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Alexander Ivanovič Gercen – na hraniciach agnosticizmu dejín 

 

Ondrej MARCHEVSKÝ 

 

 Ruská literatúra 19. storočia je pokladaná za výkvet svetovej literárnej tvorby. Tak 

doma v Rusku, ako aj na celom svete, nevynímajúc ani Slovensko sa tejto oblasti venuje 

značná pozornosť tak akademickej ako aj laickej obce. Mená ako Dostojevskij, Puškin či 

Tolstoj sú známe už aj žiakom na základnej škole. Inak to nie je ani s veľkými menami 

ruských dejín tohto obdobia. Mikuláš I., budujúci svoju ríšu tvrdou rukou žandára a cenzora 

je postavou taktiež všeobecne známou. Jeho nasledovník Alexander II., reformujúci „obra na 

hlinených nohách“ rovnako neuniká našej pozornosti. 

 Nepochybne sa zhodneme, že čítaním kníh dokážeme vzkriesiť svety, ktoré sú v nich 

ukryté a na ktorých sa môžeme učiť. Neraz sa stávajú aj našimi svetmi. Avšak pri pokuse 

dozvedieť sa niečo o filozofických názoroch spomínanej proveniencie dostávame sa k 

problému. Samozrejme, že sa dokážeme dopracovať k syntézam dejín filozofie, no problém 

spočíva v aktuálnom bádaní týchto názorov v našom akademickom prostredí.  

  Occasionem scribendi našho príspevku sa stáva pocit nedostatku a z neho plynúca 

potreba spropagovať ruskú filozofickú myseľ aspoň takýmto počinom. 

 K dátumu 7. júl 2008 sme zmapovali oficiálne internetové stránky všetkých 

filozofických a humanitných fakúlt na Slovensku. Taktiež sme svoju pozornosť venovali 

činnosti Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Sledovali sme predovšetkým 

množstvo kurzov ponúkaných študentom, ktoré by sa venovali otázkam ruskej filozofie. S 

poľutovaním sme museli konštatovať, že okrem jednej výnimky, sa táto oblasť filozofie javí 

byť neatraktívnou. Spomínanou výnimkou je Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v 

Trnave, kde je pre študentov filozofie v ponuke kurz pod názvom Personalizmus v ruskej 

filozofii. Je taktiež pozoruhodné, pri pohľade na výkaz vedeckej činnosti Slovenskej akadémie 

vied, že dokonca ani tu, na Filozofickom ústave a nielen na ňom, takejto problematike nie je 

venovaná pozornosť.  

 Pri mapovaní sme rovnako neobišli ani dva hlavné recenzované odborné periodiká v 

oblasti filozofie – slovenskú Filozofiu a český Filosofický časopis. Preštudovali sme ich 

obsahové zameranie v období od roku 1990 až do dnešných dní. Výsledky sú rovnako 

prekvapujúce, ba pre nás až zarážajúce. Celkovo je na tom lepšie Filozofia. Na jej stránkach 

nachádzame okrem recenzií približne dve desiatky štúdií venovaných ruskej filozofii v 



 271

najširšom zmysle slova. Avšak, čo sa týka národníctva, nedopracovali sme sa ani k jednej 

zmienke. Ak môžeme konštatovať v prípade Filozofie v danom období dve desiatky 

vedeckých štúdií, tak v prípade Filosofického časopisu sa nestretneme vôbec ani len s 

úmerným počtom zmienok týkajúcich sa ruského filozofického dedičstva. Na stránkach tohto 

periodika nám dokonca na výpočet zmienok stačili prsty dvoch rúk. Z tohto počtu ešte 

približne osemdesiat percent tvorili recenzie kníh jednak ruských filozofov ako aj tých, ktoré 

sa o ruskej filozofii, respektíve filozofoch, vyjadrujú.  

V prípade Alexandra Ivanoviča Gercena (Александр Иванович Герцен) bude v nami 

osnovanom texte predchádzať rekonštrukcii historiozofických názorov oboznámenie so 

životom tohto mysliteľa, filozofa, spisovateľa a publicistu. Pri skúmaní jeho historiozofického 

dedičstva sme sa opierali o korešpondenciu, respektíve o množstvo epištolárnych cyklov. 

Taktiež o rad prác, ktoré Gercen publikoval na stránkach súdobých časopisov. Interpretačnú 

bázu nachádzame v prostredí ruskej školy filozofie dejín, ako aj v škole poľskej. Práce 

poľskej proveniencie sa u nás nachádzajú vzhľadom na fakt, že toto akademické prostredie 

vykazuje mimoriadny záujem v skúmaní ruskej filozofie. To aj v užších tematických 

rámcoch, ako je napr. filozofia dejín.  

 Alexander Ivanovič Gercen sa narodil 25. marca roku 1812 v inváziou Napoleona 

zmietanej Moskve, ako nemanželský syn ruského gardového kapitána vo výslužbe a 

zámožného statkára z bočnej línie Romanovovcov Ivana Alexejeviča Jakovleva a Luisi 

Haagovej, pochádzajúcej zo stuttgardskej rodiny. Priezvisko Gercen (od nemeckého slova das 

Herz - srdce), vybrané Ivanom Alexejevičom pre syna, obsahovalo, ako to uvádza Česnokov: 

„narážku na srdečný charakter tohto zväzku“ (Česnokov, 1952, s. 42).  

 V danej biografickej črte si dovolíme uviesť periodicky usporiadaný sled dôležitých 

období a udalostí v Gercenovom živote. V kľúčovej miere sa opierame o medzníky stanovené 

už spomínaným Česnokovom. Berieme však do úvahy aj názory iných biografov Gercena. 

(napr. Elsberga, Černého, Losského či Volodina).  

 Česnokov uvádza ako prvé, obdobie ohraničené narodením Gercena po rok 1833, kedy 

Gercen končí štúdium na Moskovskej univerzite.  

 Gercen dostal výborné domáce vzdelanie. Jeho učiteľmi boli Francúz Boucheau 

(pamätník Francúzskej revolúcie) a študent medicíny Protopopov. Gercen už ako mladý 

chlapec ovládal francúzsky a nemecký jazyk.  

 Je to obdobie rastúceho vplyvu titana ruskej literatúry A. S. Puškina, ale aj Rylejeva, 

Gribojedova či Radiščeva. Spoza hraníc, konkrétne z nemeckého prostredia ku Gercenovi 

prehovárajú slová, myšlienky a verše ďalšieho titana – J. W. Goetheho. Goethe bude Gercena 
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sprevádzať celým jeho intelektuálnym i súkromným životom. V prvom zmysle predstavuje 

Goethe neustálu výzvu a rad otázok s ktorými cíti Gercen potrebu zaoberať sa. Po druhé 

mladý Gercen sa cíti byť podobný hrdinom diel Johanna Wolfganga. Celým životom, od 

mladých čias, ho sprevádzajú ešte dva významné podnety. 14. december 1825 a neúspešné, 

potlačené povstanie dekabristov. Pre Gercena to znamená aj potlačenie autority a vzoru jeho 

mladých rokov, potlačenie dekabristu, intelektuála Bestuževa.  

 Druhý nevyčerpateľný podnet Gercenovho života, od rannej mladosti až po smrť, je 

stelesnený v postave, osobnosti Nikolaja Platonoviča Ogarjova. S ním sa stretáva po 

decembrových udalostiach roku 1825 aby spolu prisahali na sklonku dňa nad Moskvou 

pomstiť popravených dekabristov. 1  

 Považujeme za potrebné zdôrazniť taktiež vplyv Gercenovho bratranca Alexeja 

Alexandroviča Jakovleva, ktorého Gercen nazýval „Chemik“. Ten mladému Gercenovi 

predstavil (a to náležite pútavo), obraz vedeckých poznatkov tej doby. To vzbudzuje u 

mladého Gercena taký záujem, že v roku 1829 sa stáva riadnym študentom fyzikálno – 

matematickej fakulty Moskovskej univerzity.  

 Ladislav Černý o tomto období v živote Gercena píše: „Štúdium v Moskve znamenalo 

nielen intenzívne štúdium Schellinga, obdiv k Hegelovi, hraničiaci až s nekritickosťou, lásku 

k Schillerovi a pochopiteľne neustálu snahu žiť ako Goetheovi hrdinovia“ (Černý, 1971, s. 

140-141). 

 Počas univerzitného štúdia Gercen, spolu s Ogarjovom, osnujú a vedú jeden z 

najvplyvnejších krúžkov vtedajšej Moskvy.  

 Je potrebné taktiež uviesť, že hoci sa Gercen nikdy nestal prírodovedcom, tu môžeme 

hľadať zdroj otázok a podnetov, s ktorými sa bude snažiť vysporiadať vo svojich 

filozofických úvahách a skúmaniach.  

 Štúdium na Moskovskej univerzite končí Gercen prácou Аналитическое изложение 

солнечной системы Коперника2. Získava tak titul kandidáta fyzikálno – matematických 

vied. 

  Gercenovou službou v moskovskej dvorskej kancelárii sa začína ďalšia fáza jeho 

života. Česnokov ju ohraničuje rokmi 1834-1839. 

                                                 
1  Stalo sa tak na vyvýšenine na pravom brehu rieky Moskvy, zdvíhajúcej sa nad mestom Moskva z 
juhozápadu. Rusky Воробьёвы горы, neskôr hovoríme o Горах Ленинских.  
2  Analytický výklad Koperníkovej slnečnej sústavy.  
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 Práca Gercena neuspokojuje. Svoj potenciál rozvíja intenzívnym štúdiom dejín. Rodí 

sa u neho myšlienka vydávať časopis, ktorý by mal skúmať ľudstvo vo všetkých fázach jeho 

vývoja.  

Jeho plánom nebolo dané vyplniť sa. Jedno zo stretnutí s univerzitnými priateľmi, na 

ktorom otvorene deklarovali svoj nesúhlas s postupom cárskeho dvora, pieseň s proticárskymi 

narážkami viedli k zatknutiu Gercena a jeho priateľov. Stalo sa tak v roku 1834. Gercen 

prebýva čas vo väzení. Po vynesení rozsudku v roku 1835 sa stáva vyhnancom v 

severovýchodných európskych oblastiach Ruska. Nastáva obdobie vnútornej osamelosti. U 

pôvodne ateistického Gercena sledujeme potrebu duchovnej útechy. Tá vyúsťuje až do 

mysticizmu. O veľkej záľube v kresťansko – mystickej literatúre píše obsažnejšie Volodin 

(1985, s. 29, vl. preklad). Za človeka, ktorý v tejto potrebe, či záľube Gercena motivuje 

označuje Volodin hlboko veriaceho architekta Witberga. Gercen sa s ním stretáva počas 

vyhnanstva vo Viatke. Nemalý vplyv pripisuje Volodin aj korešpondencii Gercena s jeho, 

vtedy ešte len, snúbenicou Natáliou Alexandrovnou Zacharjinovou. Vo vyhnanstve sa 

následne Alexander Gercen s Natáliou Zacharjinovou aj oženil.  

Vo vyhnanstve ho stretáva aj Filozofický list3 Petra J. Čaadajeva opublikovaný na 

stránkach moskovkého časopisu Teleskom , ktorý vychádzal pod redakčným vedením 

profesora Nadeždina. Gercen po prečítaní označí list za „výstrel uprostred noci, po ktorom už 

nemožno zaspať“. Toto hodnotenie, z Gercenových Pamätí a dúm, nie je však konečným.  

Obdobie Česnokovom vymedzené rokmi 1840-1847, je obdobím Gercena ako 

revolučného demokrata a ateistu. Gercenovi je povolené vrátiť sa späť do Moskvy. Moskva je 

však pre neho miestom, kde sa po príchode z vyhnanstva cíti byť nepochopený. Rozhodne sa 

preto Moskvu opustiť a v marci 1840 prichádza do Petrohradu. Kvôli kritike miestnej 

brachiálnej moci musí Petrohrad opustiť a po krátkom pobyte v Novgorode sa v júni 1842 

opäť dostáva do Moskvy. Ostáva tu päť rokov. 

Tentoraz Moskva predstavuje kategoricky odlišné prostredie. Tak Česnokov, ako aj 

Volodin hodnotia spomínanú „päťročnicu“ za mimoriadne plodné obdobie. To aj napriek sile 

cárskej cenzúry a s ňou spojenou veľmi malou možnosťou publikovať výsledky svojej práce. 

                                                 
3  Ide o list napísaný bývalým gardovým dôstojníkom Petrom J. Čaadajevom. Niektorými historikmi idei 
je považovaný za prvú filozofickú prácu. Čaadajev svojim listom otvára pandorinu skrinku „prekliatych otázok“ 
ruskej mysle. Pýta sa, s negatívnym poukazovaním, na identitu Ruska. Čím je Rusko? Má vôbec dejiny, svoje 
dejiny?, Čo vôbec dalo Rusko svetu?, Čím mu bolo nápomocné? A môže Rusko vôbec dať niečo svetu pre 
budúcnosť?. Na tle týchto otázok Čaadajev formuluje svoju koncepciu filozofie dejín a svojim vzťahom k 
Západu osnuje „rozkol“ v dejinách ruskej filozofie na okcidentalistov- západníkov a slovianofilov. Po vidaní 
Filozofického listu bol Čaadajev vyhlásený za blázna a bol pod stálym lekárskym a policajným drobnohľadom 
vo svojom domácom prostredí. Teleskop bol okamžite zakázaný, zatvorený a profesor Nadeždin, ako jeho 
šéfredaktor, odsúdený na sibírske vyhnanstvo. Vo vyhnanstve Nadeždin zomiera.  
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Aj v tomto momente môžeme hľadať argument, pre tak dominujúcu, epištolárnu formu 

prejavu Gercenových myšlienok. 

Už v roku 1846 Gercen žiada pre seba a svoju rodinu vystavenie cestovného pasu pre 

možnosť odcestovať do zahraničia. Prosbe bolo vyhovené. 31. januára 1847, oficiálne z 

dôvodu liečenia v Nemecku a Taliansku, opúšťa aj s rodinou Rusko. Hoci nie s prvotným 

zámerom, Gercen opúšťa takto Rusko navždy. Odchodom Gercena z Ruska sa otvára aj 

posledná, Česnokovom vyznačená perióda v živote Gercena.  

Za hranice, konkrétne do Paríža, odchádza Gercen v hľadaní stelesneného ideálu, 

ktorým bol Západ. Odchádza ako demokrat, revolucionár a socialista, ktorý však cíti utrpenie 

a svoju väzbu s ruským národom.  

Revolučné udalosti Gercena zastihli v Taliansku. Okamžite cestuje do Paríža a 

následne je nútený usadiť sa s rodinou vo Švajčiarsku.  

Tu prežíva svoje najťažšie obdobie. Je sklamaný a plný otáznikov z priebehu a rezultátov 

revolučných udalostí rokov 1848-1849. Česnokov, Elsberg i Volodin rok 1848 označujú v 

spojení s Gercenom ako „педагогический год“ 4 . V súvislosti s tým sa žiada uviesť 

hodnotenie Ladislava Černého, ktorý vplyv revolučných a porevolučných udalostí na Gercena 

hodnotí ako: „koniec Gercenovho idealizmu“ (Černý, 1971, s. 151). Gercena postihuje aj sled 

rodinných a súkromných nešťastí. V jeseni roku 1851 pri lodnom nešťastí zomiera utopením 

Gercenov hluchonemý syn Nikolaj a aj Gercenova matka. Osobný život mu komplikuje 

milostný pomer Gercenovej manželky s nemeckým básnikom v emigrácii Herweghom. V 

mája 1852 manželka Gercena zomiera. 

Po takýchto udalostiach sa Gercen rozhodol opustiť Švajčiarsko a usídlil sa v 

Anglicku. Konkrétne v Londýne. Tu sa mu konečne podarilo naplniť svoju dlhoročnú túžbu 

vydávať prvý necenzurovaný ruský časopis. Hoci vydávaný v zahraničí. Píše sa rok 1855, 

kedy sa objavuje prvý výtlačok časopisu Poliarnaja zvezda5.  

Rok 1856 je rokom, kedy do Londýna prichádza Gercenov najbližší spolupracovník 

Nikolaj Platonovič Ogarjov. Spolu s Gercenom od roku 1857 do roku 1867 vydávajú časopis 

Кolokol6.  

                                                 
4  „pedagogický rok“. Gercenov vzťah k Západu sa pod vplyvom tohto roka mení. Odkrývajú sa mu nové 
perspektívy a iné obzory sa definitívne a nenávratne ponárajú do zabudnutia. „Európa musí zomrieť“, píše 
Gercen. Úloha sveta by mala prejsť na druhý národ. Na roľnícke Rusko. Stotožňujeme sa s Losským, Volodinom 
i Česnokovom, podľa ktorých práve tu môžeme hľadať priestor formovania sa „ruského socializmu“ u Gercena.  
5  Polárna hviezda 
6  Zvon.  
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15. januára 1870 sa Gercen zúčastnil na tábore v Paríži, ktorý bol zorganizovaný na 

protest proti zavraždeniu francúzskeho žurnalistu Noirého. Tu Gercen onemocnel a na 

následku ochorenia 21. januára 1870 zomrel.  

 Po uvedenej biografickej črte Gercenovho života budeme kontinuovať snahou 

zrekonštruovať historiozofické názory a kontextuálne rámce tohto predstaviteľa rannej fázy 

národníctva a jedného z jej osnovateľov.  

 Predstavíme a zhodnotíme v kontexte filozofie dejín Gercena, v prvom rade jeho 

názory či lepšie povedané charakteristiky dejín. Ako druhú osobitú rovinu rozpracujeme 

filozofické názory na dejinný proces.  

V súvislosti s tým chceme opäť vyjadriť nasledujúce. Skúmanie a hľadanie súvislostí, 

v danom kontextuálnom rámci, sme venovali pozornosť vo všetkých nami dostupných 

prameňoch. Ide predovšetkým o početnú korešpondenciu, či epištolárne cykly a taktiež 

jednotlivé state publikované na stránkach časopisov ako Otečestvennyje zapisky, Poliarnaja 

zvezda či Кolokol.  

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, žiada sa spolu s Vasiliom V. 

Zenkovským konštatovať: „Aj u Gercena, ako aj u iných mysliteľov tohto obdobia, sa 

množstvo najhodnotnejších materiálov nachádzame v jeho korešpondencii“ (Зенковский, č. 

II, h. VI, o. 1, vl. preklad).  

Takýmto našim vstupným tvrdením k daným reflexiám je tvrdenie: Otázky 

spoločenského diania, dejinnej aktivity, úlohy a miesta človeka, národa či prírody, sú 

signifikantné v celom Gercenovom dedičstve.  

Uvedené otázky reprezentujú „prekliate problémy“ celkovo ruskej filozofie a Gercena, ako 

jedného z jej velikánov, nijako nešetria. 

Aj preto, budeme viesť obidva zásadné, nami identifikované časti (charakter dejín, 

charakter dejinného procesu) chronologicky v tvorbe Gercena. Aby sme odkryli metamorfózy 

a ustálené pozície v Gercenových filozofických úvahách na dané témy.  

V rovine vyjadrenia a priamej formulácie charakteristiky dejín nachádzame miesta, 

kde Gercen v podobe definícií referuje o dejinách. Respektíve odpovedá na otázku Čo sú 

dejiny? 

Prvú a zároveň najrozsiahlejšiu nachádzame v epištolárnom cykle Listy o štúdiu prírody 

(Pisma ob izučenii prirody), konkrétne v druhom liste Veda a príroda- fenomenológia mysle 

(Nauka i priroda- fenomenologia myšlenija) z roku 1845. 
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 Gercen píše: „Dejiny myslenia sú pokračovaním dejín prírody: ani ľudstvo, ani prírodu nie je 

možné chápať mimo rámec historického rozvoja. Rozdiel týchto dejín spočíva v tom, že 

príroda si nič nepamätá, pre ňu minulosť neexistuje, naopak človek v sebe nosí všetko svoje 

minulé [...]. Dejiny spájajú prírodu s logikou: bez nej sa delia; rozum prírody je iba v jej 

existencii, zasa existencia logiky iba v rozume, ani prírodu ani logiku nesužujú, nerozrúšajú 

ich pochybnosťami, netrápi ich žiadne protirečenie; jedna sa k ním nedostala, druhá ich 

zobrala do seba- v tom je ich protichodná prázdnota [...]. História je epopeja prechodu od 

jednej k druhej, plnej strastí, drámy; v nej sa bezprostredne stáva vedomým a večná 

myšlienka sa vrhá v dobové bytie; jej nositeľom nie sú večné kategórie, ani abstraktné normy, 

ako v logike, ani nie tiež pokorný sluhovia, ako súčasné dielo, ale indivíduum, stelesňujúce v 

sebe tie večné normy a bojujúce proti osudu, ticho vládnucemu nad prírodou [...]. História- 

vrodený boj, vznešený pochod od egyptského plienenia po zasnúbenú zem; v logike je 

víťazstvo jasné, ona pozná svoju moc, svoju nezdolateľnosť, v histórii- nie, a preto jasavá 

hymna radosti znie, keď sa pred hromadami ľudstva rozostúpi Červené more a ono topí 

chatrné a nesprávne snahy faraóna. Logika- rozumne, história- ľudsky“ (Герцен, 1985, s. 

252-253, vl. preklad). 

  

V roku 1851 v liste Ruský národ a socializmus (Russkij narod i socializm) Gercen píše: 

„Dejiny- progresívne pokračovanie zvieracieho rozvoja. Nespadá pod etické kategórie, 

utvorené našou individuálnou svojvôľou (...) je to aktívna a progresívna časť ľudstva“ 

(Герцен, 1986, s. 163, vl. preklad).  

S ďalšou charakteristikou sa stretávame až v čase, keď sa Gercen nachádza v Londýne a spolu 

s Ogarjovom vydávajú svoj „Zvon“. V ďalšom z epištolárnych cyklov, v cykle Konce a 

začiatky (Koncy i načala) v liste šiestom z roku 1863 uvádza:  

 

„História nám v samotnej podstate predstavuje uchopenie, usadenú formáciu, ktorá v svojej 

pamäti uchováva hlavné fázy rozvoja a ich prepady. Niektoré časti ľudského rodu dosiahli 

náležité formy a zvíťazili, ak je to tak možné povedať, nad históriou; druhé ju zasa v boji a 

zmietané plameňmi tvoria; tretie zasa, ako nedávno vysušené dno mora, sú pripravené pre 

všetky semená, pre každý osev a pre každého dajú k dispozícii nevyčerpateľnú, výdatnú 

pôdu“ (Герцен, 1986, s. 386, vl. preklad). 

  

Časový odstup medzi nasledujúcou charakteristikou tento krát predstavuje dva roky. 

Teda v roku 1865 opäť na stránkach časopisu Кolokol v ďalšom z epištolárnych cyklov Listy 
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cestovateľovi (Pisma k putešestvenniku) v liste piatom, Gercen píše: „Vo všeobecnosti sú 

ľudské výtvory krásne en gros7. História je ako Alpy- zďaleka krása, zblízka šedé kamene, 

špinavý sneh, trhliny a ešte všetky tie hlbiny cesty, a pritom hlúpej, ťažkej cesty časov“ 

(Герцен, 1986, s. 462).  

Posledná nami lokalizovaná charakteristika, uverejnená v Кolokole v roku 1866 má 

zvláštny charakter. Nachádzame v nej dve línie. Jedna predstavuje akoby záver, či konečné 

stanovisko Gercena a druhá, by mohla byť vnímaná ako jej doplnenie. Myslíme si, že by sa 

mohla hodiť aj na úplný začiatok takýchto úvah vôbec. Odlišná je aj forma. Nenachádzame ju 

v rámci jedného z početných epištolárnych cyklov. Ide o stať s názvom Poriadok triumfuje 

(Poriadok toržestvujet), kde stojí napísané: 

 

 „Človek sa líši od zvierat dejinami: ich charakter, na rozdiel od rozvoju živočíchov pozostáva 

z následnosti, viac či menej, cieľavedomých snažení, z formovania svojho života, z rodového 

zdokonalenia inštinktu, rozumového chápania pri pomoci pamäte [...] Začiatok dejín- 

vzdorovitosť indivídua, [...] snaha postaviť sa na svoje nohy a nemožnosť udržať sa na nich“ 

(Герцен, 1986, s. 485, vl. preklad). 

  

Vzhľadom na danú bázu primárnej literatúry nedokážeme vytvoriť a formulovať 

jednoznačný rezultát. Niektoré hodnotenia si však urobiť dovolíme. Okrem tretej z uvedených 

charakteristík dejín, kde je história poňatá ako uzavretá formácia, sa u všetkých stretávame s 

dejinami, či históriou ako s procesom, „cestou časov“, „epopejou“. Proces zaznamenáva 

premeny, úpravy a prispôsobenia. Spomínanú tretiu z uvedených charakteristík vnímame ako 

vývinovú premenu, jednu z úprav v práci Gercena. Vznikla pri opätovnom hľadaní a bádaní v 

„prekliatych problémoch“. Charakteristiky sa pre nás, sami osebe, javia ako magnum 

ignotum8. Menovite s otáznikom ostávajú pojmy ako logika a jej spojenie s prírodou, spojenie 

prírody a ľudstva, pamäť dejín či „hlúposť ťažkej cesty časov“.  

Tieto otázniky by sme chceli, v prevažnej miere problematizovať počas druhej časti skúmaní 

historiozofických úvah Gercena. Charakteristike dejiného procesu, či „gnozeológii dejinného 

procesu“.  

Aj naďalej uchovávame, už deklarovaný, chronologický model v skúmaní. S danou 

problematikou je spojená aj nasledujúca myšlienka Gercena z roku 1842: „Formalizmus 

zabíja živých jednotlivcov pre potreby prechodných, abstraktných všeobecností“ (Герцен, 

                                                 
7  vo všeobecných rysoch 
8  veľké nepoznané (lat.) 
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1985, s. 164, vl. preklad). Následne o rok narážame na nasledujúce tvrdenie: „Plne si 

uvedomujúc minulé, si môžeme ujasniť súčasné; hlbšie sa ponárajúc do zmyslu minulého- 

objasňujeme zmysel budúceho, hľadiac späť- stúpame vpred; nakoniec je aj preto užitočné 

oprášiť starinu, aby sme pochopili, koľko jej spráchnivelo a koľko sa uchovalo na kostiach“ 

(Герцен, 1985, s. 98, vl. preklad).  

Uvedenými dvoma zjavne protichodnými argumentačnými líniami z pera jedného 

autora sa nám otvára, v rámci širokospektrálnych tendencií Gercenovho filozofického záujmu, 

filozofické reflektovanie dejinného procesu a otázky jeho poznateľnosti, predpovedateľnosti a 

účelnosti pre ľudstvo.  

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime odkryť, v chronologickom slede myšlienok, 

Gercenovu epopeju, či drámu v boji s takýmito „prekliatymi otázkami“. Odkryť jeho 

myšlienkový boj. 

Zo spomínaného roka 1843 pochádza aj nasledovné: „Každý krok v dejinách, 

absorbujúci a osvojujúci si celého ducha svojej doby, má svoju úplnosť- jedným slovom 

jednotlivca, kypiaceho životom. [...] každá fáza dejinného rozvoja mala sama v sebe cieľ, 

dôsledok a vyplnenie“ (Герцен, 1985, s. 151-152, vl. preklad).  

V roku 1845, v už spomínanej práci, presnejšie povedané v liste Veda a príroda- 

fenomenológia mysle (Nauka i priroda- fenomenologia myšlenija) píše: 

 

 „Historické myslenie- rodová aktivita človeka, živá a skutočná náuka, to celosvetové 

myslenie, ktoré samo prešlo celú morfológiu prírody a pomaly sa podnieslo k uvedomeniu si 

svojej samozákonodarnosti. [...] Nič nemôže byť chybnejšie, ako odvrhovať minulé, ktoré 

slúži pre dosiahnutie prítomného, je to ako keby tento rozvoj- vonkajšie pódium, bolo obraté 

o všetku vnútornú hodnotu“ (Герцен, 1985, s. 252-253, vl. preklad).  

 

V tomto roku taktiež píše: „Mňa neprestajne vlečie život- fyziológia a história- jediné 

konkrétne vlastníctvo vedy; no iba kvôli ich plnej čulosti by mala fyziológia hľadať svoje 

počiatky v živote a história v filozofii“ (Герцен, 1985, s. 432, vl. preklad).  

V roku 1847 v Ríme sa stretávame zasa s takýmito tvrdeniami: 

 

 „Budúcnosť nie je stanovená, vytvára ju súhrn tisícov nevyhnutných i náhodných podmienok 

a tiež ľudská vôľa, ktorá dodáva neočakávané dramatické rozuzlenie a coupe de théatre9. 

                                                 
9  divadelné efekty (fr.) 



 279

Dejiny sa improvizujú, zriedkakedy sa opakujú; využívajú každú náhodu, klopú na tisíce 

dverí zároveň; ktoré z nich sa otvoria- kto môže vedieť?“ (Gercen, 1971, s. 28). Prvého 

decembra roku 1848, už v Paríži, sa k danej problematike vyjadruje nasledovne: „[...] zákony 

dejinného vývoja nie sú v rozpore so zákonmi logiky, ale ich cesty sa nezhodujú s cestami 

myšlienky, tak ako sa nič v prírode nezhoduje s abstraktnými normami, vytvorenými čistým 

rozumom“ (Gercen, 1971, s. 61). 

 V ďalšom hľadaní k nastolenému problému nachádzame rozpracovanejšie 

konštatovanie Gercena až v roku 1856, kde na stránkach časopisu Poliarnaja zvezda referuje: 

 

 „Iróniou sa ukazuje rozhorčenie, že logická pravda nie je tým istým ako pravda historická, že 

nad dialektickým rozvojom má svoj vášnivý i náhodný rozvoj, že nad jej rozum sa vypína jaj 

román. [...] Postačujúco sme sa divili abstraktnej učenosti prírody a historického rozvoja; je 

časť uvedomiť si, že v prírode a histórii je veľa náhody, hlúposti, nezdaru, zmätku. Rozum, 

myšlienka na konci- to je záver; všetko sa začína od tuposti novorodenca; možnosť a snaha 

zostať v ňom, no predtým ako dôjde k rozvoju a uvedomeniu, podrobuje sa množstvu 

vonkajších a vnútorných vplyvov, odklonení a zastávok. [...] Vo všeobecnosti v prírode, v 

histórii a v živote poznáme len úspechy, iba teraz začneme cítiť, že všetko nie je tak krásne 

usporiadané ako sa nám zdalo, pretože my sami sme nepodarok, prehraná karta“ (Герцен, 

1986, s. 259-260, vl. preklad).  

 

 Коlokol, rok 1859: „Tiaž zvykov spomaľuje rozvoj: vlastný rozvoj, ktorý pozostáva zo 

smerovania od všedného k lepšiemu. Celá história pozostáva z tohto boja, a ak veľká časť 

ľudstva nemá históriu, to preto, že jej život je úplne podriadený zvykom“ (Герцен, 1986, s. 

275, vl. preklad).  

 V podobnom duchu v roku 1862 Gercen, taktiež na stránkach „Zvona“, symbolicky 

prezentuje: „Paríž a Londýn zatvárajú časť svetovej histórie“ (Гeрцен, 1986, s. 373, vl. 

preklad).  

 Na sklonku svojho života, v roku 1870, sa v prvom liste Starému priateľovi (K 

staromu tovarišu), napísanom v Ženeve odohrá sumarizujúca roztržka. Bude v sebe 

obsahovať obidva existujúce pozície vo svojom obsahu. V úvode listu konštatuje: „Pomalosť, 

protirečivosť dejinného diania nás besní a hrdúsi, je pre nás neznesiteľná a mnohí z nás, 

spreneverujúci sa vlastnému rozumu, sa trápia a trápia druhých“ (s. 531-532, vl. preklad). 

Následne sa z pod jeho pera rodí: „Ekonomický prevrat má nesmiernu prednosť pred 
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všetkými náboženskými a politickými revolúciami- v triezvosti svojich základov“ (s. 533, vl. 

preklad ).  

 Ako posledné si môžeme všimnúť : „Vo svete historického rozvoja to nie je také 

ľahké. Procesy spoločenského rastu sú plne odklonov a vybočení, [...], je s nimi potrebné 

počítať. Zoznamom negácií, vydaných v akomsi výnose neurobíme nič, okrem chaosu“ (s. 

534, vl. preklad).  

 Po tomto slede chronologicky usporiadaného historiozofického uvažovania sa nám 

opäť žiada referovať o rezultáte. Aký záver môžeme prisúdiť tejto Gercenovej epopeji? 

Hodnotíme to ako celoživotnú odpoveď, ktorá permanentne lavíruje na hrane agnosticizmu- 

relativizmu a potreby nájsť to, čo môžeme poznať v dejinnom procese. Poznať to, na základe 

čoho by bolo možné určiť pravidlá, kritéria pre hodnotenia i chod dejinného procesu 

samotného.  

 Medzi historikmi idei nachádzame taktiež lavírovanie hodnotenia tohto spektra 

filozofického záujmu Gercena. Walicki píše: „Naturalistická koncepcia zákonov rozvoja- bolo 

to vo svetonázore Gercena čosi úplne nové, predtým sa totiž búril proti historickému 

determinizmu, ktorý nútil národy kráčať vopred vytýčenou cestou“ (Walicki, 2005, s. 261, vl. 

preklad). Poľský profesor ešte dodáva: „Nová vízia budúcnosti potiahla so sebou 

charakteristickú zmenu názorov na filozofiu dejín: oslabenie voluntarizmu, akcentovanie 

nevyhnutnosti a vnútornej pravidelnosti historických procesov“ (Walicki, 2005, s. 267, vl. 

preklad).  

 Zaujímavé stanovisko nachádzame v spoločnej štúdii Ščipanova a Iovčuka: „Dejinný 

proces spoločenského života, je podľa Gercena preplnený protirečivosťou, bojom medzi 

protichodnými základmi, ktoré sú dané v samotnej spoločnosti a predstavujú podmienky pre 

jej rozvoj a progres“ (Щипанов-Иовчук, 1952, s. 213, vl. preklad).  

 Vasilij V. Zenkovskij rezultát Gercenových historiozofických skúmani a úvah 

charakterizuje ako „алогизм в истории“10. Podľa Zenkovského je prejavom „krízy sekulárnej 

ideológie“ (Зенковский, č. II, h. VI, o. 6, vl. preklad).  

 Česnokov pridáva do plejády hodnotení svoj postreh: „Gercen v podstate neprekonáva 

idealistické chápanie dejín, pretože nedochádza k odhaleniu skutočného základu, ktorý určuje 

vývoj ideológie vôbec a filozofie vôbec“ (Česnokov, 1952, s. 205).  

 Uvedené hodnotenia nás len upevňujú v našom presvedčení o permanentnom stave 

neistoty Gercena. Vidíme, že dané lavírovanie je spojené s myslením, tvorbou i interpretáciou 

                                                 
10  dejinný alogizmus, nelogickosť dejín. (rus.) 
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Gercena stále. Pokusy interpretovať a kriticky, s vytýčením záveru, hodnotiť Gercenovú 

filozofiu dejín, kopírujú jednotlivé etapy Gercenovho dobového lavírovania. Vzhľadom na 

epopeju tvorenú pramenným textom dokážeme však čiastočne prijať a akceptovať dané 

hodnotenia. To však iba na úrovni hodnotení jednotlivých častí, etáp či osobitých tendencií v 

celom procese Gercenových bádaní na poli filozofie dejín. Bádaní a riešení „prekliatych 

otázok (problémov)“.  

 Stretávame totiž neprestajný boj neistoty s istotu, presvedčení i pochybností. Tie sú 

stále živé. Nedokážeme teda utvoriť jednoznačnú konklúziu. Možno to je vec zlého prístupu k 

spracovaniu pramenného textu, alebo v rovine filozofických reflexií filozofických názorov na 

dejiny Gercena to ani nie je možné?  

Situácia Gercena u nás ako skúmajúceho skôr vyvoláva potrebu pozrieť a vôbec principiálne 

nazerať na toto filozofické dedičstvo bez potreby syntetického záveru. Ním by sme sa 

pripojili len k jednému z táborov, ktorý záver formulujú na základe jednej z tendencií 

filozofie dejín u Gercena.  

Tento svoj postoj formulujeme nachádzajúc oporu v tendencii, ktorú v spojení s 

Gercenom zaznamenávajú viacerí historici idey. Mohli by sme ju pomenovať ako 

„nerozhodnosť“11. Teda nami pomenované lavírovanie.  

Walicki, hoci k filozofii dejín Gercena formuloval svoje stanovisko jednoznačne, k 

polemike o danom probléme, či fenoméne v jeho veľdiele Zarys myśli rosyjskiej od 

oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego nachádzame nasledovné: „V období 

emigrácie bol Gercen veľmi ponorený do politických aktivít aby mohol usporiadať a 

systematizovať svoje teoretické názory“ (Walicki, 2005, s. 261, vl. preklad).  

Isaiah Berlin pôvod problematizovaného vzťahu identifikuje takto: „Ako veľa 

mladých ľudí z aristokratických rodín bol naučený hrať príliš veľa úloh, všímať si príliš veľa 

aspektov života aj konkrétnych situácií, na to aby bol schopný koncentrovať sa na ľubovoľné 

aktivity, či vybraný cieľ“ (Berlin, 2003, s. 194, vl. preklad).  

V súvislosti s hore uvedenými hodnoteniami Walického a Berlina sa žiada uviesť aj 

stanovisko Vasilija Zenkovskeho: „Venujúc sa analýze filozofických názorov Gercena, si 

hneď všimneme, že on sám nikdy systematicky neupravil svoje názory“. (Зенковский, č. II, 

h. VI, o. 3, vl. preklad).  

Nachádzajúc podporu aj v týchto hodnoteniach, dovolíme si v Gercenovom 

filozofickom pnutí hľadať cestu. Presnejšie povedané jednu z ciest. Gercen otvára jednu z 

                                                 
11  Týmto slovom pozíciu Gercena označuje napríklad jeho kritik Nikolaj Gavrilovič Černyševskij.  
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jedinečných a originálnych ciest, s akou sa filozof môže k problému postaviť. Z nášho uhla 

pohľadu, nejde o slabosť, či diletantizmus. Gercenové filozofické reflexie dejín vnímame ako 

iný, alternatívny prístup v tejto oblasti filozofie. Prístup, na hodnotenie ktorého sa západné 

metodologické rámce zdajú byť nedostatočné, neúplné. V danom kontexte pre nás získava, 

značne sprofanovaný a všeobecne známy výrok Fjodora Ivanoviča Tutčeva „Умом Россию 

не понять“12, zásadné iný význam. Nie je to výsmech! Dovolili by sme si dokonca považovať 

ho za myšlienku, či dokonca podnet onoho iného prístupu k prácam rozpracovanej 

proveniencie. Možno preto ani my nie sme schopní zhodnotiť toto filozofické dedičstvo. To aj 

napriek tomu, že sa to od povahy práce, ktorej sme autorom, priam žiada. 

Takéto úvahy, výhrady a konklúzie sa však bezprostredne konfrontujú ešte s jednou 

líniou skúmaní dedičstva Gercena. Bola uvedená už na niekoľkých miestach a je signifikantná 

pre celý tento smer. Ba tvorí jedno z jej fundamentálnych princípov. V prípade Gercena ho 

symbolizuje vyznanie, ktoré formuluje v roku 1864 Samarinovi, v prvom Liste protivníkovi 

(Pisma k protivniku): „Socialistom nie som od včerajšieho dňa“.  

Pri udaní takéhoto kritéria nájdeme v tvorbe Gercena viacero podporných 

„vyjasňujúcich“ poznámok i konštatovaní, ktoré sa nachádzajú na pomedzí filozofie dejín, 

politickej filozofie a ideológie.  

 

„Svojvôľa a zákon, indivíduum a spoločnosť, ich nekonečný boj s nevyčísliteľnými 

komplikáciami a variáciami tvoria celú epopeju, celú drámu dejín. Indivíduum, ktoré sa len 

sotva môže rozumne oslobodiť v spoločnosti, sa proti nemu búri. Spoločnosť neexistuje bez 

jednotlivcov, krotí búriace sa indivíduum. Jedinec robí cieľom sám seba. Spoločnosť zasa 

seba“ (Герцен, 1986, s. 486, vl. preklad).  

 

Predostrie sa nám tu obraz národa- ruského národa v úlohe morálneho, regulatívneho a 

tvorivého princípu.  

 

Nachádzame tvrdenia ako: „V národe bola vždy vyjadrená skutočnosť. Život národa nemôže 

byť klamlivý. [...] Život ruského národa sa do týchto dôb obmedzoval občinou; iba vo vzťahu 

k občine a jej členom prizná práva a povinnosti. Mimo občiny sa mu zdá byť všetko založené 

na násilí. Osudová strana jeho charakteru spočíva v tom, že sa podriaďuje tomuto násiliu. [...] 

Pre každého, kto sa zoznámil s ruským národom je nespochybniteľným faktom, že roľníci sa 

                                                 
12  „Rozumom Rusko nepochopíš“ (Фёдор Иванович Тютчев) 
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zriedkakedy klamú medzi sebou; vládne medzi nimi vlastne neohraničená dôvera, nepoznajú 

zmluvy a písomné podmienky“ (Герцен, 1986, s. 163-166, vl. preklad).  

 

Mysliteľská činnosť Gercena na tejto platforme vyúsťuje k daným záverom a 

deklarácii: „Príčinou všetkého zla je neprítomnosť почвы13“ (Герцен, 1986, s. 420, vl. 

preklad). 

To by vysvetľovalo úlohy boja, potreby revolučného zvratu, potreby ľudu ako 

formulujúceho činiteľa by dotvorilo obraz Gercena ako mysliteľa, ktorý bude schopný idei 

ruského socializmu- tzn. socializmu roľníckemu podrobiť všetku relatívnosť, ktorá sa s ním 

spája a ktorú sme tu prezentovali.  

V rovine politickej by sme s k tomu mohli vystúpiť aj aprobatívne, podobne ako to 

nachádzame u Volodina: „Uvažovanie o reálnych základoch dejinného procesu v živote 

národov sa zdá byť základom pre originálne ideologické skúmania Gercena, počas ktorého 

prišiel ku koncepcii takzvaného ruského socializmu“ (Володин, 1985, s. 53, vl. preklad).  

Línia politickej filozofie a ideológie by nám do značnej miery skutočne mohla ozrejmiť 

niektoré otázniky. Aj tie, ktoré sa týkajú najproblematickejších, nami vytýčených pasáží v 

kontexte filozofie dejín. Presnejšie spojených s otázkami dejinného procesu. To by sme sa ale 

nesmeli stretnúť s ďalším „vyznaním“ A. I. Gercena: „časť západníkov (medzi nimi aj my) 

zrieknutím sa solus populi14, a krvavého progresu, vystupujú za caмоправность15 každej 

oblasti, za občinu, za právo na pôdu“ (Герцен, 1986, s. 415, vl. preklad).  

To, že jeho snaha pomôcť Rusku bola silná, je badateľné. Rovnako silná však bola aj 

jeho „filozofická neistota“, ktorú nám zobrazuje lavírovanie Gercenových postojov. To vtedy, 

keď neustále pochybuje a nechce klamať seba, len preto, aby „prekliata otázka“ bola zasunutá 

do kúta.  
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