zostanie zahamowany 
proces wymierania narodów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią. 
Jeśli kraje słowiańskie chcą uniknąć samozagłady biologicznej, muszą jak 
najszybciej wprowadzić odpowiednie programy dotyczące pomocy społecznej, 
edukacji, polityki prorodzinnej, migracji, ubezpieczeń społecznych itp. 

Proces starzenia się społeczeństw w tym regionie Europy niesie ze sobą 
wiele poważnych konsekwencji, związanych m.in. z koniecznością tworzenia 
nowych form opieki nad osobami w podeszłym wieku i reformą systemów 
emerytalnych. Stabilne i sprawiedliwe systemy emerytalne są jednym z fila-
rów ładu społecznego w każdym państwie i przejawem dojrzałej demokracji. 
Także kraje słowiańskie potrzebują w tej materii nie tyle działań doraźnych 
i wymuszonych potrzebą chwili, co rozwiązań systemowych, które zabezpie-
czą milionom ludzi bezpieczną oraz godziwą starość. Bez przezwyciężenia 
kryzysu demograficznego i wyraźnego zwiększenia liczby rodzących się 
dzieci nie ma szansy na bezpieczną przyszłość rent i emerytur.

9 Por. KUBY, G.: Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. 
Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2013.
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S U M M A R Y
Will the Slavs Cease to Exist? Philosophical and Demographic Aspects of Post-

communism in Central and Eastern Europe 
The main aim of the article is to analyze some aspects of the transition from com-
munism to post-communism and liberal democracy in the countries of Central and 
Eastern Europe. Unfortunately, one of the very negative elements of this process is 
a deep demographic crisis in these states. Perhaps in the future some Slavic countries 
will disappear from the world map because of this crisis. Unfortunately, in the process 
of transition from post-communism to liberal democracy in this region of Europe, 
a very small role was played by the category of solidarity as an important virtue of 
social life.
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Sloboda v oblaku učenej nevedomosti; reflexia slobody 
v diele Karola Tarnowského.

PAV O L D A N C Á K

Úvod

Fenomenologické myslenie profesora Karola Tarnowského je v prvom rade 
zamerané na hlbšie filozofické poznanie viery a Boha, ale zároveň sa pýta aj 
na človeka a jeho slobodu. Jeho bádateľské úsilie prispieva k prijatiu ľudskej 
situovanosti vo svete, v ktorom nám nie je súdené poznať vecí definitívne 
vyčerpávajúcim spôsobom. Uvažovanie o najvšeobecnejšom súcne privádza 
filozofiu k hraniciam jej možností. Krakovský filozof zdôrazňuje, že: „rozumu 
hľadajúcemu nespochybniteľnú zrejmosť sa musí konečná skutočnosť javiť 
skôr ako priepasť než ako základ, skôr Abgrund ako Grund“.1 Cieľom prí-
spevku je reflexia slobody v diele Karola Tarnowského z hľadiska povedomia 
o obmedzenosti ľudských poznávacích možností. 

V súčasnom myslení o Bohu častokrát zaznievajú radikálne tvrdenia 
o jeho skrytosti, zatmení či neprítomnosti, ktoré sa odvolávajú na transcen-
denciu Boha vzhľadom na naše možností poznania. Toto tvrdenie nie je nie-
čím novým, ale predstavuje najstaršiu súčasť filozofického aj teologického 
myslenia o Bohu. Potvrdzuje to Sväté písmo „Boha nikto nikdy nevidel“ (Jn 
1, 18), ale aj skúsenosť mystikov, čo však neznamená, že Boh nie je v žiad-
nom zmysle uchopiteľný. Ak by to tak bolo, tak by sa pojem Boha vôbec nedal 
vytvoriť. Znamená to však, že bez ohľadu na kvalitu a stupeň nášho intelek-
tuálneho vybavenia a hĺbku našich skúseností, nie sme v stave v zvyčajnom 
slova zmysle dokázať jestvovanie Boha, ale ani pochopiť kým je. Môžeme len 
istým spôsobom „tušiť”, že svet aj my samotní sme závislí od mocnej tran-
scendencie. Boh je niekým radikálne iným od všetkého čo môžeme doslovne 
zbadať alebo myslieť.2 Ak by sme ho mohli postrehnúť našimi poznávacími 
schopnosťami, znamenalo by to, že je v jednom rade s inými materiálnymi 
skutočnosťami, ktoré naše poznávacie schopnosti registrujú priamo alebo za 
pomoci náradí a prístrojov. 

1 TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, 2009, s. 88.
2 Porov. REMBIERZ, M.: Religia i teologia jako kontext uprawiania filozofii. In: DRONZEK, 
J. (Ed.): Boh vo filozofii 20. storočia. Košice: KU TF, 2008, s. 124 – 140.
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Karol Tarnowski vo svojich dielach pozorne sleduje údel pojmu boh v eu-
rópskej filozofickej a teologickej tradícii. Vychádza z antickej tradície a kres-
ťanstva, pozná substančnú metafyziku aj teológiu, ale zároveň sa od substanč-
ného myslenia odvracia a za pomoci fenomenologického skúmania namiesto 
substančného vysvetlenia oceňuje dialektické, pričom neodmieta transcen-
dentnú skrytosť Boha, ako to kedysi vo svojom imanentistickom systéme 
urobil Hegel. Uvažovanie o Bohu v reflexiách Marcela, Naberta a Heideggera 
charakterizuje ako svedectvo o napĺňaní túžby človeka po čistote, kráse, láske 
a Bohu.3 Profesor Tarnowski analyzuje koncepty transcendencie, absolútna 
aj rôzne pokusy o pomenovanie nevysloviteľného a zároveň v kontexte apo-
fatickej teológie upozorňuje na pokušenie „uzatvoriť“ Boha v pojme, čo má 
významný dopad na chápanie človeka a jeho slobody.4 Zvlášť významné je 
to v kresťanskom myslení, ktoré postuluje, že Boh stvoril človeka ako slobod-
nú bytosť. Samozrejme to neznamená, že na človeka nepôsobia vplyvy, ktoré 
zasahujú do jeho rozhodovania a konania, ale sloboda je podstatným znakom, 
ktorým sa človek odlišuje od ostatného stvorenstva. 

V oblaku učenej nevedomosti

Apofatické myslenie vyjadruje nedostatočnosť poznávacích schopností člove-
ka a zmysel nehodnosti a konečnosti človeka pred neopísateľnou Božou sku-
točnosťou, ktorá sa predstavuje ako “úžasné tajomstvo”, obklopené závojom 
bázne, z čoho vyplýva zmysel pre vďaku a pokoru. Je to vyjadrené v mnohých 
jazykových apofatických formulách v teologických a filozofických textoch, 
ale na kresťanskom Východe aj v úcte k svätyni, ktorá je oddelená a zahalená. 
Apofáza predstavuje tzv. druhý krok rozprávania o Bohu, kde na základe ne-
gatívnych výpovedí je odhaľovaná nedostatočnosť katafatických opisov Boha. 
Samozrejme, ani negatívna cesta nie je absolútnou a definitívnou výpoveďou 
o Bohu, ale má svoju významnú výpovednú hodnotu. Je cestou mystikov. Pre 
mystiku je príznačné napätie medzi skúsenosťou a jej vyjadrením (apofáza). 
Zdá sa, že mlčanie je jediným adekvátnym výrazovým prostriedkom mysti-
kov. Reč zlyháva pri popise neintencionálnej (bezobsažnej) skúsenosti. Nega-
tívna cesta (via negativa) je výstupom mysle ponad všetky pojmy a obrazy, 
je svedectvom o prekročení predmetnosti a predstavuje významnú prevenciu 
deviácii pri tvorbe pojmu „boh“. 

3 Porov. TARNOWSKI, K.: Bóg i fenomenológia. Tarnów: Biblos, 2000, s. 14.
4 Porov.TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, 2009, s. 41. 

V uvedenom kontexte pristupuje Karol Tarnowski k filozofickej reflexii 
slobody vo viacerých článkoch, prednáškach a monografiách.5 Problém 
slobody, rozvažovaný v širokom kontexte sebarealizácie človeka, je nielen 
intelektuálnou výzvou, ale patrí medzi najvýznamnejšie ľudské existenciálne 
skúseností. Riešenie otázok týkajúcich sa slobody a sebarealizácie človeka 
odkazuje na filozoficko-antropologické poňatie subjektivity osoby. 

Apofatický spôsob uvažovania u Tarnowského spresňuje chápanie situ-
ácie človeka: „Z jednej strany (...) Ja je pre seba zjavné, prítomné, teda že 
disponuje istým elementárnym pociťovaním seba. Na druhej strane, to pociťo-
vanie seba je mysliace, pýtajúce, a neisté nielen čo sa týka najbližších chvíľ, 
ale aj čo sa týka celého časopriestoru života.“6 Disproporcia medzi pocitom 
vlastnej hodnoty a neistotou v tom ako tu hodnotu chrániť a zveľaďovať, je 
„bolestným odkázaním na zásadnú nejasnosť toho, čo by malo byť `na mieru` 
nevyčerpanej otvorenosti Ja“. 7 K. Mech upozorňuje, že napätie medzi mo-
jou nádejou na dobro a jeho nejasnosťou zásadne problematizuje možnosť byť 
sebou.8 Ja „sa cíti vhodené do situácie fundamentálnej a mnohorozmernej 
nejasnosti, ktorá je zároveň zdrojom tvorivosti aj trápenia“.9 Aby dobro a za 
ním stojaca hierarchia hodnôt boli určené, je potrebný výber, v ktorom je ob-
siahnutá dramatická osamelosť, nejasnosť poznania, ale aj nádej. „Pýtajúcim 
sa je stále individuálne Ja (...) ktoré znepokojuje jeho vlastná situácia-vo-sve-
te. Ja ako konkrétny nachádzam seba v istej základnej existenciálnej situácii, 
s ktorou chcem, ale aj musím niečo urobiť. Stojím pred takou situáciou, ktorá 
si vyžaduje istý aktívny postoj, životnú orientáciu a myslenie“.10

Slobode už bolo venované veľa pozornosti, no napriek tomu stále máme 
pocit, že stojíme pred záhadou a nevieme vyčerpávajúco objasniť jej podstatu. 
Uvedomujeme si našu pozíciu učenej nevedomosti. Tarnowski reflektuje, že 
prirodzenosť tesných väzieb medzi človekom a slobodou nie je jasná, ale je 
presvedčený, že sloboda je podmienkou ľudskej dôstojnosti, že bez slobody 
niet ľudskosti, čo J. Tischner zvýrazňuje tvrdením, že „len slobodný človek 

5 Zatiaľ posledným dielom K. Tarnowského je kniha s názvom: „W mroku uczonej niewiedzy“. 
6 TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, s. 61.
7 TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, s. 62.
8 Porov. MECH, K.: Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu. In: GOMUŁKA, J., 
TARNOWSKI, K., WORKOWSKI, A. (Eds.): Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. 
Kraków: UPJPII WN, 2014, s. 369 – 396. 
9 TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, s. 59.
10 TARNOWSKI, K.: Tropy myślenia religijnego. Kraków: IMJT, s. 60.
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skutočne je“.11 Tarnowského záujem o človeka a jeho slobodu nevyplýva 
len z exaktných vedeckých záujmov, ale aj z autentickej starostlivosti o život 
človeka. Krakovský filozof konštatuje, že slobodné ľudské konanie má dnes 
efektívny dosah na celú Zem a v kontexte skúsenosti so svetovými vojnami, 
vyhladzovacími tábormi, teroristickými akciami a v konfrontácii s možnosťou 
nukleárnej a ekologickej katastrofy, človek na prelome tisícročí trpí stratou 
nádeje.12 Józef Tischner, priateľ a filozofický spolupútnik Karola Tarnowské-
ho, dodáva, že: „Je ťažké byť liberálom v časoch, v ktorých nevieme, čo je 
sloboda.“13 

Z textov, ale aj zo seminárov a z diskusií s prof. Karolom Tarnowským 
je zrejmé, že problémom slobody sa zaoberal s plným, priam bytostným na-
sadením. Problematika slobody v jeho filozofii má centrálne postavenie, lebo 
uvažovanie o viere a náboženstve sa nemôže zaobísť bez takého podstatného, 
pôvodného, nezvratného a neodstrániteľného atribútu človeka, ako je práve 
sloboda. Tarnowski je presvedčený, že sloboda je človeku do takej miery by-
tostne vlastná, že ak ju popierame, tak ju popierame len teoreticky, nakoľko 
aj samotné popieranie je prejavom či dôsledkom slobody. Každodenný život 
človeka a jeho komunikácia s inými ľuďmi je podstatne určovaná vzťahmi, 
ktoré predpokladajú slobodu. Dobro a zlo, právo a neprávo, odmena a trest 
ako aj ďalšie fundamentálne kategórie sociálneho života by boli nezmyselné, 
keby ľudia nepochopili ich základ zakotvený v slobode.14 

K. Tarnowski vo svojej filozofickej reflexii osciluje medzi J. Tischnerom 
a K. Wojtylom. Upozorňuje, že sloboda voľby paradoxne popri slobode obsa-
huje aj nutnosť. Odvolávajúc sa na M. Heideggera, hovorí o možnosti abso-
lútnej nemožnosti. Sme situovaní, vrhnutí, vhodení do sveta, ale vôbec sme sa 
o to nepričinili. Sloboda je tak od začiatku ontolologicky ohraničená faktom 
samotnej slobody.15 Tvrdí, že jestvuje niečo ako vzor alebo miera slobody. 
Sloboda je hodnotou a zároveň je podmienkou možnosti poznania akých-
koľvek iných hodnôt. Je hodnotou, ktorú je potrebné vedieť dobre využívať 
a vďaka nej vedieť slúžiť iným. Je „moja“ ale zároveň je „pre niečo“ alebo 
„pre niekoho“. Človek sa kontinuálne vzťahuje k voľajakým konkrétnym situ-
áciam a prostredníctvom nich k hodnotám a cieľom. Ale sloboda prekračuje aj 

11 TISCHNER, J.: Nieszczęsny dar wolności. Kraków: ZNAK, 1996, s. 13.
12 Porov. TARNOWSKI, K.: Ziemie obiecana, ziemia odmówiona. In : ZUZIAK, W. (Ed.) 
Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera Kraków 2001, s. 129-143.
13 TISCHNER, J.: Etika solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków: ZNAK 2005, s. 181.
14 Porov. TARNOWSKI, K.: Czlowiek i Transcendencja. Krakow: Znak, 1995, s. 91.
15 Porov. TARNOWSKI, K.: Pragnenie metafyziczne. Kraków: ZNAK, 2017, s. 32 -33.

tie rozmanité ciele. Je niečo iné uznať, že život človeka má určité pevné body 
a určitú mieru a niečo iné je tvrdiť, že táto miera je absolútna do takého stupňa, 
že automaticky reguluje ľudskú slobodu. Takto to nie je. Súhlasí s Kierkegaar-
dom, že človek ako podstata stále slobodná musí stále nanovo odhaľovať, čo 
má vlastne robiť v danej chvíli. Preto etický život je mierou ľudskej slobody, 
ale nie definitívne. Avšak spôsob priebehu života na etickej úrovni má pre 
slobodu kľúčový význam. Samozrejme, tu do hry vstupuje komplikovaná sieť 
povinností. Ľudia často rezignujú z voľajakých veľmi dôležitých hodnôt, aby 
mohli rozvíjať voľajaké iné. Vtedy sa objavuje otázka, či robia dobre, či si 
skutočne slobodne vyberajú.16 Tarnowski odmieta determinizmus, lebo aj keď 
je naše konanie ovplyvňované rôznymi faktormi, predsa ich absolutizovanie 
by viedlo k spochybneniu slobodnej vôle, čo v konečnom dôsledku by viedlo 
k spochybneniu mravnej zodpovednosti človeka za svoje konanie.17 Nadvä-
zujúc na Tischnera zdôrazňuje, že vďaka slobode človek vstupuje do oblasti 
dobra a zla, privlastňuje si dobro aj zlo, ale aj seba priraďuje dobru alebo zlu. 
Svet hodnôt vyznačuje hranice našej slobode: „Nie sme bezhranične slobodní. 
Sme slobodní voči dobru a zlu, z toho vykonávame odpočet.“18 Každý akt voľ-
by medzi dobrom a zlom, medzi nižšou alebo vyššou hodnotou na nás vplýva 
a tvorí náš charakter. Keďže je to voľba dobra, tak sme na ceste k oslobodeniu, 
nakoľko „oslobodenie je oslobodením od toho, čo zotročuje. A čo zotroču-
je? Zotročuje zlo“19 - ono stojí ako prekážka na našej ceste k šťastiu i spáse. 
„Mnoho v tomto živote musíme. Ale nemusíme konať zlo.“20 Sloboda je silou, 
ktorá dáva nádej, lebo vďaka slobode človek nikdy nie je celkom porazený. 
Vždy môže povstať z pádu, z priepasti beznádejného zúfalstva. Sloboda zostá-
va najužšie zviazaná s dobrom; tento vzťah sa odohráva predovšetkým vnútri 
človeka. Aby bol konkrétny človek dobrý, nemôže nechcieť byť dobrý. Avšak 
chcenie dobra musí byť slobodné. Sloboda vyjadruje a osvojuje dobro. Dobro 
nemôže jestvovať len samou silou nutnosti, musí byť vybrané a potvrdené slo-
bodnou voľbou, výberom uvedomelého subjektu. „Dobro, aby bolo dobrom, 
musí samo ‚chcieť byť dobrom‘. Podobne so zlom: aj ono, aby bolo zlom, musí 
chcieť byť zlom.“21 Zlo, v protiklade k dobru, je v sebe samom ujarmením, je 

16 Porov. TARNOWSKI, K.: Usłyszeć niewidzialne. Kraków: IMJT, 2005, s. 112.
17 Porov. TARNOWSKI, K.: Pragnenie metafyziczne. Kraków: ZNAK, 2017, s. 51.
18 TISCHNER, J.: Pomoc w rachunku sumieniea. Kraków: ZNAK, 2000, s. 9.
19 TISCHNER, J.: Wolność w modlitwie o wolność, „Znak“ 461 (10), 1993, s. 5.
20 TISCHNER, J.: Pomoc w rachunku sumieniea. Kraków: ZNAK, 2000, s. 42-43.
21 TISCHNER, J.: Spór o istnienie człowieka. Kraków: ZNAK, 1998, s. 317.
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totiž spútané s nenávisťou. Zlo je deštruktívne pre vývoj človeka. Pre Tar-
nowského zlo ako aj dobro sú hodnotami, ktoré predstavujú vonkajšie ciele. 
Človek „túži“ po dobre alebo po zle a tak si „privlastňuje“22 hodnotu, ktorá 
mu bola daná na výber. Takto má podiel na dobre alebo zle.23 Človek realizuje 
svoju slobodu v odpovedi na výzvu hodnôt, zadosť činí nádeji, ktorá sa obja-
vila pri stretnutí s druhým človekom.24 Akosť tejto odpovede rozhoduje o tom, 
kým človek vlastne je: „V závislosti od toho, ako odpovie na výzvu, môžeme 
o ňom povedať: je to zradca, alebo je to svätý.“25

Každý musí svojim spôsobom rozpoznať pravdu. Etický život spočíva 
medzi iným na schopnosti byť v pravde, ale ide aj o vzťah k dobru. Vzťah 
k pravde je však úplne kľúčový. Nemožno mať vzťah k dobru nehľadajúc 
pravdu o tom, čo je dobro v danom momente a čo ja s tým urobím. Odvo-
lávajúc sa na Wojtylu tvrdí, že vzťah k pravde vo všeobecnosti je tým, čo 
rozhoduje o človečenstvu.26 Podľa K. Wojtylu sloboda sa môže uskutočňovať 
iba v priestore pravdy, nakoľko je podriadená pravde.27 „Podstatný dôvod 
voľby, ale aj samotnej schopnosti voliť, nemôže byť nič iné ako svojský vzťah 
k pravde, ktorý vniká do intencionality chcenia a tvorí akoby jeho vnútorný 
základ. Voliť – neznamená len nasmerovať sa k jednej hodnote spomedzi iných 
(to by bolo čisto „materiálne“ chápanie voľby). Voliť – znamená predovšet-
kým rozhodovať o predmetoch, ktoré sú vôli predstavené v intencionálnom 
poriadku na princípe určitej pravdy.“28 Fakt, že v ľudskej vôli jestvuje vzťah 
k pravde a vnútorná závislosť od nej, nachádza potvrdenie v jednom z najuni-
verzálnejších a centrálnych skúseností človeka - skúsenosť viny, o čom 
svedčia aj veľké mýty v dejinách ľudstva. Podmienkou ozajstnej slobody je 
teda zreteľný vzťah k pravde, ktorý je však dynamickej povahy. Pravda je 
niečo k čomu smerujeme spolu s partnerom v dialógu a čo nás pohýna k cieľu. 
Podľa K. Tarnowského pravda je „regulatívna idea“ ktorá vyzýva ako hodnota 
a teleos, ale zároveň sa skrýva; preto nikdy nemôže byť úplne identifikovaná 
s jej provizórnymi formuláciami. Pravda nie je len to, k čomu smerujeme, ale 

22 Porov. TISCHNER, J.: Spór o istnienie człowieka. Kraków: ZNAK, 1998, s. 305.
23 Porov. TISCHNER, J.: Spór o istnienie człowieka. Kraków: ZNAK, 1998, s. 308.
24 TARNOWSKI, K.: Usłyszeć niewidzialne. Kraków: IMJT, 2005, s. 119
25 TISCHNER, J.: Etyka wartości i nadziei. In : Wobec wartości, Poznań 1982, s. 93.
26 Porov. TARNOWSKI, K.: Pragnenie metafyziczne. Kraków: ZNAK, 2017, s. 131.
27 Porov. WOJTYŁA, K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin : TN KUL, 
1994, s. 189.
28 WOJTYŁA, K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL, 1994, 
s.183.

je aj to, čo nás očakáva a čo je voľajako pred nami, čo len poznávame, ale ešte 
nepoznáme.29

V spoločenstve s druhými

Úlohou filozofickej reflexie slobody je nasmerovanie človeka k dialógu s iný-
mi ľuďmi, filozofickými koncepciami a kultúrnymi kruhmi. Zároveň však 
musí mať odvahu ponúknuť vlastnú víziu a priznať svoje prepojenie s voľaja-
kou filozofickou alebo náboženskou tradíciou. 

Aproximatívny charakter nášho poznania spôsobuje, že slobode nerozu-
mieme, resp. pod slobodou si každý predstavuje niečo iné. Sloboda nie je 
individualistická svôjvoľa, ale je to príležitosť k participácii, nakoľko sloboda 
je možná len v spoločnosti iných.30 J. Sokol zdôrazňuje, že sloboda má vzá-
jomnú povahu a nemá zmysel klásť otázku, či bol Robinson Crusoe na ostrove 
slobodný.31 

Sloboda podľa Tarnowského sa odvíja od reflexie „ja“, ale hneď je slo-
bodou pre iného.32 Druhý nie je pre človeka peklom, ako tvrdil Sartre, lebo 
stretnutie s druhým je výzvou pre naplnenie a rozvinutie slobody. Odpoveď 
na túto výzvu umožňuje slobode stať sa zrelou a zodpovednou slobodou. Pri 
nadviazaní autentického kontaktu s druhým, ľudské „ja“ sa musí očistiť od 
všetkého, čo nie je hodné človečenstva – musí vojsť do seba, aby tam našlo 
istotu schopnú vstúpiť do oslobodzujúcej komunikácie, ktorej podstatou je 
reflektovanie slobody druhého.33 „Kto pohŕda slobodu druhého, rovnako po-
hŕda vlastnou slobodou.“34 Tischner zdôrazňuje, že: „(…)ide o tesné spojenie 
medzi skúsenosťou slobody a skúsenosťou druhého človeka“,35 že bez stretnu-
tia druhého, ktorý nás obdaruje svojou slobodou, by toto odhalenie slobody 
vo všeobecnosti nebolo možné: „Sloboda nevchádza do človeka po prečítaní 

29 Porov. TARNOWSKI, K.: Usłyszeć niewidzialne. Kraków: IMJT, 2005, s. 156 – 157
30 Porov. TARNOWSKI, K.: Usłyszeć niewidzialne. Kraków: IMJT, 2005, s. s 62
31 Porov. SOKOL, J.: Vzdělaní lidé si musí hledět své svobody. In: National Geographic Česko. 
[online] 2013. [07.10.2018]. Dostupné na internete https://www.national-geographic.cz/clanky/
vzdelani-lide-si-musi-hledet-sve-svobody-rika-filozof%25c2%25a0jan-sokol-host-pristiho-
science-cafe.html
32 Porov. TARNOWSKI, K.: Wiara i myślenie. Kraków: ZNAK, 1999, s. 35 – 38.
33 Porov. TISCHNER, J.: Polski mlyn, Kraków: Nasza Przeszłość, 1991, s. 254 – 255.
34 TISCHNER, J.: Nieszczęsny dar wolności Kraków: ZNAK, 1996, s. 11.
35 TISCHNER, J.: Wezwani do wolności, „Znak“, 362 (1) 1985, s. 205.
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kníh. Sloboda prichádza po stretnutí druhého slobodného človeka.“36 Sloboda 
nemôže spočívať v nezávislosti, lebo by zostala prázdna a nevyužitá37 a „patrí 
k takým hodnotám, o ktoré sa musíme deliť s inými. Zavŕšením slobody je 
My“.38 

Človek bez uvedomenia si existencie druhého človeka, by nemohol mať 
istotu o tom kto je, nenašiel by celú pravdu o svojej existencii a neobjavil by 
ani rozsah celej svojej dramatickej zodpovednosti za svoju existenciu aj za 
existenciu iných.39 „Zo skúsenosťou druhého človeka cez prizmu hodnoty sa 
nerozlučne spája prežitie akejsi nádeje. Stále je tak, že alebo ja odporúčam 
druhému akúsi hodnotu k realizácii a mám nádej, že druhý prijme moju pro-
pozíciu, alebo druhý odporúča mne niečo podobné, živiac voči mne podobnú 
nádej.“40 

Záver

Sloboda nie je matematický pojem, ktorý by bolo možné definovať. Tarnowski 
reflektuje problém slobody ako podstatný znak človeka v širokom kontexte 
jeho sebarealizácie. Pre krakovského mysliteľa otázka slobody nie je len inte-
lektuálnou výzvou, ale považuje ju za najvýznamnejšiu ľudskú existenciálnu 
skúsenosť. Uznáva slobodu ako základný atribút ľudskej subjektivity, ktorý 
je súčasťou veľmi zložitej štruktúry a napriek neistote v poznaní podstaty 
slobody poníma slobodu ako základ ľudskej sebarealizácie.
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S U M M A R Y 
According to Karol Tarnowski, the fundamental prerequisite for thinking about 
freedom is to respect the situation in which human exists. The role of philosophical 
reflection on freedom is to direct a man to dialogue with other people, philosophical 
concepts and cultural circles. At the same time, however, he must have the courage 
to offer his own vision and to admit his connection with a philosophical or religious 
tradition.

Prawda jako warunek wolności w filozofii  
Tadeusza Stycznia

A N D R Z E J  WA L E S Z C Z Y Ń S K I

Wprowadzenie 

Podejmując temat wolności w krajach słowiańskich w dwudziestym wieku, 
nie można przejść obojętnie wobec wydarzeń historycznych, które zdomino-
wały ten okres. Dwie światowe wojny wywarły nieodwracalny wpływ nie 
tylko na życiowe losy poszczególnych ludzi, ale także na sposób myślenia 
o człowieku, wolności i prawdzie. Refleksja filozoficzna nad kondycją ludzką 
nie mogła być obojętna wobec traumatycznych wydarzeń pierwszej połowy 
dwudziestego wieku. Nurtujące ludzkość pytania doczekały się rożnych filo-
zoficznych odpowiedzi na te ciężkie dla Europy doświadczenia. Spoglądając 
na filozoficzny dorobek tego okresu nie sposób nie zwrócić uwagę na taką 
postaci jak Martin Heidegger, na twórczość Lwa Szestowa czy na materialną 
etykę wartości Maxa Schelera. Swoich odpowiedzi dotyczących aktualnego 
stanu ówczesny człowiek udzielali również myśliciele – egzystencjaliści: 
Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, czy Mikołaj 
Bierdiajew. Natomiast spotkanie z Innym było szczególnie istotne dla Martina 
Bubera, a po II wojnie światowej, jednak już w zupełnie innym wymiarze 
również dla Emmanuela Levinasa. 

Wspomniani powyżej filozofowie zmagali się od strony teoretycznej z tru-
dami ludzkiej egzystencji głównie w pierwszej połowie XX wieku. Jednak II 
wojna światowa i okres tzw. „zimnej wojny”, który po niej nastał, drastycznie 
podzielił europejskie narody. Rzeczywistość obywateli zachodniej Europy 
radykalnie różniła się od sytuacji, w której znaleźli się przedstawiciele na-
rodów słowiańskich zamieszkujących środkową i wschodnią Europę. Czesi, 
Słowacy i Polacy stali się zakładnikami ideologii komunistycznej, która wy-
warła znaczący wpływ na ich postrzeganie wolności, ale również na sposoby 
poszukiwania prawdy. Również w Polsce w okresie komunizmu (realnego 
socjalizmu), gdy media były zdominowane przez totalitarne władze, a dostęp 
do informacji był ograniczony, niektórzy filozofowie poszukiwali odpowie-
dzi na trudne pytania dotyczące wolności. Jedną z takich znaczących postaci 
był ks. profesor Tadeusz Styczeń, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu 
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Lubelskiego. W swoich dociekaniach filozoficznych znaczącą uwagę poświę-
cił wolności człowieka – człowieka ciemiężonego przez system totalitarny.

Wolność w czasach komunizmu

W komunistycznej Polsce uchwałą Rady Państwa na wniosek 
pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, którym była Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego w dniu 13 grudnia 1981 roku na terenie całej 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. Był to początek 
okresu szczególnej represji wobec działaczy opozycyjnych, a w szczególności 
sympatyków i członków NSZZ „Solidarność”. To właśnie represje 
wymierzone w działaczy związkowych stały się przyczyną napisania przez ks. 
prof. Tadeusza Stycznia już 10 stycznia 1982 roku listu do Przewodniczącego 
WRON gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W liście tym Styczeń wyraził swój 
sprzeciw wobec praktyk służb bezpieczeństwa skierowanych do członków 
opozycyjnego związku zawodowego. Polegały one na wymuszaniu przez 
funkcjonariuszy reprezentujących organa PRL, składania nieprawdziwych 
pisemnych oświadczeń, tzw. lojalek, które stanowiły, w opinii Stycznia, 
gwałt zadawany sumieniu. Należy wyraźnie podkreślić, że list stanowi formę 
obywatelskiego sprzeciwu wobec „formy najbardziej brutalnego aktu agresji 
– jak określał go Styczeń – na wewnętrzny stosunek człowieka do prawdy 
swych przekonań, czyli jako aktu łamania sumień, aktu stanowiącego zamach 
na podmiotowość człowieka, decydującego o jego ludzkiej tożsamości, 
jego osobowej godności”.1 Warto podkreślić, że list ten powstał w Polsce 
w czasach komunistycznych, w których jakiekolwiek standardy demokracji 
stanowiły bardziej senną mrzonkę niż ideał realny do wprowadzenia w życie. 

List Stycznia do gen. Jaruzelskiego w niniejszym artykule stanowi punkt 
wyjścia do podjęcia tematu wolności w krajach słowiańskich w drugiej poło-
wie XX wieku. Dla tych narodów w tej części Europy okres komunizmu był 
trudnym czasem. Mówienie o wolności w tamtym okresie jest o tyle skompli-
kowane, że dotyczy nie tylko sfery teoretycznej i pewnych ideałów. Wyma-
gało również uzgodnienia ich praktycznej realizacji w bardzo trudnej sytuacji 
politycznej, społecznej i gospodarczej. Przełamanie tych skomplikowanych 
problemów mogło nastąpić na płaszczyźnie refleksji filozoficznej. Dla naszej 
współczesnej refleksji nad tamtymi czasami istotne może okazać się to, czy 
wolność była postrzegana autonomicznie, czy w relacji do innych ideałów lub 

1 STYCZEŃ, T.: List do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, premiera PRL, In: WIERZBICKI, A. 
(ed.): Tenże, Człowiek darem, t.5. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014, ss. 443 – 445. 

wartości. Dodatkowe pytania, które moglibyśmy obecnie postawić, mogłyby 
dotyczyć tego: Jakie znaczenie w kształtowaniu się tożsamości człowieka 
i obywatela odgrywała wolność, w sytuacji presji państwowej wspieranej 
ideologią realnego socjalizmu? Czy istniejące tradycje filozoficzne mogły po-
móc w zrozumieniu wolności w ramach specyfiki słowiańskiego przeżywania 
komunizmu drugiej połowy XX wieku? Interesować nas będzie to, jak z tymi 
pytaniami radził sobie świadek i uczestnik tamtych wydarzeń a zarazem etyk 
ks. prof. T. Styczeń. 

Tadeusza Stycznia rozumienie wolności 

Tadeusz Styczeń swoim listem do ówczesnego premiera PRL gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego pokazał, że prezentowana przez niego postawa moralna i głoszone 
przez niego stanowisko etyczne nie tylko istnieją na papierze, ale również mają 
swój wymiar indywidualny i społeczny. Szczególnie istotna w tym względzie 
była dla Stycznia zależność między prawdą a wolnością, której poświęcił 
znaczną uwagę w swojej pracy naukowej. W drugim okresie swojej twórczości 
na pierwszy plan wysunął zagadnienie prawdy, które w istotny sposób jest 
połączone z kwestiami odnoszącymi się do wolności. Dlatego słusznie zauważa 
Kazimierz Krajewski, że personalizm Tadeusza Stycznia należy określić jako 
personalizm „werytatywny” (od łac. veritas – prawda). 2 

W swoich dociekaniach filozoficznych Styczeń bardzo chętnie odwołuje 
się do postaci ateńskiego filozofa. Za taki przykład może posłużyć sytuacja, 
która jest przedstawiona w Obronie Sokratesa. Sposób jej analizy można 
odnieść do sytuacji polskich związkowców, a także samego Stycznia. Dyle-
mat, przed którym został postawiony Sokrates – uciec z więzienia, czy w nim 
pozostać – nie różni się w swej istocie od dylematu działacza związkowego 
stojącego przed decyzją, czy podpisać „lojalkę” wobec totalitarnego systemu, 
czy też nie, a także od decyzji samego Stycznia dotyczącej chwycenia za pióro 
i napisania listu do Jaruzelskiego. Z perspektywy Platona, który przemawia 
ustami Kritona, wybór może być tylko jeden. Szansa ucieczki stanowi jedy-
ne słuszne rozwiązanie. Jak dobrze wiemy, Sokrates jest innego zdania. Dla 
niego, jak postrzega całą sytuacje Styczeń, potajemne opuszczenie więzienia 
stanowiłoby przekroczenie granicy między wolnością w prawdzie a wolnością 
w nieprawdzie. Dla Stycznia wybór nieprawdy stanowi akt samozakłamania 
i samozniewolenia, a oba akty same w sobie zaprzeczają wolności. Okazuje 

2 KRAJEWSKI, K.: Wprowadzenie do tomu czwartego Dzieł zebranych ks. Tadeusza Stycznia. 
In: STYCZEŃ, T., Wolność w prawdzie, (ed.) KRAJEWSKI, K., t.4, Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL, 2013, ss. 7 – 9.
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się, że w interpretacji Stycznia najistotniejsze w całej sytuacji jest uchwyce-
nie zgodności jaka następuje między tym, co Sokrates głosił, a tym jak żyje. 
Dostrzeżenie tej zgodności, a następnie stanie się jej świadkiem, stanowi dla 
Platona ukrywającego się pod postacią Kritona spotkanie z absolutną wolno-
ścią, która nie ustępuje nawet w obliczu śmierci. Potwierdzenie wspominanej 
zgodności nie dokonuje się wyłącznie za sprawą intelektualnej analizy, ale 
przede wszystkim w akcie asercji, czyli w akcie stwierdzenia prawdy. Innymi 
słowy, dla Stycznia w akcie asercji następuje sprzężenie prawdziwości rzeczy 
z prawdziwością wydawanego sądu.3 Heroiczna postawa Sokratesa pozwa-
la odsłonić, czym jest absolutna wolność i w jakiej relacji pozostaje ona do 
prawdy. Dlatego zmuszanie związkowców przez służby bezpieczeństwa PRL 
do podpisania nieprawdy, słusznie stanowi dla Stycznia akt łamania sumień. 

Styczeń w swoich filozoficznych analizach szczególną uwagę zwraca 
na znaczenie momentu asercji. W tym akcie poznania rozpoznana prawda 
ujawnia się równocześnie jako prawda przez niego uznana. Stanowi to bardzo 
istotny moment dla powstania zobowiązania moralnego, dla powstania po-
winności moralnej. Dokonuje się to w wydarzeniu, w którym autoinformacja 
staje się autoimperatywem.4 Sytuacja taka ujawnia nierozerwalny związek 
prawdy z wolnością, wobec którego nie można przejść obojętnie. Można 
byłoby retorycznie zapytać: Dlaczego? Bo poznający podmiot przestaje być 
wyłącznie autonomicznym indywiduum, a staje się świadkiem konkretnych 
sytuacji i tak jak Sokrates nie mógł zaprzeczyć samemu sobie, tak Styczeń nie 
mógł być obojętny na akty łamania ludzkich sumień, gdy je rozpoznał jako 
takie a nie inne. 

Styczeń sugeruje, że dzisiejszym Sokratesom, obywatelom zbliżonym 
postawą do greckiego filozofa, nie wytacza się procesów, ani się ich nie więzi. 
Zdecydowanie częściej są oni kierowani na leczenie, bo są omamieni obiektyw-
ną prawdą. Po przeszło ponad 35 latach od diagnozy wystawionej przez Stycz-
nia, wydaje się ona nadal aktualna. Pojawiające się trudności nadal pozostają 
jednak nierozstrzygnięte. Czym jest wspomniana obiektywna prawda? Czy jest 
wspomniana wierność wynikom własnego poznania? A może mamy tu do czy-
nienie z pewną forma intelektualizmu etycznego, jak sugeruje Jacek Frydrych?5 

3 STYCZEŃ, T.: Wolność w horyzoncie prawdy. W sprawie filozoficznych podstaw teologii 
moralnej. In: Tenże, Wolność w prawdzie, (ed.) KRAJEWSKI, K., t.4, Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL, 2013, ss. 227 – 248.
4 Tamże, s. 237.
5 FRYDRYCH, J.: Intelektualizm w etyce Tadeusza Stycznia. In: ”Ethos” 3 (2011) 95, s. 196. 
(190 – 204).

Niejednokrotnie można jednak zapomnieć o pewnym założeniu przyjmowanym 
przez Stycznia. Przypomina on, że akt poznania sam w sobie jest szczery i bez-
interesowny. W akcie poznania podmiot poznający dąży do rozpoznania świata 
takim, jaki on jest. W dużej mierze przypomina to trzecią z naturalnych skłon-
ności człowieka wyróżnionych przez św. Tomasza. Akwinata wskazuje między 
innymi na istniejącą w człowieku dążność do poznania prawdy.6 

W ujęciu Stycznia wolność nierozerwalnie związana jest z prawdą. Per-
spektywa filozoficzna wymaga jednak doprecyzowania tego, czym jest praw-
da. Jej rozumienie ma niebagatelne znaczenie dla rozważań teoretycznych, 
ale samo mówienie o prawdzie szczególnie w okresie komunizmu nabierało 
szczególnej wagi. Dlatego mówiąc o prawdzie dotykamy problemu nie tylko 
głęboko filozoficznego, ale również społeczno-politycznego. Dla Stycznia 
obiektywna prawda w pierwszej kolejności odnosi się do stanu naszego 
poznania, do tego, co i w jaki sposób poznajemy. Zwraca uwagę na to, że 
osiągnięcie obiektywnej prawdy jest możliwe w sytuacji, gdy skoncentruje-
my się wyłącznie na samym procesie postrzegania. Osiągana w ten sposób 
obiektywność i zarazem absolutność stanu postrzeżeniowego możliwa jest 
poprzez odniesienie procesu poznania do samego siebie. Dopiero w dalszej 
kolejności obiektywna prawda jest zachowaniem wierności temu, co i w jaki 
sposób zostało poznane. To właśnie w tym wymiarze prawda ściśle łączy się 
z wolnością i nabiera charakteru prawdy moralnej. Podejmowanie decyzji, 
rozumiane jako akt ludzkiego działania, uwidacznia realizację wolności, która 
z konieczności odnosi się do tego, co i w jaki sposób zostało poznane. W takiej 
sytuacji ludzka niewiedza lub słabość woli są czymś wtórnym dla rozumienia 
obiektywnej prawdy, bo wpływają one wyłącznie na proces poznania i jego 
ewentualne błędy a nie na sam stan poznania, z którym konfrontowana jest 
wolność działania.

Żeby dobrze zrozumieć stanowisko Stycznia należy precyzyjnie rozgrani-
czać to, co i jak zostało poznane, od samego stanu poznania. Innymi słowy na-
leży pamiętać, że czym innym jest poznany przedmiot, a czym innym proces, 
w wyniku którego uzyskujemy poznany przedmiot. Nawet jeżeli jakiś obiekt 
poznania zostanie błędnie rozpoznany, to sam wynik poznania sam w sobie 
jest obiektywny. Podobna sytuacja dotyczy słabości ludzkiej woli. Słabość 
woli nie wpływa na wynik poznania, a na wierność wobec niego i w zasad-
niczy sposób odnosi się do wolności. Dlatego Styczeń mocno podkreśla, że 

6 ŚW. TOMASZ Z AKWINU: Suma Teologiczna, I-II, q. 94, art. 2 (Summa teologiczna, tłum. 
F. Bednarski, Warszawa: Antyk, 2004).
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istnieje bardzo cienka, ale za to istotna granica między wolnością w prawdzie 
a wolnością w nieprawdzie. 

Rozumienie przez Stycznia wolności i jej związku z prawdą w sposób 
konieczny łączy się z zagadnieniem normatywności rozumianej jako zobo-
wiązanie lub powinność. Związek ten jest konsekwencją ludzkiego poznania 
konkretnej rzeczywistości. Gdy coś zostaje rozpoznane, to jest to rozpoznane 
nie tylko jako istniejące, ale także istniejące w określony sposób. To w jaki roz-
poznajemy dany przedmiot poznania, nie tylko informuje nas, jaki ten przed-
miot jest, ale także tworzy zobowiązanie wobec tego, co i jak zostało poznane. 
W tym momencie rodzi się zobowiązanie, czy też powinność wobec prawdy 
mojego własnego poznania. Innymi słowy specyfikę filozofii Stycznia określa 
to, że to poznający podmiot staje się gwarantem i swoim własnym autorytetem 
w sprawie tego, co zostało poznane. Treść poznania jest nabudowana na jego 
własnym autorytecie, dlatego staje się zobowiązująca. Jednak błędem byłoby 
sądzić, zdaniem Stycznia, że chodzi o samą treść poznania. Podstawę zrodze-
nia się zobowiązania stanowi określony stan rzeczy. To właśnie z określonego 
stanu rzeczy, z danej rzeczywistości poznający podmiot czerpie treść swojego 
poznania. Poznanie i konkretny stan rzeczy niejednokrotnie angażuje także 
emocje. Jednak powinność wierności prawdzie nie wynika z ważności rozpo-
znanych treści, ale z uznania danych treści jako prawdziwie rozpoznanych. To 
właśnie uznanie (prawdy) staje się pierwotnym i zarazem podstawowym zo-
bowiązaniem, które możemy określić jako moralne. Pierwszeństwo tego typu 
zobowiązania (powinności), które wyprzedza innego rodzaju zobowiązania, 
pozwala właśnie mówić o zobowiązaniu moralnym. W tym zakresie poglądy 
etyczne Stycznia wydają się być pod wpływem nauki św. Tomasza z Akwinu 
o sumieniu jako ostatecznej subiektywnej normie ludzkiego postępowania.7

Podsumowując Stycznia rozumienie relacji między prawdą a wolnością, 
należy podkreślić, że nie mamy u niego do czynienie z poznaniem jakiejś 
treści, ale przede wszystkim z uznaniem konkretnej treści w akcie asercji. 
Uznanie to odsłania szczególny wymiar ludzkiej egzystencji, a mianowicie 
doświadczenie powinności, czyli zobowiązanie wobec tego, co zostało po-
znane. Akty wyboru mogą zaprzeczać temu, co zostało uznane jako poznane, 
ale nie zmieniają rozpoznanych powinności. W związku z tym moralność 
w rozumieniu Stycznia wykraczałaby poza akt wyboru. Moralność można by-
łoby zdefiniować w takich okolicznościach jako relację między aktem decyzji 
a uznanej w poznaniu prawdą. Stosunek do uznanej w akcie poznania prawdy 

7 ŚW. TOMASZ Z AKWINU: Suma Teologiczna, I-II, q. 19, art. 5 (Summa teologiczna, tłum. 
F. Bednarski, Warszawa: Antyk, 2004).

jest permanentny. Dlatego w samym akcie wyboru podmiot, w mniemaniu 
Stycznia, ustosunkowuje się nie tylko do uznanej przez siebie prawdy, ale 
przede wszystkim do wolności i do swojej tożsamości. Dlatego Sokrates, jak 
interpretuje jego postawę Styczeń, sam najwidoczniej olśniony odkryciem 
transcendencji człowieka poprzez prawdę samopoznania, uznał samopozna-
nie nie tylko za warunek konieczny, lecz nawet za warunek wystarczający 
przemiany moralnej człowieka. Dopiero zrozumienie wskazanych powyżej 
filozoficznych podstaw pozwala lepiej zrozumieć poetyckie słowa lubelskie-
go etyka: „Oto dlatego „biada mi!”. Tak, mnie biada, gdy zetknąwszy się 
z prawdą, doświadczając jej, nie stanę się jej wierny do samego końca – aż po 
jej wybór! – świadkiem. (…) Prawda zdradzona przeze mnie, i tak pozostanie 
tym, czym jest: prawdą. I osądzi mój czyn oraz mnie – jego sprawcę”.8 Dla-
tego podmiot działania dopuszczając się „aktem zdrady” wobec prawdy wy-
mierza sobie samemu samobójczy cios. Tylko wierność prawdzie może ocalić 
działający podmiot. Natomiast w wolności wyraża się to, że podmiot „może 
– nie musi”. Zdaniem Stycznia wolność do życia w prawdzie jest wolnością 
do wolności, która przekracza ją samą. Wolność, która transcenduje sama sie-
bie, jest wolnością do wyboru prawdy i bycia w prawdzie z wyboru. Dlatego 
z jednej strony, jedynie wybór prawdy może wyzwolić podmiot, człowieka ku 
jego pełni i ku pełni wolności, z drugiej zaś chroni go od autodestrukcji. 

P O D S U M O W A N I E
Tadeusz Styczeń jako świadek komunizmu w Polsce bardzo dobrze zdawał sobie 
sprawę z zagrożeń, jakie niósł ze sobą totalitarny system. Pytanie o wolność, które 
w minionych czasach często pojawiało się na ustach opozycji i stronach podziemnej 
prasy, miało szczególne znaczenie. Trudność jej realizacji w życiu społecznym i gos-
podarczym nie musiała wcale oznaczać rezygnacji z jej urzeczywistnienia. Styczeń 
sięgając po spuściznę starożytnej filozofii, wskazał miejsce, w którym może dokony-
wać się realizacja wolności. Wskazał cienką czerwoną linię, której przekroczenie 
prowadzi do zniewolenia i samozakłamania człowieka. Tym ostatecznym bastionem 
wolności ma być wierność rozpoznanej prawdzie. W okresie komunizmu nie tylko 
w Polsce wspomniana wierność prawdzie była wystawiana na różne próby i mogła 
zostać zniszczona. Jednak jej zachowanie w szczególnie trudnych komunistycznych 
czasach pozwoliło z czasem na złamanie totalitarnego systemu. Ocalenie wewnętrznej 

8 STYCZEŃ, T.: Wolność w prawdzie, in: Tenże, Wolność w prawdzie, (ed.) KRAJEWSKI, K., 
t.4, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013, s. 28.
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wolności człowieka, która wyraża się w wierności rozpoznanej prawdzie jest tym, jak 
wskazuje ks. prof. Tadeusz Styczeń, o co trzeba się troszczyć w sposób wyjątkowy. 
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S U M M A R Y
Truth as a condition of freedom in the philosophy of Tadeusz Styczeń.

This article deals with the problem of the relationship between truth and freedom 
in the context of Poland’s political situation under the reign of Communism. The 
starting point of the analysis is the letter from Prof. Tadeusz Styczeń to General Wo-
jciech Jaruzelski, which was written in 1982 – the beginning of martial law. Andrzej 
Waleszczyński uses the past situation of the trade unionists to discuss and analyze 
the issue of freedom from the perspective of Styczeń’s ethical views. Freedom is 
confronted with truth as a necessary condition of freedom. The role of the asser-
tion’s notion in reaching the subject of a moral obligation is presented. As a result, the 
analysis allows the author to qualify Styczeń’s views as the ethics of verity.

Náboženství v pojetí T. G. Masaryka

J O S E F D O L I S TA

Úvod

T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9. 1937) byl vychován nábožensky – kato-
licky – a je znám jeho výrok, že děkuje Bohu za to, že byl tak uchráněn od 
mravní zkázy. Je velmi příjemné číst jeho větu: „Vždycky jsem o náboženství 
mluvil nerad a o něm mluvím, protože náboženství se má žít a má být tím 
nejintimnějším, co člověk duchovně má a je.“1 Vyjadřoval zájem již v mládí 
o evangelické církve, o starokatolíky, o židovské náboženství. R. 1880 se stává 
protestantem, na této konverzi má vliv jeho manželka Charlotte. Masaryk byl 
humanitní vědec, proto jeho vztah k náboženství nebyl jednoduchý. Přemýš-
lel o něm filozoficky, sociologicky, historicky a také politicky.2 Kritizoval 
náboženskou lhostejnost ve společnosti, kritizoval náboženský formalismus, 
teologické mýty a přebujelé a vyumělkované tradice vzniklé v dějinách, které 
s biblickým opodstatněním neměly nic společného. Co je náboženství? Je to 
otázka, která vede k mnoha odpovědím a k mnoha velkým i malým nábožen-
ským seskupením nebo jen k jednotlivým náboženským fenoménům. Věnoval 
se především východnímu a západnímu křesťanství. Když přemýšlíme o ná-
boženství z hlediska Masaryka, vždy myslíme na křesťanství. Méně se zajímal 
o judaismus, ostatní velká náboženství nebyla předmětem jeho úvah. Masaryk 
chtěl dosáhnout pravdy v náboženství a o náboženství. Odtud vyplývala jeho 
kritičnost k náboženství v jeho době. Byl přesvědčen, že skutečná víra uvádí 
člověka ke vztahu k pravdě.

Moderní člověk a náboženství

Téma náboženství T. G. Masaryka poutalo z mnoha důvodů. Byl to mimo 
jiné zájem sociologický, filosofický, antropologický i teologický. Ze sociolo-
gického hlediska viděl Masaryk náboženství jako jev, který hraje mezi lidmi 
významnou roli a ovlivňuje jednání lidí, tedy celou společnost. Z hlediska 

1 Srov. HROMÁDKA, J. L.: Masaryk. Brno: L. Marek, 2005. 
2 Srov. MASARYK, T. G.: Moderní člověk a náboženství. Praha: Masaryků ústav AV ČR, 
2000. 



130 131

filosofického jej zajímala víra a její vztah k racionalitě, hledal myšlenkové 
rozdíly v pojetí náboženství u jednotlivých filosofů a zajímaly ho argumenty 
ve prospěch víry nebo právě naopak. Antropologické hledisko nevnímal Ma-
saryk jako komplikované, protože byl přesvědčen o tom, že kde je člověk, 
tam je vždy i náboženství. Pro něj to znamenalo, že k podstatě člověka patří 
náboženství a nemá význam proti náboženství bojovat, jak se o to později 
pokusili komunisté během totalitní vlády v Československu.

Teologická dimenze náboženství přímo Masaryka provokovala, učil se 
hledat rozdílnosti mezi jednotlivými křesťanskými církvemi a jejich učeními, 
všechny poznatky se snažil dát do biblické perspektivy. To byl jeden z důvodů, 
proč byl k církvím kritický a rád by viděl harmonii mezi učením a jednáním 
Ježíše Krista s naukou a jednáním církve nebo církví. Tento způsob přemýšle-
ní mu přinesl ne málo intelektuálních i praktických problémů. Masaryk se 
snažil pochopit i člověka tzv. beznáboženského. Hledal důvody rozhodnutí 
k tomuto postoji. Určitě by nesdílel mínění, že Češi jsou ateisté, také nikdy 
nebyli. Masaryk si klade otázku, zda jsme národ Husův. A odpovídá si ve 
své knize Jan Hus: „Nejsme. Ještě nejsme“.3 Jeho myšlenky zaobírajíce se 
náboženstvím nalezneme v knize Moderní člověk a náboženství.

Masaryk přemýšlel o prezentaci a reprezentaci katolické církve, její nauky 
a tradici vůči vědě a modernímu pojetí filosofie. Zde nacházel mnoho inte-
lektuálních nesnází a měl za to, že katolická církev přivedla národy k jisté 
formě umdlenosti. Masaryk se neobával kritizovat katolickou církev z mno-
ha důvodů. Chtěl přivést vědu a víru k harmonii. Z hlediska dějin filosofie 
jmenuje Masaryk Descarta, Leibnitze, Lockeho, Pascala, Rousseaua, Kanta, 
Fichteho, Schellinga a Hegela, o kterých je zjevné, že své nejlepší síly věno-
vali náboženské otázce. Masaryk si byl vědom střetávání mezi jednotlivými 
náboženstvími a různorodosti názorů na náboženství. 

Masaryk byl svou odborností filosofem a sociologem, nebyl však teolo-
gem. Do teologických sporů a problematik se příliš nepouštěl, ale jeho úvahy 
směřovaly k pojetí náboženství jako mravnosti. Jeho znalost Kantovy filosofie 
se soustředí, kromě jiného, na pojetí mravnosti. Masaryk správně usuzuje, že 
Kant vidí náboženství v mezích pouhého rozumu. Ale jeho známý katego-
rický imperativ se mu stává imperativem božským. Masaryk si uvědomuje 
spolu s Kantem, že v mluvě o Bohu se dopouštíme antropomorfismů. Je to 
pochopitelné, nejde to ani jinak, protože Bůh je nekonečné tajemství a bez 
antropomorfismů bychom o něm nemohli vůbec mluvit. Mravnost chápe Kant 
jako náboženský projev, jako náboženské vyznání. Masaryk se neobává Kanta 

3 Srov. MASARYK, T. G .: Jan Hus. Praha: 1896. 4. vyd. Praha: JK 1990, s. 11.

vnímat kriticky. Například mu chybí téma citu nebo srdce. Pouhý racionalis-
mus podle Masaryka není schopen vyřešit všechny problémy člověka a světa. 

Masaryk odmítá vidět náboženství jako pouhý antropomorfismus a poli-
tiku.4 Kriticky vnímá i filosofický odkaz na náboženství H. Spencera, který 
hlavně vnímá náboženství utilitaristicky a redukuje ho na mravnost. Je však 
zajímavé, že Spencer, který se dívá na náboženství vývojově, věří na usmíření 
vědy a náboženství.5 Masaryk si však myslí, že filosofický koncept Spencera 
o usmiřování náboženství a vědy je diletantské.6 Masarykův koncept je jiný.

Masaryk evidentně hledá řešení mezi filosofickou vírou a církevní vírou, 
mezi církevním pojetím mravnosti a filosofickým konceptem mravnosti. Má 
mnoho otázek a také málo důkladných odpovědí. Může být filosofie odpovědí 
na základní otázky člověka? Masaryk hledá odpovědi u myslitelů, jako byl 
Musset, Byron, Goethe, Mickiewicz, Dostojevskij a Tolstoj. Vidí prolínání 
filozofické víry a církevní, mravnosti s filosofickým i církevním odůvodně-
ním. Proto Masaryk tvrdí: „I když lidé náboženství a církvi odpírají, vyslovení 
ateisté, podléhají tomu vlivu; ba ti, kdo proti náboženství a církvi bojují, pod-
léhají mu často nejvíce. Vliv církve a náboženství netkví ovšem jen v pojímání 
nebo v zavrhování jednotlivých idejí, dogmat, ale jeví se, jak už řečeno, hlavně 
v směru, který našemu životu dává, jeví se v ideálech, které nám vštěpuje 
a před oči staví. (…) Katolicismus na své věřící i na své ateisty působí ne-
jen svým náboženstvím a svou morálkou, ale také svou církevní organizací; 
katolicismus právě touto svou organizací je velká a imponující moc sociální 
a politická.“7 

Vasil K. Škrach právem napsal, že kniha „Moderní člověk a náboženst-
ví“ přispívá „(…) k docelení obrazu Masaryka myslitele a kritika doby, tak 
k vnitřnímu uvědomění čtenářů“.8 Škrach si uvědomuje sečtělost a hloubku 
filosofického uvažování Masaryka, hlavně však obdivuje jeho schopnost sa-
mostatného kritického myšlení a vlastních úsudků. Masaryk byl skutečným 
intelektuálem. Kniha však není zcela dokončena. Masaryk zde nastavil cen-
trální body svého uvažování o náboženství, ale více se věnoval životnímu dílu 
„Rusko a Evropa“, které nebylo zcela doceněno. 

4 Srov. MASARYK, T. G.: Moderní člověk a náboženství. Praha: Masaryků ústav AV ČR, 
2000, s. 75.
5 Srov. tamtéž, s. 89.
6 Srov. tamtéž, s. 91.
7 Tamtéž, s. 134.
8 Tamtéž, s. 186.
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Na závěr této části studie lze konstatovat, že náboženství bylo nejvyšší 
hodnotou Masarykova života, vždy sám sebe chápal v odkázanosti na Boha 
a věřil v nesmrtelnost člověka. Život viděl sub specie aeternitatis, vyznával 
věčnost, naději na věčný život T. G. Masaryk skutečně žil. Masarykovo ná-
boženství není katolické, ale ani reformační, spíše se uchyluje k náboženství 
v duchu platónském, aristotelském, leibnizovském a brentanovském.9

T. G. Masaryk a katolicismus

T. G. Masaryk nazývá problematiku hledání smyslu lidského života problé-
mem náboženským.10 M. Machovec poukazuje na věk nenáboženských lidí, 
kterým může pojetí Masaryka pomoci ve smyslu hledání významných hodnot 
tisíciletých zkušeností.11

Téma náboženské svobody je pro Masaryka významné. Rozumí tím 
nejprve svobodu od církevního náboženského tlaku, je to také svoboda proti 
státnímu vnucování náboženství. 12

Náboženská svoboda je podmínkou náboženského pokroku. „Také v ná-
boženství, jako ve všech ostatních oborech lidského usilování, je vývoj a je 
pokrok: lidé nábožensky probuzení chtějí dnes překonat náboženství staré, 
- chtějí žít náboženstvím dokonalejším. Na vývoj a pokrok v náboženství mo-
derní člověk klade veliký důraz. Jemu nestačí ta duchovní strnulost, kterou 
strážcové církevního náboženství tak ochotně zaměňují s tím vnitřním uspo-
kojením duše, které sliboval Ježíš. Moderní člověk nechce již a nemůže věřit 
slepě, protože právě nábožensky a církevně nejbolestněji byl zklamán.“13

Masaryk otevřel velké, i dnes aktuální téma: Vztah víry a rozumu. Ani 
dnešní člověk nemůže přijmout učení církví bez kritického myšlení. V kritice 
církve je Masaryk značně podobný F. Nietzschemu, zvláště když tvrdí, že 
„(…) církev a oficiální náboženství místo čestnosti, charakternosti, mravnosti 
šíří a podporují nepravdu, lež a nemravnost.“14 Má za to, že i lidé, kteří se 
účastní bohoslužeb v neděli, nemají živou a činorodou víru. Protože Masaryk 
klade důraz na vědecké poznání, uznává pravdu vědeckou, je přesvědčen, že 

9 Srov. HROMÁDKA, J. L.: Masaryk. Brno: L. Marek, 2005, s. 124.
10 Srov. MACHOVEC, M.: Tomáš G. Masaryk. Praha: Riopress, 2000, s. 154. 
11 Srov. tamtéž, s. 156-161.
12 Srov. MASARYK, T. G.: Z bojů o náboženství a texty z let 1904 – 1906. Praha: Ústav T. G. 
Masaryka, o.p.s., s. 74.
13 Tamtéž, s. 74.
14 Tamtéž, s. 75.

i náboženství moderního člověka bude spočívat na pravdě vědecké.15 Proto 
volí slovo přesvědčení pro víru člověka. Víra je slovo spíše pro autoritu vědy. 
Věřit lze vědě, člověk může mít jen náboženské přesvědčení. 

Teologie se musí přizpůsobovat v pojetí Masaryka vědě, pokud tak ne-
učiní, kope sobě vlastní hrob.16 Co tedy není náboženstvím v pojetí T. G. 
Masaryka? Není to mravnost, není to kult, není to umění, není to církev a přís-
lušnost k ní, není to mysticismus. Náboženský úpadek je projevem přerodu, 
náboženského vývoje k novému náboženství. Náboženství musí být duchov-
ní, životní, ne materiální. Odmítá církevní formalismus, odmítá prezentaci 
na veřejných místech, přijímá spíše prožívané náboženství ve skrytosti, jako 
když se Ježíš modlil na opuštěných místech. Vidí v Husovi příklad, který se 
pokusil o nápravu církve. Masaryk říká: „A já již nejednou řekl: já dosud 
Ježíše pokládám za našeho nejvyššího učitele náboženství, Ježíše historické-
ho, ne dogmatického Krista, ne boha, ale člověka a právě jakožto člověka ho 
můžeme milovat, ctít, následovat jako našeho učitele, vzor, ideál. Ovšem to 
následování nebude slepé, nýbrž v souhlase s naším filozofickým poznáním 
a mravním vývojem.“17 Když však Masaryk tvrdí, že je zapotřebí pokračovat 
v náboženské obrodě, jak ji nastavil Jan Hus a Čeští Bratři, nabízí se otázka 
po víře v Ježíše jako Bohočlověka. Hus by nedal souhlas a celá reformace 
s ním, že Ježíš je pouhý člověk. T. G. Masaryk usiloval sociálními zákony 
o zmenšení chudoby v duchu odkazu evangelií. „Ježíš žádal po zbožném víru, 
my již nevěříme a věřit nemůžeme a nechceme, neboť pochopili jsme, že věřit 
v boha a bohu vždy znamená věřit člověku, jinému, sobě.“18

Masarykův postoj k protestantismu je mnohem příznivější než ke katoli-
cismu, ale i k němu má velké výhrady. Domnívá se, že reformace se na straně 
jedné vyhranila vůči katolické církvi, ale současně z ní hodně převzala. Refor-
mace se zastavila ve svých reformách na půl cesty. Zdá se, jakoby Masarykovi 
splývalo náboženství s poctivostí a pravdou každého člověka. Ale člověk, 
který žije poctivě a nelže, nemusí být člověkem náboženským. Náboženství 
poukazuje na transcendenci, nepoukazuje jen na občanskou morálku.

Ani duchovní nejsou mimo zájem T. G. Masaryka. Domnívá se, že mnoho 
duchovních dosahuje „sebeklamu, neupřímnosti, přetvářce, augurství“.19 

15 Srov. tamtéž, s. 76.
16 Srov. tamtéž, s. 79.
17 Tamtéž, s. 85.
18 Tamtéž, s. 89.
19 Tamtéž, s. 93. (Augurstvím se rozumí ve starém Římě předkládat boží vůli na základě letu 
ptáků).
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„Je to smutné, ale musí to být řečeno: vážná otázka duchovních je dnes už 
v ohromné většině případů otázkou živnosti, chleba, nic více.“20 Masaryk 
neocenil význam kněžského celibátu, považoval manželství za čisté a mnohé 
celibátníky za nečisté. Celibát viděl jako církevní konstrukt, který odporuje 
praxi starověké církve. Kněžím dále vyčítá malý smysl pro pěstování intelek-
tu. Z dalších textů lze vyvodit názor, že Masaryk nebyl pro zachování celibátu 
kněží, protože byl porušován.21 Kritizuje pochopení kněze jako prostředníka 
mezi laikem a Bohem, kněz není vyšší bytost, jak se mnozí zbožní lidé domní-
vali. „Dosažení a udržení politické moci – toť praktický ideál novodobého 
katolicismu, nikoli ideál mravnosti a zbožnosti!“22

Masarykova racionalita nemohla přijmout dogma o papežské neomylnosti 
z r. 1870, dogma o trvalém panenství Panny Marie z r. 1854, nemohl přijmout 
tzv. Index zakázaných knih k četbě a jejich autory z r. 1897. Viděl v Indexu in-
kviziční duch, odmítal cenzuru přes diecézní biskupy a jejich cenzuru školství. 
Proto se také snažil nastolit státní školství bez konfesního charakteru, bojoval 
proti pověrám o rituálních vraždách (srov. případ Hilsner). Zde také viděl úlo-
hu církve, která přispívala k pověrám. Teologii pak vnímal, alespoň částečně, 
jako obor, který napomáhá udržovat pověry. Proti ní viděl význam filozofie 
i s jejími mravními koncepcemi. Např. si byl vědom toho, že lidé zbožní jsou 
nemravní a lidé, kteří se chápou jako ateisté, žijí mnohem mravněji.23

Proti katolické církvi vyjadřuje Masaryk výhrady z honby na kacíře, kdy 
se de facto tito lidé byli vražděni. Zde také vzpomíná Mistra Jana Husa. Další 
námitkou byly křty dětí a nenarozených plodů ze strachu, že nikdo nepokřtěný 
nevejde do Božího království. Masaryk se domnívá, že kdyby církev měla 
podobné možnosti ve své době jako v minulosti, dělala by totéž. “A že by 
církev, kdyby mohla, opět sáhla ke hranicím, o tom není nejmenší pochybnosti 
(…).“24

Masaryk však svou kritikou katolické církve nestojí proti ní. Uvádí 
to těmito slovy: „Proti církvi a speciálně proti církvi katolické nebyl jsem 
a nejsem zaujat tak, jak mně to pořád a pořád imputují moji klerikální od-
půrcové, naopak, snažil jsem se přispět také ku povznesení katolické teologie 
a literatury;(…) jsem katolicism překonával nikoliv z nějaké zlé vůle a z těch 

20 Tamtéž.
21 Srov. tamtéž, s. 554.
22 Tamtéž, s. 556 – 557.
23 Srov. tamtéž, s. 549.
24 Tamtéž, s. 556.

důvodů, které mi řadu let katoličtí odpůrci podkládají. Odpůrci katoličtí jsou 
příliš malí, aby náboženskou krizi člověka inteligentního dovedli pochopit, 
o ní ne-li z lásky, aspoň z křesťanského soucitu psát. (…) Prohlašují pořád, 
že jsem ateista atd.; v poslední době pak mé vystoupení proti rituální pověře 
zavdalo zase vítanou příležitost obhajovati katolicism antisemitickou pověrou 
a nelidskostí. Z tohoto ducha nenávisti a záští zrodila se také r. 1906 žaloba 
308.“25

Masaryk chápe odvrat inteligence od církve z důvodu intelektuální poc-
tivosti, z důvodu touhy po dokonalejším duchovním životě, z důvodu, že tito 
lidé nechtějí být matrikovými katolíky. Masaryk je přesvědčen, „(…) že kato-
licism v zájmu náboženství a mravnosti musí být překonán.“26

Marie L. Neudorflová v knize Masaryk – demokrat. Od České otázky 
k ženskému hnutí a Nové Evropě27 poukazuje na skutečnost, že T. G. Masa-
ryk volil cestu nenásilí a podpory slabých, poukazoval na nutnost vzdělávání 
v demokracii na školách, v politice a v médiích. Právem uvádí, že Masaryk si 
velmi vážil protestantské reformace a čerpal také z idejí Františka Palackého 
a Karla Havlíčka Borovského. Trefně uvádí význam Havlíčka Borovského, 
který „(…) vzdělával český národ politicky a demokraticky s poznáním, že 
politická moc, která není kontrolována vzdělanou a informovanou veřejnos-
tí, začne zneužívat své postavení pro soukromé zájmy na úkor zájmů většiny 
a celku.“28

Třetí kapitola její knihy má název Mistr Jan Hus v diskuzích. Pokud 
nastavíme znalostní kritéria na českou reformaci a Jana Husa v pojetí T. G. 
Masaryka, dnešní česká veřejnost zná velmi málo. Zastal se pomníku Jana 
Husa v Praze, aby podpořil českou integritu a podnítil zájem Čechů o jeho 
odkaz. Masaryk usiloval o národ vzdělaný a kulturní, kam náboženství patří. 
Ke kritice katolické církve nastavil opravdovost Jana Husa a české reformace. 
A jejich důraz na vzdělání. Kromě Jana Husa se snažil vytěžit poznatky z od-
kazu Petra Chelčického a Jana Amose Komenského. Pravda a mravnost jsou 
významné hodnoty v životě Jana Husa. Masaryk u něj našel vzor pro český 
národ.

Čtvrtá kapitola s názvem Masarykovo pojetí náboženství otevírá vel-
ká témata i ze současného hlediska. Ztotožnění mravnosti a náboženství je 

25 Tamtéž, 567. Žaloba 308 znamenala žalobu 308 katechetů z r. 1906.
26 Tamtéž, s. 568.
27 Srov. NEUDORFLOVÁ, M. L.: Masaryk – demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí 
a Nové Evropě. Praha: Novela Bohemica, 2016.
28 Tamtéž, s. 19 – 21.
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u Masaryka typické. Jeho porozumění náboženství se nekrylo s učením ka-
tolické církve, zejména v dogmatech o papežské neomylnosti, jak již bylo 
výše sděleno. Masaryk věřil ve věčný život a byl přesvědčen o pozitivním pří-
spěvku náboženství směrem do kultury, mravnosti, sociálního života a k pe-
dagogice. Náboženství podle něj patří k plně hodnotnému životu, náboženství 
je jednotící síla mezi lidmi, pokud se správně chápe. Náboženství Masaryk 
neidentifikoval s církvemi, význam náboženství vnímal v povzbuzování 
k lásce mezi lidmi, mravností, v přemáhání individualismu, v přispívání všeho 
pozitivního v člověku, v sounáležitosti. Masaryk věděl o odklonu českého 
národa od náboženství, kteří se přidávali k jiných duchovním směrům, jako 
byl např. materialismus a ateismus. Příčiny tohoto odklonu od náboženství 
viděl v nevědomosti a nedostatečným vzděláním a mravní dezorientací.29 
„Přes všechnu kritiku byl ale Masaryk přesvědčen, že nic lepšího, než původní 
křesťanství nemáme“, píše Neudorflová.30 Dále rozebírá vztahy mezi katolíky 
a reformátory a sociální otázku uvnitř pochopení těchto náboženství.

Na závěr druhé části studie lze konstatovat, že T. G. Masaryk se sice snažil 
o pochopení vztahu vědy a víry, ale mylně mu vycházelo, že vědě je nutné 
věřit a ta náboženství téměř vymaže. Zejména katolicismus. To se však nesta-
lo. Dokonce za komunistické totality to byla víra velmi vzdělaných lidí, kteří 
se účastnili katolických i evangelických bohoslužeb. Mnohé kritiky církve či 
církví z pera Masaryka jsou pravdivé dodnes, některé však byly dány duchem 
doby, byl to filozofický pozitivismus a agnosticismus v náboženských věcech.

Postoj T. G. Masaryka k Židům

V době T. G. Masaryka byly postoje německého i českého obyvatelstva 
k Židům protikladné, někteří si Židů vážili, jiní naopak brutálně útočili na vše 
židovské. Filosofie, etika, teologie a logika vedly Masaryka k jednoznačné-
mu postoji úcty ke všemu, co židovská tradice po sobě zanechala pro české 
i světové dějiny. Masaryk žil v době, kdy v Československé republice žilo 
mnohem více Židů než v současnosti po II. světové válce. Znal také sionis-
tické úvahy a některé radikální postoje Židů v diasporách, ale věřil, že huma-
nismus překlene tyto radikalismy a lidé se potkají v uznání demokratických 
hodnot. Lidská důstojnost musí být první hodnotou, ke které musí vzhlížet 
sionisté a antisemité. Lidská důstojnost je základní hodnotou demokratického 
uspořádání státu. Z této premisy Masaryk vycházel a věřil, že lidé dospějí 

29 Srov. tamže, s. 105 – 106.
30 Tamtéž, s. 109.

k poznání této hodnoty. Byla to jeho učitelská moudrost, která prokazovala 
úctu k židovským hodnotám.31 

Masarykův postoj k dějinám byl pokorný, protože věděl, že téma dějin-
nosti je téma hledání, které v proudu jednotlivých etap nemohlo nalézt vše 
najednou. Jako věda nemohla nabídnout před třemi sty lety, co nám dnes nabí-
zí, tak tomu je i v humanitním uvažování jednotlivých generací. Ale Masaryk 
choval úctu k hledání demokratických pravd v dějinách a jako sociolog choval 
úctu ke všem formám a projevům lidské kultury. Věděl, že lidské kultury jsou 
nehotové a nedokonalé v dějinách času, ale jen hledáním a nehotovostí dosa-
huje lidstvo vyššího poznání a zralosti. 

Uvědomoval si, že je velký rozdíl mezi projevem moci a moudrosti. Moc 
nebere ohled na druhé, nezajímají ji jednotlivci, ani nakonec celek, jedná se 
jí jen o svůj prospěch. Moudrost hledá vyváženost, syntézu, jednotu, prav-
du. Moudrost se zříká sebestřednosti, motivuje se k duchu sounáležitosti 
a spolupráce. Proto ani židovská diaspora se nemůže uzavírat sama do sebe 
a odcizovat se „nežidovskému“. Antisemitismus je uzavřen do sebe a vyhání 
ze svého středu všechny hodnoty, které židovská tradice přinesla k prospě-
chu společnosti. Antisemitismus je izolovaný a uzavřený prostor, který nectí 
druhé a vzdaluje se demokratickým hodnotám. Je nutné moudře eliminovat 
tyto izolacionismy, aby nedošlo ke tragédiím, jak je zaznamenaly události 
II. světové války. Demokratický humanismus je jediným možným řešením 
otázek a problémů, které můžeme vnímat i na mezinárodní scéně. Překračovat 
vlastní izolace a nacházet pouta s druhými, tak se vytváří cesta bez válečných 
konfliktů.

T. G. Masaryk byl religiózním člověkem a vyjadřoval úctu k Ježíši Na-
zaretskému. Vyřknul proslulá slova: „Ježíš, ne Cézar“. Vyjádřil tím to, že 
za náboženstvím se nesmějí skrývat mocenské ambice a vlastní zájmy, ale 
náboženství má zůstat čisté bez touhy po moci. S tímto nazíráním se Masaryk 
dostával do konfliktu s katolickou hierarchií, ale také i s jinými náboženství-
mi. Je zapotřebí v jednotlivých náboženstvích překonávat Cézara. Masaryk 
tak na jedné straně zachovával úctu ke všem náboženstvím, ale na straně 
druhé s vědomím vázanosti představitelů jednotlivých náboženství na moc 
a vlastní uspokojující ambice náboženství kritizoval. Byl si vědom toho, že 
ve jménu Boha se v dějinách konaly křivdy na humanitních hodnotách a exis-
toval falešný teokratický výklad v pojetí jednotlivce a společnosti. Současně 
Masaryk uznával pozitivní dopad náboženství na člověka a společnost. Proto 

31 Srov. DONATHUND, O. – THIEBERGER, F.: Masaryk und das Judentum, unter Mitwirkung. 
Prag: Erns-T Rychnovsky, Marsverlagsgesellschaft M. B.H., 1931.
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sám odmítal ateismus a do konce svého života čítával v Bibli. Co ohrožuje 
jednotlivá náboženství a společnost v pojetí Masarykově? Je to dekadence, 
kterou odhaloval ve studiu dějin a společnosti. Dekadence je nemoc, která je 
schopná zahubit jednotlivce i společnost. A také židovské náboženství. Masa-
ryk hledal motivace k překonávání projevů dekadencí na všech frontách v ži-
votě osobním, jednotlivců a společnosti. Dekadentní politické myšlení viděl již 
v Německu, to ještě nemohl tušit, co teprve přijde po jeho smrti po zahájení II. 
světové války. Pro Masaryka není odpovědí na otázky po kvalitě společnosti 
sekularismus, ani náboženský, politický nebo nacionální fundamentalismus. 
Náboženská, filosofická a etická moudrost nám pomáhá rozpoznat sama sebe 
a nalézat hodnoty, které usměrní společnost k přijetí demokratických hodnot.

Masaryk je přesvědčen o nutnosti studovat podstatné znaky židovského 
náboženství, které mohou poučit svět západu. Masaryk obdivuje moudrost, 
která ze židovství vyplývá a která jej motivuje. Vnímá jistou linii myšlenko-
vého vývoje Sókrates – Platón – židovství – křesťanství – současná Evropa. 
Masaryk si je vědom malého počtu českého / československého národa. Ale 
malý židovský národ přežil přes všechna pronásledování v dějinách. Také ob-
divoval mladé židovské legionáře, kteří se stali významnou pomocí nové Čes-
koslovenské republiky. Masaryk věřil ve význam kritického pojetí svobody ve 
víře náboženských společností. Masaryk byl kritický k dogmatismu jednotli-
vých náboženství, ale věděl, že je nutné odkrýt zdravé jádro moudrosti, která 
je skryta v náboženstvích. Proto se náboženstvími zabýval a byl přesvědčen, 
že člověku lze porozumět jen z aspektu věčnosti. Masaryk věřil ve vyšší účel 
života a v božskou prozřetelnost, která se projevuje v celém kosmu. Ale jako 
politik Masaryk vidí v jednotlivých náboženstvích hodnoty, které pomohou 
společnost sjednotit a motivovat ji ke vzdělání, ke kultuře, k vyzrání silných 
osobností a k pochopení života jako celku. Proto Masaryk vyjádřil, že naším 
úkolem je uskutečňovat náboženství a etiku Ježíše, jeho čisté neposkvrněné 
náboženství lidskosti. Pavel, Platon a Ježíš se stali jeho učiteli, jak to Masaryk 
sám prohlásil v promoční řeči r. 1923. Je jisté, že v nauce těchto velikánů na-
lézá argumenty pro rovnost všech lidí bez jakéhokoli rozdílu. Masaryka také 
fascinuje téma lásky, které můžeme najít ve studiu těchto tří velkých učitelů. 
Pojetí radikální a závazné lásky bylo jeho velké životní téma. Právě příklon 
k náboženství vedlo Masaryka k odmítnutí marxismu. Přímo pramen zla viděl 
v bezduchém materialismu, který se velmi rozšířil. 

Nesoudružnost a nesolidárnost Masaryk silně kritizoval, protože jeho 
sociální vidění odpovídalo ve využití pracovitosti, vynalézavosti, vzdělanosti 
a kultuře lidí. Sociální soudržnost bylo možné vidět v kibucech a různorodých 
formách náboženského života. I to byl důvod úcty k náboženstvím.

Lze konstatovat, že některé postoje Masaryka k židům můžeme vidět až 
po přečtení celého jeho díla, protože se k některým ožehavým problémům 
nevyjádřil specificky formou studie. Jeho sympatizující odkaz k židovské 
otázce zajisté způsobil, že Československá republika po ukončení II. světové 
války podporovala nově vzniklý židovský stát před nástupem komunistické 
diktatury. Zvědečtění života, jak by formuloval Masaryk, ale není pouhým 
fenoménem ztráty členů církve. 

Závěr třetí kapitoly může konstatovat, že Masaryk rád četl Starý zákon 
a vážil si jeho moudrosti. Poučil se, že si člověk nesmí zobrazovat Boha, 
nemůže o něm snadno a plytce mluvit, lehkovážně a sebejistě.32 
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S U M M A R Y
Religion in the Conception of T. G. Masaryk

The author of the article introduces the philosophical reflection of religion from  of 
view of T. Masaryk. It puts rational questions about the origin and development of 
religion. Masaryk seeks different answers from a sociological, philosophical, anthro-
pological and theological point of view. The author of the article explains T.G. Ma-
saryk’s view of Catholicism, by trying to perceive it critically: In the text, the attitude 
of T., G. Masaryk, becomes a Jewish religion.

Štúdia je publikovaným výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0231/18 
Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.

Lev Šestov: Strach, obavy a proroctvá . . .1

P E T E R  N E Z N Í K

Úvod

Problém človeka – jeho hľadania, pochybnosti a občasné chvíle šťastia – to 
sú tie odveké filozofické otázky a problémy, ktoré skôr či neskôr narazia na 
tzv. „prekliate“ otázky. Pri práci na projekte VEGA č. 1/0715/16 „Dostojevskij 
a Nietzsche v kontexte dejín česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storo-
čia“, sme sa snažili opäť preniknúť o čosi hlbšie, ako naša akademická, prísne 
vedecká, teoretická filozofia. Jej prvá podmienka a axióma znie – odrezať, 
odťať všetko osobné, čisto ľudské, individuálne. Čo na tom, že takýto prístup 
bol už mnohokrát kritizovaný, ironicky vysmievaný zo strany takých mysli-
teľov, akými boli F. Dostojevskij, či F. Nietzsche, alebo ich pokračovatelia, 
Šestov, Berďajev, Frank. V našich premýšľaniach nás ruský historik filozofie 
a logik, profesor K. A. Sergejev, svojím odkazom upriamil k filozofii pocho-
penej v rozmere hľadania a tvorivého, ničím negarantovaného vedenia – tu 
a teraz, bez alibi v bytí, teda ku Grékmi pochopenej Eros-sofii – tzv. erosov-
skej sofii. Tak, ako máme problém s filozofiou a jej možnými podobami, či už 
historickými, alebo tými súčasnými, tak je to aj s vedou, umením, politikou, 
ale aj históriou. 

Pravnučky sestry Leva Šestova – Sofie Švarcmanovej – Tatiana Balachov-
skoj (Rusko) a Anna Laurent (Francúzsko), s ktorými sme spolupracovali pri 
vydaní našej druhej knihy Dostojevskij a  Nietzsche. Apoteóza nezakorenenos-
ti. Za a proti... (Košice 2017), nám potvrdili, že krajná nepriazeň k Šestovovi 
v Rusku má svoju dávnu a nejasnú históriu. Rôznia sa i vyjadrenia ruských filo-
zofov, špecialistov na dejiny filozofie. Nepochybne, Šestov a jeho otvorenosť, 
kritickosť a nekompromisnosť v postojoch neboli príjemné a ani prijateľné 
pre jeho súčasníkov a priateľov, tým viac pre ideológov sovietskeho Ruska. 
Text, ktorý sa pokúšam analyzovať a pochopiť, mal byť tou „vstupenkou“ do 
predpeklia – kde končia všetci tí, ktorých zdanlivo všemocný Kreón „navždy“ 
vyčiarkol z tohto sveta... Moc sa však často dopúšťa rovnakého omylu, ak 
chce svojich oponentov vymazať nadobro zo sveta ľudskej pamäte. Zdanlivo 

1 Tento text vznikol ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0715/16 Dostojevskij 
a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia.
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sa to aj na dlhé roky môže podariť. Nie však úplne, nie navždy. „Zákon zeme“, 
láska k otcovizni siaha hlbšie ako ktorýkoľvek „zákon obce“.

Šestov už v úvode textu Čo je ruský boľševizmus? (1920) písal o tom, 
ako sa neustále po príchode do Európy stretával s jednou a tou istou otázkou: 
„Čo je ruský boľševizmus, čo sa to vlastne deje v Rusku?“ S neskrývaným 
smútkom uviedol: „Pokojne hovoriť o tom, čo sa práve deje v Rusku je ťažké, 
alebo ak chcete – takmer, či skôr – je to úplne nemožné. ... Je pravda, že 
päťročná vojna nás privykla k tým najstrašnejším úžasom. Ale v Rusku sa prá-
ve deje čosi oveľa strašnejšie, ako je vojna. Tam ľudia nezabíjajú navzájom 
jeden druhého, tam zabíjajú (P. N. - vlastnými rukami) svoju vlasť. A vôbec 
si neuvedomujú, čo robia“2. Podľa niektorých je to, čo práve robia – veľká 
vec, záchrana ľudstva. No a tí druhí, „tí sa nad ničím nezamýšľajú: jednodu-
cho sa prispôsobujú k novým podmienkam existovania, venujúc sa vlastným 
záležitostiam, všedným potrebám dnešného dňa. A to, čo bude zajtra – to ich 
vôbec nezaujíma, neveria v zajtra, v zajtrajší deň, rovnako, ako už ani len 
nepamätajú na to, čo bolo včera. Takýchto ľudí je v Rusku, nakoniec, ako aj 
všade inde, ohromne veľa, ak nie dokonca väčšina. A hoci to na prvý pohľad aj 
nám pripadá byť zvláštne – títo ľudia dnešného dňa, úplne zahltení do svojich 
malých, prízemných a mizerných záujmov, práve oni sú tí, čo tvoria histó-
riu; práve v ich rukách je budúcnosť Ruska, budúcnosť ľudstva a rovnako 
aj celého sveta. No a to si zo všetkého najmenej uvedomujú ideoví vodcovia 
boľševizmu.“3

Ide o vážny problém a pre Šestova zvlášť, preto sa zdanlivo od obyčaj-
ných problémov všedného dňa veľmi rýchlo dostáva na filozofickú pôdu – 
k filozofii dejín. „Zdalo by sa, že žiaci a nasledovníci Marxa, ktorí prevzali 
svoju históriu dejín od Hegela, ... v krajnom prípade by aspoň mali vedieť, 
že dejiny sa netvoria (nesnujú) kdesi v kabinetoch, a že život nie je mož-
né si zarámovať ako ... ľubovoľné dekréty. Len skúste niečo také povedať 
ideologickému „modrookému“ boľševikovi: ten vôbec nepochopí, o čom to 
hovoríte. ... Dejiny, Hegel, filozofia, veda – politik (politický činiteľ) je úpl-
ne od tohto všetkého oslobodený. Politický činiteľ musí na základe svojho 
vlastného chápania a porozumenia riešiť osud krajiny, ktorá mu bola zverená. 
Hovoria, že keď Nikolajovi I. predstavili projekt železnice medzi Moskvou 
a Petrohradom“, tak ruský cár bez toho, aby sa snažil pochopiť, aké technické 
zložitosti riešia inžinieri, ukázal im v okamihu jasné riešenie – „načarbúc 

2 ШЕСТОВ, Л. И.: Что такое русский большевизм?// История философии. Вып. 8. 
Москва: ИФ РАН, 2001, С. 97. 
3 Tamže.

nechtom na mape priamku – spojnicu medzi dvomi hlavnými mestami, a takto 
okamžite úplne jednoducho vyriešil ťažkú otázku. Presne tak riešia aj všetky 
otázky súčasní strojcovia osudov Ruska.“4 

Španielsky filozof J. Ortega y Gasset v esejach o láske napísal, že existujú 
rôzne lásky, môže to byť láska k žene, láska k vede, ale aj láska k vlasti... 
A u Šestova je v centre pozornosti práve táto zvláštna „emocionálna fauna“ – 
vášnivá láska k domovine, k Rusku, k ruskému človeku. Ak sme vedení láskou, 
vtedy je ťažké byť objektívny. Šestovovi udalosti dejúce sa v Rusku zvierajú 
srdce – preto je kritický. V ruskej zemi má korene zapustené dosť hlboko na to, 
aby o ňom mohol uvažovať, vravieť a písať iba tak – bezmyšlienkovito. Preto 
v čerstvo povojnovom texte Čo je ruský boľševizmus?, aj na základe osobných 
skúseností s revolučným, či skôr porevolučným životom v Rusku, nemôže 
skryť znepokojenie. Uviedol, že práve toto zdanlivo čarovné heslo používajú 
boľševici ako magické zaklínadlo – „najprv je potrebné všetko zbúrať, a až 
potom začať opäť budovať všetko odznova.“ Lenže to je v úplnom rozopre 
s Marxovým učením, ktorý naopak kládol dôraz na tvorivosť, budovateľskú 
úlohu − premeniť buržoázne hospodárstvo na socialistické, t. j. zdokonaliť ho. 
„No tejto úlohy sa boľševici hneď zriekli, keďže zrejme vycítili, že budovať, 
vytvárať – to vôbec nie je ich vec. Oveľa jednoduchšie, ... je existovať na 
úkor toho, čo bolo vytvorené skôr. A boľševici vlastne v podstate nič nebúra-
jú. ... Keď ktosi obvinil Lenina z toho, že boľševici sa venujú okrádaniu, on 
odpovedá: «áno, my kradneme, rozkrádame to, čo bolo nakradnuté.»“5 To, 
ako dlho dokáže Rusko takto existovať a živiť boľševikov, parazitujúcich na 
ňom, „... to sa neodvážim povedať. Možno, že schopnosť vydržať dlhodobé 
utrpenie a trpiteľská povaha našej otcovizne oklame naše výpočty. Čo všetko 
už nebolo schopné vytrpieť Rusko? Akí paraziti sa už nesýtili jeho životodar-
nými šťavami“.6 

Šestov uviedol, že slovo, ktoré boľševici najviac zo všetkého nenávidia 
je – sloboda. Pretože pochopili, že nie je možné vládnuť v slobodnom štáte, 
ktorý im predsa nepôjde len tak slepo, poslušne na ruku. ... Ruskí boľševici, 
keďže boli vychovaní v nevoľníckom cárskom režime hovorili o slobode iba 
dovtedy, pokiaľ mali moc v rukách ich protivníci. Hneď ako uchopili moc, ... 
dokonca samotnú ideu slobody vyhlásili za buržoázny predsudok, ktorý bol 
tak drahocenný iba pre skazenú a zvrátenú Európu, a je úplne bezcenná pre 
Rusko. No a vláda, tá predsa len vie sama najlepšie, „... čo potrebuje jeho ľud, 

4 Tamže, s. 97 – 98. 
5 ШЕСТОВ, Л. И.: Что такое русский большевизм? С. 103. 
6 Tamže, s. 103 – 104. 
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aby bol šťastný...“ a stále platí staré známe príslovie „čím menej sa pýtaš ľudí, 
tým väčšie a pevnejšie bude jeho «šťastie»“7 

Podľa Šestova doslova nešťastie ruskej revolúcie roku 1917 je v tom, 
že sa k moci dostali „teoretici revolúcie“. Možno má aj pravdu, ale Lenin 
a jeho sú-druhovia, spolu-bojovníci, to neboli čisto kabinetní teoretici. Mali 
za sebou roky budovania a organizovania robotníckeho hnutia, straníckych 
štruktúr a reálneho politického zápasu o moc. Ak Šestov toto pochopil ako 
možnú chybu či nedostatok, čo je možno sčasti správne, tak by si mal uvedo-
miť, že ich heslá o potrebe búrať a ničiť a až potom začať stavať odznova, to 
sú myšlienky zakladateľa modernej filozofie R. Descarta (Rozprava o metó-
de). Ten sa jasne vyjadril, že nemá zmysel prebudovávať a snažiť sa uchovať 
a zušľachtiť čokoľvek staré, neisté a prežité. Descartes radil v oblasti filozofie 
to isté ako revolucionár v Rusku − a stále je oslavovaný. No ak to isté, hlásal 
vodca ruského proletariátu V. I. Lenin, tak je terčom posmechu a irónie Šesto-
va. To je zvláštny prístup a spôsob hodnotenia. Navyše, hlbšie skúmanie diela 
Šestova tiež ukazuje, že v niečom sa spolu zhodli – principiálne ich spájala 
práve potreba a sila odmietať, boriť a búrať, ísť až do krajností.

Tragédia Ruska je v tom, ako napísal Šestov, že „ruská inteligencia a rus-
ký ľud sú až preveľmi ponorení a pohltení starosťami o obec božiu a o pozem-
ské záležitosti sa nielen nevedia, ale čo je hlavné, ani nechcú a vôbec neradi 
premýšľajú“8 Keď v prvé dni po zvrhnutí cára niekto v debate (dokonca 
aj v tých najvyšších kruhoch) nadhodil otázku organizácie moci a vnútornej 
správy Ruska, ostatní ho opovržlivo a znechutene zahriakli. Ruský duch je 
príliš rozjímavý, snivý a úplne nepraktický. Nevideli rútiacu sa katastrofu. 
Podľa Šestova, „každý ruský spisovateľ je predovšetkým filozof. Dokonca aj 
politik či straník sa stará v prvom rade o to, aby svoje tvrdenia mal filozoficky 
zdôvodnené... všetci sa zhodnú v jednom – všetci sa boja toho, že by sa Rusko 
mohlo šťastne a pokojne zariadiť tu v pozemskom živote, a to v pravom slova 
zmysle.“9 Rusko, na rozdiel od Európy, verí v magickú moc slova, verí, že aj 
slovo zanecháva stopy v dejinách.

Slovo, dejiny, život – nad touto väzbou sa ostrovtipne zamýšľal aj F. 
Nietzsche v úvahách O úžitku a škodlivosti histórie pre život, ale i B. Russell 
v texte Prax a teória boľševizmu10 (1920), ktorý napriek svojmu aristokra-

7 Tamže, s. 102. 
8 Tamže, s. 108. 
9 Tamže, s. 109. 
10 РАССЕЛ Б.: Практика и теория большевизма. Москва: Наука, 1991.

tickému pôvodu vždy stál na strane vykorisťovaných biednych ľudí, neváhal 
poukázať aj na cielenú antiruskú propagandu či hystériu západného sveta. Ide 
o vážne otázky a aj problém, ktorý si nie vždy dokážeme uvedomiť. Je tu veľ-
ký časový odstup, dokonca aj tí ľudia, ktorí zažili tieto vážne historické zlomy 
sa k nim s odstupom času úplne inak vyjadrovali. Aj Šestovov veľmi blízky 
priateľ N. Berďajev veľmi dobre chápal, aká bola základná Marxova myšlien-
ka, jej historický vývoj, postupná premena zo snov a túžob, z roviny poézie 
na prózu a moc. Socializmus chcel byť organizovanou ľudskosťou. Lenže 
„ľudský obraz je v revolúcii vždy zatemnený. Je zaplavený prílivmi živelnej 
temnoty nižšieho bytia. ... Revolúcia je dynamická iba zvonku. Vo vnútri je 
statická. Revolúcia si nikdy necení ľudí s duchovným hnutím a ľudí duchovne 
tvorivých. Takých ľudí revolúcia vyvrhuje.“11 Podľa Berďajeva opravdivý so-
cializmus rešpektuje človeka ako osobnosť, nie ako vec, či objekt. Bol hlboko 
presvedčený, že duchovná revolúcia nemá nič spoločné s revolúciami, ako ich 
chápu oni – s materiálnymi, politickými a sociálnymi bláznivosťami. Preto 
pre Berďajeva revolucionárom ducha nikdy nebol Marx. „Revolucionárom 
ducha bol Nietzsche. Ale čo má ten spoločné s vašimi revolúciami? Opovr-
hoval nimi, pretože to sú povstania plebejcov. Revolucionárom ducha bol 
Dostojevskij. Ale vy ste ho vždy pokladali za konzervatívneho revolucionára. 
... Duša ruského národa je zložitá, komplikovaná. Stretli sa v nej a zmiešali 
sa dva prúdy svetových dejín, východná a západná. A tieto dva živly sa v duši 
ruského národa organicky nestransformovali do jednej celistvej povahy, do 
jednej vôle a jedného rozumu.“12 Nemecký duch sa chcel k nej vkradnúť ako 
ženích v podobe filozofie cez Marxa, Kanta a Steinera. Chybou ruskej inteli-
gencie je, že prevzala západnú vedu a učenosť bez snahy pokúsiť sa odkryť 
hlbinné vrstvy ruskej duše... 

Záver 

Šestov sa pýta, kto teda bude mať pravdu? Mal obavy púšťať sa do prázd-
nych proroctiev a smelých predpovedí. Uviedol, že je celkom možné, že za 
niekoľko rokov bude vláda boľševikov aj v Európe a čoskoro sa rozšíri po 
celom svete. Tak, ako monarchovia zabili monarchiu, demokracia zabíjala de-
mokraciu, tak aj v Rusku socialisti a revolucionári zabíjajú a takmer už zabili 
aj socializmus a rovnako aj revolúciu. Čo bude ďalej? Mal obavy z toho, že 
proroctvá Dostojevského sa môžu naplniť. Práve on odkryl sklon ruskej duše 

11 BERĎAJEV, N.: Filosofie nerovnosti. Prel. A. Černohous. Olomouc: Kitěz 2004, s. 8 – 9. 
12 Tamže, s. 10-12.
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k besovstvu. Iba on dokázal zobraziť revolučné besnenia v plnej nahote cez 
dušu Verchovenského. Šestov mal Dostojevského hlboko premysleného a tak 
nečudo, ak končí pri tom, že Lenin a jeho spolupracovníci nepochopili, že 
sami sa stali hračkou v rukách histórie, ktorá ich rukami zrealizovala plány 
úplne protichodné nielen socializmu, ale aj komunizmu. Navyše, zabili na 
celé desaťročia akúkoľvek možnosť zlepšiť situáciu a postavenie utláčaných 
tried.13 Šestov zakončil svoje vyznanie týmito slovami: „Osud ... oklamal mo-
narchov, oklamal vládnuce kruhy Európy, a rovnako oklamal aj neskúsených 
ruských socialistov v oblasti štátnických záležitostí. Vari je súdené aj Západu 
stať sa obeťou ilúzií a pretrpieť údel Ruska, alebo sa už osud nasýtil ľudským 
utrpením – tak na túto otázku dokáže odpovedať iba ak budúcnosť, a to nie 
až tak vzdialená.“14 Ruská historička filozofie N. Motrošilová k Šestovovým 
obavám, proroctvám a strachom poznamenala, že jeho filozofia tragédie sa 
stala tým, v čom žijeme. Možno vtedy mu mohli mnohé vyčítať. Ale dnes, 
keď už ľudstvo toľko prežilo a muselo podstúpiť, treba robiť filozofiu, kde je 
v centre pozornosti človek, ktorý žije, cíti, myslí, raduje sa a smúti...15 
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S U M M A R Y
Lev Shestov: Fear, Worries and Prophecies...

“After I came to Europe, everybody, not just our countrymen but even outlanders, keep 
asking me a same question: “What is going on in Russia”?” (L. Shestov). In this text, 
I attempt to give thought to a drama of human freedom from the perspective of a phi-
losopher Lev Shestov. I will try to address a problem of human drama. It is an exam-
ination of a problem of man seeking a freedom. I will attempt to comprehend a puzzle 
of man through ideas of the Russian philosopher Shestov. It was him who originally 
addressed to serious historical events and social turns in 20th century. I will also try to 
understand Shestov’s reasons for his opinions, attitudes and evaluations. Shestov not 
only criticized his age but was also merciless towards changes happening to the man 
in general – his contemporaries – before his very eyes. It was man himself who was 
exposed to astonishingly hard trials and merciless experiments in Shestov’s age – first 
few decades of 20th century. Questions of history, problems of politics and arts and, 
naturally, mainly the man, life and world – these timeless, philosophical problems 
affected him in the deepest, fundamental way. Therefore I focus on Shestov’s worries, 
fear as well as “prophecies” since they are inseparable from his life, philosophical 
searching and philosophy itself – philosophy of tragedy. Tragic searching, timeless 
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doubting, struggle and polemic combats, struggle for freedom and truth – these are 
similarly inseparably relating to tragic destiny of Shestov’s countrymen and people 
of his or older generation. Likewise, we need to give thought to calculations, specula-
tions and errors of “those in seat of power” and their bold constructions and projects 
of various forms of happiness and freedom in Russia and Europe. 

Tento text vznikol ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0715/16 Dos-
tojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia.

Komunizmus v relácii k individualite a slobode 
v berďajevovskom kontexte

P E T E R  G R E Č O

Úvod

Filozofická pozícia, z ktorej vychádzam pri skúmaní postavenia človeka v ko-
munistickej ideológii a politickom systéme, zahŕňa „primát osoby“ a „slobodu 
ducha“, ako sú konštituované v berďajevovskom existenciálnom personaliz-
me.1 Komunizmus je jednak odvrátenou stranou liberalizmu2 a zároveň je 
reakciou na liberalistické koncepty: protiprirodzený individualizmus, vzá-
jomnú izolovanosť ĺudí medzi sebou v usporiadaní života a sebauzavretosť 
ľudskej duše. V tendencii k diskriminačnej kolektivizácii ľudského života 
usiluje sa prekonať predstavu spoločnosti ako chaotického davu izolovaných 
indivíduí a násilne ich zlepiť do jedného mechanizmu. 3 

Mesianizmus komunizmu 

Marxizmus a z neho vychádzajúca komunistická doktrína sú nielen učením 
o úplnej závislosti človeka od ekonomiky, sú aj učením o „vykúpení“, o mesi-
ášskom poslaní proletariátu, o očakávanej dokonalej spoločnosti, v ktorej bude 
človek prostý vplyvu prírodných a spoločenských síl. Keďže toto „vykúpenie“ 
môže podľa Marxa uskutočniť iba aktívny subjekt – proletariát, nečudo, že sa 
mu pripisujú mesiášske atribúty, že sa naň prenášajú vlastnosti vyvoleného ná-
roda – on je „novým Izraelom“. Hybná sila, ktorou bude možné zmeniť svet, sa 
teda našla. Aj tu sa Marxov materializmus halí do krajného idealizmu.4 Marx 
a Engels rozdeľujú dejiny na dve obdobia: obdobie otroctva a budúce obdobie 

1 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. А.: Самопознаие. Москва: «Книга», 1991, s. 244; О рабстве и 
свободе человека. Paris: YMCA-PRESS, 1939, C. 65. 
2 Porov. SOLOVJOV, V.: Krize západní filozofie. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001, 
s. 136 – 137. 
3 Porov. FRANK, S. L.: Člověk a realita. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010, s. 153 – 
154.
4 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма. In: Духовные основы 
русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва: Издательство 
ХРАНИТЕЛЬ, 2006, C. 339 – 340.
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slobody, keď človek už nebude závislý na ekonomických silách, keď dosiahne 
konečné oslobodenie. Pravá ríša slobody sa v skutočnosti začína až tam, kde 
sa prestáva pracovať pod tlakom núdze a vonkajšej účelovosti a podľa neho 
sa uskutoční až za jej hranicami.5 Berďajev to komentuje takto: „Sloboda 
je uvedomená nevyhnutnosť, ale toto uvedomenie nevyhnutnosti môže robiť 
zázraky, môže dokonale preporodiť život a vytvárať to nové, čo tu ešte nebolo. 
Prechod do ríše slobody je víťazstvom nad dedičným hriechom, ktorý Marx 
videl vo vykorisťovaní človeka človekom.“6 Preto marxizmus nepredstavuje 
len ekonomickú, sociologickú či politickú doktrínu; je to aj viera, nábožen-
stvo. V tom spočíva jeho sila a údernosť. Činnosťou človeka – revolučnej trie-
dy dochádza ku skoku z ríše nevyhnutnosti do ríše slobody.7 Takéto chápanie 
slobody, pri ktorom sa miešajú etické a ekonomické kategórie, má určujúci 
význam pre celý politický systém krajín, ktoré nastúpili v dvadsiatom storočí 
na cestu budovania socializmu na marxistickom základe.

Berďajev rieši problém transformácie komunistických ideí, ktoré sú in-
ternacionálne, do ruských reálií. V súvzťažnosti s Gercenom a Čaadajevom 
poukazuje na ideu sily a poslania ruského národa.8 Neprekvapí nás, že ruský 
komunizmus je transformáciou starej ruskej mesiášskej idey. S tradičným 
ruským charakterom sa totiž spájajú mnohé ambivalencie: na jednej strane je 
to hľadačstvo Božieho kráľovstva a pravdy v jej plnosti, schopnosť prinášať 
obete a prekonávať meštiackosť, na strane druhej zasa absolutizovanie štátu 
a sklony k despotizmu, slabé vedomie ľudských práv a skĺzavanie do kolekti-
vizmu.9 Mesiášska idea, zakorenená v srdci ruského národa, bola tiež plodom 
trpiteľskej povahy tohto ľudu obracajúceho sa na víťazného Krista.10 A práve 
v revolúcii sa táto náboženská energia transformuje do nenáboženskej – soci-
álnej podoby.11 Ak chceme pochopiť vznik komunizmu, musíme ďalej poznať 
vzťah Rusov k pôde a vedieť, že ich pojem vlastníctva bol odlišný od toho 

5 Porov. MARX, K.: Kapitál. Bratislava: Pravda, 1987, s. 700.
6 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 342. 
7 Porov. Tamže, C. 343. 
8 Porov. БЕРДЯЕВ, H. A.: Ρусская идея. In: Ρусская идея. Судьба России. Москва: Сварог 
и К, 1997, C. 31 – 32. 
9 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 444 – 445.
10 БЕРДЯЕВ, H. A.: Судьба России. In: Ρусская идея. Судьба России. Москва: Сварог и К, 
1997, C. 315.
11 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 237. 

západného.12 „Absolútny charakter súkromného vlastníctva sa vždy popieral. 
Pre ruské vedomie nie je dôležitý vzťah k princípom vlastníctva, lež postoj 
k žijúcemu človeku. Bolo to, prirodzene, kresťanskejšie vedomie.“ 13

Berďajev dávno pred revolúciou v roku 1917 napísal, že táto revolúcia 
bude nevyhnutá a spravodlivá a zároveň bude atakom na slobodu a huma-
nitu.14 „V revolúcii bude likvidovaná sloboda a [...] zvíťazia v nej prvky 
extrémistické a nepriateľské voči kultúre i duchu.“ 15 Prečo v tejto krajine tak 
ľahko zvíťazil boľševizmus a nie iné frakcie socializmu a postupne sa etablo-
val v celom Rusku? Boľševizmus je cesta najmenšieho odporu proti temným 
silám v ľudskej prirodzenosti, čo súvisí s prvou svetovou vojnou. Ruský národ 
v tomto období nemal dostatok síl na účasť vo svetovom konflikte a postupne 
sa začal rozkladať. To využili práve boľševici, ktorí neboli ochotní prinášať 
obete za iné ciele, a nechceli ďalej bojovať.16 Leninov „Dekrét o mieri“ – 
jedno z prvých opatrení nového režimu, mal vplyv na skoré ukončenie sveto-
vej imperialistickej vojny.

Komunizmus si robí nárok na celého človeka, jedinec sa musí podria-
diť jeho pravde, je totalitný. Tento totalitarizmus vychádza z typickej ruskej 
schopnosti uchopiť realitu sveta celostne a nielen parciálne. Pravda ako ideál 
poznania sa snúbi s pravdou-spravodlivosťou. Celý ruský ľud bol vo svojom 
myslení i vo svojom svedomí podriadený nielen diktatúre komunistickej stra-
ny a jej ústredného orgánu, ale aj doktríne komunistického vodcu. Lenin ne-
goval slobodu vnútri strany a táto negácia slobody sa preniesla na celé Rusko. 
To je pravá diktatúra svetonázoru.17 

Ďalším znakom ruského národa je, že ruský duch túži vo svojej prirodze-
nosti po absolútnej slobode v Bohu, pretože Božie kráľovstvo je preň absolút-
nou a poslednou realitou. Toho, čo vníma ako relatívne a polovičaté, sa vzdáva. 
Preto je pre Rusov ťažké získať relatívnu spoločenskú slobodu, budovať rela-
tívnu kultúru a táto črta sa prejavila aj u našich revolucionárov-maximalistov.18

12 Porov. БЕРДЯЕВ, H. A.: Ρусская идея, C. 86 – 87. 
13 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма. C. 295. 
14 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. А.: Самопознаие, C. 135; Духовный кризис интеллигеции. Москва: 
Издательство «Канон+», 1998, C. 73n.
15 БЕРДЯЕВ, Н. А.: Самопознаие, C. 226. 
16 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Духовные основы русской революции. In: Духовные основы 
русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва: Издательство 
ХРАНИТЕЛЬ, 2006, C. 102.
17 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 356 – 366. 
18 Porov. БЕРДЯЕВ, H. A.: Судьба России, C. 247 – 248.
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Komunistickí ideológovia si podľa Berďajeva nepovšimli radikálne 
protirečenie obsiahnuté v základe všetkých ich snáh. Chceli oslobodenie 
osobnosti a v mene tejto emancipácie vyhlásili vojnu všetkým náboženským 
predstavám, všetkým normám, všetkým abstraktným ideám. V mene oslobo-
denia osobnosti rúcali náboženstvo, filozofiu, umenie, morálku a popierali 
ducha a duchovný život. Ale práve tým potláčali osobnosť, pozbavovali ju 
kvalitatívneho obsahu, pustošili jej vnútorný život, popierali právo osobnosti 
na tvorbu a duchovné obohatenie. Avšak princíp osobnosti nijako nemožno 
zdôvodniť na základe materializmu.19

Nový koncept slobody

Základom komunistického chápania slobody je zmena, pretože v Rusku mož-
no každý deň meniť život, všetko možno prebudovávať, jeden deň sa nepo-
náša na druhý. Teda sloboda sa nechápe ako možnosť voľby, ale ako aktívna 
premena života. Preto komunisti dôsledne odmietali obvinenia, že v Rusku 
niet slobody alebo sa potláča.20 V sovietskej štátnej hymne sa niekoľkokrát 
opakuje motív tohto nového ponímania slobody. Heslá „budovateľskej slobo-
dy“ boli prítomné v každej oblasti sovietskeho života: „Žije sa lepšie, žije sa 
veselšie“21 

Berďajev jasne demaskuje konfúznosť takto zredukovanej slobody: „Slo-
bodu, pravda, treba chápať aj ako tvorivú energiu, ako akt meniaci svet. Ale 
ak budeme slobodu chápať výlučne takto a nebudeme vidieť to, čo vnútorne 
predchádza takémuto aktu, takej realizácii tvorivej energie, potom je nevy-
hnutné popieranie slobody svedomia, slobody myslenia. A vidíme, že v ruskej 
komunistickej ríši sa absolútne popiera sloboda svedomia a myslenia. Pojem 
slobody sa vzťahuje výlučne na kolektív, nie na osobné vedomie. [...] Slo-
boda svedomia – a predovšetkým náboženského svedomia – predpokladá, že 
v osobnosti je duchovný prvok, nezávislý od spoločnosti. Pravda, komunizmus 
to neuznáva.“ 22

Tu sa dostávame k podstate problému marxistickej antropológie. Vide-
li sme, že spoločenské systémy, ktoré z nej vychádzali, redukovali človeka 
na produkt prírodnej a spoločenskej determinácie. A ak Hegelova filozofia, 
ktorá v najväčšej miere inšpirovala marxizmus, skončila podľa Berďajeva 

19 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 291 – 292.
20 Porov. Tamže, C. 402. 
21 Porov. SOLŽENICYN, A.: Súostrovie gulag I. Bratislava: Tatran, 1991, s. 160. 
22 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 404.

neúspechom filozofie ducha, pretože nedokázala pochopiť vnútornú podstatu 
osobnosti, osobnej duchovnosti a osobného vzťahu človeka k Bohu,23 čo 
máme povedať o komunistickej ideológii? Apologéti tohto konceptu slobody 
v sovietskych režimoch preto ani nemohli vidieť pluralitu ľudskej individua-
lity, prejavujúcej sa v schopnosti tvorivo myslieť, vyjadrovať sa, a konať. Ne-
mali schopnosť registrovať mnohotvárnosť osobností, akceptovať minulosť 
a tradície i uznať osvedčené etické konvencie. Tie neboli pre nich záväzné, ba 
v mnohom boli aj škodlivé. 

Sloboda sa môže vyjaviť iba v duchovnej skúsenosti, v duchovnom živote. 
Nie je prirodzeným stavom človeka ako prírodnej bytosti. Ak chceme hovo-
riť o slobode, tá súvisí s narodením sa z Ducha. Človek sa v dejinách často 
zrieka slobody a dáva prednosť pohodlnému životu v nutnosti. Požiadavka 
slobody ducha, z ktorej pramení celá tragika života, nie je ľudskou, ale Božou 
požiadavkou.24 „Toto vidíme na komunizme, ktorý celkom poprel akúkoľvek 
slobodu ducha a s ňou aj ľudskú dôstojnosť. Veď popieranie slobody je preja-
vom ducha antikrista.“ 25

Duch je sloboda a sloboda je hlavným atribútom ducha. Realita ducha je 
doložená celou skúsenosťou ľudstva, celým jeho vyšším životom.26 Popiera-
nie duchovnosti je zároveň popieraním človeka, Božieho obrazu v človeku: 
„Preto v komunizme na materialistickom základe je nevyhnutné potláčanie 
osobnosti.“ 27 Komunistický kolektivizmus si nárokuje diskriminačne orga-
nizovať celého človeka, vnucovať ľudom cnosť, hoci sa to týka len materiál-
neho bytia. Duch sa údajne oslobodí, lebo sa zovšeobecňuje. Je to sebaklam 
a podvod: „Začínate tým, že zovšeobecňujete ľudského ducha a zabíjate 
osobnosť. [...] Váš donucovací kolektivizmus ničí každú materiálnu bázu slo-
bodnej duchovnej kultúry. Všetky materiálne prosriedky, bez ktorých nie je 
možné žiadne prejavenie a stelesnenie duchovnej kultúry v našom hriešnom 
svete, chcete vyňať z individuálneho používania a slobodného zaobchádza-
nia a chcete ich hodiť vášmu Leviatanovi. Slobodná individuálna činnosť už 
v ničom nebude možná.“ 28

23 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Дух и реальность. In: Дух и реальность. Я и мир объектов. 
Москва: Издательство ACT, 2007, C. 31.
24 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Философия свободнaго духа, часть I., Paris: YMCA-PRESS, 
1927, C. 180 a 188.
25 Tamže, C. 228. 
26 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Дух и реальность, C. 29 – 34. 
27 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 404. 
28 БЕРДЯЕВ, H. A.: Философия неравенства. Москва: Издательство АСТ, 2006, C. 229. 
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Pseudonáboženské ambície komunizmu 

Komunistická ideológia je esenciálne v protiklade k náboženstvu, ku kresťan-
stvu. Nezriedka sa stretávame s názorom, že keby komunizmus neprenasledo-
val náboženstvo a umožnil by ľuďom slobodne vyjadrovať svoju religiozitu, 
bol by to dobrý systém. Je to chiméra, lebo tento systém je protináboženský 
vo svojej podstate – komunizmus je diktatúrou svetonázoru. „Sám chce byť 
náboženstvom,“ hovorí Berďajev, „ktoré má nahradiť kresťanstvo, robí si ná-
roky odpovedať na náboženské potreby duše, dať zmysel životu. [...] Preto je 
jeho konflikt s inými náboženstvami nevyhnutný. Netolerantnosť, fanatizmus 
majú vždy náboženské korene.“ 29 A zdôvodňuje to antropologickou konštan-
tou: „Človek je náboženský živočích; a keď popiera pravého, jediného Boha, 
vytvára si falošných bohov, idoly a modly, a klania sa im.“ 30 Komunizmus 
verí vo svoju absolútnu pravdu, a tak učenie zdôvodňujúce totalitnú doktrínu 
zahrňuje celú plnosť života – nielen politiku, ekonomiku, ale aj myslenie, 
vedomie a celú tvorbu kultúry, môže byť len predmetom viery.31 Filozof 
rozširuje obvinenie zo lživého náboženstva aj na celý socializmus, ktorý je 
„predstupňom“ komunizmu, jeho pravej a najdôslednejšej podoby.32 

Berďajev týmto poukázaním na religiózny fundament a sakralizáciu poli-
tiky otvára brány skúmania politiky ako náboženského javu a náboženstva ako 
politického javu. Filozof je v dejinách sociálno-politických učení originálny 
v tom, že rozvinul a doplnil Aristotelovu antropologickú konštantu, podľa 
ktorej je človek politický – štátotvorný živočích33, o rozmer religiózny. Preto 
ak súčasné politické vedy nedokážu rozšíriť svoj horizont skúmania o reli-
giózno-etický faktor, hrozí im, že stroskotajú v plytkých vodách racionalizmu: 
totalita pre nich zostane iba novou špecifickou podobou politického režimu. 

Komunistickí ideológovia sa nazdávali, že pre oslobodenie robotníckej 
triedy, a teda aj celého ľudstva, treba z ľudského srdca vyrvať náboženské 
cítenie: nie náboženská sloboda svedomia, lež oslobodenie svedomia od 
náboženskej povery. Je potrebné oslobodiť sa od fiktívnej zásvätnej útechy, 
treba vytvoriť revolučné vedomie. To znamená transformáciu chápania 

29 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 410. 
30 Tamže, C. 413. 
31 Tamže, C. 368. 
32 БЕРДЯЕВ, H. A.: Философия неравенства, C. 223.
33 Porov. ARISTOTELES: Politika. Bratislava: Pravda, 1988, s. 22 a 96. V našej odbornej 
spisbe nemáme aj v dôsledku ideologickej jednostrannosti v tomto odbore žiadnu výraznejšiu 
prácu.

náboženstva ako súkromnej záležitosti na náboženstvo ako vec triedneho 
boja. „Na rozdiel od sociálnych demokratov komunisti neuznávajú názor, že 
náboženstvo je súkromnou vecou, vecou osobného svedomia.“34 Integrálny 
komunista musí byť presvedčeným bojovníkom proti kresťanstvu, musí byť 
materialistom a ateistom, nestačí, aby bol iba členom strany.35 Preto všetky 
zmienky v ústavách socialistických krajín o náboženskej slobode, o slobode 
svedomia nemajú nijaký význam, tieto slobody tam neexistujú. Deportácie 
biskupov a kňazov do pracovných táborov, či ich fyzická likvidácia, sankcie 
voči občanom, ktorí navštevujú chrámy – toto sú metódy uplatňované v kraji-
nách celého sovietskeho systému.

Popri prenasledovaní hrá v tomto systéme veľkú úlohu osveta a propa-
ganda. Vypracováva sa celá metodológia boja proti náboženstvu. Propaganda 
je aj náhradou za mizernú psychológiu marxizmu, ktorú Berďajev pokladá za 
jeho najslabšiu stránku, pretože materializmus je veľmi ďaleko od všetkého 
čo súvisí s dušou.36 V reálnom socializme sa prísne dbalo na to, aby sa ľudia 
zodpovední za výchovu a vzdelanie na všetkých typoch škôl nezúčastňovali 
liturgie. Pred výkonom učiteľskej funkcie sa skladal sľub, že adept na prácu 
v školstve je „vysporiadaný“ s náboženskou otázkou. Štátny aparát si vytvoril 
vlastné monitorovacie prostriedky, aby dozeral na dodržiavanie tohto sľubu. 
Ak by sme na okamih pripustili, že socialistický spoločenský poriadok by 
zmenil svoj vyhrotený postoj voči náboženskej slobode, nutne sa zmení na 
sociálnu demokraciu.

Berďajev, podobne ako Eliade, vníma svetový socializmus ako sekulari-
zovaný židovský chiliazmus.37 Chiliazmus – pokus o tisícročné kráľovstvo 
blahobytu na zemi, počnúc tým židovským, cez všetky tyranské pokusy 
stredovekých rojkov, vrcholí práve socializmom. Napriek tomu, že sa tieto 
ambície neuskutočnili a nemohli uskutočniť, v socializme, rovnako ako aj 
v nacizme, biologickým výberom najsilnejších víťazí nový antropologický 
model predstavujúci „ad hoc transformáciu starého Adama“. Dochádza k pro-
cesu premeny kolektívneho vedomia ľudu: z pokorného trpiteľa sociálnej 
nespravodlivosti sa stáva páchateľ tých najväčších zverstiev.38

34 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма. C. 417.
35 Porov. Tamže, C. 418 – 419.
36 Porov. Tamže, C. 416 – 417.
37 Porov. БЕРДЯЕВ, H. A.: Философия неравенства, C. 221 – 222. 
38 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. А.: Новое средневековье. In: Смысл истории. Новое средневековье. 
Москва: Издательство «Канон+», 2002, C. 278. 
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Nakoniec všetky politické a sociálne pokusy o zrod nového človeka 
a o jeho oslobodenie, o vybudovanie blahobytnej spoločnosti, všetky mesia-
nizmy povstávajú a padajú na ústrednej náboženskej otázke, ktorá rozdeľuje 
dejiny, a to na tajomstve božskej a ľudskej prirodzenosti Krista. On sa stáva 
„kameňom úrazu“ a duchovným „mečom rozdelenia“. Filozof správne pou-
kazuje, že v Kristovi ako Bohočloveku nedochádza len k obnove porušenej, 
stratenej slobody starého Adama, ale zjavuje sa v ňom vyššia sloboda no-
vého duchovného Adama. Je to sloboda spojená s láskou a láskou naskrze 
prežiarená.39 Celé „socialistické náboženstvo“ je vražedné, lebo poprelo tento 
bohosynovský – bohoľudský rozmer človeka. Namiesto vzbúreného syna zo 
známeho podobenstva o márnotratnom synovi si dosadilo na scénu ľudských 
dejín vzbúreného otroka. A otrok je naplnený citmi nenávisti, urazenosti 
a pomsty. Už v polovici XIX. storočia Antonio Rosmini predpovedal tyranské 
črty komunizmu. Označil ho za falošné náboženstvo, ktoré bude potláčať 
kresťanstvo a zničí staré usporiadanie sveta. Tvrdil, že človek v ňom bude 
ešte vo väčšom otroctve ako antický otrok.40 

Lenin ako typický predstaviteľ ideológie komunizmu neveril v človeka, 
neuznával v ňom nijaký vnútorný princíp. Cynicky opovrhoval človekom 
tvrdiac, že ak sa mu má pomôcť a ak má byť zachránený, treba ho držať 
na uzde. Preto je tento systém plný násilia, drilu a všadeprítomnej štátnej 
byrokracie.41 Túto realitu vyjadril väzeň Gulagu: „Nestačí milovať ľudstvo, 
treba vedieť znášať ľudí.“ 42 Moc v rukách komunistov znamená diktátorský 
štát, je to diktatúra svetonázoru, diktatúra nad duchom, nad svedomím, nad 
myslením. „Táto diktatúra si prostriedky nevyberá, využíva všetky. [...] Tým 
je daná nevyhnutnosť negovania slobody svedomia a myslenia, nevyhnutnosť 
náboženského prenasledovania.“43 Berďajev argumentuje, že bratský vzťah 
medzi ľuďmi nemôže byť postavený na prírodnom princípe na spôsob darvi-
nizmu, v rámci ktorého prebieha medzi jednotlivcami neľútostný boj: „Váš 
socializmus vychádza z tohto prírodného zápasu a tou najzbesilejšou borbou 
chce nastoliť pozemské bratstvo. [...] Na zle a pomocou zla chce realizovať 
svoje dobro. [...] A tiež nenávisťou a povstaním jednej triedy proti druhej. 

39 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Философия свободнаго духа, часть II. Paris: YMCA-PRESS, 1928, C. 
203 – 204.
40 Porov. ROSMINI, S. A.: Komunizmus a socializmus. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, C. 60, 65 – 67, 72. 
41 Porov. БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 61, 374 – 375, 408.
42 SOLŽENICYN, A.: Súostrovie Gulag III., s. 341.
43 БЕРДЯЕВ, Н. A.: Истоки и смысл русского коммунизма, C. 422. 

Bez nádeje zamieňate bratstvo s nahromaďovaním a zjednocovaním ekono-
mických záujmov. Nikdy, skutočne nikdy vo vašej ríši nebude človek človeku 
bratom, môže byť tak akurát súdruhom.“ 44

Záver

Komunistická doktrína chápe človeka redukcionisticky: popiera jeho du-
chovnú podstatu a slobodu zase odvodzuje od materiálneho súcna. Taktiež 
robí si nárok na ovládnutie celého človeka a chce odpovedať na jeho nábo-
ženské potreby. Komunizmus má však aj svoju pravdu a to v tom, že chce, 
aby žiaden človek nebol zvecnený a inštrumentalizovaný. Tí, ktorí skúmajú 
túto ideológiu len racionalisticky a bez akceptácie religiózneho prístupu, 
v konečnom dôsledku nepochopia jeho podstatu. Skutočný priestor slobody 
je daný v kresťanstve – náboženstve Kristovom. Berďajev ho preto vyzýva na 
dôslednú aplikáciu jeho ústredného tajomstva – vtelenia Božieho Syna a faktu 
bohoľudskosti. 
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S U M M A R Y
Communism in a relation with individuality and freedom in the Berdyaevʼs 

context
In this study, I examine how communism perceives a person: his individuality and 
freedom. I point out that the communist concept is reductionism, because it denies its 
spiritual nature and freedom is again deduced from the material being. It also claims 
a dominance of the whole human being and wants to answer his religious needs. 
Communism, however, has its own truth in not wanting any man to be an object. 
Those who explore this ideology and political system only rationally and without 
accepting a religious access will ultimately not understand its essence. The real space 
of freedom is given by Christianity – the religion of Jesus Christ. Berdyaev, therefore, 
calls for a consistent application of his central secret - the incarnation of the Son of 
God and the fact of divine-human.

Pravda o slobode v živote a diele Jozefa Cígera 
Hronského

E VA O R B A N O V Á

Úvod

Odvekým esenciálnym základom života človeka je sloboda, ktorá ako per-
manentná túžba drieme v povahe každého z nás. Dokonca túžba po slobode 
neobchádza ani národ, resp. malé, či veľké jazykové spoločenstvo. V pove-
domí každého národa sa zrkadlí ako potencialita a dosiahnuteľná ambícia, 
méta i keď mnohokrát za cenu nenávratných strát v podobe ľudských životov. 
Téma slobody, a to nielen ako istý časovo ohraničený pocit, inšpirovala mno-
hé literárne diela J. C. Hronského. Dokumentujú to aj  ideové odkazy diel 
pre mládež a dospelých, napr. Smelý zajko či Smelý zajko v Afrike, Svet na 
Trasovisku, Jozef Mak. Rovnako ozvena slobody neprehliadnuteľne rezonuje 
v jeho neúnavnej spoločensko-kultúrnej činnosti. Keď najprv ako tajomník 
(1932) a následne správca Matice slovenskej, úprimne aj ako literát ctil 
a uchovával pre generácie objektivizované prejavy a túžby po slobode sloven-
ského národa, prebývajúce v literárnych dielach slovenských spisovateľov.1 
Pohnuté roky v dejinách nášho národa, robili boj o slobodu a samostatnosť 
zložitejším. Navyše tento zápas podliehal historicky diskutabilným mean-
drom, často dilemám, počas ktorých v politických rozhodnutiach sa objavili 
i určité etické anomálie. Etický diskurz ich klasifikuje ako mravné neostrosti. 
Dilema poznačila i vznik samotného Slovenského štátu, kedy vtedajšia po-
litická reprezentácia veľký manévrovací priestor, vzhľadom na preskupenie 
medzinárodných politických síl a politických rozhodnutí mocných v Európe, 
jednoducho nemala.2 Keďže údelom slovenského národa, podľa Jozefa C. 

1 Jozef Cíger Hronský sa významnou mierou zaslúžil o založenie tlačiarne Neografia v Martine 
(1940), ktorej úlohou bolo cibriť povedomie slovenského národa vydávaním literárnych diel 
slovenských autorov.
2 K okliešteniu manévrovacieho politického priestoru čelného predstaviteľa Jozefa Tisu 
taliansky uznávaný autor Vittorio Messori uvádza: „Keď Hitler ničil Československo, dal si 
ho predvolať a navrhol mu tri možnosti: buď nacisti obsadia aj Slovensko a urobia z neho 
protektorát, alebo si ho medzi sebou rozdelia jeho susedia, alebo okamžite vyhlási nezávislosť, 
ktorú bude Nemecko rešpektovať. Nemcov totiž chudobné územie nezaujímalo; navyše bolo 
osídlené slovenským obyvateľstvom, ktorým nemeckí „arijskí“ rasisti pohŕdali“. MESSORI, 
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Hronského bolo „predierať sa úzkymi chodníčkami medzi namierenými zbra-
ňami dvoch gigantov.“3 Slovenský národ, hoci veľkosťou malý, nad ktorým 
sa Hronský nahlas takto dôverne zamýšľa „ak národu nepomáhali nijaké štát-
ne poriadky za tisíc rokov, nie školy, nie úrady, nie diplomacia, nie vojsko, nie 
veda ani umenie a národ sa jednak udržal, nuž v takom národe niečo bude“.4

Historicko-spoločenský diskurz, na takéto nie celkom slobodné rozhodnu-
tia politických reprezentácií právom pamätá, ex post reflektuje a zhodnocuje. 
Vďaka tomu bolo možné osobu literáta, básnika, kultúrneho činiteľa po roku 
1989 najmä po literárnej stránke rehabilitovať, o čom svedčí i edícia kľúčo-
vého diela J. C. Hronského Svet na Trasovisku, vydaná i na Slovensku. Tým 
sa automaticky uvoľnil priestor pre návrat celého diela, ako aj osobnosti J. 
C. Hronského do klenotnice slovenskej literárnej tvorby, kde právom patrí. 
Paradoxne na ideovú tabuizáciu aj jeho vlastných diel, a to významnej ume-
lecko-historickej hodnoty, sa vzťahuje povzdych samotného Hronského: „Či 
by nemal byť zákon na ochranu literatúry?“5

Z miesta jeho posledného pobytu, núteného azylu v Argentíne, bola do 
vlasti zaslaná i celá pozostalosť J. C. Hronského, do ktorej patria unikátne 
obrazy prevažne akvarely slovenských dedín, známych historických pamäti-
hodností z jeho exilového pobytu v Ríme, ako aj všetky predlohy vitráží, ktoré 
kreslil nielen Jozef Cíger Hronský ale aj jeho syn Juraj. Tie doteraz zdobia 
hlavnú baziliku v argentínskom meste Luján.

Príroda analógia slobody 

Človek je odpradávna spätý s prírodným prostredím. Krajinná scenéria 
tvorí kulisu jeho životného príbehu. Do jej kontúr sa človek rodí, žije, tvorí, 
a nakoniec i uzatvára svoj životný rámec. Kultúra ako nevyhnutný existenčný 
prostriedok človeka, i napriek svojej neustále narastajúcej materiálnej 
a duchovnej expanzívnosti a zložitosti, nemôže prekryť rýdzosť prírodného 
okolo nás - svit mesiaca, slnečné lúče, dážď, víchor, polia, hory, lesy za 
ľudskými obydliami. V prípade človeka, ktorý počas života v pote tváre 
dorába/l svoj chlieb je horizont prírodnej scenérie dominantný, ale i morálne 
formačný a záväzný: „Nám treba robiť mamko. Robiť pokým sa dá. Naša 

V.: Jozef Tiso. In ĎURICA, M. S.: Jozef Tiso v očiach neslovanských autorov. Bratislava: Lúč, 
2007, s. 12. 
3 OKÁĽ, J.: Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 29.
4 HRONSKÝ, J. C.: Dielo III. Bratislava: Tatran, 1993, s. 500.
5 HRONSKÝ, J. C.: Podpolianske rozprávky. Bratislava: Tatran, 1971, s. 49.

je robota.“6 Veď pre sedliaka platilo „robota je prvšia i pred smrťou“.7 
Človek zžitý s lonom prírody sa drží premisy: „Keďže je ľudským bytím 
a bytím človeka kontinuita, môže sa človek učiť od prírody.“8

Spojitosť s prírodou spisovateľ Hronský pretavil do personifikovanej po-
doby trpezlivej poslucháčky, životnej spolupútničky, ale i morálnej učiteľky. 
Veď príroda častokrát trpela spolu s človekom či dokonca  šla s človekom 
do vojny ak „... dochodili z ličkovskej stanice veľké autá a tie vozili horu 
do vojny“.9 Spolu zápasí tak o lepšie zajtrajšky človeka. Príroda bola pod-
ľa spisovateľa J. C. Hronského obdarená genealogickou pamäťou, do ktorej 
človek zapisoval svojou prácou pre/žité a živé obsahy. Taká bola príroda pre 
literáta Hronského, pochádzajúceho z drevársko-roľníckych koreňov, ktoré-
mu napriek výnimočnému intelektu „vrchárska slovenská dedina bola odja-
kživa jeho duchovným domovom.“10 Veď príroda komunikovala s človekom 
verbálne i prakticky napríklad svojou príznačnou pohostinnosťou. Dokonca 
z lásky k nej, ako k starej dobrej a vždy štedrej známosti sa spisovateľ vyzná-
va láskyplným vnútorným monológom hlavného hrdinu Martina Hrančoka: 
„Písal kosou do trávy, zapisoval staré spomienky, oživoval staré známosti 
s lúkou, s lúkou na Trasovisku, a lúka mu spievala starú, starú pieseň, čo 
spievala mnohým pokoleniam, čo došli na Trasovisko sa napiť či najesť“.11 
Príroda sa tak stala najmä v minulosti synonymom verného priateľstva, istoty, 
bezpečia, hojnosti či sýtosti a spájala sa s pocitom slobody, premietajúceho sa 
predovšetkým do sebestačnosti každého sedliaka a jeho rodiny.

Avšak v pohnutých časoch povstania v roku 1944 i táto istota v odľahlých 
a zabudnutých kútoch najmä stredoslovenského kraja bola okolnosťami znač-
ne rozkolísaná. Spisovateľ Jozef Cíger Hronský literou vojnového románu 
Svet na Trasovisku, k tomu iba nostalgicky mohol poznamenať: „...vojna 
všeličo postvárala i tam, kde jej bolo málo, a kde bolo všetkého dostatok“.12 
A tak hora ako večný symbol vrchárskeho kraja spolu s človekom odišla do 

6 HRONSKÝ, J. C.: Svet ma Trasovisku. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 211.
7 HRONSKÝ, J. C.: Jozef Mak. Bratislava: Perfekt, 2002, s. 27. 
8 KOHÁK, E.: Človék, dobro, zlo. O zmysle života v zrkadle dejín. Praha: Ježek, 1993, s. 135.
9 HRONSKÝ, J. C.: Svet ma Trasovisku. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 64.
10 OKÁĽ, J.: Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 116.
11 HRONSKÝ, J. C.: Svet ma Trasovisku. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 47.
12 Tamže, s. 92.
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vojny. Explicitne sa však tým narušili esenciálne vzťahy nielen človeka s prí-
rodou, ale i vzťahy medziľudské, vrátane zažitých vzťahov v rámci dedinskej 
komunity.

Sloboda národa a človeka

Sloboda človeka a právo národa na sebaurčenie sa symbolicky odzrkadľujú 
v spojených nádobách. Navzájom sa podmieňujú a kauzálne ovplyvňujú. 
V demokratických ústavách je spravidla sloboda človeka zakotvená v kapitole 
komunikujúcej ľudské práva a slobody, ktoré však explicitne generujú i celý 
rad povinností adresovaných človeku, ako i orgánom štátnej moci. Okrem 
legislatívneho ukotvenia, sloboda má svoje filozoficko-etické parametre. 
V prípade filozofickej dimenzie sloboda súvisí s ľudskou dôstojnosťou, a po 
stránke etickej s definovaním morálneho subjektu, ktorým je len a len človek. 
Implicitne v intenciách Kantovej praktickej filozofie o slobodnom subjekte 
sa konštatuje: „Autonómia je teda základom dôstojnosti ľudskej a každej 
rozumnej prirodzenosti.“13 Navyše Hronský bol známy tým, že „mal veľmi 
hlboko vkorenenú úctu k človeku, a zákon cti bol pre neho neporušiteľný“.14 
Korešpondoval s požiadavkou ľudskej dôstojnosti. Následne autonómnosť 
v rozhodovaní, slobodná voľba je zároveň nutným predpokladom morálnej 
evaluácie a zodpovednosti, ktorá sa častokrát odráža i v jednotlivých 
judikátoch právnej praxe. Hodnota slobody, aby bola spoločensky univerzálne 
dosiahnuteľná, musí byť politicky garantovaná v prvom rade dokumentmi 
najväčšej právnej sily, t.j. v ústavách. Sloboda ako filozoficko-etický postulát 
sa stáva/l významným politikum, čo potvrdzuje vzájomnú a esenciálnu 
prepojenosť filozofie/etiky a politiky. Z genealogickej praxe explicitne 
vyplýva: „Filozofia bez politiky je bezmocná – zostáva na úrovni slov. Politika 
bez filozofie a etiky zasa stráca zmysel a mení sa v obyčajné manipulatívne 
politikárčenie. Samu seba politika nemôže dosť dobre zdôvodniť.“15

Dejinný exkurz potvrdzuje, že celospoločenskej garancii slobody človeka, 
predchádzal boj o sebaurčenie národov, ktorý sa implicitne spájal s túžbou 
po správe vecí verejných. Nie náhodou diachronická systemizácia vývoja 
teórie ľudských práv uvádza právo národov na sebaurčenie až do tretej ge-
nerácie, situovanej do 20. storočia. Podotýkam však, že pri delení spoločnej 

13 KANT, I.: Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 65.
14 OKÁĽ, J.: Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 120
15 JEMELKA, P.: O přírode, civilizaci, historii a dalších. Brno: Masarykova universita, 2005, 
s. 114.

československej republiky v roku 1992/93 vo verejnom priestore zaznievali 
hlasy, ktoré argumentovali, že vznik národných štátov je prežitok, a patrí do 
19. storočia. Čo bol samozrejme i prípad vzniku dvoch samostatných štátov 
Slovákov a Čechov. Avšak nielen teória generácií ľudských práv, ale aj v spo-
ločnosti prítomné emancipačné snahy slovenského národa po roku 1989, ktoré 
i v politickej sfére proklamovali túžbu po vlastnej národnej správe, potvrdili 
aktuálnosť sebaurčenia – slobody národa.

Myšlienka slovenskej samostatnosti bola permanentne prítomná i v živo-
te a diele Jozefa Cígera Hronského. Nakoniec žil v čase, keď geopolitické 
pnutia v Európe túto myšlienku aktuálne nastoľovali, a konkrétnymi udalos-
ťami i prakticky generovali. Podľa J. C. Hronského je to sloboda, ktorá robí 
človeka človekom, a národ národom práve v jeho samostatnom, vlastnými 
politickými silami a umom spravovanom štáte. Paralelne s Kantovým mrav-
ným princípom, známym ako kategorický imperatív, vkladá Hronský svoje 
národno-emancipačné úvahy do úst už spomínaného hlavného predstaviteľa 
románu Svet na Trasovisku: „Hovoril, človek je vlastne len vtedy človekom, 
keď je slobodným, voľným, keď sa môže prejaviť, ako sa mu žiada, ako mu 
presvedčenie, svedomie káže. Kto dusí slobodu, ponižuje človeka, a za človeka 
ho ani nemá, iba za podradný tvor, za nástroj, za prostriedok.“16 Hronský 
si jasne uvedomoval, že v danom citáte možno substituovať pojem človek 
za pojem národ, a citát bude rovnako pravdivý. Pravda o človeku sa týkala 
jeho slobody, pretože „človek ako osoba je autonómna bytosť. V podmienkach 
osobného stretnutia sa človek môže slobodne rozhodnúť pre mieru heteronó-
mie.“17 Podobne i pravda o národe – je národ slobodný.

Zápas o slobodu v živote J. C. Hronského

Život Jozefa Cígera Hronského bol bezprostredne spätý s verejným - 
spoločensko-kultúrnym priestorom. Náročnosť a permanentná starostlivosť 
o veci verejné, presnejšie národné, u Jozefa Cígera Hronského určili i názov 
stálej expozície v Martine - Život bez oddychu. Rovnako i hraničné situácie, 
a nebolo ich málo, v jeho živote boli podmienené s činnosťou spisovateľa 
a verejne činného dejateľa. Jozef Cíger Hronský celý život, podobne ako 
i mnohí ďalší slovenskí intelektuáli, spisovatelia spoločensky exponovaní 
v prvej polovici 20. storočia museli podriadiť, presnejšie obetovať svoj 

16 HRONSKÝ, J. C.: Svet ma Trasovisku. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 420.
17 VADÍKOVÁ, K. M.: Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Trnava: 
TU v Trnave, 2011, s. 91.
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osobný život zápasu za slobodu národa, jeho mravné pozdvihnutie a národné 
sebauvedomenie. Z tohto dôvodu spoločensko-kultúrna činnosť Jozefa Cígera 
Hronského jednoznačne determinovala vlastné životné peripetie, ako i celej 
jeho rodiny. V jeho verejnom účinkovaní rezonovali tri kľúčové skutočnosti, 
ktoré v konečnom dôsledku život Hronského dramatizovali a robili mimoriadne 
náročným, ale aj spoločensky zodpovedným. Ku každej zo skutočností sa 
viaže zápas jednak za slobodu národa, ako i boj o holú existenciu spisovateľa 
ako aj jeho rodiny. Prvou z nich je niekoľkoročné správcovstvo ustanovizne 
Matice slovenskej (1933 – 1944), ako aj udalosti týkajúce sa povstania v roku 
1944. Druhou zlomovou fázou jeho života bola nútená emigrácia do rakúskeho 
Bad Hallu (1945-1948) a neskorší pobyt v Taliansku. Poslednou etapou života 
spisovateľa bol dramatický a nútený odchod a pobyt v argentínskej Lujáne 
(1948 – 1960).

V  prvom období zápasu o slobodu pozdvihnutím národa, zozbieraním, 
zachovávaním a vydávaním kníh Zlatého fondu slovenskej literatúry, Hron-
ský nevdojak inicioval spory, ktoré ho po rokoch dostihli ako bumerang. 
Totižto v rámci zápasu s Masarykovou a Benešovou ideológiou jedného 
československého národa a jazyka18, sa Hronský jasne vyhranil, a ako správ-
ca vypudil z Matice slovenskej čechizujúcich jazykovedcov. Následne pod 
ochranou veľkého jazykovedca Jozefa Škultétyho vrátil Maticu slovenskému 
vlastnému národu.19 Možno i z tohto dôvodu malo pre neho trpkú príchuť 
i samotné povstania v roku 1944. Z hľadiska objektivity je treba poznamenať, 
že Hronského kritické hodnotenie povstania zachytené hlavne v románe Svet 
na Trasovisku, bolo a je nesúhlasné s doterajšou oficiálne proklamovanou 
interpretáciou. Hronský sa nikdy nestotožnil s označením národného povsta-
nia pretože, podľa neho „nikde nepovstal národ, aby zboril svoj štát zhodil 
svoje národné telo, svoju zem, svoje imanie, svoj život a svoju moc niekomu 
inému, cudziemu napospas. To sa nestalo ani na Slovensku“.20 Podotýkam, 
že v súvislosti s tematickým zameraním príspevku, nie je primárnym záme-
rom sa vyjadrovať k historickej validite povstania, ale poukázať na slobodu 
slova týkajúceho sa hodnotenia SNP, takého velikána akým bol J. C. Hronský. 

18 Masaryk „o Slovákoch tvrdil, že sú to vlastne Česi i keď používajú svoje nárečie ako spisovný 
jazyk“. Ref. Celý dokument uvádza Eduard Beneš. Světová válka a naše revoluce. diel III. Praha: 
1935, s. 237-256. In MRVA, I. Vývoj slovensko- českých vzťahov od dualizmu do prevratu. 
In Prečo 28. október nemôže byť slovenským štátnym sviatkom. Bratislava: Panslovanská únia, 
2018, s. 40. 
19 Porov. OKÁĽ, J.: Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 318.
20 HRONSKÝ, J. C.: Svet ma Trasovisku. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 249.

Koniec koncov sám si prešiel svojou vlastnou povstaleckou kalváriou, a preto 
„ako mohol čo len na chvíľku zabudnúť na to, že on – správca najprestížnejšej 
slovenskej ustanovizne a spisovateľ, ktorý dal desiatky vynikajúcich diel – aj 
po vypustení z ponižujúceho väzenia musel pod dozorom stráviť týždne kdesi 
v Gemeri a hlásiť sa každý deň u svojich strážcov ako zločinec“.21 Navyše, 
keď ako „matičného správcu J. C. Hronského, ktorý nemal za sebou takmer 
žiadnu politickú činnosť bezmála poslali povstalci do masového hrobu v Skľa-
bini a potom ho držali internovaného až do konca povstania“.22 Vzhľadom na 
autentický dotyk smrti v noci z 1. na 2. septembra 1944, kedy prežil najťažšiu 
noc svojho života23, je hodnotenie J. C. Hronského tejto historickej udalosti 
slovenských dejín veľkoryso rešpektované a tak ponechané jeho slobodnej 
interpretácii.

Druhou zlomovou udalosťou bola nútená emigrácia J. C. Hronského spolu 
s manželkou a synom Jurajom, najprv do rakúskeho Bad Hallu, potom do Ríma 
a definitívne do Argentíny. V očiach J. C Hronského osud emigranta mal pečať 
kliatby, či syndrómu biblickej Lótovej ženy utekajúcej zo zničenej Sodomy. 
Pre Hronského v nútenom exile platilo: „Ktokoľvek sa po úteku z domova chce 
niekam dostať, musí nielen všetko zanechať. Ale ani sa neobzerať a zabudnúť 
na všetko čo bolo. Kto zastane a začne sa dívať nazad skamenie.“24 Slobodu 
emigranta spisovateľ prirovnal k existenčnej pravde, ktorá je však až priveľmi 
trpká: „Časy boli naozaj také, že každý sa mohol spoliehať len na seba, a ži-
voty boli veľmi lacné“.25 Pokles ceny života pocítil sám na sebe. Veď bytostne 
sa ho dotýkalo politické prenasledovanie iniciované pražskou vládou, keďže 
sa zásluhou Eduarda Beneša citlivá duša umelca ocitla na zozname vojnových 
zločincov.26 Práve z tohto dôvodu, cesta do Ameriky zostala zatvorená, a otvo-
renú náruč ponúkla Argentína. I táto etapa života J. C. Hronského čaká na svoju 
historickú interpretáciu, pretože jeho útek z Talianska po krátkom zadržaní vo 
väzení Regina Coeli, ako aj vedomé neuposlúchnutie vtedajšieho talianskeho 
premiéra splniť požiadavky pražskej politickej reprezentácie a vydať J. C. 
Hronského, svedčia o vzácnych prejavoch povojnovej ľudskosti a humánnej 
lojality. Lojality k fenoménu čo nesie označenie človek. Vzácne a hodnotné 

21 OKÁĽ, J.: Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 318.
22 OKÁĽ, J.: Leto na Traune. Cambridge: Dobrá kniha, 1986, s. 74.
23 Porov. Stála expozícia v Martine Jozefa Cígera Hronského. Život bez oddychu.
24 OKÁĽ, J:. Výpredaj ľudskosti. Martin: Matica slovenská, 2002, s. 41.
25 Tamže, s. 80.
26 Tamže, s. 308.
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je v tomto prípade svedectvo „tradičný taliansky liberalizmus nezahynul ani 
za fašizmu a osobná sloboda človeka vari nikde na svete nemá toľké dimenzie 
rozvoja ako tam“,27 tam na brehoch Tiberu. 

Poslednou etapou jeho verejného života bol nútený exil Hronského v Ar-
gentíne, spojený doslova s bojom o holú existenciu. Vznešené idey o národe 
jeho slobode a pravde vystriedala starosť o každodennosť. Navyše ako spiso-
vateľ, skutočný majster slova, znalec ľudskej duše a jej tajomných zákutí, stra-
til svoj prostriedok pohybu vo verejnom priestore. Bolo ním slovo, ktoré však 
zaniklo ako para v prvopočiatku úplne neznámom jazykovom spoločenstve. 
Hronský však mal i ďalšie prostriedky autentického prejavu, bola ním maľba, 
kreslenie, projektovanie domov, všetko spájané s láskou k matematike. Dlhé 
roky sa živil ako kreslič, rovnako ako jeho syn. Povznesením slovenskej duše 
boli kontakty s krajanmi žijúcimi v USA ako aj v Latinskej Amerike. Vyčerpa-
nosť a určite i nostalgia za teritóriom rodného jazykového spoločenstva náhle 
ukončili život spisovateľa. Zomrel v roku 1960 vo veku 64 rokov. Domov do 
vlasti podobne ako iní bojovníci za práva vlastnej správy vecí verejných sa 
mohol vrátiť iba v duchu tézy homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.

Záver

V Knihe múdrosti sa píše, že život človeka „iba prelet tône je.“28 V intenciách 
pozemských, horizontálnych, presnejšie biologických kontúr existencie je 
táto definícia platná. Avšak človek ako tvorivá bytosť zanecháva za sebou 
produkty svojej činnosti. Tie transponujú jeho temporálne bytie a častokrát 
práve odchodom človeka sa ich hodnota multiplikuje, a spravidla i objektívne 
zhodnocuje. Pričom tvorba v prípade J. C. Hronského, tvorba umelecká sa 
kontinuálne spájala so životnou dráhou samotného tvorcu. Náročné životné 
peripetie, osobné nasadenie vo verejnej činnosti, dielo tvorcu ešte viac 
legitimizujú. Tieto paralelné trajektórie, na jednej strane osobná a  strane druhej 
umelecko-spoločenská, sa v prípade J. C. Hronského vzájomne potvrdzujú. 
Text o zložitom životnom príbehu J. C. Hronského ukončíme jeho vlastnou 
doslova lévinasovskou spomienkou na personifikovanú vďačnosť domovu, 
v ktorom vládla všestranná pohostinnosť matky,29 ktorá ho navyše i po stránke 
umeleckej významne predznamenala. Spisovateľ s láskou po rokoch spomínal 
„po večeri, keď mal otec nočnú šichtu, posadila si ma vedľa seba a rozprávala 

27 Tamže, s. 370.
28 Múd 2;5 
29 Porov. LÉVINAS, E. Totalita a nekonečno. Praha: Oikoymenh, 1997. s. 150.

mi, mnoho rozprávala, spievala, čítala a nikdy by som sa jej nemohol odmeniť 
za tie prekrásne večery, i keby ma bola prežila“.30 
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S U M M A R Y
The Truth about Freedom in Life and Work of Jozef Cíger Hronský

Life and work of the Slovak writer and chairman of Matica slovenská J. C. Hronský 
(1986-1960) is not sufficiently well known among Slovak people. The reason for 
this is the fact that his person combines a writer with a public figure - one who was 
active in cultural and political circles in the troubled  period of the Slovak state (1939 
-1945). These are years  in which public work  of several prominent  personalities 
has, for long decades, been obscured by prism of ideology and politics. Years have 
passed and turbulence in the life of this unique person, as well as the legacy of his 
literary work can now be analysed freely both in the literary and historical context. 
The life and work of J. C. Hronský are deeply connected, they comprise a continuum 
whose leitmotif is the truth about the freedom of an ordinary small person, a citizen of 
a small nation in the heart of Europe.

Augustínov “Boží štát” a pohľad kardinála Tomáša 
Špidlíka na otázku cézaropapizmu

B R A N I S L AV  Č A N I G A

Úvod

Vzájomný vzťah sekulárneho a náboženského prostredia može vzbudzovať 
dojem kontradikcie. Známa evanjeliová príhoda o tom, ako sa Kristovi od-
porcovia snažili podchytiť ho v reči na otázke platenia daní, nám zachováva 
pozoruhodný odkaz v Lukášovom evanjeliu: „Dávajte cisárovi, čo je cisárovo 
a Bohu, čo je Božie“ (Lk 20, 25). Na druhej strane Kristus v Evanjeliu sv. 
Matúša svojím nasledovníkom zdôraznil nevyhnutnosť byť svetlom sveta: „ 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavo-
vali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Zdá sa, že v kresťanskom 
myslení a filozofii ako aj v praxi sa prejavili obe myšlienky. Z tohto dôvodu 
považujem za zaujímavý pokus snažiť sa vo svojom príspevku pomocou 
analytickej a komparatívnej metódy priblížiť, ako sa na tieto otázky pozerá 
západné kresťanstvo pohľadom sv. Augustína predovšetkým cez jeho dielo 
De civitate Dei (Boží štát) a cez analýzu diela kardinála Špidlíka Ruská idea 
načrtnúť náš pohľad na postoj k svetu vo východnej duchovnej hemisfére 
kresťanstva aj cez známy koncept cézaropapizmu.

Sekulárna a sakrálna dimenzia v spoločnosti

Má zmysel v náboženskej filozofii odlišovať od seba sekulárnu a sakrálnu 
dimenziu? Veď u Boha je všetko jeho oblasťou a on sám nás pozýva a zahŕňa 
do svojho života.1

Katolícka cirkev na II. vatikánskom koncile v dekréte Gaudium et spes 
(Radosť a nádej) jasne deklarovala, že jej pôsobenie nemožno stotožniť 
s nejakou konkrétnou epochou alebo špecifickým systémom: „Cirkev sa ne-
viaže na žiadnu partikulárnu formu civilizácie alebo politický, ekonomický 

1 Samotný Kristus naznačil, prečo sú si tieto dve sféry blízke, ale bez toho, aby vzájomne 
splývali, keď sa vyjadroval na tému Božieho kráľovstva. Na jednej strane ho lokalizoval 
čiastočne už tu na zemi: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“(Lk 17, 21) Ale s pozemským 
životom ho neidentifikoval. Dával mu eschatologický ráz ako niečo, čo sa v plnej miere prejaví 
až na konci vekov pri zavŕšení ľudských dejin a chodu tohto sveta.
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a spoločenský model.“2 Za najťažšiu herézu všetkých čias koncil považuje 
nesúlad medzi vierou, ktorú kresťan vyznáva a tým, ako žije svoj každodenný 
život.3

Dva štáty u sv. Augustína

Augustín napísal dielo De civitate Dei (Boží štát) ako reakciu na udalosti, 
ktorá otriasli mnohými občanmi západnej časti kedysi jednotnej Rímskej 
ríše - nájazda barbarov a neskôr aj obsadenie Ríma v roku 410 vizigótskym 
kráľom Alarichom. Pohanskí filozofi, najmä platonici, šírili presvedčenie, 
že Rím, pokiaľ sa držal starých náboženských predstáv, bol silný a výbojný. 
Kresťanstvom prišla éra jeho oslabenia. Augustín argumentoval tým, že aj 
v minulosti Rím nie vždy vyhrával vojny. Navyše jeho expanzionizmus vnášal 
nespravodlivosť do spoločenského poriadku tým, že utláčal a vykorisťoval 
porobené národy. Teraz Rím pyká za svoju amorálnu a cynickú politiku. 
Augustínovo chápanie štátu alebo mesta – „Civitas“ je spojené s myšlien-
kou opakovaného zoskupovania sa ľudí, ktorí buď kráčajú po ceste Božích 
prikázaní a jeho vôle (Civitas divina) alebo sledujú svoje zvrátené ciele bez 
Boha alebo dokonca proti nemu (Civitas terrena). Tieto dva štáty nemajú svoj 
pôvod v konkrétnych formách zriadenia ľudskej spoločnosti, nakoľko siahajú 
do čias pred stvorením človeka a odvíjajú sa od služby anjelov a neskôr ich 
pádu do hriechu a odpadu od Boha. Boží štát, hoci súvisí s Cirkvou a evanje-
liom, ale nepredstavuje žiadnu formu teokracie. Prejavuje sa v každej forme 
dobra aj tam, kde sa ono nachádza na pôde mimo kresťanstva.4 Pozemský 
štát nie je v Augustínovom chápaní sám v sebe negatívny, Jeho defektom však 
je absencia eschatologického zamerania. Preto má len dočasný charakter aj 
pri tom najdokonalejšom ľudskom usporiadaní. Podľa Benedikta Groeschela, 
veľkého znalca Augustínovho myslenia, sv. Augustín takto chápal svoju víziu 
spolupráce týchto dvoch štátov: Pokým nebeský štát putuje po zemi, pozýva 
občanov všetkých národov a všetkých jazykov a zjednocuje ich do jednej 

2 DOKUMENTY II. VATIKÁNSKEHO KONCILU I.: Gaudium et spes IV, 42. Rím: SÚSCM, 
1968, s. 272.
3 Porov. Tamže, s. 273.
4 Celkovo možno tvrdiť na základe diela De civitate Dei, Augustínov pohľad na svetskú moc je 
pozitívny. Postoj k svetským autoritám, vrátane cisárov z obdobia pred Konštantínom Veľkým 
je kladne formulovaný. Zároveň aj tam, kde sa kresťania snažia obhajovať Božiu moc, ale 
nerobia tak na základe najvyššieho morálneho princípu, akým je imperatív lásky, skĺzavajú 
touto deformáciou z civitas divina do civitas terrena. Boží štát je ten, ktorý nás upriamuje na 
hodnoty Božieho kráľovstva.

putujúcej skupiny. Rôznorodosť zvykov, zákonov a tradícií, ktoré hľadajú 
a zachovávajú ľudský pokoj, nie je preň problémom... Samozrejme, Boží štát 
podriaďuje tento pozemský pokoj nebeskému pokoju.5 Tento nebeský pokoj 
Augustín definoval nasledovne: „Je to dokonalé a harmonické spoločenstvo 
tých, ktorí nachádzajú svoju radosť v Bohu a navzájom v Bohu“ (Boží štát 
19, 17).6 Augustín sa snažil svoje pohľady podložiť aj teologicky. Jeho dielo 
nemalo len apologetický ráz. V Kristovi videl prostredníka medzi Bohom 
a ľuďmi, bez Kristovho diela vykúpenia človeka z hriechu by sme nemohli 
hovoriť o Božom štáte. Všetky ostatné obety prinášané ľuďmi pred Kristom, 
boli len predobrazom Kristovej pravej obety.7 Augustín pritom rád používal 
slovné spojenie prevzaté z novozákonného biblického prostredia: Nebeský Je-
ruzalem.8 Je dobré uviesť u Augustína aj rozdiel medzi „byť Bohom“ a mať 
„účasť na Bohu“. Pri hodnotení úlohy ľudskej slobody robí analógiu u Adama 
vo vzťahu k nesmrteľnosti: „Podobne, ako prvá nesmrteľnosť, ktorú stratil 
Adam hriechom, bola v možnosti nezomrieť, a druhá bude v v nemožnosti 
zomrieť, tak aj prvá slobodná vôľa je možnosti nehrešiť a druhá v nemožnosti 
hrešiť (Boží štát 22, 30, 3).“ 9

Pohľad východného kresťanstva

Niekedy sme v nebezpečenstve veľmi zjednodušeného pohľadu na západné 
a východné kresťanstvo a jeho myslenie vo vzťahu „viera – svet“ osvojiť 
si zjednodušený názor v tom, že kým kresťanský Západ má váčšiu odvahu 
k samostatnému chápaniu náboženstva a svetskej reality až s nábehom k se-
kularistickému usporiadaniu ľudskej spoločnosti, o prístupe východného 
kresťanstva, zvlášť pravoslávia si myslíme, že idea cézaropapizmu, ktorá sa 

5 Porov. GROESCHEL, B.: Augustín filozof, teológ, mystik. Bratislava: Serafín, 2005, s. 160 – 
161. 
6 Tamže, s. 161.
7 Porov. AUGUSTINUS, A. Boží štát I.(10, 20). Bratislava: Spolok sv. Vojtecha a  Lúč, 2005, 
s. 301 – 302. 
8 Jezuita Alojz Litva, ktorý podrobne spracoval všetko, kde sa Augustín prejavil nielen ako 
filozof, ale aj ako teológ, videl v tomto termíne zhutnenú podobu, kam putuje Boží ľud na 
cestách dejinami. Je to zavŕšenie pozemskej púte vo večnej blaženosti, kde „ľudia nie preto 
nebudú mať slobodnú vôľu, lebo ich hriechy nezvádzajú. Naopak, budú ešte slobodnejšími, 
lebo ich vôľa bude mať záľubu v nehrešení.“Porov. LITVA, A.: Teológia sv. Augustína. Trnava: 
Dobrá kniha, 1993, s. 366 – 367.
9 Porov. AUGUSTINUS, A.: Boží štát II. (22, 30). Bratislava: Spolok sv. Vojtecha a  Lúč, 
2005, s. 416 – 418. 
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tam vytvorila v byzantskej dobe, má takmer prirodzenú tendenciu k tomu, 
aby viera a Cirkev spolupracovala so štátom až do tej miery, že za nepraj-
ných historických okolností môže prejsť od kooperácie až ku kolaborácii. Je 
tu však jeden fenomén, ktorý narúša tento stereotyp. Prof. Helena Hrehová 
v diele Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre píše 
aj o tzv. „bláznoch pre Krista“, ktorí dostali označenie Jurodivyj. Išlo o hnutie 
laikov, ktorí sa usilovali o svätosť a duchovnú dokonalosť uprostred sveta 
svojráznym a veľmi živelným spôsobom.10 V určitom zmysle oproti jednolia-
tosti západnej mentality sa zdá, že na kresťanskom Východe je všetko živel-
nejšie, dokonca sa táto živelnosť prejavuje aj v oblasti disciplíny, v svojskom 
spôsobe podriadenosti rôznym predpisom, normám a autoritám.11 Napätie 
medzi exteriórnym a interiórnym sa dokáže prejaviť v živote jednotlivca aj 
komunity. Toto napätie môže vyústiť najmä na spoločenskej rovine do dvoch 
extrémov. Buď človek kvôli slobode upadne do anarchie alebo sa nechá kvôli 
zmyslu pre poriadok a disciplínu spútať rôznymi podobami diktatúry. 

V našom stredoeurópskom regióne nám pohľad do mentality, spirituali-
ty a myslenia kresťanského východu v slovanskom prostredí sprostredkúva 
Tomáš Špidlík (1919 – 2010).12 V diele Ruská idea približuje koncept tzv. 
byzantskej symfónie. Týmto konceptom sa niektorí ruskí filozofi snažili dať 
do správneho pomeru vzťah náboženstva a politiky, a taktež definovať vzťah 

10 Pôsobili veľmi excentricky. Nosili dlhé vlasy, reťaz na krku, pás látky okolo bedier. Vo 
vzťahu k ľuďom sa zachovali často celkom ináč než by sme predpokladali: boháčov a veľmožov 
neraz na znak opovrhnutia opľuli a pred žobrákom sa hlboko uklonili. Porov. HREHOVÁ, 
H.: Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre. Prešov: Vydavateľstvo 
Michala Vaška, 2002, s. 84 – 85.
11 Vystihuje to aj jeden z dialógov z Rozprávania ruského pútnika medzi pútnikom a hostinským, 
ktorý patril k starovercom: „Vy ste pravoslávni len v slovách, ale skutkami ste pohania... Byť 
prítomný na bohoslužbách vo vašom kostole je čosi hrozné. ...A nemáte poriadok, ako stoja 
ľudia, ženy spolu s chlapmi. Cez bohoslužbu sa prechádzajú, pozerajú dookola, chodia sem 
i tam, takže človek sa nemôže ani len spokojne pomodliť. Vo vašom kostole nie je jasné, či 
ste v Božom chráme, alebo na trhu.!“ Pútnik si pri slovách tohto sektára uvedomoval, že pri 
hľadaní vnútorného zmyslu sa nemá podceniť ani úloha toho, ako pôsobí vonkajšok. Porov. 
Rozprávania ruského pútnika. 3.vydanie,Trnava: Dobrá kniha, 2010, s. 138 – 139.
12 Jezuita Tomáš Špidlík sa narodil v r. 1919 v Boskoviciach na Morave. Väčšinu svojho života 
strávil v Ríme, kde absolvoval štúdiá na Pápežskom orientálnom inštitúte. Tam neskôr aj 
prednášal východnú a patristickú teoĺógiu po habilitácii ako docent. V Ríme vyučoval aj na 
Gregoriánskej univerzite a Tereziáne. Bol hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách 
v Európe a v zámorí. Zaslúžil sa o vybudovanie Centro Aletti v Ríme. Je považovaný za jedného 
z najlepších znalcov teológie a spirituality kresťanského Východu. V r. 2003 ho Jána Pavol II. 
vymenoval za kardinála. Zomrel v Ríme v roku 2010. 

cirkvi a štátu. Špidlík pripomenul myšlienku moskovského patriarchu Pla-
tona Levšina. Patriarcha vyjadril rozdiel medzi Cirkvou a spoločnosťou nie 
na rovine podstaty, ale inou úrovňou vzťahu. Kým občianska spoločnosť 
združuje ľudí, ktorí sa riadia určitými zákonmi a zvolenou formou vlády, tá 
istá spoločnosť, nakoľko sa riadi tým istým kultom, je zároveň aj Cirkvou.13 
Ako uvádza kardinál Špidlík, tento postoj zastával aj popredný mysliteľ 
z prostredia ruskej emigrácie, Pavol Evdokimov (1901 – 1970). Podľa neho 
v každom prostredí sa riešila rovnováha medzi duchovnou a svetskou mocou 
rôznymi spôsobmi. Oba meče politickej a cirkevnej moci boli v prostredí 
stredovekého katolicizmu v rukách pápeža, u protestantov v rukách svetských 
kniežat. Podľa Evdokimova spočívala byzantská symfónia, inšpirovaná Justi-
niánovým Šiestym zákonníkom v tom, že „pravoslávie vložilo jeden meč do 
rúk patriarchu a druhý do rúk cára, a jednota cieľa vytvárala jednotu moci...
Duchovná moc cirkvi a svetská moc štátu sú dva dary, ktoré ponúka tá istá 
Božia vôľa, a preto sú predurčené k súladu, k symfónii.“14 Avšak nie každý 
zdieľal tento pohľad. Uznávaný filozof a teológ Vladimír Sergejevič Solovjov 
(1853 – 1900) pochyboval, či má táto symfónia pôvod v byzantskom prostre-
dí. Tam totiž axióma „dať cisárovo cisárovi a Božie Bohu“ znamenala vytlačiť 
Božie kráľovstvo do prostredia chrámu, tam ponechať dogmy, liturgiu, kon-
templáciu a cisárovi ponechať voľnú ruku vo všetkom ostatnom. Solovjov 
sa domnieval, že tento druh „symfónie“ bol skôr bližši prostrediu Kyjevskej 
Rusi a kniežaťu Vladimírovi, ktorý na rozdiel od Byzantu nevidel vo viere 
niečo, čo by popieralo prirodzenosť človeka, ale naopak, bol presvedčený, že 
kresťanská viera a morálka musí vstúpiť do všetkých sfér spoločnosti. Zrejme 
aj preto bol ruský cár neskôr chápaný ako „pravoslávny cár“.15 Táto téma 
úzko súvisí aj u nás s pertraktovanou otázkou odluky cirkvi a štátu. Špidlík 
v tejto oblasti cituje názor veľmi originálneho ruského filozofa a nábožen-
ského mysliteľa Leva Platonoviča Karsavina (1882 – 1952), podľa ktorého je 
odluka nezmyselná, lebo „štát odlúčený od cirkvi dospeje buď k náboženstvu 
humanity, k sebazbožňovaniu alebo k relativizmu...Je však potrebné vymedziť 
činnosť cirkvi a štátu. Povinnosťou cirkvi je slobodne naliehať na štát, aby sa 
zdokonaľoval pre nebeské kráľovstvo.“16

13 Porov. ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea. 1.vyd. Velehrad : Refugium Velehrad - Roma, 1996, s. 144 
– 145.
14 Tamže, s. 145.
15 Tamže, s. 146.
16 Tamže, s. 146.
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Sloboda a systém samoderžavia

Odluka cirkvi a štátu môže znamenať aj odklon od duchovných a morálnych 
hodnôt v živote spoločnosti. Lenže prílišná spätosť cirkvi a štátu môže spôso-
biť sprofanovanie týchto hodnôt. Tomáš Špidlík to zdokumentoval na princípe 
vlády cárskeho samoderžavia, ktoré našlo duchovné zdôvodnenie v prostredí 
mníšstva. Uvádza vyjadrenie Pavla z Aleppa, ktorý „vnímal Rusko v rokoch 
1664 – 1666 ako jeden veľký kláštor.“17 Mnohí mnísi a morálni teológovia 
z prostredia ruskej ortodoxie nabádali ľud, aby slúžil verne cárovi, lebo ak 
majú bázeň pred cárom, učia sa mať bázeň aj pred Bohom. Cára často prezen-
tovali ako otca celého impéria, ktorý je zároveň aj dobrodincom a živiteľom 
cirkvi. V tomto postoji už jasne vidieť ideu cézaropapizmu.18

To, že princípu samoderžavia napomáhali aj niektoré spiritualizujúce 
pohľady na svetskú moc, viedlo k submisívnej pozícii kléru a ľudu k osobe 
cára. Aby sme sa však vyhli príliš jednostrannému pohľadu, kardinál Špidlík 
upozorňuje, že vo vzťahu cirkvi a štátu bol prítomný aj iný, v istom zmysle 
opačný trend.19 Treba však povedať, že značná časť kléru skôr uprednostňo-
vala postoje konformizmu voči cárovi a celkovo k svetským predstaviteľom. 
Túto úlohu vedieť sa vzoprieť zneužívaniu moci suplovali laici (vrátene tzv, 

17 Tamže, s. 147.
18 Špidlík pripomína, že k tomuto nezdravo zduchovnenému pohľadu na tvrdú moc cárov 
niektorí dospeli paradoxne v čase reforiem Petra I., ktorý vniesol do života ruskej spoločnosti aj 
sekularizujúce prúdy, no zároveň vplyvom hegelovskej filozofie, ktorá nadraďovala spoločnosť 
nad jednotlivca, bol cár vo svojej politickej moci postavený na taký duchovný piedestál, ktorý 
už aj v minulosti u niektorých mysliteľov vzbudzoval rozpaky. Hnutie slavjanofilov sa snažilo 
zmieriť autokratickú vládu cárov a myšlienku slobody tým, že imperátora vykresľovali ako 
báťušku, dobrého a starostlivého otca, ktorý sa stará o svoj ľud. Takto chceli zmierniť a vysvetliť 
autoritu a autoritatívnosť vladárov. Iné hnutie – populisti (narodničestvo) riešilo tento problém 
tým, že stotožnili ruského cára s ľudom, ktorý má pre ľudí pochopenie aj vtedy, keď vládnuce 
vrstvy na nižších úrovniach sa odcudzujú bežnému človeku. Porov. Tamže, s. 147 – 148.
19 Na to narážal už nami citovaný výrok Karsavina o úlohe duchovenstva pripomínať vladárom 
dôležitosť duchovných hodnôt nebeského kráľovstva a s tým spojený systém etických 
noriem, ktoré má svetská moc dodržiavať. Mechanizmus mravného napomínania fungoval 
v kláštoroch, kde v prípade nevyhnutnosti bol mních, aj napriek sľubu poslušnosti, viazaný 
napomenúť igumena, predstaveného komunity. Špidlík uvádza niektoré hrdinské postavy, ktoré 
mali odvahu poukázať na prešľapy vládnej moci. Napríklad sv. Filip Moskovský bol popravený 
za výčitky, ktoré adresoval Ivanovi Hroznému. Opát Gregor, ktorý stál na čele kláštora v oblasti 
severoruskej Vologdy, s veľkou odvahou a priamosťou kritizoval knieža Dimitrija Šemjaka za 
krutosti a zločiny, ktoré spáchal v roku 1430 v občianskej vojne, ktorú sám vyvolal: „Knieža 
Dimitrij, či si nečítal vo Svätom písme, že súd bez milosrdenstva očakáva tých, ktorí nepreukázali 
milosrdenstvo? No ty si sa dopustil protikresťanských činov!“ Porov. Tamže, s. 148 – 149.

„jurodivých“). Podľa ruského filozofa N.S.Arsenjeva (1888 – 1974) servil-
nosť štátnej moci a závislosť na nej zastihla cirkev v Rusku na prahu modernej 
doby v situácii, keď mnohí jej predstavitelia stratili vonkajšiu slobodu a neve-
deli si udržať duchovnú nezávislosť. Za túto chybu zaplatilo ruské pravoslávie 
po boľševickej Októbrovej revolúcii veľkým počtom mučeníkov.20

V súvislosti s touto témou kardinál Špidlík opisuje ešte jeden fenomén, 
ktorý na Západe nie je natoľko známy. Je ním tzv. politický hésychazmus.21 
Tento fenomén vyrastal z presvedčenia, že aj napriek monolitickej cárskej 
moci, ktorá silne zasahovala do náboženskej sféry, neexistuje na tejto zemi 
žiadne dokonalé usporiadanie. Svet je premenlivý a všetko pozemské je len 
dočasné. Tento svet chráni pred rozkladom a rozpadom nevyčerpateľná bož-
ská aktivita. Aby nedošlo k rozkladu, treba tento svet chrániť duchovnými 
prostriedkami. Cár má byť iba nápomocný cirkvi, aby uskutočňovala tento 
súlad bytia. Zároveň sa má panovník vyhnúť excesívnym prejavom tyranie.22 
Podľa Špidlíka ešte prísnejší na túto otázku bol pohľad historika, nábožen-
ského filozofa a zakladateľa „teologickej kulturológie“ G. P. Fedotova (1886 
– 1951). Fedotov poukázal na rozpor v ruskej ortodoxii, ktorá odmietala mo-
narchický princíp v cirkvi (pápežstvo), lebo ho považovala za nezlúčiteľný so 
synodálnym usporiadaním (sobornosť). Ale zároveň ortodoxia bola ochotná 
považovať monarchickú vládu takmer za dogmu. Z tohto dôvodu považoval 
Fedotov myšlienku „pravoslávnej symfónie“ za falošný ideál.23 Špidlík si 
kladie otázku, že ak je táto „symfónia“ nereálna, či existuje nejaká iná forma 
súzvuku medzi štátom a cirkvou.24

20 Tamže, s. 149.
21 Hésychazmus je termín, ktorým sa vo východnej kresťanskej spiritualite označujú 
psychofyzické techniky, pri ktorých sa dýchanie zosynchronizuje s frekventovaným opakovaním 
určitej modlitby alebo nábožného povzdychu. Cieľom hésychazmu je nájsť cez srdce a sústredenú 
myseľ vnútorné stíšenie a pokoj spojený s prežívaním Božej prítomnosti. Túto techniku, ktorá 
siaha do čias pustovníckeho hnutia v 4. storočí, praktizovali mnísi na Athose. Určitý systém jej 
dal v 14. storočí sv. Gregor Palama, preto sa niekedy nazýva aj palamizmus.
22 Ako uvádza Špidlík, podľa Nikolaja Berďajeva (1874 – 1948) bol v Rusku - a typicky ruským 
spôsobom, prítomný dejinný trend, keď „vznikla obludná hypertrofia štátu, ktorá ležala na 
ľude a vysávala mu krv...Zároveň ruské písomníctvo a myslenie živili nenávisť voči impériu. 
Pritom však s impériom počítali a brali do úvahy aj nesmiernu rozlohu Ruska. Tento paradox 
patrí do duchovnej štruktúry Ruska a jeho ľudu.“ ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea. 1.vyd. Velehrad – 
Roma: Refugium, 1996, s. 149.
23 Porov. Tamže, s. 150.
24 Podľa Špidlíka veľmi radikálne na to odpovedá B.P.Vyšeslavcev (1877-1954), ktorý tvrdí, 
že tento súzvuk je nemožný, lebo táto antinómia vychádza z odlišných základov. Kým cirkev 
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Tomáš Špidlík, opierajúc sa hlavne o Solovjova, nachádza odpoveď v rieše-
ní, aby sa človek zveril Duchu (Svätému), lebo On je zárukou riešenia protikla-
dov. Vďaka Duchu vieme správne posúdiť, kedy treba vládnej moci s pokorou 
slúžiť a kedy jej treba odporovať. Ak sa máme nejakej inštitúcii podriadiť, 
nebude to v duchu slepej poslušnosti, ale vedení Duchom a za asistencie nášho 
rozumu dokážeme sa vyhnúť tomu, aby sme cirkev dali na miesto Boha a štát si 
zamieňali s ľudstvom. Všetky vonkajšie formy v oboch sférach – duchovnej aj 
svetskej, sú len dočasné a relatívne. „Prechodné formy a nástroje diela (Božej) 
Prozreteľnosti nebudeme považovať za podstatu a cieľ tohto diela.“25

Pokus o syntézu

V oboch postojoch – v tom, ktorý západnú vetvu predstavuje Augustínov 
Boží štát, aj v tom, ako sa nám cez Ruskú ideu Tomáša Špidlíka približuje 
myšlienkový svet východného kresťanstva, vidíme aj napriek odlišnostiam 
spoločné pohľady. Aj keď cítiť určitý odstup, ktorý nám predstavuje Augustín 
vo vzťahoch „pozemské - večné“ a „duchovné – svetské“, vidieť, ako sa tieto 
línie prepájajú bez toho, aby splynuli. Za kľúčovú ideu považujem pohľad 
na Božiu prozreteľnosť. Augustín sa venoval tejto otázke najmä v V. knihe 
Božieho štátu, kde sa snažil poukázať na nezmyselnú poverčivosť pohanov, 
ktorí chceli poznať svoj osud napríklad z polohy hviezd. Viera v neosobný 
osud bola nielen poverou, ale dokonca filozofickým presvedčením hlavne 
u stoikov. Sv. Augustín pripomína, že ak aj kresťania použijú výraz „osud“, 
chápu ho nie fatalisticky, ale ako „príčinnú súvislosť všetkého, čo sa deje...
pokiaľ pripisujú príčinnú súvislosť a poriadok vôli najvyššieho Boha“.26 
Podľa Augustína Boh vo svojej vševedúcnosti vie všetko skôr, než sa to stane 
a nič sa nedeje mimo jeho vôle. Pritom však zdôrazňuje, že od Boha pochádza 
všetka moc, ale nie vôľa všetkých.27 

Táto Augustínova myšlienka na Božiu Prozreteľnosť sa nám javí ako pre-
mostenie k náhľadu, ktorý cez diela ruských mysliteľov prezentoval Tomáš 
Špidlík. Byť vedený Duchom neznamená pasivitu, oddávanie sa fatalizmu, 

predstavuje slobodu v Kristovi, štát svoju moc uskutočňuje vonkajšou mocou. Vidí v tom 
dôsledok dedičného hriechu. Porov. Tamže, s. 150 – 151.
25 Tamže, s. 151.
26 AUGUSTINUS, A:. Boží štát I.(5, 8). Bratislava: Spolok sv. Vojtecha a  Lúč, 2005, s. 146.
27 Augustín nachádza podporu pre svoj postoj u Annaea Senecu, ktorý sa vyjadril v Liste 107 
takto: „Povoľného osud vedie, odbojného vlečie.“ Augustín v tejto Senecovej myšlienke kládol 
dôraz na rozdiel v tom, keď toho, čo je povoľný a pokorný, osud v zmysle Božej prozreteľnosti 
vedie a sprevádza, a toho, s ktorým osud všakovako zmieta kvôli jeho pýche. Porov. tamže, s. 146.

hoci by mal aj náboženský podtón. Slovanské národy, žijúce aj historicky 
často vo veľmi turbulentnom geopolitickom prostredí, akoby si vybudovali 
určitú schopnosť improvizácie. Tá sa u Slovanov prejavuje schopnosťou ve-
dieť sa zorientovať aj v chaose.28 

Postoje, ktoré ponúka tak sv. Augustín, ako aj ruské náboženské myslenie, 
nám zdôrazňujú dôležitosť Boha, ale bez toho, aby sa dehonestovala naša 
ľudská dôstojnosť a sloboda. Tenzie medzi pozemským a svetským sa nie 
vždy darí primerane riešiť. Ale práve idey, ktoré človeku ponúka kresťanská 
viera, nás chránia pred skĺznutím do deštruktívnej anarchie – myšlienkovej 
aj spoločenskej. Zároveň nám kresťanstvo poskytuje duchovnú bázu, vďaka 
ktorej sa vieme uchrániť pred nebezpečenstvom nedôstojnej servility voči 
inštitucionálnej moci.

Záver

Človek a ľudská spoločnosť túžia po ideálnom usporiadaní vzťahov. Pápež 
František v exhortácii Evangelii Gaudium (Radosť Evanjelia) nás nabáda, aby 
sme napriek všetkým frustráciám a sklamaniam nezabúdali, že „politika, aj 
keď neustále osočovaná, je vznešeným povolaním; je jednou z najcennejších 
podôb dobročinnej lásky, pretože sa snaží o spoločné dobro“.29 Pontifik 
dnešnému sekularizovanému svetu ponúka provokatívne pozvanie, určené 
pre všetkých, ktorí z akejkoľvek pozície majú vplyv na spoločnosť: „A prečo 
sa neobrátiť k Bohu, aby on sám inšpiroval ich plány? Som presvedčený, že 
otvorením sa pre transcendentnosť by sa mohla vytvoriť nová politická a eko-
nomická mentalita.“30

To najkrajšie, čo nachádzame v ruskom myslení, aj v dielach sv. Augustína, 
považujme za pozvanie k dialógu medzi prostredím viery a svetskou sférou. 

28 U iných, najmä germánskych národov, v snahe všetko mať presne zorganizované sa stáva, 
že nepredvídateľné okolnosti a udalosti ich paralyzujú. Vtedy aj napriek pohŕdavému pohľadu 
na východného človeka a jeho podriadenosť voči cárovi sa západný človek ocitá v situácii, keď 
potrebuje svojho „führera“. Niektoré aspekty v človeku, ktorý nevie zvládnuť svoju slobodu, 
trefne analyzoval slávny psychológ Erich Fromm (1900 – 1980). V diele Escape from Freedom 
podrobne opísal určité mechanizmy únikov pred slobodou:  autoritárstvo, deštruktivizmus 
alebo automat konformity. V tomto treťom postoji sa človek dobrovoľne identifikuje s určitými 
modelmi. Preň je typická strata kritického myslenia a „iracionálna racionalizácia“Porov. 
FROMM, E.: Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 77 – 110.
29 FRANTIŠEK (pápež): Evangelii gaudium. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2014, s. 150.
30 Tamže, s. 150.
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Tento dialóg nesie v sebe konkrétnu historickú dimenziu naprieč ľudskými 
dejinami a zároveň v sebe skrýva aj eschatologickú pečať.
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S U M M A R Y
Augustine´s “the City of God” and Cardinal Tomáš Špidlík´s View of an Issue 

of Ceasaropapism
In my contribution I have tried to analyze and to compare the ideas expressed by St. 
Augustine in his book The City of God and the ideas of famous Russian philosophers 
as they are presented by Cardinal Tomáš Špidlík in his book The Russian Idea. The 
background of my contribution is the concept of Ceasaropapism as a synonym or 
metaphora characterizing different attitudes that might exist in solving the problem 
of relations between the spiritual and the civil institutions as well as a problem of the 
temporal versus the eternal, the earthly world versus the divine things. Thanks to the 
common spiritual basis expressed by God´s Providence there is a chance to create 
a balance between a very strict autonomy and separation of these two worlds on one 
side or their unproportional mixture on the other side.

Vplyv Gercenovho1 myslenia na koncepciu slobody 
a hodnotový pluralizmus I. Berlina

R O M A N A P U Š K E L O V Á

Berlin a Ruská revolúcia

Identitu Isaiaha Berlina ovplyvnil jeho ruský pôvod,2 štúdium, život v An-
glicku a židovské náboženstvo jeho rodiny. Michael Ignatieff charakterizoval 
ruskú časť jeho identity slovami „od ruských mysliteľov, jeho milovaného 
Herzena a Turgeneva, prevzal fascináciu ideami a porozumenie, že (idey) 
majú moc zotročiť ľudí, nemenej ako príroda, alebo inštitúcie.“3 Život 
Berlina a jeho myslenie ovplyvnil aj mimoriadne silný zážitok, ktorý prežil 
ako dieťa počas krátkeho pobytu v Petrohrade. V roku 1915 ako 6-ročný bol 
nútený kvôli hroziacemu vpádu nemeckých vojsk do Rigy spolu so svojou 
rodinou opustiť svoj domov. Následne prebývali v rôznych mestách súčasné-
ho Ruska až sa v roku 1916 usídlili v Petrohrade. Vo februári 1917 ako dieťa 
sledoval pochodujúci dav s transparentami požadujúcimi smrť starého režimu 
a slobodu ľudu. Počúval hlas davu, ktorý napĺňal ulice Petrohradu. Jedného 
dňa sa vydal ráno do obchodu a uvidel ako skupina mladých asi 15-ročných 
chlapcov vliekla vystrašeného policajta. Ako jeden z mála, v tom čase symbo-
lizoval svojou uniformou vernosť starému režimu. Strach v očiach a úporný 
boj o oslobodenie tohto úbohého muža Berlina navždy poznamenali. Už ako 
dieťa vedel, že sa policajt nikdy z ich rúk živý nedostane.4 Súcit s osudom 
policajta ho neskôr priviedol k záveru, že neexistuje žiadna hodnota, idea, ná-
uka, alebo viera, pre ktorú by mohlo byť ospravedlnené obetovanie ľudského 

1 V štúdii budeme používať meno A. I. Gercen a aj A. I. Herzen ako ho oslovoval I. Berlin. 
V slovenčine a češtine sa môžeme stretnúť s oslovením Gercen alebo Hercen. Porov. KREJČÍ, 
E.: A. I. Hercen. Praha: Orbis, 1947, s. 5.; BERĎAJEV, N. A.: Pramene a zmysel ruského 
komunizmu. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 35 – 38.
2 Narodil sa ako jediné dieťa do bohatej židovskej rodiny v roku 1909 v Rige, ktorá bola v tom 
čase súčasťou Ruského impéria. Bližšie pozri: IGNATIEFF, M.: Isaiah Berlin. A Life. London: 
Vintage, 2000, s. 10 – 12.
3 IGNATIEFF, M.: Isaiah Berlin. A Life. London: Vintage, 2000, s. 292.
4 Bližšie pozri: tamže, s. 23 – 24
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života. Cena za slobodu bola v Ruskej revolúcii zaplatená krvou nevinných 
obetí. 

V roku 1921 po vyostrení politickej situácie v Rusku, emigroval spolu 
so svojimi rodičmi do Londýna. Bol nútený sa naučiť anglický jazyk a začal 
navštevovať anglické školy. Počas svojej vedeckej a pedagogickej práce na 
Univerzite v Oxforde sa venoval najprv filozofii, neskôr sa však rozhodol 
zamerať sa na históriu ideí. „Dôvodom prečo som si vybral túto konkrétnu 
oblasť, bolo to, že som sa chcel dozvedieť viac o Ruskej revolúcii.“5 Začal 
študovať korene Ruskej revolúcie- práce predstaviteľov ruskej inteligencie 19. 
storočia. Pri svojom štúdiu sa snažil spoznať nielen myšlienky daných autorov, 
ale aj ich konkrétnu historickú situáciu, v ktorej žili a ktorá ovplyvňovala ich 
myslenie. V kolegyni Aileen Kelly našiel nasledovníčku a spolupracovníčku 
v štúdiu ruskej filozofie a dejín. Berlin sa na rozdiel od iných liberálov snažil 
o skúmanie sociálnych a morálnych otázok, ktorými sa zaoberala inteligencia 
a filozofi a na ktoré sa práve prostredníctvom ideí snažili nájsť odpovede a rie-
šenia. Schopnosť ideí prežiť a nastoliť riešenie Berlina fascinovala.6 

Kelly vo svojom komplexnom pohľade na prácu Berlina hovorí: „hlav-
ným záujmom Berlinových spisov bolo skúmanie toho, čo považuje za jeden 
z najzákladnejších otvorených problémov, na ktorých závisí morálne správa-
nie ľudí: sú všetky absolútne hodnoty nakoniec navzájom kompatibilné, alebo 
neexistuje žiadne konečné riešenie problému ako žiť, nijaký objektívny a uni-
verzálny ľudský ideál? V rozsiahlych štúdiách skúmal psychologické a histo-
rické korene a dôsledky monistického a pluralitného videnia sveta.“7 Snaha 
porozumieť svetu, medziľudským vzťahom, nášmu životu nás podľa Berlina 
bude vždy sprevádzať. „Na ciele a motívy usmerňujúce ľudské konanie mu-
síme pozerať vo svetle všetkého čo už vieme a čomu rozumieme; ich korene, 
rast, podstatu a predovšetkým platnosť musíme kriticky preskúmať a musíme 
pri tom využiť všetky naše intelektuálne zdroje. Táto naliehavá potreba, okrem 
prirodzenej hodnoty etiky ako hľadania pravdy o medziľudských vzťahoch, 
robí z etiky oblasť prvoradého významu.“8 Totalitné režimy a ich ideológie, 

5 WECHSLER, J.: Isaiah Berlin: Philosopher of Freedom [dokumentárny film]. Produced, 
directed, written and filmed by Judith Wechsler. UK, 2018. Dostupné na: https://www.moma.
org/research-and-learning/circulating-film/
6 Bližšie pozri: KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: 
Russian Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xiv.
7 Tamže.
8 BERLIN, I.: The Pursuit of the Ideal. In: Crooked Timber of Humanity. London: John Murray, 
1990, s. 2.

ktoré sa naplno prejavili v 20. storočí považoval na rozdiel od ostatných auto-
rov za prirodzené vyústenie oveľa skorších ideí minulosti.9 Pri štúdiu Ruskej 
revolúcie a jej koreňov dospel k poznaniu, že úlohou inteligencie je ochrana 
každého človeka pred zhubnými ideami, ktoré ohrozujú jeho život. Inteli-
gencia sa má stať kritickým hlasom, ktorý zabráni ich prejaveniu v podobe 
praktickej politiky štátu, alebo praktických činov spoločnosti. 

V eseji The Pursuit of the Ideal sa dozvedáme o jeho vzťahu k ruskej 
literatúre a filozofii od jeho raného veku. Predstavitelia ruskej inteligencie 
19. storočia sa podľa neho v prvom rade zaujímali o morálnu stránku života 
spoločnosti. O príčiny existencie nespravodlivosti, klamstiev a falošnosti 
v ľudskej spoločnosti a najmä tej ruskej. Mimoriadny záujem v nich podľa 
Berlina vzbudzoval fakt, prečo sa vôbec človek nechá zotročiť inými, alebo 
prečo je schopný prispôsobiť sa a slepo poslúchať príkazy iných. Zaujímalo 
ich aj ako by sa dalo dosiahnuť opak. Zbaviť spoločnosť klamstva, nespra-
vodlivosti, beznádeje, otroctva a zabezpečiť jej život v pravde, spravodlivosti, 
láske, slobode, atď.10 Odpovede, ktoré nachádzali sa opierali o vieru v Boha, 
vedu, západ, prostý ľud, alebo Rusko a slovanské hodnoty. „Všetky tieto ná-
zory spájalo presvedčenie, že riešenia základných problémov existujú, že ich 
možno odhaliť a pri dostatočnom nesebeckom úsilí na našom svete (realite) 
aj realizovať. Každý z nich bol presvedčený, že podstatu človeka tvorí jeho 
schopnosť zvoliť si svoj spôsob života: spoločnosť je možné zmeniť vo svetle 
pravdivých ideálov, ak sme pre ne dostatočne zapálení a sme im dostatočne 
oddaní.“11 Pri štúdiách filozofických prác antických Grékov a stredovekých 
a novovekých európskych autorov dospel k záveru, že v otázkach etického 
a politického myslenia si boli veľmi podobní práve s ruskými autormi. Ako 
sme písali vyššie prostredníctvom A. Kelly, celoživotná snaha Isaiaha Berlina 
sledovať monistické a pluralitné tendencie z pohľadu historika ideí ho pri-
viedla k veľmi špecifickému pohľadu na ruskú revolúciu a ruských mysliteľov 
19. storočia. 

Podľa Berlina je pre človeka prirodzená „hlboká a nevyliečiteľná meta-
fyzická potreba“ nájsť odpoveď na otázku ako žiť. Viera, že je možné nájsť 
jednu univerzálnu odpoveď je podľa neho spoločná pre celé západné politické 
myslenie. „Hoci najextrémnejšie formy tejto viery, s ich dehumanizujúcimi 
víziami ľudí ako nástrojov abstraktných historických síl, viedli k zločineckým 

9 Bližšie pozri: KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: 
Russian Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xv.
10 Bližie pozri: tamže, s. 2-3.
11 Tamže, s. 4.
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zvrátenostiam politickej praxe, Berlin zdôrazňuje, že samotná viera nemô-
že byť odmietnutá ako produkt chorých myslí.“12 Táto viera je podľa neho 
základom všetkej tradičnej morálky. Človek prirodzene túži po absolútne. 
Domnievame sa, že Berlin vníma človeka v prvom rade ako axiologický 
subjekt.13 Človek sa snaží nájsť odpoveď na všetky svoje problémy, neistoty 
a krivdy, ktoré sa mu v živote dejú. Prostredníctvom absolútna sa snaží „...
zbaviť bremena zodpovednosti za svoj osud tým, že ju prenesie na obrovský 
neosobný monolitický celok – prírodu, históriu, triedu, rasu alebo „tvrdé sku-
točnosti našej doby“, nezastaviteľného vývoja sociálnej štruktúry, ktorá nás 
pohltí a integruje do svojej neobmedzenej, ľahostajnej a neutrálnej štruktúry, 
ktorú je zbytočné hodnotiť, alebo kritizovať a proti ktorej bojujeme ako proti 
našej istej záhube.“14 Vďaka tomu monistická tendencia prevládala v celej 
našej histórii. 

Len počas krízových období, keď dochádza k vážnym otrasom v soci-
álnej a intelektuálnej sfére dochádza k vytvoreniu opačnej tendencie. Popri 
monistickej vízii sveta sa objavuje pluralistická. V krízových obdobiach, keď 
sa tlak na jednotu a uniformitu myslenia a videnia sveta vyostrí natoľko, že 
vzniká klaustrofóbia a požiadavka na „viac svetla.“ Berlin si však nerobil op-
timistické nádeje a tvrdil, že naša história dokazuje, že v krízových obdobiach 
stále viac prevláda monistická vízia- agorafóbia15- a preto „...vo chvíľach 
historickej krízy, keď nutnosť voľby vytvára obavy a neurózy, ľudia túžia vy-
meniť pochybnosti a agóniu morálnej zodpovednosti za deterministické vízie, 
konzervatívne, alebo radikálne, ktoré by im dali „pokoj uväznenia, spokojné 
bezpečie, pocit, že konečne našli svoje vlastné miesto v kozme“.“16 Kelly zdô-
razňuje, že Berlin si uvedomoval, že nikdy predtým ako v jeho dobe, v 20. 
storočí, nebola túžba po istotách tak rozsiahla. Jeho dielo Štyri eseje o slobode 
považuje Kelly za silný apel pre každého človeka a v súvislosti s tým čo sme už 
napísali ho môžeme vnímať aj ako mimoriadne adresovaný na predstaviteľov 

12 KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: Russian 
Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xv.
13 Bližšie o význame hodnôt v živote človeka a o človeku ako axiologickom subjekte pozri: 
ORBANOVÁ, E.: Svet človeka je svetom hodnôt. In: ORBANOVÁ, E. – VADÍKOVÁ, K. 
M. – ČECHVALA, O.: Terminológia filozofickej axiológie. Trnava, Kraków: FF TU v Trnave 
a Spoločenstvo Slovákov v Poľsku, 2013, s. 11 – 23.
14 Tamže.
15 fóbia z otvorených, verejných priestorov.
16 KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: Russian 
Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xv.

inteligencie, najmä na morálne vnímanie a kritické zhodnotenie „komplexnej 
vízie sveta“ a hlavných omylov, ktoré s ňou súvisia. Morálne vnímanie je 
možné podľa Berlina získať aj prostredníctvom štúdia krízových situácií a ich 
podhubia, z ktorého vyplynuli. Preto ako jeden z mála v britskom intelektu-
álnom prostredí zdôrazňoval dôležitosť štúdia Ruskej revolúcie. Kelly to vy-
svetľuje nasledovne „...Berlin ukazuje, že ich (ruskej inteligencie 19. storočia) 
historická situácia ich silno predisponovala k obom typom vízie sveta, monis-
tickej aj pluralistickej- že fascinácia inteligencie vyplýva zo skutočnosti, že 
najcitlivejší z nich trpeli súčasne a rovnako akútne historickou klaustrofóbiou 
a agorafóbiou, takže boli v rovnakom čase silno priťahovaní mesianistickými 
ideológiami a zároveň ich morálne odpudzovali.“17 

Vplyvom udalostí v roku 1825 zlyhaní snahy o zmenu režimu v Rusku 
podľa západného modelu ústavného štátu -povstaní dekabristov- sa vytvára 
skupina prozápadnej inteligencie, ktorá sa výrazne odlišovala od ostatných 
ruských mysliteľov. V tejto prozápadnej menšine videl Berlin podľa Kelly 
obidve tendencie. Monistická tendencia sa prejavovala v preberaní ideí 
a najmä konceptov nemeckej idealistickej filozofie, ktorú pretvorili do „ex-
trémnych rozmerov“18 a upriamení sa na „nábožensky vyhradené hľadanie 
pravdy“, ktoré malo poskytnúť riešenie a pevný bod v sociálnom a morálnom 
chaose zúriacom okolo nich nielen v Rusku, ale aj v Európe. Túžba po abso-
lútne a konečnom riešení ich problémov sa stala základom povestnej ruskej 
súdržnosti, alebo vzniku filozofie všejednoty19. „Základným charakteristic-
kým rysom filozofie všejednoty je potom predovšetkým dôslednosť, s ktorou sa 
táto filozofia snažila kategóriu Všejednoty uplatňovať vo svojich filozofických 
konštrukciách. Ona dôslednosť sa dotýka predovšetkým toho, že všetko muselo 
byť ponímané ako organická súčasť Všejednoty, nič z nej nemohlo byť vyňa-
té, pretože Absolútno nepredpokladá nič vonkajšieho, nemá žiadne „mimo“, 
nemá žiadne hranice. Ani Boh, ani človek so svojím rozumom, duchovným 

17 Tamže, s. xvi-xvii.
18 Bližšie pozri: tamže, s. xvii.
19 Viac o ruskej filozofii 19. a 20. storočia a základných zložkách (ontologizme, morálne 
praktickom zameraní a literatúrocentrizme) o jej vzťahu k západnému mysleniu a ruskej filozofii 
ako filozofii všejednoty a jej predstaviteľov pozri: FEBER, J.: Sociální filozofie v metafyzice 
všejednoty (filozoficko-metodologická východiska a hlavní špecifický znaky). In: HREHOVÁ, 
H. – RUSNÁK, P. (eds.): Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Trnava: FF TU 
v Trnave, 2016, s. 117 – 134, 134 – 143. A o sociálno-etických motívoch v ruskej filozofii pozri: 
HREHOVÁ, H.: Sociálno-etické motívy a ich rezonancia vo filozofických ideách I. A. Iľjina, P. 
A. Sorokina a V. V. Bibichina. In: HREHOVÁ, H. – RUSNÁK, P. (eds.): Sociálno-etické motívy 
v súčasnej ruskej filozofii. Trnava: FF TU v Trnave, 2016, s. 25 – 41.
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životom a poznaním nemohli byť takto zo Všejednoty vylúčení, ale naopak 
všetko sa stáva nedeliteľnou súčasťou všeobjímajúcej absolútnej reality.“20 

Druhá pluralistická tendencia v Rusku vznikla z klaustrofóbie, ktorá ne-
mala v tých časoch nikde v Európe obdobu. Režim cára Mikuláša I. vzbudil 
u časti pro-západných mysliteľov, inšpirovaných myšlienkami o slobode 
a ľudskej dôstojnosti európskych filozofov z obdobia romantizmu a osvie-
tenstva, odpor k hľadaniu absolútna – „...radikálne odmietnutie absolútna- 
tradičných a prijatých vier, dogiem a politických, náboženských a sociálnych 
inštitúcií; pretože títo ľudia verili, že skresľovali víziu človeka o sebe a o jeho 
správnych spoločenských vzťahoch.“21 

Alexander Ivanovič Gercen ako ochranca individuálnej slobody

A. I. Gercen sa narodil v roku 1812 rodičom I. A. Jakovlevovi a L. Haagovej 
ako nemanželské dieťa. Napriek tomu, že jeho otec žil s Gercenovou matkou 
nikdy si ju nevzal za manželku. Bol synom významného predstaviteľa rus-
kej aristokracie,22 ale ako nemanželský syn nebol prijímaný do jej kruhov. 
Od detstva si vytvoril vzťah so služobníctvom a neskôr ako úradník sa stal 
ochrancom obyčajného ľudu pred korupciou a nespravodlivosťou. 

Rovnako ako Berlina aj jeho ovplyvnil veľmi silný zážitok z jeho mlados-
ti. Po smrti cára Alexandra I. nastúpil na trón Mikuláš I. a svoju vládu začal 
potlačením povstania dekabristov v roku 1825 a všetkých svojich odporcov. 
Gercen ako 14-ročný chlapec bol svedkom tohto besnenia režimu. To v ňom 
zanechalo veľmi silný pocit, ktorý ovplyvnil celé jeho myslenie. Svedčí o tom 
aj veľká prísaha Alexandra Gercena a Nikolaja Ogareva na Vrabčích horách 
pri Moskve. Ako 15-roční chlapci zložili sľub, že pomstia smrť dekabristov 
a iných odporcov cára a budú bojovať za slobodu proti útlaku a nespravod-
livosti do konca svojich dní.23 Režim Mikuláša I. vnímali negatívne ako 
despotický a potláčajúci slobodu človeka. Gercen patril k ruskej radikálnej 
inteligencii 40. rokov 19. storočia. Patril do skupiny západniarov, ktorí boli 
v opozícií proti slavianofilom. Isaiah Berlin v ňom videl prejav pluralistickej 

20 Tamže, s. 135 – 136.
21 KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: Russian 
Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xvii.
22 Jeho otec sa vyznamenal najmä vo vojne proti Napoleónovi v roku 1812
23 Pozri: BERLIN, I.: Herzen and his Memoirs. In: Against the Current. Princeton, Oxford: 
Princeton University Press, 2001, s. 192.

tendencie v histórii ideí. Nadšenie pre západ a beznádej na zmenu v prípade 
Ruska priviedli Gercena k emigrácii na západ. 

Počas revolučných rokov 1848 – 1849 sa zúčastnil revolúcií vo Francúz-
sku a Taliansku. Sklamanie z ich výsledku ho poznačilo a naplnilo skepticiz-
mom. Jeho skúsenosť života v Európe a najmä život po revolučných rokoch 
v Anglicku (tolerancia, sloboda prejavu, individuálna sloboda) ho priviedli 
k úvahám, ktoré Berlin považoval za natoľko pokrokové, že predbehli svoju 
dobu. Už počas svojho štúdia na univerzite v Moskve sa výrazne líšil v chá-
paní Hegelovej filozofie a chápania dejín od ostatných predstaviteľov ruskej 
inteligencie. Berlina inšpiroval Gercen svojím bojom voči deterministickým 
koncepciám dejín. „Ak majú dejiny neúprosný smer, racionálnu štruktúru 
a cieľ (možno prospešný) musíme sa im prispôsobiť, alebo zahynúť. Ale aký je 
tento racionálny cieľ? Herzen ho neobjavil, nenašiel žiadny zmysel v dejinách, 
iba príbeh dedičného, chronického šialenstva.“24 Odmietal obetovanie života 
ľudí v mene akejkoľvek prázdnej abstrakcie- požiadaviek dejín alebo osudu, 
národnej bezpečnosti, alebo logiky faktov25. Abstrakcie sú uctievané masami 
a slúžia ako ospravedlnenie najväčších zločinov. Za takéto abstrakcie Gercen 
považoval aj patriotizmus, rytierstvo, katolicizmus, protestantizmus a aj vízie 
pokroku. Tie považoval za obzvlášť nebezpečné, pretože ľudia sú v ich mene 
schopní obetovať svoju prítomnosť vízii lepšej budúcnosti. Je jedno aká cesta 
k nej vedie. Všetky prostriedky sú ospravedlnené.

„Pokrok v budúcnosti? Vysilení padajú cestou, iní sa s čerstvými silami 
chytajú lán, ale cesta ktorú majú vykonať, je, ako ste správne povedali stále 
rovnako dlhá ako na začiatku, pretože pokrok je nekonečný. Už to samé by 
malo viesť ľudí k ostražitosti: cieľ v nekonečnej diaľke, to nie je cieľ, ale 
ak chcete pasca. Cieľ musí byť bližší, pri najmenšom zarobená mzda, alebo 
radosť z práce.“26 .... „Príroda nielen že nikdy nerobí z generácií nástroje na 
dosiahnutie budúcnosti, ale vôbec sa nestará o budúcnosť; je ako Kleopatra 
ochotná rozpustiť perlu vo víne, len aby sa potešila prítomnou chvíľou“27.... 
„V dejinách je všetko improvizácia, všetko je slobodná vôľa, všetko je extem-
pore; pred nami nie sú hranice, ani predom určené cesty, sú len podmienky, 
svätý nepokoj, plameň života a večná výzva bojovníkom, aby skúsili svoju silu, 

24 BERLIN, I.: Herzen and Bakunin on Individual Liberty. In: Russian Thinkers. London: The 
Hogarth Press, 1978, s. 90.
25 Bližie pozri: tamže, s. 91
26 GERCEN, A. I.: S druhého břehu. Praha: Státní nakladatelství, 1953, s. 42
27 Tamže, s. 43
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aby išli ďalej, kam sa im zachce, kam len vedie cesta; a kde žiadna cesta 
nevedie, tam ju najprv génius prerazí.“28

Dejiny a príroda sú podľa Berlina pre Gercena zmes potenciálnych 
možností, ktoré môžu a nemusia nastať. Neriadia sa podľa žiadneho libreta- 
predlohy a už vonkoncom nie sú progresom, ktorý smeruje k uskutočneniu 
ľudského šťastia, slobody, alebo spravodlivosti. Ak majú dejiny vôbec nejaký 
účel určite to nie je naplnenie ľudských túžob a šťastia.29 Prítomnosť žijeme 
práve teraz za účelom jej naplnenia- prežitia, neexistuje, aby naplnila nejakú 
vzdialenú a neznámu budúcnosť. Pri objasňovaní pohľadu Gercena na dejiny 
Berlin často používal tento úryvok z jeho diela:

„A aký je cieľ piesne, ktorú speváčka spieva? Tóny, tóny, valiace sa z jej 
hrdla, tóny ktoré zomierajú ihneď, ako zazneli. Ak budete okrem toho, že sa 
nimi kocháte, ešte niečo hľadať, očakávať nejaký iný cieľ, dočkáte sa toho, 
že keď speváčka prestane spievať, zostane vám len spomienka a ľútosť, že ste 
miesto počúvania na niečo čakali...“ 30

Berlin zhŕňa tento úryvok: „cieľ speváčky je pieseň a cieľ života je žiť 
ho.“31 Gercenov pohľad na dejiny inšpiroval Berlina ku kritike a boju voči 
determinizmu. Podnietil ho aj k napísaniu jeho knihy Štyri eseje o slobode 
pričom najhlavnejšiu kritiku môžeme nájsť v druhej zo štyroch esejí s názvom 
Historická nevyhnutnosť a jeho celoživotné štúdium histórie ideí zamerané 
najmä na obdobie romantizmu a osvietenstva. 

Gercenov pohľad na dejiny úzko súvisí aj s vnímaním socializmu, marxiz-
mu a každého revolučného hnutia, ktoré sa v revolučných rokoch 1848 – 1849 
snažilo presvedčiť ľudí, aby zomierali za vznešené ciele- slobody, spravodli-
vosti, rovnosti, atď. a lepšiu budúcnosť. Gercen veril len v individuálne ciele 
každého jedinca, v slobodu každého jedinca, len vtedy má pre ľudí zmysel 
bojovať za slobodu, ak ide o slobodu tu prítomne žijúcich indivíduí, bojovať 
proti prekážkam naplneniu ich individuálnych cieľov a nie pre fatamorgány 
budúcnosti a šťastie budúcich generácií. Sloboda má zmysel len v prítomnosti 
a pre súčasnú generáciu. Berlinovým obľúbeným citátom z Gercena o indivi-
duálnej slobode, ktorý často používal vo svojich knihách bol: 

28 Tamže, s. 44 – 45.
29 Pozri: BERLIN, I.: Herzen and Bakunin on Individual Liberty. In: Russian Thinkers. London: 
The Hogarth Press, 1978, s. 93 – 94.
30 GERCEN, A. I.: S druhého břehu. Praha: Státní nakladatelství, 1953, s. 41
31 BERLIN, I.: Herzen and Bakunin on Individual Liberty. In: Russian Thinkers. London: The 
Hogarth Press, 1978, s. 94.

„Ryby sa rodia k tomu, aby lietali- ale stále plávajú. ... priateľ triedy rýb 
vám povie, že rybia kostra zrejme ukazuje snahu dať na konci vznik nohám, 
alebo krídlam...odvolá sa na lietajúce ryby, ktoré sú dôkazom, že trieda rýb 
nielen speje k lietaniu, ale niekedy skutočne lieta..... prečo nežiadate po Rous-
seauovi, aby vám vyložil, prečo opierajúc sa o to, že je človek stále v okovách, 
hovorí, že má byť slobodný. Prečo všetko na svete existuje tak ako to má 
existovať len u človeka je to inak?“32

Sloboda patrí civilizovaným individuálnym jedincom, ktorí si uvedomu-
jú jej potrebu a túžia po nej. Hodnotu slobody rovnako ako ostatné hodnoty 
civilizácie môže jedinec dosiahnuť svojou vlastnou snahou, pretože si uve-
domuje, že bez nich nebude môcť naplniť celý potenciál svojej osobnosti.33 
„Jeho morálka nemôže byť odvodená od zákonov histórie (ktoré neexistujú) 
ani z objektívnych cieľov ľudského progresu (neexistujú žiadne takéto- me-
nia sa so zmenou okolností a zmenou osobností). Morálne ciele sú tým čo 
ľudia chcú v ich vlastnom prípade. „Skutočne slobodní jednotlivci vytvárajú 
svoju vlastnú morálku.“ “34 Rovnako veril, že hodnoty si vytvárajú sami 
ľudia a menia sa z každou generáciou. Hodnoty sa nenachádzajú v nejakej 
objektívnej neosobnej ríši a ľudia nemusia trpieť a čakať na ich odhalenie. 
Ústup od tradičnej morálky bez stopy Byrona a Nietzscheho považoval Ber-
lin za neobyčajné pre autora 19. storočia. Gercen rovnako ako Mill staval 
osobnú slobodu nad všetky ostatné hodnoty. Prorocky varoval pred nástupom 
komunizmu. Videl za ním ďalšiu nebezpečnú abstrakciu, ktorá zaplní Európu 
telami tisícok nevinných obetí.35 Gercen veril, že ak človek začne sám od 
seba, bojovať proti zotročovaniu a zameria sa na zlepšenie svojej vlastnej 
situácie, v konečnom dôsledku pomôže oveľa viac zlepšiť stav celého ľudstva 
ako snaha o obetovanie sa v prospech celého ľudstva. Cieľ nedosiahne a stratí 
svoj vlastný a jediný život, ktorý má.

Determinizmus považoval Gercen za ospravedlnenie slabosti. „Historický 
proces nemá vyvrcholenie. Ľudské bytosti vynašli tento pojem iba preto, že 
nemôžu čeliť večnému konfliktu.“36 Všetky tieto úvahy o individuálnej slobode 
a boj proti determinizmu inšpirovali Isaiaha Berlina k vytvoreniu jeho vlastnej 

32 GERCEN, A. I.: S druhého břehu. Praha: Státní nakladatelství, 1953, s. 105-106.
33 Bližšie pozri: BERLIN, I.: Herzen and Bakunin on Individual Liberty. In: Russian Thinkers. 
London: The Hogarth Press, 1978, s. 94-95.
34 Tamže, s. 95
35 Konkrétne proroctvo pozri: tamže, s. 97 – 98.
36 Tamže, s. 98.
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koncepcie hodnotového pluralizmu.37 Hlavný pojem, ktorý sa spomína v sú-
vislosti s Berlinovou koncepciou hodnotového pluralizmu je nesúmerateľnosť 
hodnôt vo význame ich neporovnateľnosti. „V etike je dôsledkom nesúmer-
nosti realita maximálnej rozmanitosti neporovnateľných foriem ľudskej výni-
močnosti, alebo rozkvetu (a rovnakej rozmanitosti neporovnateľného zla).“38 
Berlinova koncepcia nie je len o pluralizme dobra, ale aj zla, čo iné morálne 
filozofie vylučujú. Berlin nielenže pripúšťa pluralizmus zla, on dokonca pra-
coval s myšlienkou závislosti mnohých dobier od rôznych foriem zla. Tento 
náhľad podľa Johna Graya umožnil empirický náhľad na hodnoty. Prítomnosť 
nesúmerateľnosti v jeho koncepcii je príčinou, prečo Gray označuje jeho hod-
notový pluralizmus za agonistický liberalizmus. 

Jeho hodnotový pluralizmus je koncepciou nesúmeriteľných a neporov-
nateľných konfliktných foriem dobra a zla a spôsobov života, v ktorej hrá 
centrálnu úlohu sloboda voľby, ktorá je dôležitým prvkom seba vytvárania. 
Asi najlepšiu definíciu Berlinovho hodnotového pluralizmu napísala Aileen 
Kelly: „Skutočný pluralizmus ako mu rozumel Berlin, vyžaduje oveľa ťažšie 
zamyslenie a odvážny intelekt: odmieta názor, že všetky konflikty hodnôt mož-
no konečne vyriešiť syntézou a že všetky žiadúce ciele môžu byť zosúladené. 
Uznáva, že ľudská prirodzenosť je taká, že vytvára hodnoty, ktoré sú rovnako 
posvätné, rovnako konečné, navzájom sa vylučujú, bez toho, aby existovala 
možnosť vytvoriť medzi nimi objektívne hierarchický vzťah. Mravné správa-
nie, preto môže zahŕňať vyvolanie mučivých rozhodnutí, bez univerzálnych 
kritérií medzi nezlučiteľnými, ale rovnako žiadúcimi hodnotami.“39 Kelly 
hovorí o cene večnej morálnej neistoty, ktorú platíme za slobodu, za možnosť 
rozhodovať o svojom vlastnom živote. Diverzita ľudských hodnôt a cieľov 
nemôže byť podriadená žiadnym cieľom vznešených abstrakcií a ani byť po-
sudzovaná univerzálnymi kritériami.

Gercen si uvedomoval, že ekonomická spravodlivosť nie je postaču-
júca. Jeho vízia socializmu bola veľmi výnimočná. Berďavej ju označil za 
individualistický socializmus. Gercen ako prvý videl možnosť buržoáznosti 

37 PUŠKELOVÁ, R.: PUŠKELOVÁ, R.: K agonistickému liberalizmu a významu hodnotového 
pluralizmu Isaiaha Berlina. In: Doctorandorum dies 2018. Trnava, Kraków: FF TU v Trnave 
s Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018, s. 25. [stiahnuté 2018-7-7] Dostupné na: http://
ff.truni.sk/zborniky-casopisy/doctorandorum-dies-2018  
38 GRAY, J.: Isaiah Berlin. An Interpretation of His Thought. Princeton: Princeton University 
Press, 2013, s. 88.
39 KELLY, A.: Introduction: a Complex Vision by Aileen Kelly. In: BERLIN, I.: Russian 
Thinkers. London: The Hogarth Press, 1978, s. xvii.

socializmu.40 Prispelo k tomu najmä Gercenovo sklamanie z revolúcií 1848 
– 1849 a života na západe. Berlin si uvedomoval, že hoci sám bojoval proti 
abstrakciám a utópiám do konca svojho života sa Gercen nevzdal tej vlastnej, 
a to viery v neskazený ruský ľud, ruských roľníkov, ktorí stelesňovali jeho 
túžbu po individuálnej slobode v súlade s ľudskou potrebou kolektívnej akti-
vity a zodpovednosti. Stále veril v jeho romantický ideál, zmeny sociálneho 
poriadku k väčšej slobode, spravodlivosti a rovnosti.41 Tu sa ukazuje podľa 
Berlina typická rozorvanosť ruskej inteligencie, v ktorej sa prejavovali aj mo-
nistické a aj pluralistické tendencie. Gercen bol rozorvaný medzi hodnotami 
rovnosti a výnimočnosti. Podľa Berlina predbehol svoju dobu aj odmietnutím 
vzdania sa výnimočnosti v mene rovnosti. Pre neho to znamenalo utopenie 
jednotlivca v mase. To sa udialo v totalitných režimoch 20. storočia.

Záver

Vplyv Gercena na Berlina považujeme za kľúčový pre pochopenie celej jeho 
koncepcie slobody a hodnotového pluralizmu. Ako sám hovorieval, Gercena 
nazýval svojím „hrdinom“. Každý autor, ktorý sa venoval životu, alebo myš-
lienkam Isaiaha Berlina popisuje vplyv Gercena ako najvýznamnejší.42 

V našej štúdii sme sa snažili ukázať ako súvisí štúdium Ruskej revolúcie 
s výberom celoživotnej práce Berlina ako historika ideí a vytvorenia jeho kon-
cepcie hodnotového pluralizmu. Ako ho hľadanie koreňov Ruskej revolúcie 
priviedlo k ruskej inteligencii 19. storočia a najmä ku Gercenovi. Hodnota in-
dividuálnej slobody a boj proti determinizmu a abstrakciám sa stali vlastným 
aj Berlinovi, ktorého Štyri eseje o slobode a najmä esej Dva pojmy slobody sa 
stali kritickým hlasom voči totalitným ideológiám 20. storočia. Na záver ešte 
spomenieme význam Berlinovho štúdia a chápania nielen Gercena, ale aj rus-
kej inteligencie 19. storočia pre anglo-americké prostredie. Berlin pomocou 
prekladov z ruštiny priniesol nový pohľad na týchto mysliteľov, ktorý nemal 
v Anglicku obdoby. V tom čase podľa A. Kelly prevládal nezáujem „o intelek-
tuálne pohyby v Európe“. Rusov vnímali ako spiatočníckych a ako blúzniacich 
utopistov. Samotné vnímanie Gercena v Anglicku pred Berlinom, ovplyvnilo 

40 Bližšie pozri: BERĎAJEV, N. A.: Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava: 
Kalligram, 2004, s. 36 –37.
41 BERLIN, I.: Herzen and his Memoirs. In: Against the Current. Princeton, Oxford: Princeton 
University Press, 2001, s. 206.
42 Medzi najvýznamnejších považujeme autorov: J. Graya, A. Kellyovú, M. Ignatieffa a jeho 
editora H. Hardyho.
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dielo Martina Maliu, ktorý v ňom videl iba utopického socialistu.43 Berlin si 
na ňom a ostatných ruských mysliteľoch všímal predovšetkým bohatosť ideí 
a ich použitie na riešenie morálnych a praktických požiadaviek ich doby, ktoré 
by sa mali stať inšpiráciou ale aj varovaním, nielen pre každého mysliteľa, ale 
aj človeka nielen v 20. storočí, ale aj v našej súčasnosti. Môžeme povedať, že 
v nich skutočne videl veľkú drámu ideí slobody. Jeho špecifický pohľad sa stal 
základom smeru anglického herzenizmu.44
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S U M M A R Y
The Influence of Herzen’s Thinking on the Concept of Liberty and Value 

Pluralism I. Berlin
In this article I deal with the reason why Isaiah Berlin was fascinated by the Russian 
revolution and Russian thinkers of the 19th century. Why in them he saw the man-
ifestation of monistic and pluralistic tendencies in the history of ideas. Next, I will 
explain the importance of A. I. Herzen for the concept of liberty and value pluralism 
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of I. Berlin. I will focus mainly on Herzen’s understanding of individual liberty and 
history.

Štúdia je publikovaným výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0231/18 
Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.

Odkaz edukačnej etiky Romana Guardiniho v dráme 
putovania za pravdou o slobode na Slovensku  

na prelome tisícročí.

K ATA R Í N A M Á R I A VA D Í K O V Á

Úvod

Romano Guardini (1885 – 1968) patrí k tým mysliteľom 20. storočia, ktorí 
výrazne ovplyvnili a neustále inšpirujú myslenie na Slovensku. V tomto roku 
2018 je to už päťdesiat rokov, čo tento „Pánov sluha“1 naposledy preho-
voril o podstate ľudského života. Avšak, jeho odkaz je stále živý v srdciach 
tých, ktorých sa dotkol, a to či už priamo (osobne), alebo sprostredkovane 
(samizdaty2). Neboli to len samizdaty prekladov jeho diel3, ktoré sa hojne 
šírili a čítali v slovenských domácnostiach a počas tajných stretnutí sloven-
ských kresťanských intelektuálov, ale aj živá interpretácia jeho posolstva 
o dialogickej osobe prostredníctvom osobnosti Ladislava Hanusa4 a jeho 
nasledovníkov5. V našom príspevku sa skláňame pred bohatou tradíciou 

1 Na pamätnej tabuli na Ludwig-Maximilian-Universität, v Mníchove, kde je Guardini aj 
pochovaný, je umiestnená tabuľa s poslednými zachytenými slovami z jeho úst: Romano 
Guardini (1885 - 1968) – Diener des Herrn, tzn. Romano Guardini (1885 – 1968) – Sluha 
Pána. (Porov. tiež GERL-FALKOVITZ, H.-B.: Romano Guardini. Konturen des Lebens und 
Spuren des Denkens. Dopl. vyd. Mainz: Matthias-Grűner Verlag, 2005, s. 276.)
2 Napr. v prvom vydaní Guardiniho diela Moc na Slovensku sa píše: „Lektúra tohto malého 
veľdiela (GUARDINI R. Moc – pokus ukázať cestu.) kolujúceho po Slovensku od r. 1985 len 
ako samizdat, sa zaiste stane i pre jeho nových čitateľov slávnosťou ducha a mocným podnetom 
k premyslenejšiemu a rýchlejšiemu postupu na ceste z otroctva totalitnej moci k slobode 
a demokracii.“ HAŠKO, F.: Predslov. In: GUARDINI, R.: Moc – pokus ukázať cestu. (Prel. 
REMENEC, J.) Prešov: Michala Vaška 1995, s. 6.
3 Porov. HANUS, L.: Romano Guardini. Mysliteľ a pedagóg storočia. Informatívna štúdia. 
(PAŠTEKA, J. Ed.) Bratislava: LÚČ 1994, s. 15, 35 – 45.
4 Porov. RAJSKÝ, A.: „Slovenský Guardini.“ Človek ako kultúrna bytosť vo filozofii Ladislava 
Hanusa. In: FEBER, J. – RUSNÁK, P. (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VII.: reflexia človeka 
v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava: FF TU 2017, s. 145.
5 Ref. HANUS, L.: Romano Guardini. Mysliteľ a pedagóg storočia. Informatívna štúdia. 
(PAŠTEKA, J. Ed.) Bratislava: LÚČ 1994.
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guardinizmu na Slovensku. Vzhľadom na uplatnenie samotnej Guardiniho 
fenomenologickej metódy protikladov6, v ktorej dialogická osoba hermene-
uticky koncentruje a zároveň smeruje relačnú moc sa stať morálnou bytosťou, 
budeme nazerať slobodu ako dar, ktorý nemožno získať, ani vlastniť, ale 
o ktorý je potrebné prosiť najskôr vo svedomí a až potom v pokore s vďakou 
smerovať cez relačné väzby ku transcendentnu (dialogika slobody). 

V guardiniovskom myslení je možné nájsť vzájomnosť východu a západu 
v múdrosti spoločného úsilia a intencionality k Dobru, a to nie len pre Guar-
diniho osobnú existenciálnu zaangažovanosť na prepojení velikánov myslenia 
20. storočia pri hľadaní pravdy o človeku, ale i blízkosť jeho novátorstva 
v interpretačnej čistote výrazu, snahy o celostné uchopenie podstaty a cha-
rizmatický dar láskyplného odkrývania fenoménov ľudskej dôstojnosti pre 
humanizačnú kulturáciu Európskeho myslenia. Pôsobenie Guardiniho odkazu 
kresťanského svetonázoru v generáciách Slovákov vojnového, medzivojnové-
ho i mierového obdobia, možno smelo označiť ako mienkotvorné v protiklade 
s pôsobiacimi dobovými doktrínami, a tiež ako posolstvo nádeje v súčasnej 
kríze interpersonálnych vzťahov. V tomto zmysle bolo, je a môže byť oslo-
bodzujúcim činiteľom obrody zmýšľania o slobode v súčasnom slovanskom 
myslení na Slovensku.

Dobové etické následky modifikácie vymedzení byť slobodný a mať 
slobodu pod tlakom indoktrinácie

Prelom tisícročí zastihol Slovensko v protichodných historických súvislos-
tiach drámy slobody. Samotná podstata slobody sa stala ohrozenou. Dlhodobé 
pôsobenie indoktrinácie, cielene zavádzané od najrannejšieho detstva (jasle), 
vážne zasahovalo a formovalo myslenie obyvateľstva na Slovensku. Nebola 
to výhradne fyzická, materiálna, kultová, umelecká a iná viazanosť na dobovú 
situáciu, ale samotné zmocnenie sa mysle (pocitov, vnemov, myšlienok) a jej 
transformácia unifikovaným spôsobom tak, aby vzniklo kolektívne vedomie. 
Preto už samotné zmýšľanie o slobode postupne strácalo rozmanitosť nedoko-
nalostí hodných ľudskej dôstojnosti a trieštilo sa do rôznorodých foriem, ktoré 
však v konečnom dôsledku problematizovali nielen rozsah, ale i obsah pojmu 
sloboda. Vznikla mylná predstava, že slobodu si možno zaplatiť, privlastniť 
– zmocniť sa jej, či získať z ľudskej vôle, autonómnym ľudským pričinením 
ako nejakú výsadu, spoločenský, či ekonomický, alebo aj stranícky status. 

6 Ref. GUARDINI, R.: Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. 
3. vyd. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1985.

Sloboda prestala byť nenahraditeľnou hodnotou, pretože sa stávala kompen-
zovateľná ako nejaká trofej, medaila, ľudské uznanie a pod. Nad slobodou bol 
vykonaný ľudský súd ako nad majetkom, a bola prisudzovaná podľa zásluh, 
kompenzácie, či iných noriem pomyselne verifikovaných verejnou mienkou 
(kolektívnym vedomím a svedomím), a vždy poverencom, delegátom - repre-
zentantom moci. V tomto zmysle byť slobodný znamenalo heteronómiu, po-
slušnosť moci, podriadenie sa kolektívnemu vedomiu – liberálne vymedzenie 
hraníc zákonom, alebo dôstojnosťou druhého, tu zabezpečoval vykonávateľ 
moci strážený kolektívnym vedomím. Tento paškvil slobody znamenal však 
rozplynutie v tekutosti7 – vyprázdnenie pojmu sloboda. Sloboda stratila 
dynamiku, hravosť, tvorivosť, a adresnosť, väzby (povinnosť a zodpoved-
nosť) – axiológiu ľudského sebaurčenia nahradila socializácia anonymného 
kolektívu. S takýmto materiálom bolo jednoduchšie pracovať na ovládnutí 
sveta, kozmu, až transcendentna - transcendovať personalizovanú moc do 
anonymného kolektívu, so všetkými povinnosťami a zodpovednosťou a uzu-
rpovať si unifikáciu morálneho zákona. Sloboda stratila ontologický základ 
humánnosti – stratila svoje zdôvodnenie a opodstatnenie vzhľadom k životné-
mu príbehu konkrétneho človeka. Ustrnula v mode zmocnenia, privlastnenia, 
či odcudzenia, vyvlastnenia. Prestala byť filozofickým tajomstvom, poklesla 
na problém – vec, ktorej sa možno zmocniť, ktorou možno manipulovať, či 
ju identifikovať a následne prideliť, či eliminovať. Prestala byť tajomstvom, 
zmenila sa na problém, ktorý možno vyriešiť.

Obdobie totality tak paradoxne obnovilo v mysli človeka otázku po 
podstate a vymedzení slobody nielen na teoretickej úrovni (filozofia), ktorú 
pomyselne ovládala indoktrinácia, ale predovšetkým na praktickej úrovni 

7 Pojem tekutosť nie je Guardiniho pojem, ale je prevzatý od neskoršieho autora Z. Baumanna 
(Ref. BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. (Prel. Blumfeld, S. M.) Praha: Mladá fronta, 
2002; Ref. BAUMAN, Z.: Indivizualizovaná spoločnosť. (Prel. Ritter, M.) Praha: Mladá 
fronta, 2004.) Používame ho na rozvinutie Guardiniho motívu prenášania zodpovednosti 
a vzniku tzv. nejasných štruktúr vymedzení limitov pre slobodu a vyvodenie následkov jej 
zneužitia pre zodpovednosť v dialogickej relacionalite k Bohu a svetu v pevnej vzájomnosti 
interpersonálnych vzťahov živených Dobrom. Podľa Guardiniho, človek nie je iba prírodnou 
bytosťou – osobnosťou, ale Niekým volaným k svojbytiu vo vzťahoch ku svetu, veciam, javom, 
ďalším bytostiam, ľuďom či Bohu, a to vo vzťahoch. Je osobou, ktorá je vybavená nádhernou 
a zároveň strašnou slobodou zachovať alebo zničiť svet, dosiahnuť sebapotvrdenie a naplnenie 
alebo sa nezmyselne sám seba vzdať, a tým nevyhnutne zaniknúť. (Porov. GUARDINI, R.: 
Svet a osoba. (Prel. POHUNKOVÁ, D.) Svitavy: Trinitas, 2005, s. 65.) Správna väzba vzťahov 
potom udrží nápor akejkoľvek intenzity, a baumanovská tekutosť ju v určitom okamihu môže 
narúšať (leptať), ale ak ostane verná, má nádej na funkčnosť a nosnosť všetkých zúčastnených 
na spoločnom Dobre, ktoré v nej všetko nesie.
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(etika). V hĺbke ľudskej prirodzenosti sa v ľudskom vedomí ozýval hlas, ktorý 
vyzýval k prosbe o uvoľnenie a nezávislosť na indoktrinácii a pozýval k pre-
vzatiu následkov a dôsledkov takých vlastných rozhodnutí, ktoré by mohol 
hájiť pod vlastným menom v miere dôstojnosti človek ako dialogická osoba. 
Prosba smerovala z hĺbok k jadru osoby (intrapersonálny vzťah) a v ňom 
transcendovala v interpersonálnych vzťahoch k plnosti pravdy, krásy a dobra, 
v ktoré dúfala, že ju ponesú. Vzťahovosť sa tak stala živým nositeľom dát 
vzájomnosti, porozumenia a dôvery, ktoré boli prvými obsahovými atribút-
mi pri koncipovaní a objasňovaní pojmu sloboda. Práve dialogika slobody 
rozkmitala ustrnutie a temnotu totality, čoho následkom sa stalo duchovné 
precitnutie Slováka a jeho osobné prevzatie zodpovednosti za utváranie 
a potvrdenie vlastnej identity so všetkou dôstojnou nedokonalosťou, ktorá je 
ľudskej prirodzenosti vlastná. 

Svedomie dialogickej osoby a dialogika slobody

Vnútorný svet človeka je obdarený jedinečnou zvláštnosťou, imúnnou voči 
útokom na dôstojnosť a statočne chrániacou identitu a integritu osoby – je to 
osobné svedomie. Guardini ho, podobne ako Newman8, označuje ako orgán, 
ako špecificky ľudské médium, ako pomoc pri rozpoznaní pravdy o dobre9. 
Pre človeka, ktorý je pre Guardiniho dialogickou osobou10, je jedinečným 
pomocníkom pri rozhodovaní. V ľudskom vedomí, keď sa informácia pro-
stredníctvom faktorov rozhodovacieho procesu: rozumu, vôle, pamäte, srdca 
a citov, odporúča osobe prijať ako dobrá11, je to práve svedomie, ktorým 
jednotlivé odporúčania prechádzajú ako korekčným prostriedkom a sú vzťa-
hované k dobru morálneho zákona (u Guardiniho – Dobru – Bohu). V ňom 
– vo svedomí sa tvorí odporúčanie prijať, či neprijať získané riešenie ako 
dobré alebo zlé a s takými a takými následkami a dôsledkami človeku – osobe, 
vrátane celej verifikácie vzhľadom k požiadavkám morálneho zákona. Nie 
je to však morálny zákon, ktorý by osoba získala vlastným úsilím, ani vyš-
šie spomínaná forma pod vládou kolektívneho vedomia, ale morálny zákon 

8 Ref. NEWMAN, J. H.: Apologia pro Vita Sua (1865). [online: 30. 10. 2018] Dostupné na 
internete: http://www.newmanreader.org/works/apologia65/index.html. 
9 Porov. GUARDINI, R.: Dobro, svědomí a soustřeďování. Praha: Zvon, 1999, s. 30.
10 Porov. GUARDINI, R.: Vom Sinn der Gemeinschaft. Zürich: Die Arche 1950, s. 15.
11 Porov. VADÍKOVÁ, K. M.: Osobná axiológia – etické hodnoty v praxi. In: ORBANOVÁ, 
E. – VADÍKOVÁ, K. M. – ČECHVALA, O.: Terminológia filozofickej axiológie. Trnava: FF 
TU, 2013, s. 142 – 143.

transcendujúci všetky epochy ľudských dejín, a to od jeho počiatkov až po 
koniec, ukotvený v pláne milujúceho osobného Boha, ktorý je Dobrom, na 
základe ktorého ich obidvoch – aj Boha, aj morálny zákon, možno ľudsky 
podmieneným spôsobom dôstojne nazerať ako tajomstvo. V zameraní sa na 
toto Dobro, potom akákoľvek čiastková interpretácia jedinečného ľudského 
životného príbehu, bude centrovaná a stabilizovaná Pravdou a Krásou Dobra. 
V tomto zmysle, aj keď sa v niektorom životnom príbehu nájde obdobie, kedy 
z rôznych príčin zaniká hlas svedomia, keďže je neustále prítomné, je nádej, 
že sa znova ozve, ak sa človek pre spoluprácu s ním rozhodne. Nie je pravda, 
že je možné stratiť svedomie, alebo ho získať, keďže je neustále prítomné vo 
vedomí každého človeka12. Na druhej strane, je možné sa vedome rozhodnúť 
odmietnuť počúvať jeho hlas, alebo ho utlmiť hlasom z iných zdrojov vnú-
torného, či vonkajšieho sveta človeka. Omylnosť svedomia je prirodzenou 
skutočnosťou ľudskej povahy, a to či už zavinenou alebo nezavinenou. Sme 
ľudsky dôstojné, avšak nedokonalé bytosti, ktoré sú pozvané sa kontinuálne 
zamerať na Dobro. Ak sa tejto požiadavke spreneveríme omylom, ktorý plynie 
z nedokonalosti informácie, konáme nezavinene mylne, ale správne13. Ak sa 
však z akýchkoľvek príčin rozhodneme inak, ocitáme sa v hraničnej situácii14 
(napr. vina; klamstvo; presúvanie zodpovednosti, spreneverenie sa morálnym 
normám, odpustenie, milosrdenstvo, a pod.) a akýkoľvek omyl nám ju len 
priťaží, keďže už ani svedomie nás nebude hájiť. 

Svedomie sa ozýva pri akomkoľvek útoku na ľudskú dôstojnosť, ktorej 
súčasťou je aj rozhodovací proces a zachovanie identity a integrity osoby 
v ňom, tzn. keď sa rozhoduje prijať rozhodnutie vo vlastnom mene a konať 
podľa neho. V ťažkom období dlhodobej indoktrinácie je veľmi ťažké začuť 
hlas vlastného svedomia, ktoré sa proti takému tlaku búri. Predchádza jej úžas, 
precitnutie, transformácia vnímania skutočnosti – prvotné osamostatnenie. 
V tomto zmysle ide o reakciu na podnet zvonku, ktorý funguje ako informá-
cia a iniciuje dynamiku rozhodovacieho procesu, ktorý pod indoktrináciou 

12 Porov. VADÍKOVÁ, K. M.: Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. 
Trnava: FF TU, 2011, s. 155.
13 Porov. SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997, s. 91.
14 Pojem hraničná situácia používame podľa systematiky situácií podľa K. Jaspersa (JASPERS, 
K.: Mezní situace. (Prel. NĚMEC V.) Praha: Oikoymenh, 2016, s. 20 – 22). Guardini túto 
systematiku rešpektuje, avšak Jaspersovo vysporiadanie sa s hraničnou situáciou nenecháva na 
samotnom človeku, ale upevňuje v dialogických vzťahoch k svetu, ľuďom, v Bohu. Situácia je, 
podľa Guardiniho, nie limitom, ale prostredím ľudského konania, v ktorom a z ktorého a ktoré 
iniciuje dialóg človeka s Dobrom (Porov. GUARDINI, R.: Dobro, svědomí a soustřeďování. 
Praha: Zvon, 1999, s. 29 – 30).
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stagnuje a ustáva v činnosti. Ide o rozkmitanie stagnácie do dynamiky relácie, 
a to všetko je obsiahnuté v povolaní po mene15. 

Guardini jednoznačne potvrdzuje dialogickosť osoby, ako predpoklad jej 
existencie ako osoby. V existencii sa napĺňa životný príbeh v nasmerovaní na 
Dobro, ktoré je posledným zmyslom a cieľom života. Meno je formatívna je-
dinečnosť presahovaná v relačnosti, ale neporušená v dôstojnosti. Guardiniho 
protiklad hĺbky a výšky v jedinom životnom príbehu je nielen autentickým 
kmitaním v uzavretej štruktúre osoby napĺňanej ponajprv vlastnej existencie, 
ale transcendencia tejto pomyselnej hranice, a to nie ako situácie ohrozenia, 
ale spektra sociálnosti, ktoré ju tvorí a zároveň nesie16. 

V tomto zmysle možno potom hovoriť o slobode v hĺbke vnútorného sve-
ta človeka v prvom zmysle ako o prosbe daru poznania: čo osobná sloboda 
znamená a ako funguje, čo pôsobí v relačnej štruktúre usporiadania ľudskej 
prirodzenosti ako základ pre rozpoznanie pravdy o sociálnosti v celom jej 
dialogickom spektre, ktoré siaha až na prah transcendentna, alebo k rukám 
osobného Boha. O dar slobody je potrebné prosiť vo svedomí, kde dochádza 
k očisteniu jej vymedzenia a pochopeniu možností a limitov. Je dôležité sa 
sústrediť a uvedomiť si, čo to znamená byť slobodný a ako to bude fungovať 
vo vzťahoch (mať slobodu). Pokorná prosba o slobodu v sebe obsahuje dia-
logiku slobody, ktorá je možná jedine vo vzťahoch, ktoré ju nesú. Pretože, 
podľa Guardiniho, sloboda neznamená iba možnosť neobmedzeného rozvoja 
a vyžitia sveta, a teda výsadu ľudí osobne alebo sociálne privilegovaných, 
ale vyjadruje spôsobilosť každého človeka učiniť rozhodnutie a stať sa tým 
pánom svojich činov i sám seba.17

Záver

Z hľadiska historických súvislostí sa pre Slováka paradoxne nestali zdrojom 
inšpirácie 60-te roky, i keď vo vonkajšom svete znamenali reorganizáciu 
vzťahov a tzv. boom voľnosti a nezávislosti. S údivom sledoval vplyvy, ktoré 
z času na čas presiakli indoktrináciou a konfrontoval sa s významom, ktorý 
obsahovali. Podľa nášho názoru, skutočným precitnutím odvahy Slováka 
prosiť o slobodu vo svedomí boli až duchovné stimuly ku slobode v 80-tych 

15 Porov. GUARDINI, R.: Konec novověku. Praha: Vyšehrad 1992, s. 51.
16 „Človek je síce determinovaný, ale je naozajstnou osobou s nezrušiteľnou svojprávnosťou, 
nepotlačiteľnou dôstojnosťou a nezastupiteľnou zodpovednosťou, ktorá slobodne utvára dejiny.“ 
GUARDINI, R.: Svet a osoba. (Prel. POHUNKOVÁ, D.) Svitavy: Trinitas, 2005, s. 64.
17 Porov. GUARDINI, R.: Svet a osoba. (Prel. POHUNKOVÁ, D.) Svitavy: Trinitas, 2005, s. 81.

rokoch: zhromaždenie veriacich Československa na Velehrade v roku 1985 
a Sviečková manifestácia v roku 1988. 50-te roky normalizácie a zastrašo-
vania duchovnosť Slováka nezlomili, ale zocelili, a to napriek neustálym 
vonkajším atakom, pokusom o preniknutie do sietí vzájomnosti, či hĺbkovej 
infiltrácii známych disidentských rodín, tajných spolkov a tajnej cirkvi18. 
Oslobodenie zmýšľania na Slovensku je neodškriepiteľne spojené s axiolo-
gickou stabilizáciou v kresťanských fundamentoch čŕt slovenskej národnej 
identity – v kresťanskom svetonázore. Podobne, ako Guardini pozýva človeka 
nového tisícročia z hlbín jeho vnútra k transcendencii v interpersonálnych 
vzťahoch k Dobru (Bohu)19, z hlbín, kam bol Slovák zatlačený pod tlakom 
vonkajšej moci, či počas vnútorných zápasov o pravdu o slobode zahnaný, ho 
vyzýva prosiť o poznanie cesty, ktorú sa ako slovanský pútnik vybral hľadať 
naprieč dejinami ľudstva – pravdy o vnútornej slobode a v nej o oslobode-
ní národa a ľudstva. Guardini zdôrazňuje význam svedomia na tejto ceste 
v jeho funkcii rozpoznať pravdu o dobre v nádeji, že túži v odvahe „ísť až 
za horizont“, aby sa dotkol slnka: “spojenie absolútneho a osobného prvku 
bezvýhradnosti a slobody umožní veriacemu človeku, aby stál a dokázal sa 
orientovať, i keď nikde nebude pevného a chráneného miesta. Umožní mu 
nadviazať navzdory všetkým tlakom a neustálemu ohrozeniu priamy kontakt 
s Bohom a zostať v rastúcej osamelosti budúceho sveta – v osamelosti, ktorá 
vzniká práve uprostred más a v organizáciách – živou osobou.“20 

18 V našom predpoklade vychádzame z osobnej rodinnej skúsenosti, i z dávnych osobných 
rozhovorov so znalcom vtedajšej situácie cirkvi na Slovensku a významným bojovníkom za 
slobodu Františkom Mikloškom (Ref. MIKLOŠKO, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Z osudov 
katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 – 1989. Bratislava: ARCHA, 1991.).
19 V záverečnej kapitole Konca novoveku Guardini človeka „apokalypsy“ – človeka budúcej 
generácie, vyzýva ku opravdivosti, askéze, statočnosti a vernosti pozvaniu ku Dobru. Nádej 
vidí v ukotvení osoby v dialogike, ktorá ju môže preniesť cez nástrahy, ktoré sa pred ňou 
otvárajú ako bytostné ohrozenie. (Porov. GUARDINI, R.: Konec novověku. Praha: Vyšehrad 
1992, s. 72 – 73.)
20 GUARDINI, R.: Svet a osoba. (Prel. POHUNKOVÁ, D.) Svitavy: Trinitas, 2005, s. 88.
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S U M M A R Y
Message of Guardinian Educational Ethics within the Drama of Going on 
Pilgrimage into the Truth about Freedom in Slovakia at the End of 2000s. 

Paper confirms continual working of principles of guardinian educational ethics with-
in transformation of thinking on freedom in Slovakia at the end of 2000s. Author 
analyses the axiology of decission making process on freedom (dialogic of freedom), 
where a desire to have freedom is differed from an asking to be free. The main Guar-
dini´ s definition of conscience, as an organon, as the special human ability, by which 
any dialogical person as such may find him/herself the truth about what is Good, 
helps to present Slovak history at the end of 2000s as a drama of asking for being free, 
however overshined by loving carefull insight of Good/God.
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Ideológia versus ľudská sloboda

R E N É  B A L Á K

Úvod

Cieľom reflexie je skúmanie podstaty a štruktúry ideológie, čiže ide o analýzu 
teoretického jadra ideologického konceptu a ideologickej doktríny, aby sa 
prispelo k plnšiemu pochopeniu drámy ľudskej slobody v slovanskom sve-
te 20. storočia. Toto sa ukazuje ako dôležité najmä v súvislosti s dnešnými 
ideologickými koncepciami, ktoré ovplyvňujú súčasné chápanie slobody a jej 
ohrozenia.

Problém definovania a rozlišovania

Je zrejmé, že prvým problémom reflexie drámy ľudskej slobody je defino-
vanie a terminologické rozlišovanie ideológie, ktoré je nevyhnutné pre pocho-
penie všetkých negatívnych konzekvencií na ľudskú slobodu, ktorá je ima-
nentnou súčasťou ľudskej prirodzenosti a fundamentom ľudskej dôstojnosti.

Definícia ideológie1 (vo všeobecnosti) nie jednoduchou záležitosťou, 
keďže pôvodne mal termín ideológia iný význam ako v dnešnej dobe. V slo-
vanskom svete 20. storočia bola dominantná zvonku importovaná ideológia 
marxizmu, ktorá mala antiteistický a antispirituálny charakter, keďže jedným 
z hlavných fundamentov tejto idelógie bol ateizmus a materializmus. 

Nemožno opomenúť fakt, že vo vtedajších dialektických ideológiách 
spoločenských tried v spoločnosti existuje súbor praktických smerníc, ako do-
siahnuť konkrétne ideologické ciele, ktoré sú považované za cenné nielen pre 
danú ideologickú skupinu, ale ktoré sú často považované a prezentované ako 
cenné aj pre celé ľudstvo či pre celú spoločnosť. Je historickým špecifikom, 
že práve v duchovnom slovanskom svete 20. storočia bola rozšírená ateistická 
ideológia marxizmu, ktorej uplatňovanie v praktickom živote spoločnosti 

1 Termín ideológia pochádza z gréckych termínov idéa a logos, pričom pravdepodobným 
autorom tohto termínu je Destut de Tracy (Porov. Projet d'éléments d'idéologie à l'usage des 
écoles centrales de la République française (1800), Porov. Les Élémens d'idéologie (4 vol., 
1825 – 27). Vznikla i tzv. škola ideológov, ktorú reprezentovali P.C.F. Danou, P.J.G. Cabanis, 
J.D. Garat a C.P. Volney.
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viedlo ku kataklyzmatickej deštrukcii spirituálnej dimenzie ľudskej osoby, 
prináležiacej ku slovanskému kultúrnemu a civilizačnému priestoru.

V súčasnosti je ideológia definovaná ako systém alebo súbor vyhlásení, 
hesiel, hodnotení, noriem, sloganov, programov a cieľov rôznej povahy, ktoré 
sa týkajú najmä interpersonálnych a štrukturálnych sociálnych otázok, pri-
čom samotná ideológia tvorí teoretický základ, ale súčasne i praktický nástroj 
konkrétnej ideologickej záujmovej skupiny alebo inštitúcie, skze ktorý sa 
dosahujú ideologické záujmy tejto skupiny2. Ideológia je vždy doktrínou 
konkrétnej záujmovej sociálnej skupiny, kde je poznanie reálnym základom 
jej skutočnej ideologickej činnosti, ktorá smeruje k realizácii vlastných ideo-
logických cieľov. 

Totiž ideológia má vždy praktický cieľ, ktorý sama určuje, pričom sa 
vždy jedná o cieľ spoločnej (skupinovej, kolektívnej) akcie, ktorá spája danú 
ideologickú skupinu, pričom ideológia sama označuje prostriedky alebo spô-
soby, ako dosiahnuť daný ideologický cieľ danej záujmovej skupiny. V istom 
zmysle možno súhlasiť so zjednodušujúcim tvrdením, že ideológia slúži akcii 
zameranej na dosiahnutie konkrétnych ideologických cieľov, čiže je progra-
mom ideologickej skupiny ľudí vyjadrujúcich svoje ideologické záujmy, čo 
malo logické negatívne konzekvencie na slobodu človeka v slovanskom svete 
20. storočia.

Ideológia a slovanský svet

Prezentovaný teoretický koncept ideológie konkrétnej skupiny teda signuje, 
že ideológia je uzavretý súbor tvrdení a názorov, ktoré zobrazujú, opisujú, 
vysvetľujú a interpretujú historickú, politickú, kultúrnu, náboženskú, ekono-
mickú a sociálnu situáciu konkrétnej sociálnej skupiny, kde tieto ideologické 
názory tvoria teoretický základ ideologických aktivít, ktoré slúžia vlastným 
ideologickým záujmom3. V slovanskom svete 20. storočia ateistická ideo-
lógia marxizmu autoritatívnym až totalitným spôsobom opisovala a vysvet-
ľovala situáciu, v ktorej sa nachádzali prevažne slovanské národy, pričom 
direktívne nariadenia daného ideologického konceptu demarkovali interpre-
tačné hranice, v ktorých mohlo oscilovať reflektovanie daného historického 
obdobia.

2 Porov. CHLEWINSKI, Z. et al.: Istota – ideologia. In: Encyklopedia Katolicka. Tom 6. 
Lublin 1993, s. 1409 – 1411.
3 Porov. BALÁK, R.: Kresťan – morálnosť – poslanie. Prešov – Lublin: 2003, s. 7 – 78.

V importovaných ideologických doktrínach (marxizmus a leninizmus) 
deštruujúcich slobodu v slovanskom svete, a ktoré sú naformulované vo fi-
lozofickom jazyku, je potrebné rozlišovať medzi teóriou ideológie a kritikou 
ideológie, ktorá je zvyčajne formulovaná v metajazyku. Totiž špecifická teória 
ideológie, ktorá bola iniciovaná Marxom a Engelsom, brala do úvahy inú ideo- 
lógiu, konkrétne dialektickú ideológiu vládnucich a utláčaných tried, ktoré sú 
v nezmieriteľnom konflikte, ako aj ich koncept falošného vedomia, ktorý zo-
hral podstatnú úlohu v ideológii teoretického marxizmu, ktorý bol iniciačnou 
teóriou atakujúcou individuálnu ľudskú slobodu občanov v slovanskom svete. 

Totiž ich filozofická teória sa stala základom teórie ideológie alebo 
všeobecnejšie možno použiť termín sociológie vedomostí, ktorú neskôr vy-
vinuli a rozvinuli Max Scheler4 a Karl Mannheim5. V súvislosti s darom 
ľudskej slobody je potrebné zohľadniť, že Mannheim navrhol komplexnú 
teoretickú koncepciu ideológie, ktorá sa netýka len výsledkov ľudského mys-
lenia, ale i komplexnej štruktúry procesov ľudského myslenia s dopadom na 
chápanie samotnej slobody ľudského subjektu v 20. storočí. Toto poznačilo 
nielen filozofické a teologické myslenie v slovanskom svete 20. storočia, ale 
najmä metodológiu ľudského myslenia, pričom možno konštatovať, že sa 
zavŕšil paradigmatický metodologický obrat vo filozofii, iniciovaný Hegelom.

Kritika ideológie

Kritika ideológie je všeobecný názov pre vedecké skúmanie (vyskytujúce sa 
najmä v nemeckej literatúre) teórie ideológie, ako aj konkrétnych ideológií, 
realizované cez rôzne vedné disciplíny. Tieto vedecké analýzy a kritické testy 
ideológie sa týkajú najmä podstatných skutočností, ktoré umožňujú pochopiť 
príčiny drámy ľudskej slobody v slovanskom svete 20. storočia. 

Vedecká kritika ideológie sa pomocou vedeckých postupov koncentruje 
na: a) dôkladný opis formovania ideologických konceptov a systémov; b) 
zisťovanie sociologických a psychologických podmienok vzniku týchto 
ideologických konceptov a systémov a na ich skryté iniciačné predpoklady 
a fundamenty; c) striktne logickú analýzu štruktúry ideológie a jej doktríny, 
na spôsoby argumentácie, na objektívnu pravdivosť ideologických vyhlásení; 

4 Ref. SCHELER, M.: Vom Ewigen im Menschen, 1954, Maria Scheler (ed.), Bern: Francke 
Verlag; Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre, 1963, Bern: Francke Verlag; Wesen 
und Formen der Sympathie, 1973. Bern: Francke Verlag.
5 Ref. MANNHEIM, K.: Structures of Thinking. London: Routledge & Kegan Paul, 1980; 
Ideologie und Utopie. London: Routledge, 1936.
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d) skutočnosť, či sa hlási k ideológii vedeckých teórií ako aj filozofických 
a náboženských doktrín, z ktorých potencionálne čerpá. 

Kritika ideológie sa priamo koncentruje i na ideologické záujmy nejakej 
ideologickej skupiny, ako aj na kritickú analýzu vytvorenia ideologických 
nástrojov, pomocou ktorých ideologické skupiny ľudí chcú dosiahnuť ich 
vlastné ciele, ktoré vychadzajú z ich vlastných potrieb a hodnôt, hoci navonok 
tieto vlastné a skutočné ciele ideológia nikdy neprezentuje. 

Kritici ideológie, vychádzajúc z faktov vedeckého výskumu ideológie, 
oprávnene poukazujú na skutočnosť, že v ideológii vždy ide o pseudovedeckú 
interpretáciu reality, pričom táto pseudovedecká interpretácia má zamaskovať 
skutočné ideologické záujmy ideologických skupín, ba dokonca má zabezpe-
čiť realizovanie a zdôvodnenie týchto ideologických záujmov (napr. mocen-
ské, ekonomické, politické, filozofické alebo prestížne). 

Tvorcovia a šíritelia nejakej ideológie, v tomto prípade ateistického mar-
xizmu, často sami v dobrej viere propagandisticky podnecujú a inšpirujú iných 
ľudí k sympatiám k tejto ideológii, pretože oni sami podľahli nevedeckým 
ilúziám a sľubom, ktoré táto ideológia vytvorila o ľudskej slobode. V mar-
xistickej ideológii je prítomný zvláštny paradox všetkých ideológií, ktorý 
možno vyjadriť v jednoduchom konštatovaní, ktoré platí i pre ostatné ideolo-
gické koncepty, totiž, že nie všetky opisné komponenty ideologickej doktrí-
ny marxizmus sú vždy falošné. Teda v každej ideológii sú zakomponované 
opisné tvrdenia, ktoré sú objektívne pravdivé, aby sa iniciovala pozornosť 
divákov, poslucháčov a čitateľov, ako aj akceptácia danej ideológie zo strany 
verejnosti. Výsledkom realizácie ideologických cieľov a sľubov marxistickej 
ideológie bolo parciálne alebo totálne pozbavenie slobody ľudského subjektu 
v individuálnom a sociálnom rozmere, najmä vo sfére naboženskej slobody 
a slobody svedomia.

Dokonca vedecká teória marxizmu vždy uprednostňuje špecifickú tzv. 
ideológiu interpretácie reality, ktorá je ako celok pseudovedecká a (ako sama 
hlása) vo svojej podstate nekognitívna. Preto boli a sú všetky ideologické 
náuky zvyčajne podozrivé, pretože ľudia majú intuitívnu tendenciu hľadať 
a rozpoznať pravdu, ale často len tú pravdu, ktorá je pre nich prospešná a prí-
jemná. Z týchto pragmatických dôvodov v ateistickej ideológii marxizmu 
existuje rozdiel medzi oficiálne ideologicky vysvetlenými dôvodmi a medzi 
skutočnými a ukrývanými ideologickými motívmi, čo je logicky vysvetľo-
vané psychologickým motívom ideologického preformátovania metodológie 
ľudského myslenia, ako aj jeho meritórnych výsledkov. 

Vtedajší nasledovníci a i dnešní sympatizanti ideológie (neo)marxizmu, 
aby mali dobrý pocit zo seba samých, vždy (i v dnešnej historickej epoche) 

prezentujú svoju ideologickú doktrínu ako jedinú pravdivú a správnu a pro-
spešnú pre celú spoločnosť a pre celé ľudstvo. Avšak skutočné ideologické 
záujmy a ciele zostávajú ukryté pred zrakom verejnosti. Ale práve tieto hy-
pokritické záujmy a ciele sú pravým konjunkturálnym zdrojom ideológie. To 
spôsobuje logický nesúlad a preto skutočné záujmy dominujúcej alebo nastu-
pujúcej ideológie, musia byť maskované a navonok marginalizované, aby si 
naivní stúpenci ideológie nevšimli fasádny charakter danej ideológie, ale aby 
boli pevne presvedčení o jej správnosti a pravdivosti. 

Racionálne posúdenie akejkoľvek ideologickej doktríny alebo aj celej ideo- 
lógie ako komplexného celku je možné len z kritického a logického hľadiska, 
ležiaceho mimo ideologického vplyvu, pričom je nevyhnutné vždy použiť 
overené a spoľahlivé epistemologické a metodologické kriteria rozlišovania. 
Počas drámy ľudskej slobody v slovanskom svete sa v ideológii marxizmu 
v podstate tvrdilo, že táto ideológia je komplexnou zbierkou všetkých názorov 
týkajúcich sa individuálneho i spoločenského života, ktorá bola prijatá členmi 
triednej spoločnosti. Tým sa ideologická doktrína marxizmu totalitne nanuco-
vala ako nový vedecký svetonázor a v istom zmysle ako náhrada náboženstva 
a individuálnej slobody.

Marxisti v slovanskom svete postupovali podľa univerzálnej ideologickej 
metodológie, kde dichotomicky rozlišovali medzi falošnou ideológiou a ve-
deckou progresívnou ideológiou, pričom za vedeckú a progresívnu ideológiu 
uznali len ateistický a materialistický marxizmus. 

Štruktúra ideológie a ideologická doktrína 

Je adekvátne reflektovať štrukturálnu podstatu každej ideológie, ktorá otvo-
reným alebo hypokritickým spôsobom determinuje, atakuje alebo terminuje 
ľudskú slobodu a dôstojnosť. V ideológii sa vždy vyskytuje popisná a hodno-
tiaca časť, ktoré sú súčasťou ideologickej doktríny, podľa ktorej sa realizujú 
všetky rozhodnutia a praktické kroky6. Je totiž veľmi obtiažne pochopiť 
minulé ako aj súčasné ohrozenia ľudskej slobody bez porozumenia štrukturál-
neho konceptu ideológie.

Popisná časť ideologickej doktríny je prezentovaná ako historiozofická 
alebo filozofická a výnimočne ako parciálne náboženská teória (islam), ktorá 
verejne prezentuje historickú, spoločenskú, politickú, kultúrnu či nábožen-
skú situáciu danej sociálnej skupiny, na ktorú sa daný ideologický koncept 

6 Porov. HERBUT, J.: Struktura ideologii a struktura doktryny religijnej. In: Veritati et Caritati. 
W służbie pojednania. Opole: 1992, s. 143 – 151.
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zameriava. Tieto ideologické tvrdenia sa vždy prezentujú spôsobom, ako by 
boli evidentnou pravdou, ktorú nie je možné spochybniť vo vedeckej ako aj 
laickej rovine. Popisné vety sa používajú na iniciovanie a imunizovanie ideo- 
logických záujmov danej ideologickej skupiny, ktoré chcú dosiahnuť v spo-
ločnosti v konkrétnom čase a priestore, alebo na reálne iniciovanie praktickej 
činnosti, ktorou sa sledujú tieto ideologické záujmy. 

Hodnotiaca časť ideologickej doktríny obsahuje ideologické hodnotenie 
a ideologické normy správania alebo praktické smernice o činnosti zástancov 
ideológie. V niektorých ideológiách človek dokonca hovorí o svojej špecific-
kej triednej morálke a hodnotiaca časť ideologickej doktríny prekladá nor-
my správania členov danej komunity, ktoré sú zaväzné pre všetkých členov 
ideologickej skupiny. Najčastejšie však sú uvedené pragmatické a technické 
smernice, pomocou ktorých, by sa mali dosiahnuť konkrétne ideologické ciele 
v spoločnosti. 

Preto ideológovia často hlásajú slogany a heslá, ktorými iniciujú u ľudí 
emócie, pričom sa odvolávajú na ľudské túžby, povery, autoritu umelo vy-
tvorených úradov, a paradoxne i na tradície, čo je však ideologická fasáda 
skutočného a kritického premýšľania o realite. Dráma ľudskej slobody v slo-
vanskom svete 20.storočia dosiahla tragické rozmery najmä preto, lebo vte-
dajšia ateistická ideológia obsahovala zložitú historiozofickú teóriu, v ktorej 
bolo ohlasované to, čo bolo prospešné pre danú ideologickú skupinu (marxisti 
a komunisti), pričom sa to ideologicky prezentovalo ako progres a ako dobro 
pre všetkých členov spoločnosti (pre celý slovanský svet), zatiaľ čo všetko to, 
čo bolo pre danú ideológiu škodlivé a nepriateľské, bolo vyhlásené za falošné 
a regresívne. 

To znamená, že ateistická ideológia marxizmu interpretovala komplexnú 
realitu života v 20. storočí po línii vlastných ideologických želaní a prianí, 
voči ktorým bolo všetko v submisívnom postavení. Tu sa ukazuje pravý 
zmysel ideologickej doktríny marxizmu, ktorá je dodnes účinným nástrojom 
ideologickej záujmovej skupiny proti záujmom ostatných členov spoločnosti 
a slovanskej civilizácie. 

Je potrebné opätovne zdôrazniť, že v ideológii jednoznačne dominuje 
skupina nad jednotlivcami, žijúcimi v spoločnosti, a preto realizácia indi-
viduálnych životných cieľov občanov je možná len vtedy, ak prebieha iba 
v ideologicky demarkovanom rámci ideologických skupinových cieľov. Ne-
možno ignorovať fakt, že propagované záujmy ideologickej skupiny sú vždy 
prezentované ako ciele, ktoré sú v súlade s univerzálnymi ideálmi ľudstva 
a realizácia týchto ideologických záujmov je propagandisticky prezentovaná 

ako šťastie, ba dokonca ako spása celého ľudstva, pričom sa v tomto okamihu 
takáto ideológia stáva umelou náhradou za náboženskú doktrínu. 

V slovanskom svete účinne ohrozoval ateistický marxizmus ľudskú slobo-
du vo všetkých jej aspektoch, ale najmä v aspekte slobody svedomia a nábo-
ženkej slobody, práve preto, lebo úspešne používal stratégiu dichotomického 
ideologického rozdelenia spoločnosti na vlastných a cudzích7. Čiže dôleži-
tým rozlišovacím znakom všetkých ideologických systémov je rozpoznanie 
prejavov spoločenského života iba v duchu dvoch dichotómnych kategórií, 
rozdeľujúcich všetko na „dobrý” - „zlý”, čo v ideológii prevzali z konceptu 
náboženskej doktríny, vediac, že tomuto deleniu ľahko porozumie každý člen 
spoločnosti bez ohľadu na jeho osobný, vzdelanostný, sociálny, kultúrny či 
náboženský status. 

Z tohto dôvodu podporovatelia ale aj odporocovia danej ateistickej ideo- 
lógie čelia alternatívnej voľbe „buď-alebo”, čoho dôkazom je historický 
príklad teórie komunizmu v 20. storočí, v ktorej sa hlásala existencia dvoch 
protichodných táborov, označovaných selektívne zvolenými hodnotiacimi 
adjektívami s cieľom zachovať a upevniť dichotomickú líniu rozdelenia. 
Problémom pre pravdivo chápanú ľudskú slobodu je ideologické tvrdenie 
marxistov, že všetko to, čo patrilo ku vtedajšej komunistickej sfére vplyvu, 
teda akoby slovanskému svetu vlastnej ideológii, bolo považované za dobré 
a progresívne, pričom všetko to, čo sa týkalo tzv. inej alebo cudzej ideoló-
gie, bolo automaticky považované za zlé a regresívne. Úplne sa ignoroval 
a programovo potláčal každý tradičný duchovný slovanský koncept myslenia, 
ako aj akýkoľvek slovanský koncept slobody jednotlivca či národa, čím sa 
totalitne demarkovala až terminovala sloboda do presne ideologicky prípust-
ných hraníc.

Čiže akýkoľvek iný filozofický či náboženský koncept chápania slobody, 
ktorý bol v konkrétnych bodoch v logickom, metodologickom či meritórnom 
rozpore s ateistickou ideológiou komunizmu, bol v duchu dichotomickej línie 
rozdelenia považovaný za regresívny a zlý. V tejto dichotomickej línii rozde-
lenia leží dráma ľudskej slobody slovanského sveta 20 storočia, lebo podľa 
vtedajšej ideológie existuje len člen vlastnej ideologickej skupiny, čiže pria-
teľ, alebo existuje ten, kto nie je členom ideologickej skupiny, čiže zahraničný 
(nachádzajúci sa za hranicou, oddeľujúcu ideologickú skupinu) nepriateľ. 
V tejto reflexii sa v pozadí čoraz viac vynára otázka ako mohol ateistický 
marxizmus dosiahnuť tak obludnú devastáciu ľudskej slobody a dôstojnosti?

7 HERBUT, J.: Ideologia a doktryna religijna. In: Oblicza dialogu, eds. A. B. Stę pień, T. 
Szubka, Lublin: 1992, s. 25 – 27.
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Imunizačné stratégie v ideológii

Hľadajúc odpoveď na vyššie položenú otázku je nevyhnutné opätovne pou-
kázať na všeobecné teoretické výsledky vedeckej analýzy vednej disciplíny, 
ktorou je kritika ideológie. Každá ideológia a najmä tie, ktoré sú v službe 
totalitných politických systémov, si vytvorila celý ideologický komplex me-
chanizmov a stratégií, ktoré umocňujú a imunizujú ideológiu voči akejkoľvek 
racionálnej kritike s cieľom vyhnúť sa racionálnej kontrole demaskujúcej sku-
točné ciele danej ideológie, ako aj ideologické spôsoby zdôvodnenia týchto 
ukrytých ideologických cieľov. 

Na jednej strane ideológovia chcú dať ideológii vedecký a odborný cha-
rakter, a na druhej strane podniknú všetky možné kroky, aby sa vyhli demas-
kovaniu a odhaleniu, pričom na imunizáciu ideológie voči kritike zvonku, čiže 
od subjektov, ktoré boli ideológiou definované ako nepriatelia, sa používajú 
početné stratégie nazývané imunizačné stratégie. Tieto stratégie zabezpečili 
ateistickej ideológii marxizmu úspech pri kontinuálnom demarkovaní hraníc 
individuálnej slobody v slovanskom svete 20. storočia do takej miery, že ľud-
ská sloboda bola vo veľkej miere terminovaná.

Prvou účinnou imunizačnou stratégiu ideológie je, že všetky ideologic-
ké tvrdenia a vyhlásenia majú takú lingvistickú a obsahovú formu, že nikdy 
nehovoria o konkrétnych skutočnostiach ale len všeobecne, pričom na tento 
účel sa v ideológii používajú neurčité a nejednoznačné výrazy, termíny, heslá 
a slogany, ktoré možno interpretovať rôznym spôsobom podľa ideologickej 
potreby. Čiže ideologické verejné výstupy a posolstvá majú tak všeobecný 
charakter, že nikdy nehovoria o dôkladne a presne sformulovaných faktoch, čo 
umožňuje odkázať ideologické posolstvo na úplne iné fakty, než tie s ktorými 
je nezlučiteľné. Toto má zásadný význam pre rozličnú, ba až kontradiktórnu 
interpretáciu reality ľudského života v spoločnosti, kde sa individuálna ľudská 
sloboda musela vtesnať do ideologických hraníc, demarkovaných ideologic-
kou doktrínou marxizmu.

Druhou imunizačnou stratégiou ideológie je rafinovaný metodologický 
a meritórny posun, obsahom ktorého je iracionálne tvrdenie, že ideologic-
ké vyhlásenia a posolstvá, ba dokonca ideologická doktrína ako celok, sa 
týkajú inej roviny diskutovanej a riešenej problematiky v spoločnosti a teda 
nepodliehajú kompetencii vedy, ktorou sa kritizuje daná ideologická doktrína. 
Konzekvenciou tejto stratégie je, že manipulovaní odporcovia daného ideolo-
gického konceptu nakoniec nelogicky akceptujú, že vraj vedecké disciplíny 
nemajú kompetenciu analyzovať a kritizovať to, čo je obsahom danej ideolo-
gickej doktríny. 

V prípade drámy ľudskej slobody v slovanskom svete 20. storočia mar-
xistická filozofia využívala tzv. dialektickú logiku a preto sa bránila použitiu 
formálnej filozofickej logiky alebo použitiu tzv. logiky zdravého sedliackeho 
rozumu pri jej kritike. To nakoniec vyústilo do obrannej stratégie, v ktorej 
ideológia dávala kritikom stereotypné a ideologicky podmienené epitetony, 
ktorými ideológia chcela určovať a charakterizovať kompetencie vedných 
odborov, ktoré využívali kritici marxizmu na demaskovanie tejto ideológie.

Ďalšou imunizačnou stratégiou ideológie je priznanie atribútu či statusu 
neomylnosti jednému reprezentatívnemu zástupcovi ideológie alebo vedú-
cemu ideologickému kolektívu (napr. vedeniu komunistickej strany alebo 
štátnemu orgánu) pri formulovaní zásadných hodnotiacich vyhlásení a tvrde-
ní o jadre ideologickej doktríny alebo o prípustných a prijateľných zmenách 
v ideologickej doktríne marxizmu. Toto poskytovalo teoretický ideologický 
fundament i pre imunitu vedúcich reprezentantov tejto totalitnej ideológie, 
ako aj pre bezpečnosť samotnej ideologickej doktríny ateistického marxizmu. 
V praxi to znamenalo, že ideologická doktrína marxizmu nielenže demarko-
vala individuálnu slobodu človeka do vlastných ideologických hraníc, ale 
súčasne zabezpečila imunitu pre vlastný ideologický koncept individuálnej 
slobody, totálne podriadenej ideologicky chápanému kolektívu.

Štvrtou rozšírenou stratégiou ideológie je okamžité a apriórne odmietanie 
všetkých kritikov ideológie, ktoré je založené nielen na odmietnutí kompeten-
cie kritiky, ale i na zdôvodnení, že tie subjekty, ktoré údajne stoja na triednych 
nepriateľských pozíciách, nie sú schopné objektívne pochopiť danú ideoló-
giu ani jej ideologickú doktrínu. To v slovanskom svete 20. storočia v praxi 
znamenalo, že akákoľvek kritika obmedzení individuálnej ľudskej slobody, 
najmä slobody svedomia a náboženskej slobody, bola apriori odmietnutá ako 
neodborná a nevedecká, lebo kritici obmedzenia ľudskej slobody nemohli 
objektívne a správne pochopiť toto totalitné obmedzenie slobody práve preto, 
lebo nepratrili do ideologického okruhu sympatizantov a presadzovateľov 
ideologického marxizmu.

Poslednou rozšírenou imunizačnou stratégiou ideológie, ktorú s veľkou 
frekvenciou využíval marxizmus, aby zdôvodnil termináciu alebo demar-
káciu individuálnej ľudskej slobody v prospech kolektívu, boli propagačné 
opatrenia v rámci komplexnej ideologickej propagandy, zahŕňajúcej celý 
komunikačný mediálny a vzdelávací priestor. Propaganda sa v ideológiách 
používa na umlčanie až odstránenie obvinení, ako aj na zosmiešňovanie ideo- 
logických oponentov, pričom neustále opakovanie ideologických sloganov 
účinne ovplyvňovalo myslenie človeka až do takej miery, že mnoho občanov 
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v slovanskom svete 20. storočia podľahlo sugestívnemu a manipulatívnemu 
sociálnoinžinierskemu programu marxistickej ideológie.

Záver

Z reflexie vyplýva, že štrukturálny teoretický koncept ideológie nie je len 
históriou drámy ľudskej slobody v slovanskom svete 20. storočia, v ktorej sa 
ateistický a materialistický marxizmus stal rozhodujúcim faktorom pre parci-
álne popretie až totálnu termináciu ľudskej slobody v individuálnom rozmere 
svedomia a náboženskej slobody. 

Je totiž aplikovaný i v súčasných ideológiách a bude aplikovaný aj budú-
cich ideologických konceptoch, ktoré chcú propagovať nové zvrátené kon-
cepty ľudskej slobody, ktoré sú alienované od antropologickej pravdy o člo-
veku. Ideológia vždy bola, je a bude reálnym nebezpečenstvom pre integrálny 
rozvoj ľudskej osoby, najmä pre jej rozum a slobodu, ktoré sú konštitutívnymi 
elementami ľudskej prirodzenosti.
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S U M M A R Y
Ideology versus Human Freedom

In the reflection of the drama of human freedom in the historical age of the 20th cen-
tury it is necessary to analyze in particular the theoretical nature of the ideology of 
totalitarian regimes against the personal freedom of citizens living in predominantly 
the Slavic world, which was most affected by the totalitarian ideology of the atheis-
tic Marxism. The tragedy of the Slavic world requires a critical examination of this 
atheistic ideology directed against the freedom of conscience and religious freedom. 
That is why an analysis of ideological doctrine is important, especially its structure 
and content, on the basis of which there has been demarcated and terminated freedom 
of a human being. Immunization strategies of ideology effectively ensured the dom-
ination of totalitarianism of Marxism over the freedom of the individual, which was 
terminated for the benefit of society.
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Demokratizácia a politická zmena

PAV O L K R I Š T O F

Schopnosť človeka ovplyvňovať svoj osud je do značnej miery podmienená 
povahou konkrétneho politického usporiadania. Všetky politické systémy 
vrátane demokracií však podliehajú zmenám. Už antickí autori upozorňovali 
na skutočnosť, že udržanie a stabilita politického usporiadania nie je ani pre 
skúseného štátnika jednoduchšou úlohou ako založenie úplne novej obce.1 
Charakter politického usporiadania teda podmieňuje možnosť rozvoja jednot-
livcov aj celej spoločnosti. Problém politickej transformácie, ktorá so sebou 
často prináša nestabilitu, sa v rovnakej miere dotýka aj problematiky novode-
mokratizovaných postkomunistických štátov v strednej a východnej Európe. 
Zjednodušene povedané – ani v krajinách v procese demokratizácie, nie sú 
vylúčené riziká politického regresu, pričom v politickom procese sa môžu 
posilňovať neliberálne tendencie. Takéto konštatovanie v stredoeurópskom 
kontexte, kde sa až pričasto menia politické hranice a kde sú jednotlivé štáty 
disponované krehkými demokratickými inštitúciami citlivé na otrasy spôso-
bené medzinárodnou politikou, vyznieva skoro až banálne. Aj priebeh poli-
tických zmien po roku 1989 dokazuje zložitosť demokratizačných procesov. 
Teda ani v prípade demokratizácie nemožno považovať demokratické zmeny 
za mechanické, jednorazové, či nezvratné. Pre fungujúcu demokraciu nie sú 
postačujúce iba ústavné reformy, ktoré vychádzajú z liberálnych princípov, 
ale podstatné je ich uplatňovanie v politickom živote. Ich faktické ignorovanie 
vedie k poklesu autority politických inštitúcií. Zmeny v procese transformácie 
môžu otvoriť priestor pre populistov, radikálov a extrémistov, ktorí ponúkajú 
zjednodušené riešenia často komplexných spoločenských problémov.

Demokratizácia politických systémov predstavuje nezriedka zdĺhavý 
a z hľadiska výsledku neistý proces politickej zmeny. Fungujúca demokracia 
ako výsledok transformácie postkomunistických režimov teda nie je nevy-
hnutne jediným možným výsledkom týchto procesov. Uvedené platí zvlášť 
pre spoločnosti, v ktorých dochádzalo paralelne k transformácii politických, 
ekonomických a spoločenských vzťahov. Zároveň tieto procesy často pre-
biehali pri absencii dlhšej demokratickej tradície a zvyklostí, čo malo vplyv 
na ich priebeh a inštitucionálnu stabilitu. I keď nemožno povedať, že by 

1 Porovnaj: Porov. COULANGES, F. de.: Antická obec. Praha: Sofis, 1998, s. 140–154.
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transformácia v strednej a východnej Európe v tretej vlne, o ktorej píše Samuel 
P. Huntington bola od počiatku bezproblémová, v súčasnosti máme možnosť 
sledovať razantný nárast popularity populistických a extrémistických strán, 
ktoré dokumentujú, že ani po takmer tridsiatich rokoch transformácie sa nedá 
ani zďaleka konštatovať existencia bezproblémovo fungujúcich demokracií.2

Funkčnú demokraciu nemožno redukovať len na vyjadrenie voličskej 
podpory politickým stranám v parlamentných voľbách. Už na konci deväť-
desiatych rokov písal americký politológ Fareed Zakaria o náraste počtu 
neliberálnych demokracií.3 Jeho koncepcia neliberálnej demokracie do istej 
miery umožňuje prekonať klasickú dichotómiu demokracie a nedemokra-
tických režimov. Pritom umožňuje do klasifikácie zahrnúť špecifické formy 
prechodných typov - hybridných demokracií. V zásade ide o demokracie, kde 
sa k moci dostávajú politické reprezentácie, ktoré nedodržujú liberálne prin-
cípy. Prípadne sa demokratickou cestou dostávajú k vláde populistické, alebo 
radikálne subjekty. Tieto režimy síce formálne dodržiavajú volebné procedúry 
– pravidelne sa v nich konajú voľby so všeobecnou účasťou a zvolení politici 
majú voličskú podporu. Tieto voľby sú však zriedka celkom regulárne, alebo 
slobodné. Vláda v nich politickú moc uplatňuje uzurpatívnym spôsobom – to 
znamená prostredníctvom nekontrolovaných politických intervencií. Súčasne 
v nich absentuje ochrana občana pred svojvôľou politickej moci.4 Termín 
neliberálne demokracie zahŕňa rôznorodé typy systémov, ktoré len formálne 
uplatňujú demokratické princípy. V praxi je škála neliberálnych demokracií 
pomerne široká. Medzi tieto volebné demokracie možno zaradiť politické 
režimy od umiernených až po celkom autoritárske. Čo však tieto neliberálne 
demokracie (tiež nazývané volebné demokracie) spája, je často len formálne 
dodržiavanie demokratických, zvlášť volebných procedúr. Tieto režimy ne-
možno považovať za fungujúce demokracie, pretože demokraticky zvolené 
vlády ignorujú konštitučné obmedzenia svojej moci a upierajú svojim obča-
nom základné práva a slobody.5 

2 Ref. HUNTINGTON, S. P.: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. 
University of Oklahoma Press 1991.
3 Ref. ZAKARIA, F.: Vzestup neliberální demokracie. [online]. [cit: 2018-30-11]. Dostupné 
na: http://www.obcinst.cz/vzestup-neliberalni-demokracie/
4 Ref. HOLZER, J., BALÍK, S.: Postkomunistické nedemokratické režimy. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury 2007, s. 47.
5 Zakaria pri výpočte príkladov v tomto kontexte nezabudol ani na príklad zo strednej Európy 
– na Slovensko. V tomto prípade možno dokonca povedať, že niektoré notorické problémy 
späté s transformáciou sa periodicky opakujú. (Porov. ZAKARIA, F.: Vzestup neliberální 

Úpadok demokratických inštitúcií – antidemokratická protivlna

V súčasnosti je čoraz evidentnejšie, že demokratická transformácia je proce-
som, ktorý vyžaduje nielen revolučné, alebo konštitutívne činy demokratic-
kých reformátorov. Huntington píšuc o tretej vlne demokratizácie už v po-
čiatku zmien v strednej a východnej Európe upozorňoval na nebezpečenstvo 
spomalenia, alebo úplného zastavenia procesu konsolidácie demokracie. 
Rozpačitý priebeh demokratizácie v tomto regióne v súčasnosti a  voličská 
podpora populistických a nacionalistických subjektov poukazuje na váhavé 
osvojovanie si občianskej kultúry a demokratických princípov. Zároveň nazna-
čuje, že neexistuje žiadna historická nevyhnutnosť spoľahlivého politického 
vývoja, ktorý by mal vyvrcholiť v liberálnej demokracii. Dokonca nemožno 
povedať, že existuje nejaký zaručený recept na demokratizáciu spoločnosti. 
Preto riziko úpadku demokratických inštitúcií, respektíve politického regresu, 
ktorý povedie k neliberálnej forme demokracie, alebo autoritárskym režimom 
predstavuje najmä v postkomunistickýh krajinách bez dlhšej demokratickej 
tradície trvalú hrozbu. 

Huntington v tejto súvislosti uvádzal sedem faktorov, ktoré mali v minu-
losti vplyv na neúspešnosť konsolidácie demokracie. K riziku zväčšovania 
počtu autoritárskych režimov viedla v prvom rade slabnúca akceptácia demo-
kratických hodnôt u príslušníkov politických elít a širokej verejnosti. Ďalším 
historickým zdrojom oslabenia konsolidácie demokracie bola hospodárska 
kríza a zrútenie ekonomík, ktoré viedli k prehlbovaniu sociálnych konfliktov 
a nárastu popularity takých politických opatrení, ktoré v praxi mohli uplatniť 
len autoritárske vlády. Huntington tiež považoval za problematický vznik 
sociálnej a politickej polarizácie, ktorú v minulosti vyvolali snahy o uskutoč-
nenie transformácie, ktorá vyžadovala priveľa zásadných sociálnych a ekono-
mických reforiem v príliš krátkom čase. 

K vonkajším faktorom zaradil svetovú hospodársku krízu, ktorá by mala 
potenciál prerásť do všeobecného zrútenia medzinárodného hospodárskeho 
systému. Huntington prikladal význam aj medzinárodnopolitickej klíme. 
V tejto súvislosti označuje za hrozbu prechod demokratizujúcej sa veľmoci 
k autoritárstvu. Spomenutý politický regres môže spôsobiť dominový efekt 
aj v ďalších demokratizovaných krajinách. Podobný vplyv naň môže mať aj 
posilňovanie autoritárstva v menších štátoch. Takáto nezvládnutá transformá-
cia môže ovplyvniť úspešnosť konsolidácie demokracie aj v iných štátoch. 

demokracie. [online]. [cit: 2018-30-11]. Dostupné na: http://www.obcinst.cz/vzestup-
neliberalni-demokracie/
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Rovnako sklon autoritárskych režimov využívať svoju moc k územným 
ziskom, môže povzbudiť nárast nedemokratických tendencií. Medzi ďalšie 
relevantné hrozby zaradil rozmach nacionalizmu, náboženského fundamenta-
lizmu, oligarchických autoritárskych režimov, možnosť vzniku populistických 
diktatúr a nebezpečenstvo etnického alebo rasového rozdelenia spoločnosti.6

Podpora demokratických princípov a participácia

Funkčnosť liberálnej demokracie je v značnej miere závislá od občianskej par-
ticipácie na verejnom živote.7 I keď v politickej teórii neexistuje jednoznačná 
zhoda na tom, či nízka volebná participácia predstavuje bezprostrednú hrozbu 
pre demokraciu ako takú, je zrejmé, že bez účasti občanov na rozhodovaní ne-
možno hovoriť o existencii, respektíve funkčnosti demokratických inštitúcií. 
Navyše pasivita alebo nezáujem občanov umožňuje vládam plazivú koncen-
tráciu politickej moci. 

Práve nízka úroveň občianskej participácie, ktorá ponecháva politickým 
elitám možnosť nekontrolovane uskutočňovať vlastné záujmy, vedie k tenden-
cii využívať štátne úrady na vlastné obohatenie. Rovnako umožňuje ignorovať 
skupiny, ktoré sa nezapájajú do politického života.8 Hoci extrémna intenzita 
občianskej participácie môže za istých okolností predstavovať nebezpečen-
stvo vrcholiace v rigidnom fanatizme,9 stratu záujmu o verejné záležitosti 
nemožno považovať za príznak bezstarostnej občianskej apatie v prostredí 
konsolidovanej demokracie a fungujúcich inštitúcií. Už Edmund Burke vo 
svojich Úvahách o revolúcii vo Francúzsku konštatuje sklon demokracie 
k straníckej tyranii, pričom spomenuté „stranícke chápanie politiky“ pova-
žuje za opak umiernenej vlády.10 Takéto reduktívne nazeranie na demokraciu 
vedie k oslabovaniu politických inštitúcií. Politická podpora, rovnako ako 
pokles záujmu, či znechutenie z politiky, sa nutne nemusí odzrkadľovať len 
vo volebnej participácii, hoci aj táto môže odrážať nespokojnosť občanov. 

6 Porov. HUNTINGTON, S. P.: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth 
Century. University of Oklahoma Press 1991, s. 290 – 294.
7 Porov. BALÍK, S., PINK, M., ROBERTS, A., RYBÁŘ, M., SPÁČ, P., SVAČINOVÁ, P., 
VODA, P.: Kvalita demokracie v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2016, s. 34.
8 Tamže.
9 Porov. SARTORI, G.: Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993, s. 122.
10 Porov. BURKE, E.: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury 1997, s. 133.

Zároveň odklon súčasných politických elít od verejného k súkromným, 
prípadne straníckym záujmom spoľahlivo podkopáva dôveru občanov k de-
mokratickým inštitúciám. Tento jav je často spätý s absenciou elementárnej 
úcty nielen k písaným, či nepísaným pravidlám a zvyklostiam, ale aj vláde 
zákona a ústavným pravidlám. Súčasne vedie k latentnej tendencii vládnucich 
elít meniť, či rozširovať ústavné kompetencie najvyšších politických činite-
ľov, čo môže v konečnom dôsledku viesť k nebezpečenstvu zmeny liberál-
neho charakteru politického systému. K podobným tendenciám patrí aj snaha 
predstaviteľov novodemokratizovaných štátov meniť nielen právne normy, 
ale aj pravidlá politickej súťaže podľa aktuálnych mocenských potrieb.11 Na 
rozdiel od bežnej politickej praxe vo fungujúcich liberálnych demokraciách 
nejde o zmeny pravidiel hry, ktoré by boli všeobecne akceptované. Hoci dô-
sledky uvedených rozhodnutí majú dlhodobý vplyv na stabilitu politických 
inštitúcií, predstavitelia novodemokratizovaných krajín často zamieňajú ve-
rejný záujem za krátkodobú popularitu a podporu svojich voličov. 

S nebezpečenstvom polarizácie spoločnosti súvisí aj preceňovanie pria-
mej, resp. referendovej demokracie, ktorá v súčasnosti získava stále väčšiu 
popularitu medzi populistickými politickými subjektmi v strednej Európe. 
Takto chápaná demokracia má údajne predstavovať alternatívu zastupiteľskej 
demokracii, parlamentarizmu a ústavným zvyklostiam. Sartori tento druh 
demokracie považuje za nepravdepodobný a samovražedný pretože čím 
väčší počet zúčastnených prichádza do úvahy, tým menej efektívna je ich 
participácia.12 Referendová demokracia podobne ako neliberálne demokracie 
favorizuje väčšinové pravidlo, ktoré vedie k vylúčeniu minorít. Aj tento druh 
demokracie je charakterizovaný polarizáciou spoločnosti a rozhodovacím me-
chanizmom, ktorého výsledkom je hra s nulovým súčtom. Tendencia nahradiť 
inštitucionalizovanú zastupiteľskú demokraciu priamou participáciou vedie 
k poklesu sprostredkovania a regulácie politických stretov a spoločenských 
konfliktov. Priamy vstup sociálnych síl do politiky teda prináša reálne nebez-
pečenstvo nárastu, respektíve všadeprítomného konfliktu, kríz a uplatňovania 
a výkladu pravidiel podľa momentálnych potrieb.

11 Porov. BALÍK, S., PINK, M., ROBERTS, A., RYBÁŘ, M., SPÁČ, P., SVAČINOVÁ, P., 
VODA, P.: Kvalita demokracie v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2016, s. 27.
12 Porov. SARTORI, G.: Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993, s. 118, 285.
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Limity politickej súťaže 

Hoci sú pluralitná spoločnosť a politická súťaž nevyhnutnou podmienkou 
fungovania liberálnej demokracie, kľúčoví politickí predstavitelia v postko-
munistických krajinách často podceňujú, alebo celkom ignorujú skutočnosť, 
že demokratická politika nie je hrou s nulovým súčtom, kde jedni vyhrávajú do 
tej miery, v akej konkurenčné subjekty strácajú. I keď je istá miera súperenia 
pre stabilitu liberálnej demokracie nevyhnutná, pretože len tak demokratická 
súťaž zabezpečuje legitimitu inštitúcií,13 jedným z výsledkov neprimeranej 
politickej rivality medzi kľúčovými politickými aktérmi môže byť polarizácia 
spoločnosti. Politická súťaž bez obmedzení definovaných elementárnou poli-
tickou zhodou na celospoločenských záujmoch, prípadne zahraničnopolitic-
kej orientácii spoločnosti vedie k politickej nestabilite a k voličskej podpore 
údajne alternatívnych riešení, ktorých cieľom má byť obmedzený pluralizmus 
a depolitizácia. Na základe toho možno konštatovať, že uzurpatívne uplat-
ňovanie politickej moci koliduje so spoločenskou akceptáciou demokratic-
kých princípov. Inými slovami ide o preferovanie nekonsenzuálnych, alebo 
konfliktných rozhodnutí pri riešení kľúčových celospoločenských problémov. 
Pritom nevyhnutnosť zhody na základných politických záujmoch je kľúčo-
vým predpokladom fungovania politických inštitúcií. Tento problém výstižne 
formuloval Huntington konštatovaním, že pri úplnej absencii sociálneho kon-
fliktu nie sú politické inštitúcie potrebné; kým pri úplnej absencii politickej 
zhody nie sú možné.14 V polarizovanej spoločnosti rozdelenej na antagonis-
tické skupiny s protichodnými záujmami existencia fungujúcej občianskej 
spoločnosti nie je jednoducho reálna. Podobne v prostredí politickej nesta-
bility, kde politické inštitúcie nemajú verejnú podporu, absentujú prostriedky 
na vymedzenie a realizovanie spoločných záujmov. Práve preto Huntington 
spájal možnosť formovania politických inštitúcií so schopnosťou politických 
elít formulovať spoločné verejné záujmy.15 Sú to práve funkčné demokratické 
inštitúcie, ktoré napomáhajú regulovať spoločenské krízy a politické konflik-
ty. Hoci demokratické princípy dodávajú inštitúciám legitimitu a umožňujú 
dosahovať spoločenskú zhodu, konanie presahujúce limity politickej súťaže 
poškodzuje autoritu a dôveryhodnosť politických inštitúcii – predovšetkým 

13 Porov. BARŠA, P., BĚLOHRADSKÝ, V., HAUSER, M., MAGID, V., SCHNUR, 
P., SLÁVEČEK, O., STöCKELOVÁ, T., ŠKRABHA, M., VODRÁŽKA, M.: Kritika 
depolitizovaného rozumu. Jíhlava: Grimmus 2010, s. 98.
14 Porov. HUNTINGTON, S. P.: Political order in changing societies. New Haven - London: 
Yale university press 1968, s. 9.
15 Tamže, s. 24.

politických strán a parlamentarizmu.16 Podľa Huntingtona politické inštitúcie 
dodávajú význam spoločným snahám a vytvárajú nové väzby medzi jednotli-
vými záujmami rozličných skupín. 

Legitimita a podpora občianskej participácie

Každá politická moc je spätá s legitimitou, ktorá vychádza z konkrétnej pred-
stavy spravodlivosti. Existencia demokratického politického systému však nie 
je bez adekvátnej občianskej podpory samozrejmosťou. Legitimita akejkoľvek 
vlády vychádza zo skutočnosti, že reprezentuje konkrétnych občanov alebo 
inštitúcie. Zmeny, ktorých cieľom má byť fungujúca liberálna demokracia vy-
žadujú oveľa viac ako nevyhnutné ústavné, legislatívne reformy a uplatňova-
nie demokratických procedúr v pravidelných voľbách. Ako sme uviedli vyššie 
vplyv na proces transformácie spoločnosti má aj slabnúca miera akceptácie 
demokratických hodnôt ako zo strany politických elít, tak aj verejnosti.17 
Ide predovšetkým o praktické uplatňovanie demokratických princípov nielen 
v čase volieb, ale presadzovanie verejného záujmu a úcta k demokratickým 
princípom v bežnej politickej praxi.18 Skúsenosti s autoritárskymi tenden-
ciami v strednej Európe dostatočne ilustrujú skutočnosť, že demokratická 
spoločnosť si nevystačí s motiváciou, ktorá vychádza z racionálneho egoiz-
mu, či s politickým zápasom, ktorého cieľ je limitovaný straníckym záujmom 
orientovaným na boj o moc, alebo len parciálnym ekonomickým profitom. 
Charakter každého politického systému je závislý od úspešnosti formovania 
občianskej politickej kultúry, dodržiavania istých nepísaných pravidiel, ako 
aj existencie mnohých autonómnych inštitúcií. Preto úspešná demokratická 
konsolidácia vyžaduje okrem iného aj zmenu kultúrnych vzorcov správania 
sa politických elít a občanov. 

Demokratická prax sa rovnako nezaobíde bez symbolov, ktoré dávajú 
inštitúciám širší ako len konštitučný zmysel. Vďaka nim nepredstavuje po-
litika len akýsi súhrn prežitých historických zvyklostí, náhodných procedúr 
a pravidiel. Politické inštitúcie rovnako ako politické doktríny majú svoj sym-
bolický rozmer. Preto nemožno oddeliť subjektívne porozumenie významu 

16 Porov. BELLING, V.: Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie 
členské státy. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 104.
17 Porov. HUNTINGTON, S. P.: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth 
Century. University of Oklahoma Press, 1991, s. 290.
18 Práve kritérium konečnej kontroly završuje podľa Roberta Dahla požiadavku na úplný 
demokratický proces vo vzťahu k ľudu. (Porov. DAHL, R.: Demokracie a její kritici. Praha: 
Victoria publishing, 1995, s.106.
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inštitúcií od podpory demokratických princípov. Aj Eric Voegelin v práci 
Nová veda o politike poukazuje na skutočnosť, že v štátoch, v ktorých je 
symbolický rozmer politických inštitúcií oslabený, kde sa občianska účasť 
obmedzuje na konformitu, je ohrozená inštitucionálna stabilita spolu s ob-
čianskymi slobodami.19 Politické inštitúcie nemôžu plniť svoj účel, ak je ich 
význam znejasnený, prípadne inštrumentalizovaný na dosiahnutie formálnych 
cieľov akými sú sociálne zabezpečenie, respektíve optimalizácia daňového 
zaťaženia. Podľa Michaela Hausera súčasná depolitizácia politiky predstavuje 
nebezpečenstvo, že povedie k premene politiky v postpolitiku, ktorej úlohou 
je prispôsobovanie sa požiadavkám trhu a distribúcia nákladov a ziskov.20 
V krajinách s takou praxou, je demokratická politika redukovaná na nástroj, 
ktorým možno realizovať uvedené ciele.21 Politická kultúra sa stáva len 
nevyhnutným prispôsobením sa dominujúcim historickým trendom, tlakom, 
predstavám a normám, ktoré pre občanov strácajú, alebo už stratili hlbší zmy-
sel.22 V takej perspektíve sa podľa Voegelina ďalšou alternatívou môže javiť 
len násilie, ktoré neustále podopiera politické inštitúcie tak, ako to robí cudzia 
moc v okupovaných krajinách.23

Význam demokracie nemožno redukovať len na politickú prax a prostrie-
dok na obhajobu existujúcich mocenských vzťahov. Rovnako nemožno jej 
účel redukovať len na efektívny nástroj, či na sociálne zabezpečenie. Kľúčo-
vú rolu pre podporu občianskej participácie zohrávajú idey, ktoré dodávajú 
postkomunistickým či transformovaným demokratickým inštitúciám hlbší 
význam a primeranú vážnosť. Hoci väčší rozsah občianskych práv v demok-
raciách zabezpečuje väčšiu občiansku lojalitu, sú to práve uvedené idey, ktoré 
sú kľúčom k reprezentatívnej vláde v pravom zmysle slova. Možno povedať, 
že aj demokratická vláda sa teší autorite len do tej miery, nakoľko je schopná 

19 Porov. VOEGELIN, E.: Nová věda o politice. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury 2000, s. 45.
20 Porov. BARŠA, P., BĚLOHRADSKÝ, V., HAUSER, M., MAGID, V., SCHNUR, 
P., SLÁVEČEK, O., STöCKELOVÁ, T., ŠKRABHA, M., VODRÁŽKA, M.: Kritika 
depolitizovaného rozumu. Jíhlava: Grimmus 2010, s. 98.
21 Porov. MARTINKOVIČ, M.: Platónska idea spravodlivosti ako etická paradigma. In: 
KATUNINEC, M., ZÁLEŠÁK, T., MARTINKOVIČ, M. (eds.): Etika a politika. Trnava: FF 
TU v Trnave, 2007, s. 165.
22 Porov. VOEGELIN, E.: Nová věda o politice. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2000, s. 28 – 48
23 Tamže.

reprezentovať idey politického spoločenstva.24 Je to práve absencia takýchto 
reprezentatívnych ideí, ktoré (popri nenaplnených očakávaniach a programo-
vom vyčerpaní) môžu byť príčinou nedostatočnej voličskej podpory liberál-
nych, prípadne reformne orientovaných politických strán. V tejto súvislosti 
možno hovoriť o neschopnosti politických predstaviteľov formulovať svoj 
program tak, aby dali politickému procesu a demokratickej súťaži hlbší než 
formálny význam, či procedurálny význam. Z liberálnej demokracie sa tak 
vytráca politická súťaž, v ktorej sa rozhodovalo o smerovaní spoločnosti.25 
V strednej a východnej Európe bol takýto program často stotožňovaný s li-
berálnymi ekonomickými reformami a integráciou do Európskej únie a Se-
veroatlantickej aliancie. Nepochybne samotný proces integrácie napomáhal 
formovaniu demokratických štandardov.26 Zdá sa však, že práve úspech in-
tegrácie a už spomenuté nesplnené očakávania naplnili v očiach časti voličov 
reformy a tento druh programu. 
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S U M M A R Y 
Democratization and political change

The paper aims to problem of political transformation, which often brings instability, 
equally effects the newly democratized states in post-Communist Central and Eastern 
Europe. The author analysed risks of political regress are in the countries undergo-
ing democratization. A functioning democracy as a result of the transformation of 
communist regimes is not necessarily the only possible outcome of these process-
es. A functional democracy cannot be reduced to the mere electoral support of the 
political parties through parliamentary elections.Therefore, the risk of a decline of 
democratic institutions and their political regress, leading to an illiberal democracy or 
an authoritarian regime, is mainly present in post-communist countries without long 
democratic traditions, and it is becoming a present threat.

Dráma náboženskej slobody na Slovensku  
v období 20. storočia 

M I C H A L G Á N O V S K Ý

Úvod

Dôležitým etickým aspektom života človeka je náboženská sloboda, ktorú 
dnes Slovenská republika zaručuje vo svojom právnom systéme. Čo rozu-
mieme pod náboženskou slobodou? Náboženská sloboda je právom človeka 
z vlastnej vôle sa združovať a praktizovať vieru, vychovávať k viere, ale aj 
napríklad uzavrieť cirkevný sobáš, ktorý je akceptovaný aj štátnym zriade-
ním. Táto sloboda úzko súvisí s výhradou vo svedomí, či slobodou slova 
a myslenia. Je to pojem označujúci jednu zo základných konštánt ľudskej 
osoby, právo na religiozitu. Náboženská sloboda dáva ľuďom právnu ochranu 
a legitimizuje požiadavky ich viery.

Ivan Kútny o cieli tejto slobody uvádza: „Jej cieľom je zabezpečiť a kon-
tinuálne dotvárať priestor, v ktorom by mal každý človek možnosť bez donu-
covania hľadať pravdu v náboženskej oblasti a v súlade s ňou robiť osobné 
rozhodnutia – tým zadosťučiňovať svojej transcendentnej dimenzii.“1. Naru-
šenie tejto slobody logicky rozpútava dramatické udalosti.

Príspevok je rozdelený rovnako ako kompozícia klasickej drámy. Dráma 
náboženskej slobody sa na Slovensku odohrávala najmä v druhej polovici 20. 
storočia. Prvá polovica sa kvôli vojnám niesla skôr v duchu oveľa elementár-
nejšej požiadavky, a to práva na život. Napriek tomu však dráma začína práve 
v tomto období, keďže bolo východiskom pre nastávajúci boj o slobodu. Toto 
obdobie vytvorilo základnú paradigmu vzťahu medzi dvoma inštitúciami, 
ktoré zasiahli do náboženskej slobody - štátu a cirkví. Pozornosť zacentruje-
me najmä na Rímsko-katolícku cirkev, keďže má u nás najvyššie zastúpenie.

Expozícia: Vzťahy štátu a cirkvi na pozadí náboženskej slobody

Vzťahy štátu a cirkvi v bývalom režime boli v mnohom ovplyvnené aj predchá-
dzajúcimi udalosťami. Slovensko bolo pod vplyvom nemeckých vojsk (1939 

1 KÚTNY, I.: Pokoj a náboženská sloboda v rodine. Špecifiká a súčinnosť – päťdesiat rokov 
Dignitatis humanae. Trnava: Dobrá kniha. 2015, s. 19.
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– 1944) a v mnohom sa muselo podriadiť vôli iného štátu. Tento fašistický 
diktát, táto nesloboda v Slovenskom štáte a Slovenskej republike 1939 – 1945 
sa akoby v rétorike bývalého režimu spájali s cirkvou. Za bývalého režimu 
(1945 – 1989) panovala predstava, že Slovensko bolo jednoliato kresťanské, 
a že cirkev mala na chod štátu vplyv. Václav Vaško, český diplomat, politický 
väzeň, katolícky aktivista a autor kníh, však uvádza: „Slovenský štát nebol ani 
zďaleka takým klérofašistickým monolitom, za aký ho vydávala komunistická 
propaganda.“2

Je skutočnosťou, že jednotlivé osobnosti, ktoré sa hlásili k cirkvi, boli 
v opozícii voči týmto prejavom vtedajšieho štátu. Dokonca bola vyvinutá aj 
iniciatíva priamo konkurovať Hlinkovej slovenskej ľudovej strane a snahy 
o ochranu Židov. Vaško píše: „Menej sa vie o pastierskych listoch slovenských 
biskupov brániacich Židov, o postoji katolíckych osobností v boji s gardistic-
kými radikálmi v tlači, vo vláde a v parlamente.“3

Bývalý režim považoval cirkev za participanta na vojnových zločinoch 
a po nastolení nového poriadku v spoločnosti bola táto devalvácia úcty štátu 
voči cirkvi citeľná. V tomto bode uvedieme pár historických udalostí, ktoré 
ozrejmujú obmedzovanie náboženskej slobody, ako aj slobody vôbec, v obdo-
bí druhej polovice 20. storočia.

Kolízia: Náboženská sloboda ako nežiaduca hodnota

Náboženská sloboda bola od začiatku podmienená politikou. Najprv boli 
vo voľbách povolené dve strany a to Komunistická strana Československa 
a Demokratická strana. Komunisti mali mnoho osobností zo SNP a tých, čo 
nemali, postupne odstraňovali perzekúciami, sankciami, či inak. Pavol Čarno-
gurský kontaktoval cirkev, aby si založila katolícku stranu z dôvodu obáv, že 
by demokrati mohli vyhrať voľby. Klement Gottwald, vtedajší predseda KSČ, 
odkladal schválenie novej strany, keďže panovala nedôvera voči kresťanom. 
Nastala situácia, kde komunisti iniciovali vznik katolíckej strany a následne jej 
znemožňovali činnosť a potlačovali náboženskú slobodu, ale aj slobodu slova, 
či vyjadrenia. Chceli zmeniť názov strany a činili si nárok aj na vymenovanie 
predsedu, ktorým mal byť Vavro Šrobár. Kresťania nesúhlasili so Šrobárom 
nakoľko počas SNP sa zaslúžil o zoštátnenie školstva a teda aj katolícke školy 
podliehali štátu.

2 VAŠKO, V.: V Československu po roce 1945. In: WEBROVÁ, H.(ed.): Kresťanství, kultura 
a svět. Praha: Adalbert. 1991, s. 91.
3 Tamže, s. 92.

Vaško uvádza: „Byrokratické schvaľovacie zriadenie spôsobilo, že sa 
včas spamätali ako demokrati, tak katolíci, ktorí spísali tzv. aprílovú dohodu, 
ani nie mesiac pred voľbami.“4 Tento krok ukázal, že cirkev sa v politickej 
sfére dokázala v otázkach náboženskej slobody dohodnúť s demokratmi. Ná-
sledne získali na našom území aj víťazstvo vo voľbách. Niektorí autori ozna-
čujú práve toto víťazstvo za prvý vzdor na území Slovenska voči červenej 
totalite: „Ako bonmot možno povedať, že odpor Slovenska proti komunizmu 
začal voľbami v máji 1946“5 Celkovo však voľby vyhrala KSČ. Hlavné pre 
drámu slobody je, že prístup demokratov a samotná aprílová dohoda ukázali, 
ako dokáže štátna moc spolupracovať s cirkevnou.

Prvým väčším narušením náboženskej slobody a integrity cirkvi bola 
kauza s profesorom Tomislavom Kolakovičom. Ako profesor viedol niekoľko 
študentských krúžkov, ktoré sa niesli v kresťanskom duchu: „Činnosť kola-
kovičovských skupiniek spočívala v aktívnom kresťanskom živote.“6 Po jeho 
návrate do Československa v roku 1945 sa začala prejavovať dominancia 
štátnej moci. Študenti z jeho krúžku boli fyzicky donucovaní k tomu, aby 
Kolakoviča vydali. Ten sa však sám prihlásil na polícii a pol roka strávil vo 
väzbe. Kolakovič nerobil žiadnu protištátnu činnosť, len viedol kresťansky 
založené krúžky, ktoré uznávali cirkevnú autoritu a presadzovali náboženskú 
slobodu, ale pre vtedajší režim to bolo inak.

Vzťah štátu a cirkvi v bývalom režime sa niesol v duchu obmedzovania 
slobody, no uvedomovať si to začala verejnosť až po rokoch 1946 až 1948, 
kedy sa štát začal despoticky prejavovať aj vo vzťahu k demokratom (Miloš 
Bugár a Ján Kempný boli vzatí do väzby potom, čo im odobral štát poslaneckú 
imunitu za tzv. protištátnu činnosť). V týchto rokoch sa už cirkev začínala od 
štátu dištancovať a pár biskupov a kňazov aj v pastierskych listoch uviedli 
nesúhlas so zámermi komunistov.

Kríza: Náboženská (ne)sloboda, alebo boj o vieru

Po februárovom prevrate 1948 bola vymenovaná komisia pre cirkevné a nábo-
ženské otázky, do ktorej štát, ako zástupcov cirkvi, menoval len kňazov, ktorí 
zastávali komunistické postoje. Náboženská sloboda bola skrátka hrozbou. 

4 Tamže, s. 95.
5 ČARNOGURSKÝ, J.: Odpor voči komunizmu. In: Impulz: Revue pre modernú katolícku 
kultúru, roč. 1, č. 2/2005, s. 56. [online].2005. [cit. 2018.09.22.] Dostupné na internete: http://
www.impulzrevue.sk/article.php?26
6 Tamže, s. 58.



228 229

V oblasti školstva išlo hlavne o to, aby boli cirkevné školy prinavrátené pod 
taktovku príslušnej cirkvi a nepodliehali štátnym osnovám a vnútorným 
poriadkom. V tomto bode sa podarilo delegátom cirkvi uspieť, ale bolo to 
neradostné víťazstvo, keďže ako podmienku si štátna moc stanovila požeh-
nanie Klementovi Gottwaldovi po jeho menovaní za prezidenta v kostole, čo 
následne komunisti interpretovali ako všeobecný cirkevný súhlas s februáro-
vým prevratom. S tým cirkev nesúhlasila a dokonca aj samotný kňaz, ktorý 
požehnanie udelil sa vyjadril, že tým nedáva osobný súhlas s februárovým 
prevratom: „To rozhnevalo Berana a napísal ostrý článok do novín, v ktorom 
prehlásil, že nemôže odmietnuť udeliť požehnanie komukoľvek, kto o to po-
žiada, že to však neznamená, že tým schvaľuje to, čo sa vo ´februári´ stalo.“7

Každopádne veci nabrali rýchly spád po februárovom prevrate a vtedaj-
ší štát aj cirkev sa začali postupne prejavovať. Združenie biskupov vydalo 
memorandum: „Hovorili v ňom otvorene o tom, že v Československu bol 
zahájený protináboženský a proticirkevný boj.“8 Hneď v úvode režimu boli 
v školstve zavedené previerky študentov a je faktom, že väčšina z nich bola 
veriaca. Ľudia svoju vieru museli skrývať.

Zároveň sa dominancia štátnej moci nad cirkevnou prejavovala aj v slo-
bode prejavu. Niektoré cirkvou vydané diela boli zničené a do všetkých cir-
kevných vydavateľstiev dosadil štát svojho človeka. Keďže cirkev bola pod 
patronátom Vatikánu, nebolo možné ju preorientovať, aby plne akceptovala 
štátnu moc. Štát sa touto problematikou zaoberal do tej miery, že vydal tzv. 
smernice pre boj s cirkvou.

Komunisti vedeli, že nemôžu vykoreniť náboženstvo z nášho územia, 
ale chceli, aby aj cirkev plne podliehala štátnej moci. Preto vytvorili štátnu 
cirkev: „Proticirkevná komunistická stratégia plánovala vytvorenie národnej 
katolíckej cirkvi odtrhnutej od Ríma a jurisdikčne podriadenej moskovskému 
patriarchátu.“9 Chceli, aby cirkev bola označovaná za katolícku, ale záro-
veň chceli mať nad ňou kontrolu. Danú inštitúciu nazvali Katolícka akcia, 
no kresťanmi nebola prijatá, keďže nemala s náboženskou slobodou nič 
spoločné. Štát na to reagoval podpisovou akciou. Vaško však uvádza: „V no-
vinách sa objavovali podpisy kňazov, často vylákané podvodom alebo celkom 
sfalšované. Objavovali sa ´podpisy´ aj dávno mŕtvych kňazov.“10 Cirkev za 

7 VAŠKO, V.: V Československu po roce 1945. In: WEBROVÁ, H.(ed.): Kresťanství, kultura 
a svět. Praha: Adalbert, 1991, s. 98.
8 Tamže, s. 99.
9 Tamže, s. 100.
10 Tamže, s. 101.

týchto podmienok odmietala uznať Katolícku akciu ako kresťanskú a chápali 
túto cirkev ako štátnu. Potláčala totiž náboženskú slobodu a využívala na to 
kresťanské povedomie a klérus.

Kvôli represiám zo strany štátu: „Cirkev prežívala, ale bola zastrašená 
a akoby v agónii.“11 Vatikán reagoval tak, že pápež Pius XII. k tejto veci vy-
dal exkomunikačné dekréty: „Prvý znamenal vyobcovanie z cirkvi aktivistov 
štátnej ´Katolíckej akcie´. Druhý platil pre celú cirkev a stíhal cirkevnými 
trestami katolíkov – aktívnych komunistov.“12 Odvtedy boli cirkev a štát 
v priamej opozícii a každá inštitúcia si nárokovala na určitú autoritu. Cirkev 
zakročila proti Katolíckej akcii a štát sa prejavoval zas voči cirkvi. V Spišskej 
kapitule bol vysvätený na biskupa Štefan Barnáš bez toho, aby o tom bol štát 
informovaný. Neskôr, keď to štátna moc zistila bol odsúdený za velezradu. 
Štát zasahoval do chodu kláštorov a reholí, do fungovania kňazských seminá-
rov a zorganizoval tzv. akciu ´P´, v ktorej išlo o zlúčenie pravoslávnej cirkvi 
s gréckokatolíckou, načo doplatila najmä gréckokatolícka.

Peripetia: Túžba občanov po náboženskej slobode

Až do roku 1968 sa situácia pomerne nemenila. V tomto roku začal narastať 
vnútroštátny odpor, kvôli častejším a extrémnejším zakročeniam štátu voči 
občanom. Snahy o zmenu režimu mali dvojaký účinok. Ján Čarnogurský 
uvádza: „Sem patrila publicistika časopisu Kultúrny život a politika Komu-
nistickej strany pod vedením Alexandra Dubčeka, ktorá vyvrcholila pozitívne 
Pražskou jarou a negatívne obsadením Československa armádami Varšavskej 
zmluvy.“13 V časoch okupovania nášho územia bola zriadená tzv. tajná cirkev, 
ktorá bola založená Kolakovičovými nasledovateľmi. Jej cieľom bolo znovu 
navrátiť Slovensku cirkevnú pluralitu a slobodu vierovyznania. „Cez nich 
sa šírila kresťansky orientovaná samizdatová tlač, informácie a pokyny, oni 
vytvárali štruktúru vnútorne slobodnej spoločnosti na Slovensku.“14 Dňa 25. 
marca 1988 sa im dokonca podarilo zorganizovať Sviečkovú demonštráciu. 

11 MIKLOŠKO, F.: Tri dvadsaťročia cirkvi na Slovensku 1948 – 2009. In: Impulz: Revue pre 
modernú katolícku kultúru, roč. 5, č. 3/2009. s. 39 [online]. 2009. [cit. 2018.09.22.] Dostupné 
na internete: <http://www.impulzrevue.sk/article.php?460>
12 VAŠKO, V.: V Československu po roce 1945. In: WEBROVÁ, H.(ed.): Kresťanství, kultura 
a svět. Praha: Adalbert, 1991, s. 101.
13 ČARNOGURSKÝ, J.: Odpor voči komunizmu. In: Impulz: Revue pre modernú katolícku 
kultúru, roč. 1, č. 2/2005. s. 59. [online]. 2005. [cit. 2018. 09. 22.] Dostupné na internete: http://
www.impulzrevue.sk/article.php?26 
14 Tamže, s. 59. 
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Pokojnú demonštráciu však rozohnali policajné zložky. Čarnogurský uvádza: 
„Aktivisti tajnej Cirkvi vyzvali na pokojnú demonštráciu v Bratislave s tromi 
požiadavkami: obsadenie uprázdnených biskupských stolcov na Slovensku, 
dodržiavanie náboženskej slobody v Československu a zabezpečenie občian-
skych práv v Československu.“15

Ľudia cítili narúšanie vlastnej integrity zo strany štátu. Zároveň im bolo 
upreté právo na slobodu vierovyznania. Letz o tomto vplyve štátu uvádza: 
„Cirkevná politika viedla k vonkajšiemu ovládnutiu cirkví a k ich násilnému 
vytlačeniu z verejného života občanov. Dôsledkom bola deštrukcia tradičných 
hodnôt a kultúry Slovákov.“16 Tieto momenty de facto narúšali ľudskú dôstoj-
nosť. Čarnogurský tiež upriamil pozornosť na význam demonštrácie: „Svieč-
ková manifestácia bola dovtedy najväčšou verejnou demonštráciou proti 
komunistickému režimu v Československu po potlačení udalostí r. 1968.“17 
Štátna moc ešte podnikla posledné zúfalé kroky proti tomuto cirkevnému 
ťaženiu, ale keďže sa rôzne zložky opozície v najbližších rokoch spojili, ne-
mala šancu si udržať autoritu. Celá situácia vyvrcholila novembrovou Nežnou 
revolúciou v roku 1989.

Rozuzlenie: Prinavrátenie náboženskej slobody

Hneď, v 1989-tom roku, sa začali riešiť náboženské trestné činy z bývalé-
ho režimu. Bol zrušený dohľad štátu nad cirkvami. V tomto roku obnovili 
diplomatické styky s Vatikánom. V roku 1991 Slovenská republika podpísala 
Listinu základných práv a slobôd, čo garantovalo občanom slobodu vierovy-
znania, a zároveň aj združovania sa. Bol prijatý zákon č. 308/1991 Zb., ktorý 
upravoval postavenie cirkví a náboženských spoločností v štáte, ako aj slobo-
du vierovyznania. Týmto aktom bola umožnená činnosť cirkvi, ktorá následne 
začala na Slovensku svoju obnovu. František Mikloško uvádza: „Katolícka 
cirkev, ale aj iné cirkvi na Slovensku, sa ukázali po novembri 1989 ako veľmi 

15 Tamže, s. 61.
16 LETZ, R.: Cirkevná politika štátu na Slovensku v rokoch 1948-1989. In: KOCSIS, A. S. 
(ed.): Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a Maďarsku po roku 1945. Budapešť: 
Kossuth Kiadó, 2008, s. 147.
17 ČARNOGURSKÝ, J.: Odpor voči komunizmu. In: Impulz: Revue pre modernú katolícku 
kultúru, roč. 1, č. 2/2005. s. 61. [online]. 2005. [cit. 2018. 09. 22.] Dostupné na internete: http://
www.impulzrevue.sk/article.php?26 

dynamické.“18 Podarilo sa založiť stovky kostolov a kaplniek za doterajšiu 
samostatnú existenciu Slovenskej republiky.

Cirkev sa začala znovu etablovať aj v iných spoločenských oblastiach, 
napr. v školstve. Príkladom je aj Trnavská univerzita: „V roku 1992 vznikla Tr-
navská univerzita, ktorá má v štatúte kresťanské zameranie.“19 To v bývalom 
režime nebolo možné. Bola upravená aj inštitúcia manželstva a prinavrátená 
možnosť cirkevných sobášov, ktoré boli plne platné. Taktiež sa aj písala nová 
ústava, ktorá musela garantovať aj náboženskú slobodu. Zároveň sa v nej aj 
definuje Slovenská republika ako štát stojaci na náboženskej tradícii: „Ústava 
Slovenskej republiky z roku 1992 sa v preambule hlási k cyrilo-metodskému 
duchovnému dedičstvu a historickému odkazu Veľkej Moravy.“20

20. storočie ukázalo dôležitosť náboženskej slobody, na základe čoho sme 
uzatvorili Základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou 
pod č. 326/2001 Z. z.. Mons. Henryk Józef Nowacki, ktorý bol v období od 
2001 do 2007 na Slovensku v poradí druhý apoštolský nuncius, v predslo-
ve vydania tejto zmluvy uvádza: „Výzvy, ktoré nám adresuje naša doba, si 
vyžadujú spoluprácu štátu a Cirkvi, a práve tejto spolupráci má čo najdoko-
nalejšie slúžiť táto zmluva.“21 Rovnako ako aj v predhovore uznáva Mons. 
František Tondra: „Kde sú jasné dohody, a sa aj zachovávajú, tam nemôže 
dôjsť k sporom, tam je dobré spolunažívanie, tam je obojstranná priazeň 
a prosperita.“22

V prospech náboženskej slobody hovorí i dôležitosť cirkevných činností 
pre štát, či už charitatívneho alebo výchovného charakteru. Cirkvi vykonávajú 
altruisticky zameranú činnosť, ktorú by mimo cirkevných inštitúcií nevyko-
nával nik.

18 MIKLOŠKO, F.: Tri dvadsaťročia cirkvi na Slovensku 1948 – 2009. In: Impulz: Revue pre 
modernú katolícku kultúru, roč. 5, č. 3/2009, s. 42 [online]. 2009. [cit. 2018. 09. 22.] Dostupné 
na internete: http://www.impulzrevue.sk/article.php?460 
19 Tamže, s. 43.
20 MORAVČÍKOVÁ, M.: Cirkevná politika na Slovensku po roku 1989. In: KOCSIS, A. S. 
(ed.): Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a Maďarsku po roku 1945. Budapešť: 
Kossuth Kiadó, 2008, s. 377.
21 NOWACKI, H. J.: Predslov. In KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, 2001.
Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom. Bratislava: 
Lúč, 2001, s. 5.
22 TONDRA, F.: Predhovor. In: KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, 2001. Základná 
zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom. Bratislava: Lúč. 2001, s. 7.
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Záver

Hodnota viery je v dnešnej spoločnosti považovaná za dôležitú súčasť každé-
ho človeka, ako uvádza Helena Hrehová: „Je bytím rozumným, náboženským, 
sociálnym a pýta sa na pravdu o sebe a o veciach.“23 Je to súčasťou priro-
dzenosti, či už sa združovať, alebo mať svetonázor založený na viere. Navyše: 
„Aj tí, ktorí odmietajú náboženstvo, nepokladajú sa za veriacich, alebo sa 
priamo snažia proti viere bojovať, nemôžu poprieť, že viera je antropologic-
kou konštantou: každý človek verí, musí veriť a kým bude človekom, veriť 
bude.“24 Viera môže napomáhať morálnym pozdvihnutím samotnej ľudskej 
dôstojnosti, či udržiavať súdržnosť a vzájomnosť medzi občanmi.

Aby však mohla prekvitať potrebuje určitú garanciu náboženskej slobody. 
Je nutné zachovávať rovnosť v slobode vyjadrovania viery, v možnosti cirkev-
ne sa združovať, či umožnení cirkvám komunikovať so svojimi príslušníkmi 
a mravne ich usmerňovať. Bez možnosti žiť podľa svojej viery sa človek 
pripraví o jednu zo svojich súčastí. To všetko garantuje náboženská sloboda, 
ktorú máme prijať ako univerzálnu hodnotu. Tak ako uviedol Hans Küng: 
„Dnes panuje všeobecný súhlas o tom, že: bez minimálneho základného kon-
senzu vo vzťahu k určitým hodnotám, normám a postojom nie je v malom ani 
vo veľkom spoločenstve možné ľudské dôstojné súžitie.“25
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S U M M A R Y
The Drama of Religious Freedom in Slovakia During the 20th Century

The contribution focuses on selected dramatic events that took place in the territo-
ry of today‘s Slovak Republic during the 20th century and focuses on the area of   
religious freedom. It was the subject of a struggle between institutions - state and 
churches, which interfered in particular with human dignity and human freedom. The 
text through cohabitation and historical events points to the importance of respecting 
the religious freedoms of the citizen, which has not always been a matter of course. 
In order to illustrate dramatically, the contribution is structurally divided in analogy 
with classical drama to give more adequate insight into ways of restricting basic hu-
man rights during the former regime. However, dissolution also provides insight into 
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the way in which the Slovak Republic, after its emergence, equated and established 
religious freedom in its deepest principles.

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler – dráma slobody,  
odvahy a solidarity 

I VA N A D E D I N S K Á

Úvod

Túžba po slobode rezonuje v človeku i v čase jeho najväčšieho ohrozenia, 
ktorým počas 2. svetovej vojny prešli väzni Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba. Po-
jednávať o dráme slobody je podľa nášho názoru viac ako adekvátne upriamiť 
pozornosť práve na ich dramatický príbeh, ktorý sa odohral v období kedy 
dejinná situácia prvej polovice 20. storočia bola spojená s tragickými uda-
losťami II. svetovej vojny. Toto doslova desivé ponímanie slobody prinieslo 
so sebou mnoho obmedzení a následne viedlo aj k odobratiu života tisícov 
ľudí. Príspevok poukazuje aj na fakt, ako môže postupné obmedzovanie práv 
a diskriminačné procesy prerásť až k realizácií kriminálnych činov masových 
rozmerov.

Spomenuté diskriminačné procesy sa týkali predovšetkým občanov židov-
ského vierovyznania, ktorým boli odopreté základné ľudské práva na základe 
politického a náboženského prenasledovania. Právo na osobné vlastníctvo, 
právo na náboženské vierovyznanie, právo na slobodu a nakoniec i právo 
na život. V tomto období boli zrealizované koncentračné tábory, ktoré boli 
vo svete známe ako tzv. pracovné tábory. Svet spočiatku detailne nepoznal 
primárny cieľ, pre ktorý boli tábory zriaďované. V ňom spočívalo desivé ta-
jomstvo sveta. Nazývané aj vyhladzovacie tábory mali za úlohu eliminovať 
na základe náročnej fyzickej práce, nehumánnych a nedôstojných podmienok 
„nežiaducu“ rasu, židovských občanov. Neskôr nemecká brutalita prerástla 
do tzv. efektívnejšieho - konečného riešenia židovského problému prostred-
níctvom masových vrážd prevádzkovaných pomocou plynových komôr zast-
retých ohavným klamstvom spoločných spŕch. V tomto prípade používame 
termín efektívnejší, ktorý je skôr ekonomickým pojmom, práve preto lebo 
koncentračné tábory mali i svoj neslávny komerčný charakter. Ako opisuje 
Vrba vo svojej autentickej správe, komerčný aspekt predstavoval obrovské 
zisky nadobudnuté množstvom zlata, šperkov, peňazí, oblečenia, umelých 
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končatín, okuliarov, kočíkov a dokonca ľudských vlasov a ľudského popola, 
ktorí používali ako hnojivo.1 

Jedným z týchto pracovných táborov bol aj Osvienčim-Birkenau, kde boli 
deportovaní i slovenskí židia Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba. Patrili k tým málo 
väzňom, ktorým sa po takmer dvojročnom prežití na území dokonale stráže-
ného komplexu koncentračného tábora podarilo zrealizovať svoj mimoriadne 
dramatický ale úspešný útek. Šťastlivý útek však ešte neznamenal zdarné po-
danie správy, pomocou ktorej chceli Vrba s Wetzlerom odovzdať autentické 
svedectvo o fungovaní najväčšieho nacistického koncentračného tábora. Ich 
správa presne opisovala interný mechanizmus tejto továrne na smrť. Po II. 
svetovej vojne bola správa použitá v norimberskom procese2 a dnes je pova-
žovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov 20. storočia.

Ako hlavnú hodnotu z axiologického hľadiska registrujeme prvotnú túžbu 
po získaní stratenej fyzickej slobody ale aj hnev, odvahu a solidaritu spojenú 
s túžbou po pravde s cieľom zastaviť genocídu prevádzkovanú priemyselnými 
prostriedkami, a taktiež potrebu resp. nevyhnutnosť informovať svet o daných 
skutočnostiach s hlavným cieľom zastaviť toto priemyselné vyvražďovanie.

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že dôležitejšie ako záchrana 
vlastného života utečencov bol fakt resp. túžba po možnosti zachrániť život 
tisícom, desaťtisícom, státisícom ďalších ľudí. Samotný príbeh a podanie 
správy o fungovaní koncentračného tábora nesie v sebe historický aspekt 
a dôležité posolstvo pre ľudstvo 21. storočia. Vystríha človeka, aby už nikdy 
nespáchal také hrôzy ako pred približne 75-timi rokmi. 

Cieľom príspevku je na základne dejinno – kontextuálnej situácie analy-
zovať axiologicko – etické aspekty a konzekvencie danej situácie. V príspev-
ku použijeme analytickú, kontextuálno – dejinnú a komparatívnu metódu. 
Paradoxná komparácia súčasnej spoločnosti a spoločnosti, v ktorej sa odohral 
dramatický príbeh našich protagonistov nám pomôže bližšie priblížiť skúma-
ný problém.

Väzni

Rudolf Vrba vlastným menom Walter Rosenberg sa narodil 11. septembra 
1924 v Topoľčanoch. Ako osemnásť ročný v roku 1942 sa pokúsil útek zo 
Slovenska, ktorý nedopadol úspešne. Vrba bol chytený, následne zadržaný 
a uväznený v koncentračnom tábore Nováky, odkiaľ bol po opätovnom 

1 Porov. MELONI, A.: RUDOLF VRBA. I protocolli di Auschwitz. Milano: Bur, 2013, s. 142.
2 Porov. Tamže, s. 35.

pokuse o útek deportovaný do vyhladzovacieho tábora Majdanek, kde bol po 
pár dňoch deportovaný ako väzeň do Osvienčimu, ktorý sa v tom čase stával 
principiálnym priemyselným centrom genocídy.3

Rudolf Vrba predstavuje typ mladého muža, ktorý mal rebelské črty. Jeho 
správanie bolo poháňané zvedavosťou ale taktiež odvahou, nebojácnosťou 
a túžbou po pravde a solidárnosti. Už od svojho počiatočného uväznenia 
v Novákoch v jeho mysli rezonovala myšlienka úteku, ktorej sa nevzdal až po 
jeho úspešné zrealizovanie z koncentračného tábora Osvienčim. 

Alfréd Wetzler sa narodil v Trnave 10. mája 1918. V roku 1942 bol zo 
Serede deportovaný do koncentračného tábora Osvienčimu. Po vojne vystu-
poval vo svojej edičnej činnosti pod menom Josef Lánik. V čase deportácie 
mal 26 rokov.4 Wetzler predstavuje typ mladého muža, ktorého správanie je 
poznačené prevažne rozvážnosťou a precíznosťou. Tieto dve cnosti ho viedli 
aj pri úteku, ktorý zrealizovali spolu s Vrbom.

Wetzler bol v tábore Vrbov priateľ a ako priznáva samotný Vrba, vzbu-
dzoval v ňom dôveru. Ďalej poznamenáva, že v tábore ho všetci poznali od 
nemeckých SS až po bežných väzňov. Aj vďaka tejto popularite mal v tábore 
množstvo užitočných kontaktov rôzneho tipu.5 Možno práve vďaka mnohým 
interným užitočným informáciám sa im nakoniec podarilo naplánovať a zor-
ganizovať spomínaný útek.

Axiologicko – etické pozadie príbehu

Najdôležitejšou hodnotou, ktorá sa nám v danej súvislosti predkladá je hod-
nota slobody. Sloboda, ako základné ľudské právo, ale aj ako základná ľudská 
hodnota, predstavuje pomerne široký kontextuálny diapazón. Počas historic-
kého vývoja nadobudla rôzne projekcie. Z pohľadu ruského personalizmu 
napríklad „Sloboda je základnou skúsenosťou ľudského bytia. Je pôvodnou, 
a preto aj nezrušiteľnou a nevyvrátiteľnou základnou danosťou rozumového 
bytia.”6 Pre Dostojevského predstavuje sloboda absolútnu hodnotu bytia. 

V súčasnosti v našej spoločnosti evidujeme vysokú orientáciu práve na 
hodnotu slobody. Vďaka slobode, ktorá je právom máme možnosť výberu 

3 Porov. Tamže, s.11 – 12.
4 Porov. Tamže, s.10. 
5 Porov. Tamže, s. 104. 
6 BARNÍKOVÁ, Z.: Problém slobody u ruských exilových filozofov 20. storočia. In Filozofia 
[online]. 57/2002 č. 8. [cit. 2018-07-11]. s. 606. Dostupné na internete: http://www.klemens.
sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2002/8/605-611.pdf.
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cesty nášho života kompletne nezávislým spôsobom.7 Človek 21. storočia 
– homo psychologicus - si určuje spôsob svojho života na základe emócií, 
preferencií a okamžitých prianí. V súčasnosti hovoríme o nevyhnutnosti 
zodpovednej slobody. Takto formovaná identita človeka predstavuje jediného 
morálneho sprievodcu, jediný motivačný faktor morálneho konania a tak-
tiež jediný základ pre morálne hodnotenie.8 Súčasná liberálna spoločnosť, 
založená skôr na právach ako na povinnostiach, poznačená markantným 
relativizmom predstavuje typ spoločnosti, ktorý sa diametrálne odlišoval od 
spoločnosti a dejinného kontextu, v ktorom sa odohral príbeh Rudolfa Vrbu 
a Adolfa Wetzlera. V súvislosti s ich príbehom registrujeme negáciu nielen 
fyzickej ale aj duchovnej slobody. Stretávame sa tu s postupným odopieraním 
prirodzených a občianskych práv. Možno si dnes len veľmi ťažko dokážeme 
dostatočne uvedomiť vážnosť a dramatickosť takýchto obmedzení.

Dôležité je pripomenúť, že negácia resp. limitácia danej hodnoty bola 
realizovaná postupne. Najskôr evidujeme stratu občianskych, náboženských, 
sociálnych, základných ľudských práv a nakoniec stratu práva na život. Ta-
kéto obmedzenie v histórii doteraz nebolo registrované. Toto všetko sa dialo 
len pre dosiahnutie jedného konkrétneho účelu, resp. finality, a to tzv. vyčistiť 
árijskú rasu od všetkých nežiadúcich rás. Nemci predstavovali panský národ 
vedený nadradenosťou, nadčlovekom a arogantnosťou. V prípade nemeckej 
hodnoty sa stal rozum záväzným meradlom mravnosti.

Avšak rozum nemôže byť považovaný za jediný zdroj mravnosti, resp. 
morálnej autority nakoľko nie je dostatočne záväzný. Rozum nie je predpokla-
dom mravného konania. Takto vyjadruje Vasil Gluchman myšlienky J. Zábor-
ského, podľa ktorého aj keď má rozum vysoký potenciál správneho poznania, 
poznanie nemôže predstavovať záruku mravného konania. Ďalej tvrdí, že ak 
by rozum mal byť zdrojom mravnosti vo svete bude vládnuť neresť a skaze-
nosť jednak v ľudskom konaní a jednak v zmýšľaní.9 Skazenosť a neresť 
mala svoje miesto v správaní nemeckých vodcov, možno práve preto lebo 
sa nechávali viesť iba rozumom a svojou sfanatizovanou ideológiou. Každý 

7 Porov. DEDINSKÁ, I.: L´immagine dell´uomo nella cultura dell´individualismo espressivo. 
In La Battana. n. 207. Fiume: Edit. gennaio-marzo 2018, s. 61.
8 Porov. CESARO, V. - VACCARINI, I.: La libertà responsabile. Soggettività e mutamento 
sociale. Milano: Vita e pensiero, 2006, s. 223.
9 Porov. GLUCHMAN, V.: Konotácie v etickom myslení na Slovensku v 19. A 20. Storočí. 
In SUCHAREK, P (ed.) Sloboda a jej projekcie [online]. Filozofický zborník 48/2012 [cit. 
2018-10-11]. s. 16. Dostupné na internete: http://www.sfz.sk/sites/default/files/zborniky/2012_
Sloboda_a_jej_projekcie.pdf. 

z vojakov SS mal svoje svedomie ale aj keby akokoľvek nesúhlasil s brutál-
nymi metódami musel ho poprieť, aby mohol kráčať s týmto sfanatizovaným 
davom, inak by ich čakal trest.

Pre bližšie objasnenie situácie použijeme text z autobiografie denníka 
Anny Frankovej10 „V máji roku 1940 pekné časy skončili. Princípom bola 
vojna, potom kapitulácia, následne nemecká invázia, začiatok utrpenia nás 
Židov. Antisemitské zákony nemali konca a naša sloboda bola veľmi obme-
dzená.”11 Takto opisuje začiatok limitácie slobody vo svojom denníku Anna 
Franková. Netýkalo sa to však len územia, na ktorom sa Anna v danom čase 
nachádzala, ale taktiež prostredia, v ktorom sa nachádzali Vrba a Wetzler. 
Anna ďalej konkretizuje postupný priebeh limitácie slobody. 

Poznamenáva že, Židia museli nosiť šesť- cípu žltú tzv. Dávidovu hviezdu 
ako znak židovskej príslušnosti. Museli odovzdať svoje bicykle, nemohli pou-
žívať hromadnú dopravu a taktiež nemohli riadiť svoje autá. Mohli nakupovať 
iba v presne stanovenom čase, využívať služby výhradne kaderníka židov-
ského pôvodu, dokonca nemohli vychádzať na ulicu od dvadsiatej hodiny 
večer do šiestej hodiny rána. V stanovenom čase sa nemohli zdržiavať ani 
vo svojej záhrade a kultúrne sa vyžívať napríklad návštevou divadla alebo 
kina. Nemohli využívať komunálne kúpaliská, tenisové kurty a iné športo-
vé zariadenia. Nebolo im dovolené praktizovať žiadny šport na otvorenom 
priestranstve a mohli navštevovať výhradne židovské školy.12 Tieto a mnohé 
ďalšie obmedzenia poukazujú na začiatok obmedzení práv, ktoré sa týkali 
občanov židovského vierovyznania.

Týmto občanom boli uplatnené obmedzenia aj týkajúce sa práce. Ako 
podotýka Rudolf Vrba vo svojej autobiografii I cannot forgive (Nemôžem 
odpustiť), existovali dve platové stupnice. Nižší plat pre Židov a vyšší pre 
všetkých ostatných. V prípade hľadania zamestnania, práca bola najskôr daná 
ostatným a potom im, ak mali šťastie. Významné reštrikcie sa týkali aj pohybu 
občanov. Mali možnosť žiť len v niektorých mestách a neskôr dokonca len 
v niektorých, najchudobnejších, oblastiach týchto miest. Taktiež pohyb bol 
povolený len do určitej vzdialenosti bez povolenia.13 Od týchto postupných 

10 Anna Frank sa narodila vo Franfurte v roku 1929. K svojim trinástim narodeninám jej bol 
darovaný diár, do ktorého začala zapisovať svoje myšlienky v roku 1942. Posledný zápis bol 
zaznamenaný v roku 1944.
11 FRANK, A.: Diario. Crescere, 2018, s.18.
12 Porov. Tamže, s. 18-19.
13 Porov. VRBA, R. - BESTIC, A.: I cannot forgive. England: The Byron Press LTD, 1964, s. 
21 – 22.
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obmedzení sa prešlo postupne k radikálnemu riešeniu a to transportu všet-
kých nežiaducich ľudí do tzv. pracovných táborov. Avšak na týchto miestach 
práca neznamenala život, ale prinášala zo sebou každodenný boj o prežitie 
v nehumánnych a ťažkých podmienkach. Väzni museli tvrdo pracovať a ich 
denný alimentárny príjem predstavoval liter polievky na obed a 300g chleba 
na večer. Pracovné podmienky boli také tvrdé, že väčšina väzňov skonala na 
základe oslabenia organizmu hladom. Úmrtnosť bola taká vysoká, že každý 
deň zo skupiny 200 mužov, v ktorej bol aj Vrba 30 až 35 mužov umrelo. 
Ďalšími brutálnymi podmienkami boli bitky, a to mnohokrát bezdôvodné.14 
Vzhľadom na tieto nehumánne podmienky sa v tábore rozšírila aj epidémia 
týfusu.15 Tieto a mnohé ďalšie drastické podmienky pripravovali denne o ži-
vot mnoho ľudí.

Môžeme teda konštatovať takmer úplnú absenciu ľudskej humánnosti 
a taktiež absenciu súcitu zo strany nemeckých SS voči väzňom. V tábore 
existovali iba dve hodnoty, a to zdravie alebo smrť.16 Na druhej strane možno 
však zhodnotiť prítomnosť bratskej solidarity a súcitu medzi väzňami, ale aj 
voči ľuďom, ktorých tento ortieľ ešte len čakal. Navzdor takmer neúnosnej 
situácii a ohrozenia vlastného života, sa Vrba a Wetzler rozhodli zrealizovať 
svoj útek, ktorý najskôr dôsledne naplánovali. „Sloboda však nebola dosta-
čujúca. Nepredstavovala hlavný cieľ nášho úteku.”17 Dôležitejšia, ako ich 
vlastný život, bola možnosť zachrániť tisíce ostatných ľudí a zastaviť ďalšie 
transporty do tábora smrti. Konkrétne zabrániť už naprogramovanému trans-
portu maďarských Židov. Pre tento transport sa v tábore realizovala výstavba 
ďalšej časti tábora, v ktorej našli úkryt pred svojím útekom Vrba a Wetzler. 
Boli presvedčení, že keby svet poznal pravdu o tomto mieste, niečo by sa mu-
selo stať, a práve preto boli odhodlaní prezradiť toto desivé tajomstvo celému 
svetu. Vedeli, že transport tisícov ľudí by bol omnoho komplikovanejší, keby 
naň deportovaní nenastúpili pasívne. Ľudia by sa vzbúrili už pri nástupe do 
vlakov. 18 Svet sa nemal nikdy dozvedieť o tomto mieste, o efektívnej továrni 

14 Porov. MELONI, A.: RUDOLF VRBA. I protocolli di Auschwitz. Milano: Bur, 2013, s. 61.
15 Porov. Tamže, s. 93.
16 Porov. VRBA, R. - BESTIC, A.: I cannot forgive. England: The Byron Press LTD, 1964, s. 
78. 
17 MELONI, A.: RUDOLF VRBA. I protocolli di Auschwitz. Milano: Bur, 2013, s. 137.
18 Porov. VRBA, R. - BESTIC, A.: I cannot forgive. England: The Byron Press LTD, 1964, s. 
67.

na smrť.19 To znamená, že nikto nemohol utiecť, pretože by mohol európskej 
spoločnosti prezradiť toto šialené tajomstvo.

Môžeme teda konštatovať, že v nich rezonoval súcit voči ostatným, nič 
netušiacim ľuďom. „Rodina a súcítenie s trpiacimi, ktoré dokáže potom pre-
meniť cit v konkrétnu pomoc, to je symptóm humanitnej spoločnosti.”20 Toto 
vyjadrenie Dalajlámu v Prahe o rozvíjaní súcitu voči trpiacim ľuďom, nabáda 
človeka ku konkrétnej pomoci v službe druhým, vďaka ktorej človek nachá-
dza sám seba a taktiež zmysel svojho života.21 Transformácia tohto tvrdenia 
do kontextuálnej situácie Vrbu a Wetzlera sa nám zdá adekvátna.

Ďalším dôležitým aspektom v tomto príbehu je charakterizácia identity. 
Tak ako si dnes môžeme realizovať svoje životy na základe svojich osobných 
individuálnych požiadaviek, tak isto je možné v súčasnosti formovať identitu 
človeka 21. storočia, ktorá má skôr flexibilný charakter. Vzhľadom na tento 
fakt sa nám v danom príbehu z axiologicko - etického hľadiska predstavuje 
kompletná násilná negácia identity. Na týchto miestach bola identita ako keby 
vymazaná. Vrba vo svojej knihe I cannot forgive (Nemôžem odpustiť) hovorí 
o strate identity. „Oni všetci tam boli, a všetci vyzerali teraz rovnako s ich 
označenými pruhovanými uniformami a oholenými hlavami.”22 Takto opisuje 
Vrba ľudí, ktorých pred tým poznal zo svojho rodného mesta. Každý z nich 
mal svoju prácu, svoj spoločenský status, svoj príbeh, ale na tom mieste boli 
zrazu všetci rovnakí, zbavení identity. Jedinými faktormi, ktoré pomáhali pri 
identifikácii identity väzňov boli vytetované čísla na ich tele a hviezda na ich 
ošatení konkrétnej farby, ktorá reprezentovala ich pôvod, presnejšie príčinu 
ich prítomnosti v koncentračnom tábore.

V súvislosti so samotným útekom sa nám predkladajú ďalšie dôležité 
cnosti, a to odvaha, vytrvalosť, precíznosť a rozvážnosť. Avšak samotný 
útek z tábora pre nich predstavoval len relatívnu slobodu. Väzni to nemali 
vôbec ľahké. Všade navôkol ich ohrozovali nemecké stráže. Po mimoriadne 
namáhavej ceste k slovenským hraniciam sa im nakoniec podarilo dostať 
do Žiliny. Po približne desiatich nociach putovania sa dostávajú k sloven-
ským hraniciam, kde vyrozprávajú svoj príbeh o každodennom fungovaní 

19 Porov. Tamže, s. 77.
20 DOLISTA, J.: Smysl lidského utrpení a víry v myšlení Bohuslava Reynka In: Acta Moralia 
Tyrnaviensia. Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava: FF TU, 2017, 
s.111.
21 Porov. Tamže, s. 111.
22 VRBA, R. - BESTIC, A.: I cannot forgive. England: The Byron Press LTD, 1964, s. 59.
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koncentračného tábora s cieľom zastaviť vyhladenie maďarských Židov.23 Aj 
keď sa im transfery nepodarilo zastaviť v želanom čase, nakoniec ich úsilie 
prinieslo parciálne výsledky.

Záver 

Slovami je ťažko opísať hrôzy, ktoré sa diali v tom čase vo vyhladzova-
cích táboroch. Absencia humánnosti a fanatické ideológie priviedli človeka 
k mylnému presvedčeniu, že určité rasy treba odstrániť. A preto aj na základe 
konkrétneho príbehu Wetzlera a Vrbu chceme zdôrazniť, že ľudstvo potrebuje 
neustále prítomnosť humanitnej spoločnosti so zreteľom na zachovanie živo-
ta, práv človeka a ľudskej dôstojnosti. Vražda je, bola a vždy bude považova-
ná za morálne zlo. 24 Vražda priemyselných rozmerov ako konečné riešenie 
problému židovskej otázky, predstavuje deklaráciu neľudskosti, kde záujem je 
koncentrovaný iba na konečný účel bez ohľadu na ľudskú dôstojnosť a život. 
Ľudská osoba predstavuje v tomto kontexte indivíduum bez identity odsúdené 
k otroctvu bez akýchkoľvek práv na slobodu, rodinu, realizáciu a dôstojnosť. 
Jedná sa o najväčší organizovaný zločin prevádzkovaný na priemyselnej 
úrovni.

Vďaka vysokej miere odhodlanosti a odvahy sa Vrba a Wetzler aj napriek 
veľkému nebezpečenstvu rozhodli zrealizovať svoj útek pre vyšší - soli-
dárny cieľ. Tento akt poukazuje na individuálnu požiadavku slobody a so-
lidarity aj napriek nepriaznivým, desivým a hlavne nebezpečným externým 
podmienkam.

Vzhľadom na uvedené pokladáme za dôležité apelovať hlavne na výchovu 
mládeže a neodkladne mravnú výchovu, aby už ľudstvo nemuselo čeliť takej-
to krízovej situácii plnej nemravnosti, zla a ľudskej beštiality. Príbeh Vrbu 
a Wetzlera nesie v sebe mravný odkaz s historickou vážnosťou a rešpektom aj 
voči všetkým, ktorým sa plánovaný, či už neplánovaný útek nepodaril, ale aj 
voči všetkým tým, ktorí prijali ortieľ tohto krutého miesta a ich príbeh skončil 
práve na miestach koncentračných táborov. Táto oblasť sa priamo týka otázky 
života smrti, a preto je priamo podmienená morálnemu posudzovaniu.

23 Porov. MELONI, A.: RUDOLF VRBA. I protocolli di Auschwitz. Milano: Bur, 2013, s. 8.
24 Porov. GLUCHMAN, V.: Etická teória a morálka súčasnosti In MIHINA,F(ed.). Kríza 
filozofie a metafyziky – Zrkadlo filozofie krízy. Prešov: FF, PU. 1998,[cit. 2018-11-10]. s. 
203. Dostupné na internete: https://www.unipo.sk/public/media/10587/Etick%C3%A1%20
te%C3%B3ria%20a%20mor%C3%A1lka%20s%C3%BA%C4%8Dasnosti.pdf. 
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S U M M A R Y
Rudolf Vrba and Alfred Wetzler – Drama of Freedom, Courage and Solidarity

The desire for freedom resonates in man also at the time of his greatest threat which 
during World War II the prisoners of the concentration camp at Auschwitz - Birkenau, 
Rudolf Vrba and Alfred Wetzler. passed. Their successful but extremely dramatic es-
cape from the camp of final solution has its historical, axiological-ethical implications, 
whose reflection is the subject of the contribution. The courageous act of Wetzler 
and Vrba also points to the value of solidarity that has been pursued by helping men 
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escape and spontaneously resulting in the truth - the opportunity to inform the whole 
world of the narcissistic brutality which tooked the lives of millions of people.

Sloboda médií ako dráma a fraška slovenskej  
mediálnej normalizácie

A N N A S Á M E L O V Á

Úvod

Normu zvykneme chápať v dvojakom kontexte. Jednak ako správne meradlo 
vecí, jednak ako poriadok všetkých vecí. V oboch prípadoch však norma 
predstavuje protiklad nedokonalosti, chaosu, svojvôle, anarchie. Analogicky 
vychádza aj pojem normalizácie z týchto dvoch ideálov: ako ustanovovanie 
noriem, aj ako (znovu)nastoľovanie poriadku. V každom prípade však ide 
o proces zavádzania, upevňovania, narúšania alebo odstraňovania toho, čo sa 
v danej spoločnosti v danom čase považuje za normálne a ne-normálne. Z času 
na čas však v spoločnosti nastávajú okamihy, keď zrazu isté javy, udalosti, 
procesy, ale aj aktérov týchto javov, udalostí a procesov začíname vnímať, 
chápať a hodnotiť inak ako dovtedy. Sú to okamihy, keď sa bežné štandardy 
normálnosti náhle posunú jedným či druhým smerom. Vtedy nastáva ruptúra 
normality a s ňou aj zmena toho, čo spoločnosť považuje za (ne)rozumné, (ne)
prípustné, (ne)znesiteľné. Skrátka, zrazu neakceptovateľne ne-normálne. 

V slovenskej spoločnosti na prelome 20. a 21. storočia sa striedanie nor-
málnosti a ne-normálnosti hodnotového prostredia, v ktorom pôsobili masové 
médiá, vyskytovalo pomerne často. V rámci tejto štúdie som si na ilustrá-
ciu dynamiky postavenia a úlohy masmédií v konkrétnom dejinnom období 
zvolila tri rôzne udalosti v troch osmičkových rokoch1 – 1998, 2008, 2018 
– ktoré spája proces mediálnej normalizácie. Tá síce mala v priebehu každej 
z opisovaných udalostí iný charakter, ako si postupne ukážeme, no pozadie 
chápania samotnej mediálnej normalizácie sa v nich odvíja od skúsenosti so 
spoločenskou normalizáciou v Československu po potlačení Pražskej jari 

1 Výraz „osmičkový rok“ má v kontexte dejinného vývoja Slovenska v 20. storočí špecifický 
význam. Označuje roky, ktoré sa končia číslicou 8 a zároveň znamenali významný dejinný 
míľnik: 1918 – vznik Československej republiky a Martinská deklarácia, 1928 – tzv. vacuum 
iuris – pokus o vyhlásenie autonómie Slovenska na základe práva vyplývajúceho z údajného 
tajného dodatku k Martinskej deklarácii, 1938 – Mníchovská dohoda a Prvá viedenská arbitráž, 
1948 – Víťazný február a nástup komunistického totalitného štátu, 1968 – Pražská jar, 1988 – 
bratislavská Sviečková demonštrácia, 1998 – porážka mečiarizmu, 2018 – protesty Slovenskej 
jari organizované študentmi #AllForJan, #zaslusneslovensko, #niejenamtojedno.
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v ďalšom osmičkovom roku – 1968. Jednou z podstatných čŕt vtedajšej nor-
malizácie krajiny totiž bola aj strata slobody tlače a informačnej nezávislosti 
médií v podobe zavedenia cenzúry.

Sloboda médií (tlače), sloboda slova (prejavu) a mediálna normalizácia

Sloboda médií je synonymom slobody tlače iba vtedy, ak hovoríme o tzv. 
tradičných médiách, čiže o inštitucionálnych mediálnych domoch založených 
na hierarchickej spoločenskej zodpovednosti manažérov, editorov a radových 
zamestnancov za publikované obsahy. Editorskú zodpovednosť definujú 
medzinárodné profesijné princípy novinárskej tvorby, národné občianske 
a trestné zákonníky, etické kódexy a rôzne vykonávacie predpisy, štatúty, 
smernice charty atď. V rámci nich možno zreteľne vymedziť hranicu medzi 
tými vydavateľmi (tlačené médiá) a vysielateľmi (rozhlasy a televízie), ktorí 
dokážu v ktoromkoľvek okamihu identifikovať konkrétneho tvorcu konkrét-
neho publikovaného obsahu a brať ho na zodpovednosť za informácie, ktoré 
šíri, a tými producentmi mediálnych obsahov, ktorých publikačná identita, 
a teda aj občianskoprávna či trestnoprávna zodpovednosť, nie je jasná.2 Naj-
neskôr od konca 1. sv. vojny sú totiž tradičné médiá pod tlakom spoločenskej 
požiadavky šíriť pravdivé informácie v kontexte ich nestrannosti, vyváženosti 
a názorovej plurality. Súčasťou týchto nadnárodne akceptovaných a vyža-
dovaných apelov je aj striktné rozlišovanie medzi faktom a názorom, čiže 
oddeľovanie spravodajských a komentovaných informačných prvkov. V tom 
spočíva dnes chápaná sloboda médií v kontexte pôvodne definovanej slobody 
tlače.3

To však neplatí v prostredí internetu a platforiem sociálnych médií. Pro-
ducentom online textových, zvukových a obrazových obsahov mimo medi-
álnych domov sú novinárski ne-profesionáli. Angažovaní občania, baviaci sa 
tínedžeri či radoví konzumenti, ale aj politickí aktéri, profesionálni marketéri, 

2 Na Slovensku sme sa s podobným prípadom stretli v júli 2018, keď Špecializovaný trestný 
súd v Pezinku oslobodil poslanca parlamentu za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 
S. Mizíka spod obžaloby z trestných činov výroby extrémistických materiálov, rozširovania 
extrémistických materiálov a hanobenia národa, rasy a presvedčenia, pretože nebolo možné 
dokázať, že status, ktorý pre židovský pôvod verbálne napádal osobnosti ocenené prezidentom 
republiky, napísal a zverejnil na Facebooku poslanec S. Mizík sám, a nie niekto iný.
3 Že to tak v prostredí slovenských mienkotvorných médií na začiatku 20. stor. nebolo, 
dokazujú napr. analýzy obsahov slovenských periodík v prvej Československej republike: 
SERAFÍNOVÁ, D.: Frazémy v slovenskej periodickej tlači z obdobia 1. ČSR (1918 – 1938). 
In Otázky žurnalistiky, 2018, roč. 61, č. 1 – 2, s. 12 – 28, ako aj STANKOVÁ, M.: Časopis Elán 
v roku 1938. In Otázky žurnalistiky, 2018, roč. 61, č. 1 –2, s. 29 – 36. 

imidžmejkri, trolovia.4 Keďže nie sú mediálnou inštitúciou, na ktorú by 
sa vzťahovali zákonné a etické profesijné normy a apely, nepožívajú vyšší 
stupeň ochrany novinára a jeho zdroja v tzv. verejnom záujme, no zároveň 
ich neviažu podmienky a regulatívy platné pre novinárskych profesionálov – 
tie, ktoré vymedzujú slobodu tlače. Novinárski ne-profesionáli publikujú na 
svojich weboch, blogoch, vlogoch či sociálnych profiloch na základe slobody 
slova (prejavu). A sloboda slova zaručuje každému možnosť vyjadriť svoj 
názor, kým tým neporuší práva iného. Dôležité je tu práve spojenie „vyjadriť 
svoj názor“. Ide totiž o slobodu vyjadrenia akéhokoľvek názoru, vrátane ne-
pravdivého, polopravdivého, falošného či celkom vymysleného.

Vidíme, že práve tak, ako možno zreteľne načrtnúť deliacu čiaru medzi 
novinárskym profesionálom a ne-profesionálom, medzi mediálnou inštitúciou 
a publikujúcim subjektom, možno vymedziť aj hranicu medzi slobodou slova 
a slobodou médií v zmysle slobody tlače. Lebo osoba či organizácia, ktorá 
publikuje na základe slobody slova, môže publikovať aj ne-pravdy, t. j. „al-
ternatívne“ pravdy, polopravdy (dezinterpretácie), falošné pravdy (fake news) 
alebo aj úplné lži (hoaxy).

Ak teda hovoríme o slobode médií, a myslíme tým slobodu tlače ako edi-
tovanej spoločensky zodpovednej inštitúcie, hovoríme výlučne o tradičných 
mediálnych domoch vydavateľov (noviny, časopisy) a vysielateľov (rozhlasy, 
televízie). Internetové, sociálne a sémantické médiá nie sú mediálnymi in-
štitúciami tohto druhu, nevzťahuje sa na ne legislatíva a ostatné regulatívy 
mediálnych inštitúcií, a teda sa na ne nevzťahuje ani sloboda médií (tlače). 
Ich publikačná činnosť je založená na slobode slova (prejavu) so všetkými 
pozitívami a negatívami tohto prístupu k zverejňovaniu obsahov. Od relati-
vizácie a popierania pravdy cez subjektívnu jednostrannosť až po účelovú 
fragmentárnosť a bezkontextovosť. Povedané inak, v tradičných mediálnych 
domoch je takmer nemožné zverejniť „alternatívne“ fakty, falošné správy či 
klamstvá, pretože publikovanie takýchto ne-právd môže mať na mediálny 
dom likvidačné dôsledky (nielen finančné a imidžové). 

4 Trol (švéd. troll – zvrátená démonická bytosť, ktorá žije skrytá v jaskyniach, horách, moriach 
a šíri medzi ľuďmi zlo) je platený profesionálny moderátor zdanlivo spontánnych online 
konverzácií, ktorého úlohou je pod rúškom viacerých falošných identít ofenzívne smerovať 
diskusiu v prospech/neprospech konkrétnej osoby, ideológie, udalosti, javu, procesu, značky, 
tovaru atď.
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Rozdiel medzi slobodou médií (tlače) a slobodou slova (prejavu) je zre-
teľný a zrejmý. No nedostatočná mediálna gramotnosť obyvateľstva,5 spojená 
s vypätými emóciami, názorovou polarizáciou v spoločnosti a následnou radi-
kalizáciou verejnosti, viedli, ako si ukážeme, k dramatickým procesom, ktoré 
vždy nanovo operovali s pojmom mediálnej normalizácie, vykazujúc pritom 
prvky frašky.

Frašky v dráme boja za slobodu médií 1998, 2008, 2018

Keď sa v auguste 1998 začal boj o súkromnú televíziu Markíza, známy ako 
Kauza Gamatex,6 patrilo Slovensko medzi krajiny s čiastočnou slobodou tla-
če. Nik síce neprišiel o život pri výkone novinárskeho povolania, ani nebol 
v súvislosti s ním uväznený, no psychické i fyzické násilie na novinároch 
bolo v krajine prítomné. Verejnosť polarizoval antagonizmus hodnotového 
rámca i politickej praxe prezidenta M. Kováča a predsedu vlády V. Mečiara. 
Vlastnícke spory medzi pôvodnými (P. Rusko a S. Volzová) a novými (Ga-
matex) vlastníkmi Markízy vyústili do obsadenia sídla televízie ozbrojenou 
súkromnou bezpečnostnou službou Gamatexu, ako aj do „partizánskej“ akcie 
zamestnancov, ktorí vyzvali občanov, aby ich prišli podporiť pred budovu te-
levízie. Nastalo obdobie občianskych protestov za slobodu tlače, t. j. televízie 
Markíza. V rámci dobovej celospoločenskej polarizácie sa totiž aj médiá pô-
sobiace v krajine chápali zjednodušene a polarizovane. Na jednej strane stál, 
čoby politicky servilný, verejnoprávny sektor (Slovenský rozhlas a Slovenská 
televízia), na strane druhej sektor súkromný (Rádio Twist a televízia Markíza) 
ako ten politicky korektný. Obsadenie Markízy ozbrojenými ochrankármi 
Gamatexu preto v očiach protimečiarovskej opozície znamenalo možnosť 
ovplyvňovať spravodajstvo, a teda ohrozenie slobody tlače. Protestné mítingy 
na podporu „Ruskovej“ (t. j. opozičnej, protimečiarovskej) Markízy tak na-
dobudli aj širší spoločensko-politický rozmer. Najmä pamätníci Pražskej jari 
(1968) a jej normalizačných dôsledkov nachádzali rôzne paralely v oblasti 

5 V Indexe mediálnej gramotnosti za rok 2018 sa Slovensko umiestnilo až na 22. priečke z 35 
európskych krajín. Viac pozri v LESSENSKI, M.: Common sense wanted resilience to ʻpost-
truth’ and its predictors in The New Media Literacy Index 2018. [online]. Sofia: OSI, 2018. 
[2018-11-30]. Dostupné na <http://osi.bg/downloads/File/2018/MediaLiteracyIndex2018_
publishENG.pdf>. 
6 Podrobnosti o priebehu kauzy Gamatex, ako aj podrobnosti o kauzách slovenských 
presstitútok a #AllForJan pozri v SÁMELOVÁ, A.: Paradigmy mediálnej normalizácie 1998, 
2008, 2018. In Otázky žurnalistiky, 2018, roč. 61, č. 1 – 2, s. 37 – 49.

hrozby straty demokracie a nastolenia normalizácie prostredníctvom ovládnu-
tia nezávislých (súkromných) médií. 

Kauza Gamatex je ukážkou normality chápanej ako normálnosť záujmov 
a potrieb zúčastnených strán: (1.) Gamatex, ako nový majiteľ, považoval za 
normálne, že svoju televíziu obsadí armádou ozbrojených mužov, aby zabránil 
vstupu bývalého majiteľa do budovy; (2.) pre zamestnancov zas bolo normálne 
využiť televízne štúdio na mimoriadne vysielanie výzvy, aby verejnosť prišla 
televíziu brániť, pretože nesúhlasia s krokmi majiteľa; (3.) verejnosti sa zdalo 
normálne očakávať, že po zmene majiteľa televízie príde na rad zrušenie jej 
nezávislosti, lebo taká bola skúsenosť s normalizáciou v médiách v roku 1968, 
preto vyšla do ulíc bojovať za slobodu Markízy.

Rok 2008 vniesol do krajiny mediálnu normalizáciu iného typu. Normalita 
sa v nej chápala ako normálnosť karikatúry tlače a systematickej dehonestácie 
novinárskeho stavu en bloc. Nešlo o jednorazovú udalosť, ale o dlhodobý po-
stoj vtedajšieho predsedu vlády R. Fica k práci novinárov s cieľom kompromi-
tovať v očiach verejnosti novinársky stav ako celok. Na naplnenie tohto cieľa 
zvolil politiku invektív a novinárom adresoval viaceré hanlivé prirovnania: 
„slizké hady“, „duchovní bezdomovci“, „idioti“, „hlúpe hyeny“, „prasatá“, 
„podvodníci“, „bossovia mafiánskych odnoží“, „špinavé slovenské prostitút-
ky“, „banda“ atď.7 Filozoficky možno tento postoj priradiť k neporozumeniu 
ambivalencie úloh výkonnej a mediálnej moci v demokratickej spoločnosti. 
Ak totiž akémukoľvek subjektu chýba schopnosť vzťahovať ambivalenciu aj 
na seba samého, na vlastné konanie a vlastné hodnotové postoje, je podľa 
filozofky Z. Plašienkovej pravdepodobné, že bude jej príčiny projektovať 
navonok. Znamená to, že bude hľadať vinníkov za dôsledky vlastných činov 
„všade navôkol, len nie u seba“, čím sa bude zbavovať vlastnej zodpovednosti 
tým, že ju presunie na iných.8

Práve tento typ postoja však rámcuje aj mediálnu normalizáciu roka 2018 
s výkladom normality ako konšpiračnej fabulácie štátnej moci na pozadí 
vraždy novinára. Desaťročie normálnosti stavu, keď predseda vlády beztrest-
ne vulgárne znevažoval novinárskych profesionálov en bloc, podrýval ich 

7 Pozri napr.: RUTTKAYOVÁ, M. – NEJEDLÝ, T.: Fico útočil. Novinárov označil za idiotov 
(video). [online]. In HNonline.sk 30.10.2008, 00:00. [cit. 2018-04-14]. Dostupné na internete: 
<https://dennik.hnonline.sk/slovensko/238767-fico-utocil-novinarov-oznacil-za-idiotov-
video>.
8 Porovnaj: PLAŠIENKOVÁ, Z.: Hodnoty z perspektívy ľudskej existencie a domova človeka. 
In ANDREANSKÝ, E. (ed.): Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Bratislava : Iris, 
2006, s. 243.
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autoritu a vo všeobecnosti spochybňoval úlohu novinárov a médií, vytváralo 
v krajine znevažujúci až karikatúrny obraz o profesionáloch práve toho re-
mesla, na ktorého výkone stoja a padajú princípy fungovania liberálnej de-
mokracie. Dôsledky tejto normálnosti sa v krajnej miere prejavili 21. februára 
2018, keď na Slovensku zavraždili nájomní vrahovia mladého investigatívne-
ho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Reakciou boli 
rozsiahle občianske protesty organizované študentmi doma i v zahraničí, ktoré 
reprezentovali hnutia #AllForJan, #zaslusneslovensko, #niejenamtojedno. 
Odstupujúci predseda vlády R. Fico však na občiansku požiadavku dôsled-
ného vyšetrenia vraždy a potrestania vinníkov odpovedal hľadaním údajného 
vinníka v zahraničí. Toho vinníka, ktorý mal byť zodpovedný za negatívny 
mediálny obraz jeho osoby, jeho strany Smer-SD a jeho vlády, a preto aj ne-
priateľom jeho osoby, jeho politickej strany, jeho vlády, ako aj celej Sloven-
skej republiky. Pokračoval tak v praxi nepochopenia ambivalencie. Napriek 
tomu však v nazeraní slovenskej spoločnosti na úlohu a poslanie médií došlo 
k paradigmatickému zlomu a spoločenská prestíž profesionálneho novinár-
skeho remesla začala zažívať istú renesanciu. A s ňou aj boj za slobodu médií.

Záver

Ak sme v úvode štúdie definovali normu ako protiklad nedokonalosti, chaosu, 
svojvôle, anarchie, tak normalita všetkých troch ukážok mediálnej normalizá-
cie 1998, 2008 i 2018 sa odohrávala práve na pozadí nedokonalosti, chaosu, 
svojvôle, anarchie jednotlivých aktérov, ktorí si vyložili fakty podľa svojich 
záujmov a interpretovali ich podľa svojich aktuálnych potrieb a skúseností. Či 
už to bolo uvažovanie a konanie aktérov kauzy Gamatex – majiteľov, zamest-
nancov televízie (novinárov), politikov, alebo svojvôľa vtedajšieho predsedu 
vlády a jeho podporovateľov v kauze slovenských presstitútok, alebo konšpi-
račné fabulácie slovenských vládnucich elít po vražde Jána Kuciaka a jeho 
partnerky Martiny Kušnírovej.

Všetky tieto ukážky (v čase, priestore i prejavoch) rôznej skúsenosti s me-
diálnou normalizáciou spoločne a každá jednotlivo dokladajú, že hoci má ľud-
ská skúsenosť individuálny charakter, predsa je integrálnou súčasťou akejsi 
celospoločenskej skúsenosti, „ktorá má takpovediac komunikatívny, prenosný 
a nadčasový charakter.“9 Prežitá skúsenosť s neslobodou tlače ako podstatným 
komponentom spoločenskej normalizácie v Československu po Pražskej jari 

9 PLAŠIENKOVÁ, Z.: Dva pohľady na bolesť: medzi filozofiou a literatúrou. In 
PLAŠIENKOVÁ, Z. – LALÍKOVÁ, E. (eds.): Filozofia a/ako umenie. Bratislava: FO ART, 
2004, s. 125.

1968 sa takto dokázala „preniesť“ v čase a priestore o celé desaťročia neskôr, 
aby pod pojmom mediálnej normalizácie vystúpila vždy, keď kolektívna skú-
senosť spoločnosti vycítila ohrozenie slobody médií (tlače). Ako sme si však 
ukázali, nie vždy verejnosť vystúpila na obranu slobody médií na námestiach, 
a nie vždy išlo o skutočné ohrozenie slobody médií. Lebo skutočné ohrozenie 
slobody médií spoločnosť vnímať a vycítiť nemusí.

Všetky tieto tri ukážky mediálnej normalizácie spoločne a každá jednotlivo 
však naznačujú aj to, že sloboda médií je na Slovensku stále skôr abstraktným 
teoretickým pojmom, ktorý si raz zamieňame so slobodou slova (prejavu), 
inokedy so slobodou podnikania, dokonca so slobodou suverénneho vládcu, 
než entitou vyplývajúcou z práv a povinností vlastných zákonným normám 
západnej civilizácie. Teda takou entitou, ktorej spoločensko-politickú kultú-
ru a zodpovednosť deklarujú v našej krajine ontologické, epistemologické 
i axiologické aspekty Ústavy Slovenskej republiky. 

Dráma a fraška slobody médií na Slovensku na pozadí špecifík mediálnej 
normalizácie osmičkových rokov 1998, 2008, 2018 tak vizualizuje nutnosť 
dosiahnuť v krajine vyšší stupeň mediálnej gramotnosti nielen medzi politic-
kými elitami, ale v celospoločenskom meradle. Mediálna gramotnosť širokej 
verejnosti ako celoživotná zručnosť „od kolísky po hrob“10 má totiž, zdá sa, 
potenciál eliminovať v spoločenských procesoch práve prvky frašky. Tak 
z boja o slobodu médií (tlače), ako aj z boja o reguláciu nateraz neregulované-
ho online prostredia, kde sa uplatňuje sloboda slova (prejavu).
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S U M M A R Y
Freedom of the Media as a Drama and Mockery of the Slovak Media 

Normalization
Drawing on the brief descriptions of the well known historic events in the Slovak mass 
media area ʻThe Gamatex Caseʼ (1998), ʻThe Presstitutes Caseʼ (2008), ʻ#AllForJanʼ 
(2018), the author observes the narratives accompanying these events within the con-
text of the media normalization. A key concept of the study, the media normalization, 
has been visualized here through three different ways of understanding normality: (1) 
normality understood as interests and needs of stakeholders (1998); (2) normality as 
a caricature of the media and systematic dehonestation of the journalistic community 
en bloc (2008); (3) normality as a conspiracy fake of the government elites afterward 
the murder of a journalist (2018). Three separate media cases, three versions of the 
understanding of normality. Nevertheless, together they draw a story of the media 
normalization in the Slovak way. It is the story of the struggle of the Slovak society for 
the freedom of the media which has always acquired the form of mockery.

Sloboda prejavu – kríza hodnôt (vybrané prípady 
porušenia slobody prejavu na území Slovenska v období 

totality s premostením do súčasnosti)

E M A N U E L O R B A N

Sloboda je relatívne stabilný pojem evokujúci neodnímateľné právo ľudské-
ho jedinca na voľné vyjadrenie názoru bez akejkoľvek možnej perzekúcie 
v spoločnosti. Otázka slobody ako fenomenálny konštrukt je predmetom rôz-
nych etických, filozofických a politických úvah. Významný filozof, stúpenec 
etického utilitarizmu John Stuart Mill približuje význam slobody vo svojom 
diele nasledovne: „Sloboda je však jediným spoľahlivým a trvalým zdrojom 
zdokonaľovania, pretože vďaka nej máme práve toľko zdrojov dokonalosti, 
koľko je jednotlivcov .“1 Z uvedeného tvrdenia jasne vyplýva, že sloboda je 
garanciou patričného poriadku v príslušnom štáte.

V mediálnej sfére sa medzi odborníkmi vedú diskusie ohľadom slobody 
prejavu, jej uplatnenia, ale aj porušenia normatívnych princípov. Nevyhnut-
nosť slobody prejavu garantuje vo svojej funkcionálnej podstate aj anglosaské 
právo. „V základnom práve na slobodu prejavu je implikovaná povinnosť os-
tatných ľudských bytostí tolerovať prejav toho človeka, ktorý uplatňuje svoju 
slobodu prejavu. Účelom slobody prejavu je teda umožniť prejavujúcemu sa 
človeku dať najavo city, myšlienky a názory, s ktorými iní nesúhlasia, lebo 
predovšetkým v rozsahu rozdielneho a ťažko prijímaného prejav naráža na 
odpor.“ 2

Postmoderná spoločnosť mnohokrát zámerne obchádza hranice slobody 
prejavu prostredníctvom rôznych sankcií, ktoré majú častokrát kontrapro-
duktívny charakter. Dôsledkom čoho v dnešnej dobe vyjadriť slobodne svoj 
názor, nie je úplnou samozrejmosťou. Človek je následne limitovaný emocio-
nálnym apelom strachu: „Strašidlá, ktoré prenasledovali a  sužovali dvadsiate 
storočie sa zrodili z urputného napĺňania účelu, ktorý bol vytýčený od počiat-
ku modernej éry (tento účel vlastne definuje modernú dobu, pretože zavádza 
spôsob života označovaný ako moderný, čo v krátkosti znamená nutkavú, 
obscesívnu a návykovú modernizáciu). Každá ďalšia oblasť či každé ďalšie 

1 MILL, J. S.: O slobode. Bratislava: IRIS, 1995, s. 65.
2 DRGONEC, J.: Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013, s. 28.
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kolo modernizácie mali za cieľ nastoliť prehľadný a zvládnuteľný poriadok 
do nepokojného a nekontrolovateľného chaosu ...“3 Obmedzenie slobody 
prejavu reflektujeme v našich zemepisných šírkach najmä v období totality, 
ktorému budeme venovať pozornosť v našom príspevku. Predstavujeme vý-
znamné osobnosti kresťanského politického života, ktoré sa dostali do sporu 
s oficiálnou vtedajšou vládnucou mocou.

Hlavným našim úsilím je pátrať po príčinách či motívoch konania proskri-
bovaných osobností, ktoré pravdepodobne súviseli s ich svetonázorom, vie-
rovyznaním a následnou príslušnosťou k vtedy „zakázaným“ skupinám. Ich 
podobnú situáciu zažívajú dnes aj mnohí jedinci odvážne bojujúci za pravé 
hodnoty, združení v rôznych personálnych sférach. O ich morálnom prínose 
pre dnešnú spoločnosť sa taktiež zmienime. Fenomén odvahy a odhodlania 
bol prítomný nielen v nedávnej minulosti, ale nachádzame ho v istej miere aj 
v súčasnosti. Vďaka tomuto pozoruhodnému unikátu, kontextovo pristúpime 
k vzájomnému dobovému situačnému preklenutiu spomínaných udalostí.

Styčné prvky fenoménu totalitarizmu a kapitalizmu

V období totality sloboda prejavu prakticky neexistovala, pretože všetko 
podliehalo prísnej verejnej cenzúre obzvlášť produkty kultúrnej a umeleckej 
činnosti. Mnohé osobnosti kultúrneho a politického života boli za svoje 
nepohodlné výroky kruto prenasledované. Do spomínanej kategórie „hrdinov 
pravdy“ zaraďujeme osobnosti kresťanského politického života, konkrétne 
ide o bývalých disidentov Rudolfa Lesňáka, iniciátorov vzniku sekulárneho 
inštitútu Fatima, Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, či predstaviteľov 
Bratislavskej päťky Jána Čarnogurského, Antona Seleckého, Miroslava 
Kusého, Vladimíra Maňáka a Hanu Ponickú. Títo významní predstavitelia 
svojou záslužnou činnosťou prispeli k pozdvihnutiu spoločensko-kultúrneho 
povedomia slovenského a českého národa, svojím odvážnym konaním išli 
s pravdou von o krutých praktikách bývalého režimu na verejnosť, čím sa 
následne dostali do sporu s vládnucou totalitnou mocou. Drastické procesy 
komunizmu pocítili na vlastnej koži. V ponormalizačných rokoch museli 
prostredie Československého rozhlasu opustiť pre svoje presvedčenie 
Rudolf Lesňák a novinárka, redaktorka Perla Karvašová. Obidvaja aktéri 
presadzovali nezávislosť rozhlasu od politickej moci. Politická vrchnosť ich 
vypočúvala, nasledovali vyhrážky väzením, zlynčovaním, no napriek všetkým 
peripetiám nestratili nádej, ktorá sa stala ich hybnou silou k lepšej budúcnosti. 

3 BAUMAN, Z. - LYON, D.: Tekutý dohled. Olomouc: Broken Books, 2013, s. 82.

Uvedení jedinci sa nevzdávali ísť ďalej vo svojej osvetovej činnosti, ktorá 
predovšetkým spočívala v šírení samizdatov s cirkevnou tematikou. Laickú 
verejnosť uvedené diela veľmi oslovili, pretože predstavovali východisko 
z krízy v podobe útechy v neľahkých životných situáciách. Spomínané 
osobnosti sa zväčša aktívne angažovali v päťdesiatych, šesťdesiatych až 
osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, čiže išlo o úsek obdobia krutého 
prenasledovania cirkví (pozastavenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi), tvrdej 
normalizácie až po začiatok Nežnej revolúcie.

Demokratické postupy v bývalom Československu boli pozastavené, ná-
boženské práva a slobody sa potláčali svetskou vrchnosťou, následkom čoho 
jedinci adekvátne nemohli vyjadriť názor na vtedajšie spoločenské dianie, čo 
ovšem rezonuje v spoločnosti dodnes. Súčasné masovokomunikačné výdo-
bytky neustále ľudstvo kontrolujú, do popredia sa dostáva globálny fašizmus 
v podobe vlády plutokratickej oligarchie s následným presadzovaním otro-
kárskych vzťahov a feudálnych princípov.4 Z uvedeného tvrdenia názorne 
vyplýva, že spoločnosť ak chce prejaviť svoju moc, musí byť neustále niekým 
vedená. V minulosti bol úhlavný nepriateľ jasný, dnes je ho prakticky nemožné 
identifikovať. Praktiky komunistickej ideológie boli zjavné na prvý pohľad, 
pretože mali jasne vymedzený zámer. Ľudskú spoločnosť vždy ovládali vyššie 
sily určujúce jej hlavné smerovanie a kolobeh.

V spoločenských vedách sa v súčasnosti dostávajú do popredia témy, kto-
ré boli za minulého režimu odbornou verejnosťou opomenuté napr. svet žien, 
rodové štúdiá, migračné štúdiá, sociológia náboženstva a pod. Mnohé z nich 
sa na verejnosti či už v médiách alebo na vedeckých kolokviách pretriasajú 
v nadmernej miere napr. migrácia a rodové štúdiá. Komunistická ideológia 
vehementne bránila vedeckému výskumu spomínaných marginálnych tém, 
čím na jednej strane upierala existenčné potreby určitých skupín verejnosti, 
no na druhej strane svojím spôsobom ochránila spoločnosť pred deštrukčnými 
vplyvmi. Sloboda a s ňou spojený pád bývalého režimu uvoľnil priestor aj 
umeniu dekadencie, či spoločenskej dekadencie ako takej. K danej kategórii 
patrí najmä nárast vzniku závislostí v podobe drog, kriminality a pornografie. 
Hlavnou príčinou je ľahká dostupnosť spomínaných nežiaducich lákadiel, či 
už v prostredí ulice, internetu, televízie, rozličných skupín fungujúcich na 
princípe určitej filozofie a pod. V období totality neboli uvedené nástrahy 
rozšírené v enormnej miere, ako je tomu doteraz. Tu je potrebné poukázať na 

4 HOHOŠ, L.: Nový univerzalizmus a kozmopolitný štát. In: SUŠA, O. - HRUBEC,  
M. A KOL.(eds.): Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2017, s. 302.
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význam hesla princípu rovnosti v súčasnej spoločnosti, ktorá je presiaknutá 
liberalizmom: „Žiaľ v liberálnej spoločnosti sa tento princíp programovo po-
tiera, a dokonca väčšmi než v spoločnosti socialistickej... Už vyše dvadsať ro-
kov vyčísľujeme zločiny komunizmu, no akoby sme nechceli vidieť neprávosti 
liberálneho kapitalizmu, podstatou ktorých je podobná nivelizácia osobnosti 
ako v prípade komunizmu. Isteže, počet obetí komunistických režimov sa ne-
jako dá určiť, kým počty samovrážd a nárast psychóz, neuróz a sociálno-pa-
tologických javov v dôsledku programovej neistoty vlastnej kapitalistickému 
systému, nie sú pre jeho advokátov zaujímavé. Tézy, že kapitalizmus buduje na 
nerovnosti a demokracia súčasne s ním na rovnosti, rezultujú v praxi akurát 
do rovnosti v honbe za konzumnou vlasťou, ktorá akoby bola univerzálne plat-
ná.“ 5 Médiá sú nám jasným dôkazom naplnenia spomínaného cieľa.

Za súčasnou ideologickou propagandou stojí vládnuca moc mainstreamu, 
ktorá určuje kultúrne a politické smerovanie mediálnych inštitúcií. V mediál-
nych odvetviach sa častokrát ignoruje pravda, kvôli ich bezbrehému profito-
vaniu a následnému finančnému dotovaniu. Význam pravdy akoby zámerne 
ustupuje do úzadia. Najčastejšie prípady sa vzťahujú k démonizácii Ruska, 
podkopávaniu národných tradícií (Jánošíkove dni v Terchovej 2018- absen-
tovanie finančných dotácií z Ministerstva kultúry SR) a dehonestovaní ná-
rodných hrdinov (Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban) a podobne. Uvedený 
jav je výsledkom morálnej devastácie všeobecne ustálených hodnôt, ktoré sa 
dnes už v spoločnosti nenosia, čo malo vždy v dejinách svoju príčinu: „Oso-
čovaniu sú vystavení hlavne zástancovia nejakého nepopulárneho názoru, 
pretože je ich obvykle málo, nemajú vplyv a okrem nich samých nikto nedbá 
na spravodlivosť voči nim.“6 Heslo slobody sa využíva na politické účely, 
pod jej pojmom vystupujú rozličné inštitúcie politických subjektov (skratka 
SAS - Sloboda a solidarita, SDKÚ - Strana demokratickej kresťanskej únie), 
mimovládnych organizácií(Sloboda zvierat), alternatívnych mediálnych in-
štitúcií (Slobodný vysielač, Svobodné rádio v ČR). Každá zo spomínaných 
organizácií slúži verejnej mienke, vymedzenému okruhu adresátov, ktorí 
chcú počuť, len to čo chcú. V tomto prípade môžeme hovoriť aj o ideolo-
gizácii médií, ktorá za posledné roky nabrala enormný spád v jednotlivých 

5 GREČO, P.: Je liberálna demokracia optimálne politické zriadenie ? Apoteóza demokracie 
v kontexte filozofie Nikolaja Berďajeva. In: FEBER, J. - RUSNÁK, P.(eds.): Acta Moralia 
Tyrnaviensia VII. Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava: FF TU 
v Trnave, 2017, s. 220.
6 MILL, J. S.: O slobode. Bratislava: IRIS, 1995, s. 51.

štruktúrach spoločnosti.7 Zo žurnalistického hľadiska sa hranice slobody 
prejavu zneužívajú, napr. francúzsky denník Charlie Hebdo- dehonestácia 
kresťanských, moslimských symbolov, vybrané mienkotvorné denníky s pra-
vicovou orientáciou- degradácia osobností politického života a podobne. Kam 
sa vytratila kultúrnosť a s ňou spojená etickosť? Prvoradou úlohou novinárov 
je sprostredkovať verejnosti objektívnu pravdu, aj za cenu možného vylúčenia 
z redakčného kolektívu, v spomínanom aspekte spočíva majstrovstvo profe-
sionálnej žurnalistiky. V totalitnom období nedobrovoľne opustilo mediálne 
prostredie mnoho kvalitných odborníkov, o čom sme sa už zmienili. Naším 
vedľajším cieľom je aj reflektovať súčasné kultúrne, politické dianie v médi-
ách prostredníctvom káuz, ku ktorým sa taktiež dostaneme. V médiách platí 
však dôležitá zásada, ktorej význam parafrázujeme nasledovne. Elektronické 
a printové médiá nesmú zavádzať potenciálnych recipientov, preto je potrebné 
overiť si informácie z viacerých zdrojov, čo je aj otázkou budovania dôvery 
príslušného médiá v očiach adresovanej cieľovej skupiny.8

Mediálni pracovníci sú povinní zachovávať kontroverznosť pohľadu na 
priebeh udalostí aktuálneho spoločensko-politického diania. „Novinári sú svo-
jou obživou odkázaní na možnosť pôsobenia v masmédiách, a preto ich zvlášť 
dôrazne treba chrániť pred zastrašovaním, aké môže slúžiť na ovplyvňovanie 
toho, o čom informujú verejnosť, či na odrádzanie od toho, aby v budúcnosti 
informovali verejnosť.“9 No v súčasnosti tomu tak nie je. V dnešnej dobe 
nie je problémom slobodne nadávať iným pre náboženskú (hanlivé výroky 
o kresťanských symboloch), rasovú (bilboardy o Rómoch- Aby sme nekŕmili 
tých, ktorí nechcú pracovať) a sociálnu príslušnosť (telesne postihnutí a pod.) 
Za spomínaným kolíznym javom je zodpovedná nastavená súčasná verejná 
mienka, ktorá je v prevažnej miere ovplyvnená vládnucim mainstreamom. 
Uvedenú príčinu najlepšie vystihuje vzťahové spojenie konzumizmus a mé-
diá. Významný moravský sociológ, publicista Jan Keller vo svojej renomo-
vanej publikácii Odsúdenie k modernite konštatuje: „Človek moderný si ani 
nepripúšťa, akým silám sa vlastne hlboko a s plnou oddanosťou klania. Ako 

7 VADÍKOVÁ, K. M.: Humanizácia médií- prostredníctvom práva, etiky či morálky ? In: 
CILLINGOVÁ, V.(ed.): Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti II. 
Zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmediálnej 
komunikácie v súčasnosti II(Nitra 21.10.2015). Nitra: FF UKF, 2016, s. 87.
8 NOVÁČIKOVÁ, D.: Cultural Message Through the Specific Characteristics of New Media. 
In: Perspektywy kultury Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Numer 16 (1/2017): 2017, s. 78.
9 DRGONEC, J.: Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013, s. 34.
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keby skutočne, polovica ľudí prišla o rozum a druhá nemala ani o čo prísť. Ten 
kto sa ako jediný odmietol bezduchého rituálu zúčastniť je zavrhnutý ako člo-
vek nerozumný, neseriózny, ba priamo nesvojprávny.“10 Podstatnou ambíciou 
moderného človeka je byť úspešný, mať sa dobre po finančnej stránke, a to na 
úkor fyzicko-duševných aktivít. Mediálna diktatúra má oveľa závažnejšie dô-
sledky než iné rezorty, pretože vplýva na obrovský počet ľudí. Monopolizácia 
predstavuje zvláštny fenomén v mediálnej sfére, ktorej význam spočíva v bez-
brehom ovládnutí mediálneho sveta určitými skupinami vlastníkov.11 Daná 
situácia vyplýva z aktuálnych pomerov v štáte, čiže je jeho vernou kópiou. 

Vybrané mediálne kauzy výrazne rezonujúce v spoločnosti

S porušením slobody prejavu súvisia aj nasledovné mediálne kauzy, 
ktoré si rozoberieme. V spoločnosti sa spomínané udalosti stali dôležitým 
diskutovaným objektom slovenskej verejnej mienky.

V roku 2015 RTVS rozviazala pracovný pomer s Natáliou Žembovou, 
kvôli účinkovaniu moderátorky spravodajstva v kontroverznom spote Alian-
cie za rodinu, konkrétne išlo o predreferendovú kampaň. Posolstvo mediál-
neho komunikátu bolo orientované na tradičné rodinné hodnoty, pozostáva-
júce z manželstva muža, ženy a výchovy dieťaťa. Moderátorka si slobodne 
vyjadrila názor, preto nemala byť automaticky pozbavená profesie. Navyše 
ide tu aj o paradoxnú absurdnosť konania mediálneho štábu televízie voči 
moderátorke, ktorá vecne deklarovala svoj postoj k rodine, popritom žiadnu 
menšinu vôbec nedehonestovala.

Podobným dojmom vyznieva aj prípad bývalej dekanky Fakulty masme-
diálnych vied Dany Petranovej, ktorá skončila pôsobenie na univerzite t. j. 
nepredĺžili jej zmluvu, pretože v roku 2016 pozvala na vedeckú konferen-
ciu školy šéfredaktora mesačníka Zem a vek Tibora Eliota Rostasa. Verejné 
podujatie má byť zo žurnalistického hľadiska vyvážené, majú v ňom odznieť 
dva protirečivé názory, aby vyhoveli kontroverzným potrebám verejnosti. Na 
konferencii dostali rovnocenný priestor všetci účastníci, dekanka ako zain-
teresovaná osoba chcela zachovať kontroverznosť priebehu organizovaného 
podujatia kvôli rozprúdeniu podnetnej diskusie.

V roku 2015 komerčná televízia Markíza ukončila spoluprácu s mode-
rátorkou spravodajstva Martinou Šimkovičovou. Razantný krok vedenie 

10 KELLER, J.: Odsouzeni k modernitě Co hledá sociologie a našla beletrie. Praha: Novela 
bohemica, 2015, s. 116.
11 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 34.

televízie odôvodnilo tým, že menovaná osoba zdieľala na sociálnych sieťach 
mediálne komunikáty s protiimigrantskou tematikou. Popritom navyše ich 
ani nekomentovala, taktiež krok menovanej televízie vyznieva nelogicky až 
absurdne. Je najvyšší čas otvoriť spomínané kauzy a prediskutovať ich resp. 
pozrieť sa na ne očami nestranného odborníka. Spomínaná úloha je veľkou 
výzvou pre odborníkov špecializujúcich sa na oblasť mediálneho práva skú-
majúceho porušenie základných etických princípov v mediálnej sfére. Chce 
to však z ich strany odvahu podujať sa riešiť spoločenské prípady. Jeden 
z návrhov ako reformovať spoločnosť smerujúcu k dosiahnutiu všeobecného 
blaha ľudstva v tomto smere podáva aj významný mediálny analytik Eduard 
Chmelár: „Mierový a spravodlivý svet nemôže vzniknúť dovtedy, kým v ňom 
budú jestvovať vzájomne si odporujúce etické normy a rámcové spoločenské 
poriadky. Potrebujeme záväzné univerzálne pravidlá, ktoré by si mohli osvojiť 
všetky národy a všetky záujmové skupiny.“12

Konklúzia

Hlavným našim zámerom bolo identifikovať v príspevku vzájomné paralely 
medzi totalitarizmom a kapitalizmom, následkom čoho z identifikácie vyplýva, 
že jednotlivec bol a je vo svojich verejných vyhláseniach, publicistických 
prejavoch limitovaný, obzvlášť čo sa týka kontroverzných tém, na ktoré 
jednoznačne nemôže vyjadriť svoj názor, inak čelí spoločenskej perzekúcii. 
Najväčším úskalím spoločnosti je nemožnosť pristúpiť k vecnej argumentácii, 
čiže následne spoločnosť nie je schopná pripustiť faktickú diskusiu, čiže všetko 
sa prikrýva pod záštitou tolerancie neustále poukazujúcej na utláčanie istých 
menšín, skupín a pod. Taktiež v spoločnosti dnes sa nenosí mať socialistické 
názory, pretože odporujú hlavnému smerovaniu spoločnosti, s čím súvisia 
aj predsudky voči ľavicovo orientovaným stranám. V totalitnom období 
nerezonovali prozápadné názory, zatiaľ čo na druhej strane, len tie sú dnes 
spoločensky zaznávané. Akýkoľvek východ a príslušné štáty symbolizuje 
hrozbu a s ňou spojené katastrofálne riziká. Má to však hlavnú príčinu: „Pre 
krajiny, ktoré si prešli komunistickou diktatúrou, predstavovala demokracia 
v západnom štýle prísľub prosperity, rastu a mieru. Ani v jednom nepriniesla 
ani zďaleka to, čo sa od nej očakávalo.“13 Spoločenské oznamovacie 

12 CHMELÁR, E.: Rozprava o zjednotení ľudstva. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2001, s. 147.
13 BAUMAN, Z.: Tohle není deník. Praha: Academia, 2015, s. 35.
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prostriedky vždy slúžili oficiálnej ideológii, ktorú presadzujú isté skupiny 
verejnosti.

No popritom potenciálne zlo prichádza od najvyšších magnátov urču-
júcich kuloár spoločenského diania presadzujúci totálny chaos spočívajúci 
v prekrytí dôležitých tém neustálymi frázami o spoločenskom útlaku istej 
skupiny. Paralelne pracujú na rozklade spoločnosti prostredníctvom neustá-
leho zastrašovania, ak človek na to pristúpi, stane sa psychicky rozpoltený. 
No mnohokrát nič iné mu nezostáva. S niečím podobným sme sa stretli v to-
talite, kedy nebolo možné vyjadriť iný názor na vtedajšie spoločenské dianie. 
Najväčším paradoxom je, ak mnohí kritizujú pomery bývalého režimu, no 
popritom s ním kolaborovali. Moderný človek nemá vyhranený názor, v tom 
spočíva jeho najväčší problém. Musí sa neustále maskovať, vykrúcať, nechá 
si diktovať. Nevie jednoznačne tvrdo povedať nie nesúhlasím, čiže stáť si za 
slovom. O akejsi slobode tu v pravom slova zmysle nemožno hovoriť: „Avšak 
ani po roku 1989 v tomto smere nenastala úplná sloboda prejavu a posky-
tovania informácií. Dôvodom je, že ponovembrová garnitúra politických 
amatérov, ktorým komunisti prenechali svoje kreslá, sa dala ľahko presvedčiť 
známou právnickou klikou o nutnosti zachovania tzv. právnej kontinuity.“ 14

Modernému človeku zostáva jediným východiskom možnosť splynúť 
s davom, aby si zachránil holú existenciu (živobytie, práca a pod.), čiže v tom 
spočíva tzv. politická korektnosť. „Politická korektnosť s trestnoprávnymi 
dôsledkami spôsobuje, že slobodná diskusia sa stáva nemožná. Kriminalizá-
cia druhej diskutujúcej strany znamená popretie slobody slova. Ak si niekto 
zachováva konzervatívne presvedčenie, vystavuje sa riziku trestného stíha-
nia.“15 S prejavmi politickej korektnosti sme sa stretli v obidvoch spomína-
ných obdobiach. Napriek všetkému, nájdu sa hrdinovia odvážne bojujúci za 
pravdu, nenechajúci sa nikým odradiť, ktorí pomenujú zlo pravým menom. 
Česť ich práci.

14 MÁLEK, J.: Prameny k dějinám třetího odboje. In: BABKA, L. - VEBER, V.(eds.): Za 
svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí 
v České republice Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie a spoločenských věd Hradec 
Králové, 2002, s. 43.
15 MICHALÍK, A.: Hodnota slobody slova v politike. In: BORČIN, E.(ed.): VEDA, MÉDIÁ 
A POLITIKA Zborník príspevkov z konferencie Globalizácia, veda, vzdelávanie, médiá, 
politika. Bratislava: VEDA, 2008, s. 137.
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S U M M A R Y
Freedom of Expression – Crisis of Values (Some Selected Instances of Violation 
of Freedom of Expression on Slovak Soil in Totalitarian Era With Implications 

for the Present)
Freedom is the main democratic principle whose objective it is to guarantee a plural-
ity of opinions in a society. Our contribution centers on media cases concerned with 
violations of freedom of expression, with breeches of human rights and legal norms in 
the socio-political sphere of both the Federative republic and the two sovereign states 
of Czechs and Slovaks. From this point of view it is important to appeal to public 
institutions, so that an individual who belongs to an editorial board of a relevant media 
institution has a right to freedom of speech without incurring any personal detriment 
from those in power. The media are an illustrative object for perception of freedom of 
expression in a society, in connection with the selected media controversies which we 
subjected to critical and analytical reflection.

Vymedzenie funkcie médií v rodine ako otázka slobody

A L I C A Š Č U K O V Á

Spoločnosť, rodina a média

O čoraz vyšší záujem spoločnosti a hlavne detí o médiá nie je v dnešnej dobe 
nič nezvyčajné ani v našom domácom slovenskom prostredí. „Bernd Schorb 
hovorí o prvom výskyte tohto fenoménu už u Komenského, ktorý nielenže 
nabádal k užívaniu médií (v širokom zmysle slova) vo výuke ako názorných 
pomôckach oslovujúcich všetky zmysly, ale taktiež aj odporúčal čítanie novín 
v škole ako prostriedok, vďaka ktorému si dieťa kultivuje jazyk, dozvedá sa 
o moderných dejinách či geografii, zároveň sa dozvedá o novinárstve, v kto-
rom Komenský vo svojom podobenstve s pištcom v Labyrinte sveta vidí nielen 
dôležitý informačný zdroj, ale upozorňuje aj na prvoplánové páčenie sa, nad-
bytočnosť či premiéru informácií.“1 S nástupom klasických masových médií, 
a to rozhlasu a filmu na začiatku 20. storočia, narastá aj záujem o médiá a to 
nielen u detí a mládeže, ale aj u dospelých. Za rozmach záujmu v oblasti médií 
u detí je možné považovať nástup televízie, a to predovšetkým z toho dôvodu, 
že toto audiovizuálne médium sa pomerne rýchlo domestikuje a vstupuje do 
dynamiky rodín a do domácnosti. Televízia sa stretáva nielen s optimizmom 
v podobe nádeje, ktorá sa do nej vkladala ako do školského výukového média, 
ale taktiež s negatívnymi aspektami užívania tohto média pre potreby persvá-
zie a socializácie, a to nielen v prostredí totalitných režimov a socializačnom 
pôsobení televízie, ale taktiež v západných krajinách, kde sa kultúrna koloni-
zácia americkej filmovej a televíznej produkcie stretáva s momentom kritiky 
médií a vzniku konceptu mediálnej gramotnosti. V anglofónnom prostredí sa 
rozvíja pedagogický záujem o televíziu v podobe kritického čítania mediál-
nych textov, ktorý je silne spojený s kultúrnou tradíciou.2

„Záujem o detí o média (konkrétne televíziu) v kontexte rodiny vhodne 
zhŕňa napríklad Vincent Rue, ktorý v roku 1974: V prípade obmedzovania 
užívania televízie a rodičovskej kontroly detí ide predovšetkým o elementár-
nu predstavu, že deti sú nedospelými ľudskými tvormi a špeciálnu záujmovú 

1 SLOBODA, Z.: Mediálni výchova v rodině. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2013, s. 13. 
2 Porov tamže, s. 13 – 14.
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skupinu so špecifickými a unikátnymi schopnosťami, potrebami a záujmami 
v oblasti zábavy, stimulácie, disciplíny,vzdelávania, odpočinku, morálneho 
vývoja, predstavivosti a ďalších. Rue taktiež na základe už vtedy dostupných 
výskumov upozorňuje na to, že televízia reorganizovala voľnočasové aktivi-
ty, ktorým začína dominovať, a že sa televízia stáva častým konfliktom me-
dzi deťmi a rodičmi spravidla v upozorňovaní na závislosti a vysokú mieru 
sledovania.“3 

Dôležité však je uvedomiť si, že na deti rozdielne pôsobí násilie fiktívne 
a realistické. Okrem toho televízia spôsobuje u detí aj pasivitu a nehovoriac 
o tom, že rodič by mal ísť dieťaťu príkladom, pri vysvetľovaní reálnych sú-
vislostí a tiež aj čo sa času strávenom pri televízii týka. Taktiež je vhodné, ak 
je dieťaťu nablízku dospelá osoba, ktorá môže dieťaťu odpovedať na otázky 
v prípade nejasností. 

Masové média sa čoraz viac stávajú súčasťou našich životov, bez ktorých 
si mnohokrát nevieme (a už ani nechceme) poradiť. Vstávame s nimi aj vďaka 
ním, raňajkujeme, cestujeme do školy, či do práce, skracujeme si chvíle a ne-
hovoriac o tom, že sú aj veľakrát tým posledným, čo vidíme keď zaspávame. 
Veď ruku na srdce, ale viete si predstaviť nevziať si do ruky mobilný telefón 
aspoň na niekoľko hodín denne? Veď práve mobilný telefón a možnosť byť 
práve vďaka nemu „online“ je pre nás veľakrát „záchranca“ situácie, vďaka 
ktorému vieme už také bežné veci, ako napríklad koľko je hodín, aké bude 
počasie a kedy a presne o koľkej môžeme čakať búrku, kedy nám ide vlak, či 
bude meškať, alebo nám len vytvára príjemnú atmosféru, či možnosť overiť 
si informácie na informačných sieťach, alebo zázračne zatelefonovať, či byť 
v kontakte s ľuďmi. „ Média sú všade okolo nás, a tak nás bezpochyby spolu 
formujú, spolu vychovávajú a socializujú. Sme tiež socializovaní „do“ médií, 
teda sme socializovaní do sveta plného médií, ktoré si osvojujeme.“4

„Významným aspektom v diskusii o médiách, našom živote s nimi a so-
cializácií je predpoklad, že média nejakým spôsobom na jedinca účinkujú. 
Súčasná perspektíva hovorí o pomerne individualizovaných účinkov, pretože 
premýšľa o jedincovi (mediálnom konzumentovi) a publiku ako o aktívnych 
subjektoch, ktorí mediálne obsahy sami spracovávajú.“5

3 Tamže, s. 14.
4 Tamže, s. 17.
5 Tamže.

Rodina ako socializačný činiteľ

Na úvod tejto témy je vhodné si ozrejmiť, čo to je socializácia. Je to proces 
začleňovania sa jedinca do spoločnosti. Je to celoživotný proces, kde si jedi-
nec osvojuje nielen kultúru ale aj sociálne prostredie v ktorom žije a ktorého je 
súčasťou. „Popísať princíp socializácie bez použitia všeobecných a v zásade 
učebnicových či slovníkových definícií sa nemusí javiť tak jednoducho, ako sa 
na prvý pohľad zdá. Pri definovaní toho, čo socializácia je, ako prebieha, kto 
a ako do nej vstupuje atď., záleží predovšetkým na perspektíve (paradigme), 
z ktorého vychádzame a skrz jeho optiku tento fenomén popisujeme.“6 Avšak 
témou tejto práce nie je dopodrobna vysvetliť všetky tieto prístupy, ale skôr 
ozrejmiť konkrétny výsek socializácie v rodine spojenou s médiami, pretože 
práve rodina je jednou z najdôležitejších sociálnych skupín, ktoré do procesu 
samotnej socializácie vstupujú. „Rodina sa odlišuje od náhodných zoskupení 
ľudí svojimi dlhotrvajúcimi a udržiavanými vzťahmi. Charles Cooley ju nazval 
skupinou primárnou. Ďalšími znakmi tejto sociálnej skupiny sú : pocit spolu-
patričnosti, akési skupinové vedomie či identita, „spoločný cieľ a skupinové 
normy, vytváranie skupinových rolí a štruktúr“. 7 Skupina k sebe pociťuje 
puto, a cit a preto sa snažia držať spolu, pretože vedia, že bojujú za spoločný 
cieľ. 

„Rodina zaisťuje prvotnú socializáciu dieťaťa – skúsenosti, ktoré dieťa 
získa v tejto prvotnej fáze, sú v podstate nezmazateľné a v neskoršom období 
len ťažko meniteľné. Rodina je teda primárnym činiteľom vo vývine osobnosti 
dieťaťa a má podľa Prokopa štyri základné funkcie – výchovnú, biologickú, 
ekonomickú a emočnú.“8 

Zdomácnené médiá

Je veľmi nutné skôr, ako začneme hovoriť o jednotlivých funkciách rodiny 
pozrieť sa na to akú rolu hrajú médiá v rodinách a akú pozíciu zastávajú, 
pretože médiá sa stávajú súčasťou rodinnej interakcie sú viac než len zába-
va a vďaka ním rodinu na jednej strane zbližujú, čo môžeme považovať sa 
pozitívny faktor, no na strane druhej napríklad pluralita názorov o tom, aký 
program budeme pozerať v televízií môže vyústiť do konfliktov v rodine. 

„Zatiaľ čo sa väčšina diskusií o role médií v rodine točí okolo už dávno 
zdomácnenej televízie, veľa toho ešte nie je známe o pozícií nových médií. 

6 Tamže, s. 19.
7 Tamže, s. 20.
8 Tamže, s. 21.
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Tiež z toho dôvodu, že vývoj v tejto oblasti je kontinuálny a dynamický. Zdá sa 
ale, že predstava o prípadných negatívnych vplyvoch ako obsahu na internete, 
taktiež obsahu v počítačových hrách je do značnej miery podobná predstavám 
o obsahoch televíznych. To, čo nové média prinášajú do rodiny je iný spôsob 
ich užívania/konzumácie, pretože ich špecifický charakter vyžaduje aj iný druh 
rodinnej (socializačnej) interakcie.“9 Nové média sú súčasťou našich živo-
tov, ale už aj životov našich detí a rodiny. Majú ambivalentný socializačný 
charakter. Na jednej strane pomáhajú rodičom mať nad deťmi kontrolu, a byť 
s nimi kedykoľvek v kontakte, umožňujú aj obrovské množstvo informácií, 
ktoré môžu aj deti využiť vo svoj prospech. No na strane druhej mobilita, 
individuálny charakter užívania a umožnenie intenzívnejšieho kontaktu s vrs-
tovníkmi, či vonkajším svetom často už v nižšom veku umožňuje emancipáciu 
detí a rozrušuje rodičovskú autoritu.10 Vďaka komunikačným technológiám 
sú aj deti v nižšom veku neustále v kontakte a „online“. Majú založené kontá 
na rôznych sociálnych sieťach, online fórach, kde neraz na nich číha aj ne-
bezpečenstvo a ich skúsenosti nie sú ešte natoľko schopné rozlíšiť, či to môže 
alebo nemôže byť pre nich riziko. Nielen dospelí, ale v prvom rade deti žijú 
vo svojom virtuálnom svete a všetko to ide na úkor rodiny.

Stručný vývoj teórií mediálneho vplyvu

Média samotné už začali riešiť problematiku sledovania médií a mediálneho 
násilia na detského diváka. „Aj keď sa prvé diskusie o negatívnom vplyve vtedy 
nových médií objavili už v polovici devätnásteho storočia, zvláštna pozornosť 
mediálnemu vplyvu bola venovaná až v súvislosti so svetovými vojnami a voj-
novým spravodajstvom. Behom prvej svetovej vojny bola odborná aj laická 
verejnosť úplne presvedčená o neobmedzenej moci médií, a to predovšetkým 
s vojenskou propagandou, ktorá bola mocným nástrojom a veľmi silnou zbra-
ňou v rukách oboch vojnových strán.“11

Pokiaľ by sme sa držali základného rozdelenia možných účinkov médií 
podľa teórie masovej komunikácie delili by sme ho na priame (krátkodobé) 
a nepriame (dlhodobé) vplyvy (účinky). „Najprepracovanejšou z teórií pria-
meho vplyvu bola bez sporu teória selektívneho vplyvu. Tá sa snažila brať 
do úvahy veľa premenných, ktoré môžu vstupovať medzi mediálny stimul 

9 Tamže, s. 22.
10 Porov Tamže, s. 23.
11 SUCHÝ, A.: Mediálni zlo – mýty a realita: souvislost mezi sledováním televize a agresivitou 
u dětí. Praha: Triton, 2007, s. 39.

a reakciu jedinca (v našom prípade dieťaťa).Teória preto medzi podnet a re-
akciu stavia postupne individuálnu diferenciu (ktorá zahrňuje výchovu, uče-
nie, motiváciu, inštinkty a postoje), sociálnu diferenciu (k rodine, k priateľom, 
k spolužiakom). Po zverejnení tejto teórie opäť nastalo mnoho otázok, polemík 
a nových paradigiem. Zostáva tu však otázka, majú mediálne obsahy naozaj 
potenciál meniť kognitívne štruktúry?“12 Neskoršia teória dlhodobého účinku 
sa zameriavala predovšetkým na proces socializácie. „Na jednej strane môžu 
média posilňovať a podporovať ostatné prostriedky socializácie, prevláda 
však názor, že sú skôr hrozbou pre hodnoty vštepované rodičmi a školou, a to 
predovšetkým preto, že ponúkajú nevhodné modely chovania, ktoré predchá-
dzajú reálnym skúsenostiam.“13

Hľadisko vývinovej psychológie

„Je zrejmé, že rozhodujúce pre samotné vnímanie televízie je vek dieťaťa 
a súvisiace vývojové aspekty (kognitívne schémy, rozvoj kritického myslenia, 
úroveň mentálnych schopností, vyvíjajúca sa mentálna štruktúra atď.) Psy-
chologička Patrícia Greenfieldová v tejto súvislosti hovorí o rozvoji diváckej 
gramotnosti, ktorá je akousi schopnosťou „súdneho“ diváctva. Vo vzťahu 
k médiám totiž deti nepredstavujú jednotlivú skupinu príjemcov a v súvislosti 
s ich vekom sú rozdiely v dekódovaní a interpretáciou mediálnych obsahov 
najmarkantnejšie.“14. 

Pripomeňme si faktory vonkajšieho vývinu, ktoré sú tiež činiteľom psy-
chického vývinu jedinca. Najvýznamnejšou kategóriou vonkajších vplyvov sú 
faktory sociálnokultúrneho prostredia. Tie predstavujú súbor podnetov, ktoré 
môžu rozvíjať špecifické ľudské vlastnosti. Psychický vývoj dieťaťa ovplyv-
ňujú predovšetkým rôzne sociálnokultúrne podnety. Je ich relatívne veľmi 
veľa a každý z nich má svoju špecifickú funkciu.15

„1. Všeobecné sociokultúrne vplyvy pôsobia na všetkých členov danej 
spoločnosti. Ich prostredníctvom si všetci ich príslušníci osvojujú podobné 
normy, hodnoty a spôsoby chovania, ktoré sú všeobecne rešpektované a vyža-
dované. Pod ich vplyvom sa rozvíjajú najmä tie psychické vlastnosti u dieťaťa, 
ktoré spoločnosť požaduje za dôležité.

12 Tamže, s. 40.
13 Tamže.
14 Tamže, s. 34
15 Porov VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999, s. 7.
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2. Väčšia sociálna skupina, či vrstva, ku ktorej jedinec prináleží, 
mu všeobecné sociokultúrne vplyvy určitým spôsobom sprostredkováva 
a interpretuje. 

3. Malá sociálna skupina, ktorá je vymedzená priamym kontaktom a osob-
ným významom všetkých svojich členov, svojou štruktúrovanosťou a presným 
vymedzením rolí. Najvýznamnejšou sociálnou skupinou, fungujúci ako pri-
márny socializačný činiteľ je rodina. 

Rodina dieťaťu sprostredkováva sociokultúrnu skúsenosť individualizo-
vane a pre ňu špecifickým spôsobom.“16 Rodina učí dieťa komunikácii, reči 
ale aj spôsobu hodnotenia, či rozmýšľania. Pomáha pochopiť normy a tiež aj 
správnym a dobrým spôsobom chovania. Rodina by mala byť príkladom pre 
jedinca a mala by naučiť, ale aj viesť k dobru a morálnemu správaniu. Dieťa 
kopíruje naše správanie, to čo vidí. Je nevyhnutné ísť mu dobrým príkladom 
a tak mu napomôcť k dobrému štartu do života, pretože to, akým bude člove-
kom ovplyvní jeho vnímanie sveta. „Naučené pravidlá sa prejavujú nielen vo 
vlastnom chovaní dieťaťa, ale aj v jeho pokusoch regulovať chovanie iných 
ľudí, hlavne mladších detí. Deje sa tak väčšinou na verbálnej úrovni, keď die-
ťa poučuje napríklad mladšieho súrodenca, čo má robiť. Menej často nejakou 
neverbálnou aktivitou.“17 Je potrebné si však uvedomiť, že deti potrebujú 
stálosť, predvídateľnosť a istotu taktiež pravidlá deťom pomáhajú lepšie sa 
orientovať vo svete a vďaka ním lepšie chápu, ako vo svete funguje poriadok. 
„Všeobecne platným normám chovania sa dieťa učí pozorovaním od ostatných 
ľudí a prostredníctvom informácií o vhodnom správaní. Požadované pravidlá 
bývajú bežne interpretované verbálnym spôsobom. Rodičia deťom vysvetľujú 
nielen to, čo sa musí, ale tiež prečo sa to musí.18 Ešte v období, keď je dieťa 
batoľa veľmi rado všetko napodobňuje. Je to ešte prejav jeho nezrelosti a tiež 
nutnosti všetko opakovať, pretože sa takto samo identifikuje. Je to tiež snaha 
o pochopenie a prispôsobenie sa okolitému svetu. 

„Jirák a Köpplová uvádzajú, že o samostatnom využívaní médií sa dá 
uvažovať zhruba od tretieho roku života, teda vlastne od ukončeného proce-
su separácie- individualizácie a zrodeniu psychologického ja. Trojročné až 
päťročné deti majú vnímanie filmu zamerané na jednotlivosti. Môžu verne 
reprodukovať detaily, často sa im ale do rozprávania mieša vlastná skúsenosť. 
Najviac ich zaujímajú jednotlivé scény, do ktorých môžu premietnuť ich vlast-
nú skúsenosť. S vekom stúpa schopnosť participácie na deji, ktorá sa prejavuje 

16 Tamže, s. 7 – 8.
17 Tamže, s. 95.
18 Tamže, s. 98.

poznámkami, výkrikmi, mimikou, gestami a fyziologickými prejavmi.“19 Ešte 
aj v tomto období u dieťaťa môže prichádzať k procesu identifikácie a teda 
aj samotnému napodobňovaniu toho, čo dieťa vidí. Pokiaľ televízia, alebo 
iné médium vystupuje doma ako tretia dôležitá osoba, je pravdepodobné, že 
dieťa bude napodobňovať správanie bez ohľadu na to, či je alebo nie je dobre 
vyvíjajúce sa. Ide o to, ak vidí opakovane neprimerané správanie, alebo ag-
resivitu, či niečo, čo sa nemá, nedokáže ešte rozlíšiť, že tento typ správania 
sa nie je správny. „Až v deviatich alebo desiatich rokoch sa rozvíja schopnosť 
komplexnejšieho porozumenia filmu. Dieťa, ktoré má dostatok skúsenosti aj je 
schopné rozlíšiť medzi jednotlivými typmi realizmu (alebo tisíckrát mŕtveho 
Toma, alebo Jerryho už chápe ako fikciu). To zodpovedá aj konceptu smrti, 
ktorý sa u dieťaťa rozvíja až okolo desiatich rokov.“20 Piagetovské štádium 
formálnych operácií a schopnosť pracovať s abstraktnými pojmami nastáva 
u dieťaťa až vo veku okolo jedenásť rokov. V tomto období je už dieťa schop-
né samo veci posudzovať, či robiť si domnienky. V tomto veku je závislé na 
školskom kolektíve a naplno fungujú aj sociálne siete, dieťa sa veľmi porov-
náva so spolužiakmi a chce byť s nimi na rovnakej úrovni a vlnovej dĺžke. 
Chce mať prehľad na sociálnych sieťach, chce k ním mať dosah, chce pozerať 
rovnaké filmy, či programy v televízií. 

„Až vo veku dvanásť rokov si deti začínajú jasne uvedomovať, čo je 
skutočným cieľom reklamy (preto sa tiež v EÚ navrhuje zákaz televíznych 
reklám pre deti do 12 rokov, ktorá v mnohých európskych štátoch tvorí až 20 
% celkového televízneho koláča). Pokiaľ však uvažujeme o vplyve televízie na 
deti a ich jednotlivých vývinových obdobiach, potom si musíme uvedomiť ešte 
jeden dôležitý fakt : deti nie sú kontinuálny diváci. Ich schopnosť koncentrácie 
podlieha rovnakému vývinu ako jednotlivé zložky ich osobnosti.“21 Ak vezme-
me do úvahy množstvo dospelých tiež nesleduje program od začiatku až po 
koniec. Ukazuje sa, že televízia môže slúžiť ako kulisa, pri práci, jedení, alebo 
u dospelých napríklad pri šoférovaní, keď vezmeme do úvahy napríklad rádio. 

„Prirodzená detská zvedavosť, televízny vkus rodičov, rozprávanie spo-
lužiakov a chuť zakázaného ovocia vedú k tomu, že dieťa je schopné takmer 
v ktoromkoľvek veku konzumovať takmer akýkoľvek mediálny obsah bez ďal-
šieho špecifického rozlíšenia.“22

19 SUCHÝ, A.: Mediálni zlo – mýty a realita: souvislost mezi sledováním televize a agresivitou 
u dětí. Praha: Triton, 2007, s. 35.
20 Tamže, s. 36.
21 Tamže, s. 37.
22 Tamže.
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Možnosti kontroly, regulácie a prevencie 

Najúčinnejšou možnosťou je v každom prípade snaha rodičov o správne pô-
sobenie na dieťa. Rodina je základom a pokiaľ dieťa vidí od rodičov správne 
návyky je vedené k tomu, aby netrávilo s médiami viac času ako je nutné. 
Tu zohráva veľkú rolu aj samotné aktivity dieťaťa, pokiaľ nemá voľný čas 
naplnení plnohodnotne, môže sa v čase nudy utiekať k možnosti straty času 
pri televízii, či na sociálnych sieťach. Je ale predovšetkým v záujme rodičov, 
aby dieťaťu ohraničili možný čas strávený pri médiách a samozrejmosťou 
by mala byť aj kontrola, či dieťa dodržuje dohodu. „Komunikácia znamená 
nielen partnerský vzťah a rozhovor s dieťaťom v jeho voľnom čase (teda fakt, 
že nie je v jeho voľnom čase odložene pred obrazovku), ale účinné je pozerať 
sa na niektoré a vyjadrovať svoje názory, teda viesť dieťa ku kritickému a in-
teligentnému diváctvu.“ 23

Nielen rodičia, ale aj škola by sa mala snažiť podieľať sa rovnako na 
kontrole, alebo skôr pravidlám o tom, kedy a za akých podmienok je možný 
kontakt s médiami. „Taktiež učiteľ by mal hovoriť s deťmi o tom, čo videli 
a mal by vyjadrovať jasne svoje postoje, demaskovať a konfrontovať fikciu 
s realitou.“24 Čo deťom určite dá najviac, je čas strávení s nimi a priestor na 
diskusiu, kedy majú možnosť reagovať, rozvíjať svoje komunikačné zručnosti 
a zároveň lepšie pochopiť, čo je skutočné, a čo naopak klamstvom. 

Digitálna diéta pre život

Nie je správne doma, alebo v reštaurácii automaticky položiť telefón na stôl, 
len tak zo zvyku, zlozvyku. Pokiaľ ho však naozaj potrebujete, nechajte si ho 
na blízku. Pokiaľ ho však musíte vytiahnuť informuje o tom svojich spoloční-
kov, že ho použijete len v prípade krajnej nutnosti.

Žijeme v skutočnom svete a preto skôr ako sa rozhodnete napísať nejaký 
príspevok, uverejniť článok na blog, alebo pridať fotografiu na sociálnu sieť 
zamyslite sa nad tým, či by ste sa o tom zdôverili aj priateľovi z očí do očí, či 
je to naozaj niečo dôležité, o čom je nutné hovoriť. 

Nemali by sme pociťovať potrebu zakúpiť si každú novinku, ktorá sa 
môže tváriť, že skvalitňuje náš život. Skôr ako si zaobstaráte nejaký digitálny 
výrobok zamyslite sa, či ho skutočne potrebujete. Je dobré vyhľadať technic-
kú podporu a nájsť človeka, ktorý nám pomôže ľahšie sa zorientovať vo svete 
technológií.

23 Tamže, s. 70.
24 Tamže.

Nie je zlé detoxikovať a to pravidelne. Určite si deň v mesiaci, alebo urči-
tom období a pripomeňte si, aké to je žiť bez techniky aspoň na jeden deň. Aj 
prístroje potrebujú pauzu, ale nie takú, aby spali vedľa nás v posteli. Na noc 
ich dajte na nabíjačku, avšak do inej miestnosti, ako tam, kde spíte. Je ťažké 
rozhodnúť sa či uprednostníme v čase moderných technológií človeka, pred 
technikou, ale snažte sa o to venovať viac času deťom, partnerovi a rodine ako 
múdremu notebooku, či telefónu, takto strávený voľný čas je na nezaplatenie 
a nikto a nič vám ho nevráti. Hlavne sa nám môže veľmi ľahko stať, že si 
prestaneme vážiť okamihy života, ktoré sa už nemusia opakovať.

Je dobré vedieť sa zapnúť a aj vypnúť. Sústreďte sa na to kto a čo je okolo 
vás. Dôverujte vlastnej intuícií, pokiaľ vám vnútorný hlas našepkáva, že trávite 
príliš veľa času,,online,, dôverujte mu, on vie najlepšie, kedy je toho dosť.25
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S U M M A R Y
Definition of Media Function in the Family as a Question of Freedom

In the text, I want to demonstrate how media plays an important role at the present 
time and how it affects our lives. The aim is to emphasize that the family is crucial in 
shaping a person. I also outline different child development stages for better under-
standing. I point out that, on the one hand, the media makes our lives easier, however 
on the other hand, they take our liberty because we have become addicted to them.

25 Porov. SIEBERG, D.: Digitálni dieta. Praha, 2011. s. 205-207.



272 273

Sloboda v myslení Zygmunta Baumana: 
sloboda a voľba v kontexte postmoderny

PAV O L FA N D L I

Úvod

V našom príspevku sa zameriame hlavne na ponímanie slobody v myslení 
poľského sociológa Zygmunta Baumana, ako aj na samotné chápanie slobody 
a voľby v kontexte ponímania postmoderny tak, ako jej rozumel sám sociológ 
Bauman. Pre náročnosť myslenia a rozsiahlosť autorovho zamerania, ktoré 
autor rozvíjal, sme sa rozhodli priblížiť jeho myšlienkové pozadie menším 
úvodom. 

V chápaní slobody možno podľa Baumana vytýčiť dva druhy slobody. 
Tieto druhy slobody sa od seba vzájomne líšia a zvlášť v istých špecifikách. 
Vo svojich dielach, a hlavne v diele Sloboda (1988), nám Bauman predstavuje 
úskalia slobody z odlišného uhľa pohľadu, než sme boli zvyknutý. Predkladá 
tu pred nás ponímanie slobody, ktoré v bežnej ľudovej reči môžeme nazvať 
slobodou zdanlivou, a  slobodou, ktorá sama vychádza z pochopenia alebo 
aj porozumenia realite. Sú akýmisi modelmi alebo módmi, o ktorých tu bude-
me hovoriť tak, ako ho poznáme z diela Sloboda, ale aj z iných diel zaobera-
júcich sa touto témou. 

Máme tu preto model turistu1 a tuláka2, ako dva základné druhy slo-
body; spolu so zvyšnými dvomi sú štyri, a to tzv. „špacírovač, tulák, turista, 
hráč“3. Náš však bude zaujímať najmä tulák a (jeho alter ego) turista, na 
ktorých si ukážeme ako veľmi a do akej miery sa obe ponímania slobody od 
seba líšia. Reálne a triezve ponímanie slobody je s voľbou určitým opakom 
chápania slobody, ktoré sa v spoločnosti ustálilo od konca 20. storočia a stále 
trvá. To je príčinou toho, prečo sme sa napokon rozhodli napísať tento svojim 
obsahom skromný príspevok. Ambíciou tohto nášho príspevku je byť akýmsi 
dvihnutým varovným prstom nad tým, ako sa dnes poníma sloboda, ako sa 

1 Porov.: BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 
2006, s. 40.
2 Porov. tamže, s. 46.
3 Porov. tamže, s. 25.
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k nej pristupuje a tiež, ako sa s ňou narába a žije. Je to upozornenie, ktoré tu je 
zamerané nato, aby sme sa nad vlastným konaním zamysleli a nekriticky ne-
preberali pseudo-hodnoty, ktoré nám ponúka súčasná a tekutá pseudo-kultúra. 
Cieľom príspevku je oboznámenie sa aspoň z časti s problematikou chápania 
slobody v našej dobe, a jej konkrétnymi ponímaniami, ktoré na nás určitým 
spôsobom vplývajú a zanechávajú určitý dojem.

Postmoderné ponímanie slobody v kontexte myslenia Zygmunta 
Baumana

Základnú pravdu, ktorá sa týkala fungovania spoločnosti všetci spolu akosi 
ovládame, ako poučku. Je to tak zrejme z toho dôvodu, že sloboda to, „je pre 
nás niečo ako vzduch, ktorý dýchame.“4 Rovnako všetci ovládame i to, čo to 
pre nás znamená, ale nevieme to, čo je sloboda v skutočnosti? Bežne sa totiž 
sloboda chápe dnes už ako niečo, čo vôbec nie je pre nás nič nové, ako niečo 
celkom a úplne samozrejmé. Berieme to všetci, ako niečo úplne jasné a zrejmé, 
čo nepotrebujeme, aby sme o tom hovorili. Už si tak často nekladieme otázky 
typu: Čo to je sloboda? Ani si nepomáhame otázkami, ktoré si istotne kládol 
i sám Bauman: Je sloboda každodennou realitou pre všetkých? Je sloboda 
samozrejmosťou pre všetkých? Je to naozaj tak so slobodou ako si ja myslím? 
Ak nie, tak potom prečo je to tak? Berieme to ako hotovú vec a všeobecnú 
samozrejmosť. Sloboda však nie je každodennou samozrejmosťou, ani nespo-
číva v samozrejmosti, ale v tom, že to je každodenný boj a zápas o ňu samú.

Ponímanie slobody ako niečoho „samozrejmého“ má svoj pôvod, pri 
pohľade na súčasný trend, v spôsobe „jej neustáleho využívania (a zneužíva-
nia).“5 Samotný „pojem slobody je mnohoznačný, čo sa zneužíva na ideolo-
gickú manipuláciu“,6 čoho príčinou je to, prečo je „sloboda oveľa problema-
tickejšia, než sme si ochotní pripustiť.“7 Dosah problému je široký, pretože 
sa netýka len samotného obsahu pojmu sloboda, ale priamo súvisí aj s exis-
tenciou každého jedného človeka; bez ohľadu na to, kto to je, kým je, odkiaľ 
pochádza, ako fyzický vyzerá, a pod. V dnešnom svete je existencia slobody 
problematická preto, lebo je spojená s bytím človeka ako konzumenta, čo je 

4 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 9. 
5 Tamže, s. 9.
6 PIAČEK, J. – KRAVČÍK, M.: Otvorená filozofická encyklopédia. [online]. Bratislava: UK 
v Bratislave, 1999. [cit. 2.10. 2018] Dostupné na internete: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.
html 
7 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 9.

človek, ktorý sám „je v pohybe a v pohybe je nútený zostať.“8 Tento človek 
nemôže zastať, nemôže prestať, ak to stane a on to urobí, skončil ako Hamlet. 
Hamlet, to je človek postavený do určitého klišé, v tomto prípade situácie, 
v ktorej si musí niečo vybrať, niečo zvoliť. My ako ľudia si obzvlášť v dnešnej 
dobe tiež musíme niečo vybrať, znova a znova si stále volíme, musíme si 
voliť. Na výber sa ponúkajú dve možnosti, ako pri Hamletovi „byť, či nebyť“, 
v jazyku súčasnosti konzumovať alebo nekonzumovať, byť turista alebo tu-
lák. Podobne ako Shakespearov hrdina, musíme sami konštatovať, či chceme 
„byť, alebo i nebyť; to je otázka“, ktorá musí byť zodpovedaná. Čo to však 
znamená byť jedným z nich? To je tá naša otázka. 

Sociológ Bauman si myslel, že v skutočnosti „sloboda znamená viac, 
než to, čo je na prvý pohľad zrejmé“9, než to, čoho si myslíme, že je. Život 
v krajine, ktorá sa označuje za slobodnú neznamená nevyhnutne to, že čo tu 
robíme a hovoríme bude nakoniec akceptované, ani z toho nevyplýva to, že 
naše konanie bude účinné a prinesie svoje ovocie. Naopak, život v slobodnej 
krajine znamená to, že všetci spoločne, ale aj každý zvlášť, môžeme pracovať 
v slobodných podmienkach, ktoré nám umožňujú konať to, čo bolo kedysi 
nemožné.

Všetci, každý jeden z nás sme vo svete dneška, vo svete možností povola-
ní a pozvaní k účasti na tomto projekte, „každý môže byť vrhnutý do modality 
konzumenta, každý môže chcieť byť konzumentom a dopriať si príležitostí, 
ktoré tento spôsob života ponúka.“10 Toto je časť, ktorá je na našej zmluve na-
písaná vždy veľkými a čitateľnými písmenami, avšak to, že „nie každý môže 
konzumentom byť“11, to si už iba málo kto všimne pre tie malé písmená na 
konci zmluvy. Sám veľký Mefistoteles dneška reklamácie neberie, a človek, 
ktorý si volil, má to, čo chcel. Respektíve, má to, čo si sám myslel, že chce, 
a čo sám očakával, že sa napokon aj stane. Predstava a realita sú však dve 
odlišné veci, dva odlišné protiklady, ktoré sa často úplne vylučujú.

Každý jeden človek má slobodu potiaľ, pokiaľ to dovoľujú okolnosti 
a možnosti, ktoré má, alebo pokiaľ sa mu ich nejakým spôsobom dostáva. 
Ako skupina alebo jednotlivec, „Máte síce napríklad možnosť slobodne sa 
rozhodnúť k opusteniu krajiny, ale chýbajú vám na to peniaze“12, alebo tiež 

8 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 103.
9 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 9.
10 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 104.
11 Tamže, s. 104.
12 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 10.
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„ môžete mať slobodnú voľbu v otázke študijného odboru, ale vzápätí zistíte, 
že nenájdete inštitúciu, kde by ste ho mohli študovať.“ 13 Toto je v našich 
časoch celkom bežná realita, ktorá je odlišná od predstavy slobody, ktorú 
máme. Sme doslova odsúdení k existencií „Žiť vo svete volieb, nie všetci však 
máme prostriedky k tomu, aby sme si mohli vyberať.“14 Otázka slobody sa 
z tohto hľadiska zdá byť pre mnohých ambivalentná tak, ako je ambivalentná 
aj otázka voľby alebo hodnoty, teda v preklade nerozhodná.

Existuje tu istá viera, ktorá hovorí, že „každá voľba je ambivalentná, a to 
tak čo do svojich motívov, tak i do svojich dôsledkov.“15 V prípade voľby, kto-
rá je vykonávaná v medziach a v rámci slobody, by to znamenalo, že ak „ ste 
slobodní, máte istotu, že vám nikto nezakáže konať to, čo ste sa rozhodli“,16 
ale na druhej strane „zároveň vám nikto nezaručí to, že to, čo si želáte urobiť 
a čo robíte, vám prinesie úžitok, ktorý očakávate, alebo že to vôbec k niečomu 
bude.“17 Aj keby nám to k niečomu bolo, kto nám zaručí to, že to prinesie svo-
je ovocie tak, ako nám to bolo sľúbené? Odpovedzme si samy sebe v duchu. 

Individuálna sloboda bola v minulosti pokladaná S. Freudom za zdroj 
trápenia, ktorý spočíval v jej potlačovaní okolím, a ktorý „ sa nechce pod-
riaďovať tlaku, načo vydáva veľké množstvo energie“.18 Následkom tlaku je 
to, že človek časom odmieta niesť mieru neslobody, stáva sa neurotickým 
a pokúša sa vymaniť z nadvlády spoločnosti, alebo dovtedy jemu vlastnej kul-
túry, či tradície. Heteronómna sloboda, môže byť sama charakterizovaná ako 
„charakteristická choroba civilizovaného človeka“19 dneška, alebo prípadne 
ako, „obmedzenie nastolené v mene bezpečia“20 väčšiny, či všetkých jej čle-
nov s cieľom dosiahnuť slobodu a bezpečie. Sloboda a samotné bezpečie sú 
rovnako, ako aj sloboda a voľba pre nás dve spojené nádoby, ktoré od seba 
nemožno oddeliť a rozlúčiť napriek pokusom. 

13 Tamže, s. 10.
14 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 104.
15 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 55.
16 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 10.
17 Tamže, s. 10.
18 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 56.
19 Tamže, s. 56.
20 Tamže, s. 56.

Presne tak treba vnímať aj toto základné a zásadné rozdelenie typov ľudí 
do dvoch základných modelov, na model tuláka21 a turistu22. Obaja sú si 
v zásadnej veci podobný v tom, že obývajú určitý priestor, existujú v určitom 
svete. Rozdiel, čo ich činí inými, drieme v tom, že turista „žije v čase, na 
priestore mu nezáleží, pretože každá vzdialenosť môže byť v okamihu prekona-
ná“23, stačí k tomu jedno, aby pristúpil k voľbe a rozhodol sa to urobiť. Druhý, 
tulák existuje a sám „žije v priestore, v hutnom, nezdolnom, neuchopiteľnom 
priestore, ktorý zväzujme čas a drží ho mimo jeho kontrolu.“24 Zásadný roz-
diel, ktorý ich tu činí rozdielnymi je v tom, že vo svete turistov boli akékoľvek 
hranice demontované, nič ich nemôže zastaviť, nič ich nebrzdí a neobmedzuje 
v pohybe, ale rovnako ich veľakrát nič do hĺbky nezaujíma, nemajú potrebu 
veciam správne rozumieť. Svet tulákov je opačný, všetko sa im stavia v ich 
živote do cesty, všade sa nachádzajú samé prekážky, všetko ich zväzuje. 

Sloboda je niečo, čo „sa zrodilo ako privilégium“25, pre mnohých v čase 
ich narodenia, alebo niekedy dávno v dejinách, kedy sa niekoľko početnej 
skupine nespokojných podarilo r. 1789 dobyť Bastilu, čím sa začala Veľká 
francúzska revolúcia. Naopak, iní ju nepokladajú za privilégium, ktoré máme 
a  bolo nám dané každému rovnako, dokonca ešte aj nenarodenému človie-
čikovi jeho Pánom, Stvoriteľom a Bohom, ktorá je neodvolateľným darom. 
Dnes sa to chápe ako niečo, čo je bežné a samozrejmé, čo nie je ničím zaují-
mavé. Jednoducho to je. 

V dnešnej dobe, ktorá je ťažko poznačená a skúšaná svojimi neduhmi exis-
tuje akési pravidlo, ktoré hovorí, že slobodný človek nemusí byť sám o sebe 
ani múdry, ba dokonca ani inteligentný k tomu, aby si sám mohol dovoliť slo-
bodne vysloviť svoj názor a vyjadriť vlastné myšlienky. K tomu, aby tu „bolo 
konanie prípustné, nemusí byť ešte zmysluplné“26, ale väčšinou stačí, že je 
vykonané osobou, ktorá o sebe prehlasuje, že je úplne slobodným človekom. 
Kultúra v ktorej dnešný človek žije, na ktorej participuje, „nie je kultúrou ur-
čitého miesta, je to kultúra času, je to kultúra absolútnej prítomnosti.“27 Každá 

21 Pozri. BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 
2006, s. 40.
22 Pozri tamže, s. 46. 
23 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 107.
24 Tamže, s. 107.
25 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 18.
26 Tamže, s. 10.
27 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 109.
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skúsenosť, ktorá nám dnes vstupuje do cesty, tá s ktorou sme v interakcií, je 
„postmoderná sloboda“28. Tie ostatné, teda každá druhá až niekoľko ďalšia, 
to je tá, ktorá sa tu “pociťuje ako postmoderná obdoba otroctva“29. Slobodná 
spoločnosť, je v prítomnosti ponímaná ako garant toho, že sa „vám nezakazuje 
konať podľa vlastného želania, a za takéto konanie vás netrestá“30, v čom je 
jej základný problém. Neprítomnosť zákazov a istých, alebo možnosti poten-
cionálnych sankcií je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa 
smelo konať podľa vlastného uváženia a osobne svojvôle, ktorá sa vylučuje 
s ponímaním slobody. 

Baumanovo ponímanie slobody v kontexte postmoderny

Turisti, to sú tí, ktorí sa veľmi radi dnes vydávajú na ďaleké cesty, zájazdy, do-
volenky a výlety. Sú to takí ľudia, ktorí majú svoje sny a ideály, pričom stavajú 
svoj osobný pocit nad realitu, a to z dvojakého dôvodu. Buď tak konajú preto, 
lebo to za určitých okolností je podľa nich pre ich život najlepšie, alebo preto, 
lebo sa nechali zlákať pre nich skutočnými, no v realite falošnými radosťami 
života zberača pôžitkov a slastí. Majú však títo ľudia slobodu, ktorá je skutoč-
ne ideálna, alebo je to iba idealistická a naivná predstava? Pre mnohých z ncih 
platí, že práve toto je druh slobody, o ktorej snili oni i ich predkovia. 

Súčasná otvorená spoločnosť dokázala to, čo sa ani jej autorovi a zakla-
dateľovi K. R. Popperovi nikdy nesnívalo. Stalo sa to, že došlo k „zmiznutiu 
noriem a limitov“31, to bol ten vytúžený zázrak, ktorý bol tak potrebný a pre-
to jej viera v to nebola nakoniec márna. Dnes na všetkým stojí nápis „nihil 
obstat“, v preklade nič nebráni. Zbaviť sa každej bariery, bola tá vytúžená 
emancipácia slobody, ktorá bola povýšená nad konvencie, zvyky a kultúrne 
tradície každej jednej spoločnosti. 

V najbližšej budúcnosti je pre nás vysoko pravdepodobné, že „ veľká 
časť ľudského života prebehne v trýznivom váhaní, pokiaľ ide o voľbu cie-
ľov, miesto toho, aby sa pátralo po prostriedkoch.“32 Oveľa viac sa tu bude 
dostávať do popredia Machiavelliho zákon „účel svätí prostriedky“33, než 

28 Tamže, s. 110.
29 Tamže, s. 110.
30 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 10.
31 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 57.
32 BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 99.
33 REMIŠOVÁ, A. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 
2008, s. 164. 

staré a známe Kantovo „ konaj tak, ako by sa maxima tvojho konania mala 
prostredníctvom tvojej vôle stať všeobecným zákonom “34. Ak vychádzame 
z analýzy situácie, ktorú pred nás Bauman predkladá, a ktorú tu opisujeme, tak 
potom v budúcnosti pre základné stratégie a druhy slobody, aké tulák a turista 
realizuje znamenajú, že tam bude „zelená pre turistov, červená pre tulákov.“35 
Žiť svoj život vo svete dnešných nadľudí, to znamená „žiť vo svete plnom 
príležitostí, kedy je jedna láskavejšia než druhá, kedy tá dnešná prekonáva 
tú včerajšiu a predstavuje odrazový mostík k zajtrajšej, k vzrušujúcejšej.“36 
Zároveň však platí pravidlo, že nič tu nie je a nesmie byť večné, nič tu nie je 
pevne a neodvolateľne dané, ale všetko je v dynamickom až permanentnom 
pohybe. 

Tulák, to je niekto, kto sa rovná alter ego turistu, pretože tulák to je ten, 
ktorý je často ctiteľom turistu, napriek tomu, že nemá ani poňatia o tom, čo 
takýto život obnáša. Ako dôkaz tu postačí jednoduchý a učebnicový príklad, 
ktorý spočíva v opýtaní sa tuláka nato, aký život si predstavuje ako alternatívu 
svojho života. Takmer každý jeden v sebe aspoň trochu túži potom, aby sa 
misky váh spravodlivosti vymenili a on bol tým turistom. Sloboda býva často 
definovaná ako „koexistencia dvoch výrazne odlišných sociálnych situácií“37, 
kedy jeden bol pozdvihnutý nad iného. Avšak i tak stále žijeme vo svete, kde 
platí, že „chudobní neobývajú inú realitu než bohatí“,38 musia žiť spolu v jed-
nom svete, ktorý bol vymyslený zrejme pre prospech tých, ktorí disponujú 
peniazmi. Toto je dnes jediné božské kritérium slobody. 

Byť slobodný má súvis s určitým poznaním, kto je ten, ktorý je slobodný. 
Znamená to, kto je ten z nás, komu sa podarilo získať výsady a práva. Je to 
o tom, kto je oprávnený požívať dobrá toho, ktorému boli prisúdené privilégiá 
s ním spojené. Tulák, to je niekto, kto bol a stále je verejným nepriateľom. 
Tulák, to je človek, ktorý „trávi podstatnú časť života na ceste“,39 je to asi 
jediná ľudská bytosť, ktorá „žije na zástavky“40. Tento človek, tulák to je niečo 

34 KANT, I.: Základy metafyziky mravov. Bratislava Kalligram, 2004, s. 48.
35 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 112.
36 BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 100.
37 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 18.
38 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 112.
39 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 47.
40 Tamže, s. 47.
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ako zlý sen, je to „nočná mora turistu“41. Zastávka, na ktorej tulák prebýva, 
je ním chápaná ako útulok, „kde sa dlho nezdrží, ktorý čoskoro opustí, aby 
prešiel na iné miesto“42. Trasa tohto osamelého človeka, pre mnohých úbohej 
a biednej existencie, vzniká v obmedzenej slobode, a ako sa zvykne hovoriť, 
aj za pochodu. Jeho kolega turista je druhom človeka, ktorý môže a dokáže žiť 
svoju slobodu naplno. 

Turista, je druh ľudskej existencie, ktorá „nemá na ružiach ustlané, a ruže, 
ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nájde, rastú na nepríjemne tŕnitých 
stonkách.“43 Byť turistom, to je lístok do siene slávy, je to radosť z voľby, 
ktorá však nesmie nikdy ustáť, lebo vtom prípade okamžite stráca na kvalite, 
„stráca na hodnote svojho kúzla.“44 Postava tohto človeka, tohto moderného 
hrdinu je v slobodnej spoločnosti tá, ktorá sa často čestuje titulom „moderná 
postava“.45 Je to človek, ktorý je pravým pôžitkárom. Je to osoba, ktorá je 
radostným epikurejcom46, ktorá si dokáže vychutnať hedonistický moment 
každej jednej slasti. Turista, to je niekto kto žije preto, aby „vyhľadával doj-
my“47. Od tuláka sa turista líši okrem iného tým, že kým tulák je vyslovene 
odkázaný na to, aby chodil od dverí k dverám (musí cestovať), tak turista 
takýmto spôsobom kočovať nemusí. Všetko, čo turista robí, „činí z vlastnej 
vôle“48, je rozhodnutím na základe rozumu a v medziach slobody, ktorú má 
na rozdiel od tuláka.

Význam slova sloboda v týchto spoločenských stratégiách je síce rovnaký, 
avšak ich kvalita a kvantita nie je plne totožná. Hovorí sa síce, že „sú slobodný 
úplne všetci“49, napriek tomu sa nájdu taký, ktorý o tom pochybujú a právom. 
Obaja sú rovnako slobodný (turista a tulák) vtom, že tak ako aj my sú „slo-
bodný ako činitelia, ktorý konajú než, aby sa konania zdržali, alebo ktorý 

41 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 115.
42 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 47.
43 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 116.
44 Tamže, s. 116.
45 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 50.
46 REMIŠOVÁ, A. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 
2008, s. 155.
47 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 50.
48 Tamže, s. 50.
49 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 40.

sa činností skôr pridŕžajú než, aby konali určitým spôsobom.“50 Sú však aj 
navzájom rozdielny vtom, ktorý z nich je schopnejší v používaní tento slobo-
dy. V období dovoleniek sme v dnešnej dobe všetci spoločne na malý okamih 
turistami vtom, že nám všetko slúži k tomu, aby sme zberali dojmy o ktorých 
potom hovoríme a ktorými sa chválime. Pre nás ako turistu je dočasnosť veľ-
mi dôležitá, pretože nám „poskytuje anonymitu, právo zvoliť si podobu v akej 
sa chcene davu vo vestibule ukázať, oslobodzuje nás od povinnosti zdieľať 
pravdu, ktorú s inými tu a teraz zdieľať nechceme.“51 A tak, kdekoľvek sa 
ocitáme sme tam iba k dočasnému pobytu s tým rozdielom, že tulák sa musí 
prispôsobiť svojmu okoliu, kým v prípade turistu platí opačný proces. 

Každý sme zjednotený v jednej základnej slobode, všetci sme rozdielny  
v tom, ako ju používame, teda ktorý zo zmienených typov slobody, stratégií si 
osvojujeme. Je to „postmoderná realita“52, ktorá nás v našom vnútri často ťaží 
v tomto „konzumnom, globalizujúcom sa a lokalizujúcom svete“53. Vo svete, 
ktorý je ako tento je toho, čo je skutočne voľné a slobodné málo. Rovnako 
málo je aj toho, čo je „ predurčené a ešte menej (toho, čo je) neodvolateľne 
daného“.54 Svet o ktorom tu je reč, je podobný pestro prestretému švédskemu 
stolu, „na ktorom sa nám síce zbiehajú sliny, ale je ich toľko, že ani ti najväčší 
jedáci medzi nami nemajú šancu ochutnať všetky pokrmy“.55 Turisti a tuláci 
sú spolu spoločne spotrebiteľmi, sú rovnako konzumentmi ako ktokoľvek iný, 
avšak tragédia turistov v tomto prípade spočíva vtom, že na rozdiel od tuláka 
stojí pred nimi neľahká úloha, skúška. 

Turista sa musí ako spotrebiteľ, ako konzument rozhodnúť a stanoviť si 
priority, sám stojí pred nepríjemnou „nutnosťou vzdať sa niektorých neprebá-
daných možností a ponechať ich nepreskúmané“56, čo je problém, ktorá tulák 
riešiť nemusí. Tulák v žiadnom prípade nemôže stáť pred tým samým problé-
mom, pokiaľ sa nestane turistom. Nikdy nebude tulák musieť čeliť tomu, že 
by sa stretol nie s nedostatkom, ale prebytkom možností. Tulák to je presne 
taký druh človeka, ktorý sa „domácim klania, turista od domácich poklonu 

50 Tamže, s. 40.
51 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 52.
52 BAUMAN, Z.: Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 119.
53 Tamže, s. 119.
54 BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha:Mladá fronta, 2002, s. 100.
55 Tamže, s. 101.
56 Tamže, s 102.
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očakáva.“57 Riadi sa základnou poučkou kapitalizmu, „turista platí, turista 
vyžaduje“58. Veríme, že motívy správania človeka majú sami čo dočinenia 
s tým, ako on sám poníma svoju vlastnú alebo spoločnú, či celkovú slobodu. 
Za svoje vlastné správanie a konanie sám nesie svoj podiel zodpovednosti, 
povinností a záväzkov. Sme hlboko presvedčený o tom, že každé konanie je 
podporované zdravým rozumom, ktorý je dnes problematické však dokázať. 

Niekedy, keď uvažujeme o slobode a ako ju ponímame môžeme dospieť 
k dojmu, že ide o, „univerzálnu ľudskú vlastnosť“59, alebo tiež o „sociálnu 
skutočnosť“60, čo je však veľmi blízko toho, čo je chápané ako celkom bežné. 
Totiž to, ak sa povie celkom bežné, nemusí nevyhnutne ísť o lexikálny význam 
slova označujúci to, že je niečo nezaujímavé. Mnohokrát sa týmto spôsobom 
označuje druh literatúry, ktorý má slobodu vo svojom názve, či v podnázve 
alebo o nej jednoducho pojednáva. Zvyčajný postup je rekonštrukcia, analý-
za, syntéza, dedukcia, kritická úvaha a pod. Sú to všetko vysvetlenia, ktoré 
existujú ako odborné a filozofické interpretácia alebo výklady toho, čo to je 
sloboda. Tieto knihy majú svoj význam a zmysel, ktorý je v tom, že ich obsah 
je súčasťou nejakej debaty na tému sloboda, ale nie je úplne isté to, či sú samé 
tým, čo sloboda naozaj je. Ich obsah vychádzal z riešenia faktov doby, v ktorej 
sa nejaký autor nachádzal, nikdy však z konkrétnej jedinej nemennej slobody. 

Klady a zápory slobody sú v tom, ako sa žije, praktizuje a ako sa prežíva. 
V tom je rozdiel slobody tuláka a turistu. Obaja majú túžbu po slobode tak, 
ako mám aj ja túžbu po svojej slobode. Taktiež aj každý jeden človek, ktorý 
pochádza z hociktorej kultúry, národa, svetadiela, alebo kúta sveta úplne pri-
rodzene túži a prahne po slobode. Každé jedno náboženstvo v pravom význa-
me slova, nie postmoderný truc-podnik, hlása slobodu. Základom k tomu, aby 
bolo možné túžiť po slobode je prežitie útlaku, čo je „pocit, že sa nemôžeme 
vyhnúť tomu, čo nechceme robiť.“61 Takisto ho možno prirovnať k pocitu, 
kedy „nemôžeme robiť to, čo by sme chceli“62, ani za cenu toho, žeby sme boli 
ochotní sa vystaviť nebezpečenstvu trestu. Zdrojom týchto strastí je niekedy 
spoločnosť sama tak, ako sme to spomenuli na začiatku. Sú to ľudia, s kto-

57 BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 
s. 50.
58 Tamže, s. 50.
59 BAUMAN, Z.: Svodoba. České Budějovice: Argo, 2003, s. 40.
60 Tamže, s. 40.
61 Tamže, s. 64.
62 Tamže.

rými prichádzame dennodenne do kontaktu. Môžu ísť rovnako ako skromné 
skupiny alebo spoločenstvá, ktoré majú svoje pravidlá. Tie časom berieme 
ako zväzujúce obmedzenia našej osobnej slobody, čo je príčinou toho, prečo 
sa z nej časom snažíme vymaniť. Absencia slobody, rovnako ako jej nadmie-
ra, je doprevádzaná neprítomnosťou ideálov a duševnými depresiami, „pocit 
vlastnej nemohúcnosti, nespôsobilosti ku konaniu a obzvlášť k racionálnemu 
konaniu.“63 Spoločne to sú názvy súčasných neskoro moderných duševných 
chorôb alebo neduhov, ktoré sami pramenia v postmodernom ponímaní ľud-
skej slobody.

Záver

Keby sme sa v našom živote usilovali o dokonalú slobodu, potom si ju môže-
me predstaviť ako absolútnu samotu. Avšak práve v týchto tekutých časoch sa 
ukazuje byť dobrou prevenciou také konanie, ktoré samo spočíva v analýze, 
zhodnotení a kritickom prístupe k problému. Aj veľký mysliteľ a filozof ra-
cionalizmu René Descartes povedal, „Dubito ergo cogito, cogito ergo sum“ 
(Pochybujem teda myslím, myslím teda som). Čo sa týka slobody, chcem tým 
povedať iba toľko, že sa musíme naučiť byť zdravo kritický. Naše myslenie 
sa musí odvrátiť od vlastného, často krát nerozvážneho a nekritického pri-
jímania pseuodo-hodnôt, ponúkaných súčasnou postmodernou a konzumnou 
pseudo-kultúrou.
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S U M M A R Y
Freedom in the Zygmunt Bauman’s Thinking: Freedom and Choice in the 

Context of Postmodernism
This article is focused on the understanding Zygmunt Bauman’s freedom of thought; 
and the understanding of freedom and choice in the context of postmodernism from 
Bauman’s works. Bauman defines in his work two insights, two kinds of liberty in 
postmodernism, his tourist and wanderer. Wanderer is the biggest public enemy in 
our company. The tourist is a collector of many kinds of pleasure and impression. For 
tourists everything is customized, everything goes how he wants it have. The tourist 
is a joyful epicurean who does not know the boundaries of freedom. We can see, what 
can happen when there is an absence of freedom. The absence of freedom is the cause 
that is accompanied by the absence of ideals and mental depression, what can be 
a serious problem of postmodern society.
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