
 267

VECHI v otázke moderného človeka a inteligencie 

 

Ondrej MARCHEVSKÝ 

 

Ona je tým Petrom prerúbaným oknom do  

Európy, cez ktoré k nám prichádza západný 

vzduch, tak životodárny, ako aj jedovatý. 

S. N. Bulgakov 

 

 Predkladaný príspevok predstavuje snahu oboznámiť čitateľa s odkazom zborníka 

Vechi1, ktorý vyšiel pred 101 rokmi v Rusku. Táto snaha je motivovaná mojim záujmom 

o ruské  filozofické dedičstvo, presvedčením o špecifickosti, originalite i aktuálnosti 

filozofického dedičstva tejto proveniencie. Špecifickosti a aktuálnosti, ktorá vystupuje mimo 

priestoru kde je tvorená, nie je v našom akademickom prostredí podľa môjho názoru 

venovaná dostatočná pozornosť.  

Uvedený zborník sa zaoberá problémom inteligencie. Rámce, ktorými danú 

problematiku rozpracúva naznačuje úvodný citát z pera Sergeja N. Bulgakova. Zborník je 

reprezentantom špecifického odkazu i vnímania inteligencie. Rekonštrukcia tematického 

zamerania zborníka, problém inteligencie i jeho rozšírenie na aktuálny problém filozofie, 

problém „moderného človeka“, je osnovou príspevku. Pri tvorbe bola v prevažnej miere 

využitá metóda ad fontes. Tento prístup bol zvolený pre naplnenie cieľa, ktorý je formulovaný 

samotným názvom príspevku. Náčrt historickej situácie na ktorú zborník reaguje je súčasťou 

príspevku. Ako bázový text som používal reprintovú verziu zborníka, ktorá bola vydaná 

v roku 1990. Vzhľadom na uvedenú povahu považujem za potrebné podotknúť, že je písaný 

v cárskej ruštine, ktorá má niekoľko odlišností s ruštinou používanou dnes. Preklady, ktoré 

uvádzam majú pracovnú povahu, keďže nie som profesionálnym prekladateľom. Snažil som 

sa vystihnúť odkaz jednotlivých myšlienok tak, aby čo najhodnovernejšie predstupovali pred 

čitateľa môjho príspevku. Časť venovaná problému „moderného človeka“ prináša práce 

autorov, ktorých v tejto otázke považujem za relevantných. Erich Fromm priamo tento pojem 

charakterizuje. Samotný problém „moderného človeka“ predstavuje aj priestor pre prepojenie 

súčasných problémov filozofie s odkazom zborníka Vechi. Snaží sa byť argumentačným 

rámcom pre propagáciu miesta tak Vechov ,ako aj ruskej filozofie vo filozofickom dedičstve 

vôbec. 
                                                 
1 Po rusky Вехи- ukazovatele smeru, smerovníky, alebo aj medzníky 
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„Dávno tomu, v šťastnom Anglicku Jeremy Bentham, jeden z predchodcov filozofie 

utilitarizmu, obedoval v spoločnosti obchodníka. Keď mal podnikateľ už dosť rozprávania 

filozofa, pozastavil jeho rečnenie hovoriac: „Pán Bentham! To, čo hovoríte, to sú iba idey! 

Nič, iba idey!“ Na to Bentham, neberúc dych odpovedal: „Drahý pane. Bol kedysi filozof 

Jean-Jacques Rousseau, ktorý napísal knihu. Tá neobsahovala nič, iba idey. Ale druhé 

vydanie knihy bolo zviazané v koži tých, ktorí sa smiali, keď vyšlo vydanie 

prvé“.(Chmielewski, 2001, s. 5, vl. preklad) 

 Uvedené uvažovanie ilustruje silu idey- myšlienky v sociálno- kultúrnom význame. 

Ilustruje možnosti ich dopadov. Poukazuje na ich tvorcu- zdroj. 

 Predstavuje náčrt rámca uvažovania zborníka, ktorého dedičstvu sa chcem venovať. 

Zborník Vechi z roku 1909 v ruskom intelektuálnom, vedeckom a filozofickom prostredí 

predstavuje kultový symbol. Jeho podtitul- Zborník prác o ruskej inteligencii. 

 Je dielom mysliteľov viac či menej známych v našom akademickom prostredí: 

Nikolaja Alexandroviča Berďajeva, už spomínaného Sergeja Nikolajeviča Bulgakova, 

Michaila Osipoviča Geršenzona, Alexandra Solomonoviča Izgoeva, Bogdana Alexandroviča 

Kistiakovského, Petra Berndgardoviča Struveho a Semiona Ludvigoviča Franka. 

 Uvedený zborník je plodom svojej doby. Ako píše jeden z autorov- Bulgakov: „Rusko 

prežilo revolúciu. Táto revolúcia nedala to, čo sa od nej očakávalo“ (Булгаков, 1990, s. 27, 

vl. preklad).  

Píše prirodzene o revolúcii 1905(06-07). Na tomto mieste si dovolím uviesť niekoľko 

poznámok, ktoré sa spájajú s konštatovaním Bulgakova. Pokúsim sa predstaviť tézovite 

dejinnú situáciu a to neuspokojivé v tvrdení Bulgakova. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia 

dochádza k veľkým reformám cára Alexandra II. Ich následkom je výrazná aktivizácia 

spoločenského života. Zúčastniť sa na verejnom dianí predstavuje priam povinnosť. „Hnacou 

silou odporu voči cárizmu boli študenti a inteligencia- k prekvapeniu vlády bol medzi nimi 

veľký počet synov milionárov“ (Švankmajer, 2008, s. 290). Špecifický vývoj hospodárstva 

v Rusku vytvára výrazné prepady v úrovni života jednotlivých spoločenských vrstiev. 

Reakciou na túto asimetriu sú početné štrajky pracovníkov. Tie bývajú tvrdo potlačované, 

v roku 1874 je zrušená činnosť odborov. Reakciou sa stáva formovanie špecifického aspektu- 

terorizmu. Kladie si za cieľ eliminovať a trestať bohatú a vplyvnú elitu a ich pomocníkov. 

Vznikajú verejné podozrenia zo zapojenia cárskej rodiny pri podozrivých finančných 

transferoch. Výrazný vplyv na formovanie nálad má jednak hospodárska kríza, ktorá postihla 

Rusko v rokoch 1901-1903, a zároveň neúspech vo vojne s Japonskom. 22. januára 1905 

počas tzv. krvavej nedele v Peterburgu prišlo o život počas protestného pochodu 130 ľudí- 
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streľba cárskej armády. Táto udalosť vyvolala vlnu demonštrácií a štrajkov. Dochádza 

k nepokojom na križníku Potemkin a v Odese. Taktiež k ozbrojeným stretom. Pod tlakom 

situácie vychádza a je prijatý Manifest, ktorý zaručoval občianske práva, sľuboval všeobecné 

volebné právo a ustanovoval parlament, zložený z dvoch častí. Nespokojnosť v Rusku sa ale 

týmito opatreniami neznížila. Dané ustanovenia boli často nedodržiavané a vplyvné kruhy 

vyvíjali snahy o zmenu v svoj neprospech. Neriešila sa sporná otázka roľníctva.  

Vychádzajúc zo situácie priblíženej v predchádzajúcich riadkoch formuluje cieľ 

zborníka Geršenzon: „Nie preto, aby sme z výšin poznanej skutočnosti doktrinársky súdili 

ruskú inteligenciu, (...), ale z bôľu z minulého a zo silnej potreby pre budúcnosť rodnej 

krajiny,(...), sú písané tieto práce“ ( Гершензон, 1990, s. 3, vl. preklad). 

 Inteligencia- centrálny pojem zborníka, na ktorý nás odkazujú hore uvedené pasáže zo 

zborníka. Inteligencia- to je tá „Ona“ z úvodného citátu Bulgakova. Nakoľko hojne sa všetci 

autori vyjadrujú k problematike inteligencie, natoľko málo vyjasňujú obsah tohto pojmu 

v rámci svojich konceptov myslenia. Nazdávam sa, že je to čiastočne spojené aj s faktom, že 

niektorý autori už skôr písali o probléme inteligencie a teda obsah tohto pojmu považujú za 

vyjasnený.  

 Medzi nepočetnými, ktorí priamo vo svojich prácach píšu o inteligencii je už 

spomínaný Geršenzon: „Ruský inteligent je predovšetkým človek, ktorý v pravom zmysle 

slova žije mimo seba, t.j. považujúc za jediný vhodný objekt svojho záujmu a pôsobenia niečo 

ležiace mimo jeho osobnosti- národ, spoločnosť, štát“ (Гершензон, 1990, s. 74, vl. preklad).  

 Struve píše v podobnom duchu o ineligencii: „Pod týmto názvom nechápeme 

„vzdelanú vrstvu“ (Струве, 1990, s. 134, vl. preklad). Následne na inom mieste svoje práce 

dodáva: „V 60. rokoch, s rozvojom žurnalistiky a publicistiky sa „inteligencia“ jasne oddelila 

od vzdelanej vrstvy ako niečo duchovne osobité“ (Струве, 1990, s. 138, vl. preklad). 

Uvedená charakteristika poukazuje na podstatnú významovú diferenciáciu. Na diferenciáciu 

„inteligencie“  a „vzdelanej vrstvy“, resp. triedy spoločnosti. Dovolím si tvrdiť, že dané 

delenie zohľadňujú všetci autori. Jej význam sa bude kryštalizovať v nasledovných riadkoch.  

Hore uvedené charakteristiky určujú kontúry, ktoré by sme mohli opísať takto. Ak autori 

zborníka používajú pojem „inteligencia“, referujú o spoločenskej vrstve formovanej od 

obdobia 60. rokov 19. storočia do revolúcie 1905-1906. Jej znakom je „nevzdelanosť“- ako to 

uvádzajú autori a „život mimo seba“- podriadenie sa veľkým plánov bez reflexie seba 

samého. Vyjasnenie „nevzdelanosti“ bude predmetom ďalších reflexií, rovnako ako už 

spomínané objasnenie „vzdelanej vrstvy“. 
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 Osobitú pozornosť si vyžaduje stať publicistu a sociológa Alexandra S. Izgoeva 

O inteligentnej mládeži. Predstavuje problém a otázku študentskej inteligencie, ktorú 

považuje sa špecifický fenomén ruského prostredia. „Študentstvo- kvintesencia ruskej 

inteligencie (...) Najväčšia pochvala pre ruského inteligenta- starý študent“ (Изгоев, 1990,    

s. 193, vl. preklad). Sprevádza čitateľa svetom ruského študentstva, jeho identity, miesta 

v spoločenskom a intelektuálnom dianí. Všetko s cieľom formulovaným na strane 193 svojej 

práce: „Predovšetkým je potrebné skoncovať s legendou, požívajúcou právo 

nepopierateľnosti, akoby bolo ruské študentské hnutie o hlavu vyššie než zahraničné“ 

(Изгоев, 1990, vl. preklad). Svoj cieľ realizuje cestou komparácie a konfrontácie študijných 

nárokov, práce, povinností i voľno-časových aktivít ruských študentov prevažne medicíny a 

práva a rovnako zameraných študentov z Francúzska a Anglicka. Svoj cieľ argumentačne 

napĺňa.  

 Priblíženie charakteru a vlastností ruskej inteligencie, priblíženie konkrétnych 

bázových aspektov tak, ako ich reflektujú autori Vechov, je predmetom nasledujúcich riadkov. 

Predstavujú širokospektrálny prístup k riešeniu danej problematiky. 

 „Samotný význam filozofie sa zavrhoval. Filozofia sa podriaďovala               

utilitárno- spoločenským cieľom“ (Бердяев, 1990, s. 6, vl. preklad), píše o mieste filozofie 

a spôsoboch práce s filozofickým odkazom u inteligencie vo svojej práci Nikolaj A. 

Berďajev. Následne dodáva: „Nezaujíma ju možnosť metafyziky, či existencia metafyzickej 

pravdy, ale to, či metafyzika neuškodí záujmom ľudu, či nebude odvracať pozornosť od boja 

proti samoderžaviu a od služby proletariátu“ (Бердяев, 1990, s. 10, vl. preklad). Okrem 

miesta filozofie svoju pozornosť orientuje na postavenie filozofických myšlienok a smerov, 

ktoré ovplyvňujú inteligenciu: „Zdeformovaný a pre naše domáce podmienky bol upravený aj 

vedecký pozitivizmus, aj ekonomický materializmus, aj empiriokriticizmus, novokantovstvo, 

či nietzscheanstvo“ (Бердяев, 1990, s. 14, vl. preklad). 

V rovnakom duchu a v stanovenej rovine vystupuje aj Geršenzon: „Nie je udivujúce, 

že dejiny nášho spoločenského myslenia2 sa nedelia na etapy vnútorného rozvoja, ale na 

periódy vlády tej alebo onej zahraničnej doktríny? Schellingiánstva, hegelianizmu, saint- 

simonizmu, fourierizmu...“ (Гершензон, 1990, s. 85, vl. preklad).  

Zhodne sa pripája Frank: „ Teoretické, estetické, náboženské hodnoty nevládnu nad 

srdcami ruskej inteligencie. (...) Celé dejiny nášho duchovného rozvoja sú ozdobené výraznou 

morálno-utilitárnou farbou“ (Франк, 1990, s. 153, vl. preklad).  

                                                 
2 Rus. общественная мысль 
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Bulgakov kladie dôraz na ďalšie aspekty. Čiastočne som ich už naznačil. 

Poznamenáva: „S maximalizáciou cieľov je spojená aj maximalizácia prostriedkov, ktoré sa 

tak bolestivo objavili v posledných rokoch. V tejto nejasnosti prostriedkov, v tomto “všetko je 

dovolené“ sa v najväčšej miere ukazuje človekobožská prirodzenosť hrdinstva inteligencie- 

sebazbožštenie, ktoré mu učarovalo, postavenie seba na miesto Boha, na miesto 

Prozreteľnosti a to nielen v cieľoch, ale aj v cestách a prostriedkoch“ (Булгаков, 1990,          

s. 48-49, vl. preklad). 

„V našej literatúre sa veľakrát ukazovala duchovná odtrhnutosť našej inteligencie od 

národa“ (Булгаков, 1990, s. 64, vl. preklad). Uvedená druhá Bulgakovová poznámka 

predstavuje poukázanie na zásadnú platformu úvah zborníka. Jej prameňom je dobová 

situácia.  

Osobitú rovinu záujmu predstavuje právo. Právne povedomie, disciplinovanosť, pocit 

pre spravodlivosť. To je rovina úvah profesora práva z univerzity v Kyjeve                 

Bogdana A. Kistiakovského, ktorý píše: „Ruská inteligencia pozostáva z ľudí, ktorí nie sú 

disciplinovaní ani individuálne a ani spoločensky. Je to spojené s tým, že ruská inteligencia si 

nikdy nevážila právo, nikdy v ňom nevidela hodnotu; zo všetkých kultúrnych hodnôt sa u nej 

právo nachádzalo v najväčšom opovrhnutí“ (Кистяковский, 1990, s. 102, vl. preklad). 

„Symbolom viery ruského inteligenta je blaho národa, uspokojenie potrieb 

„väčšiny““(Франк, 1990, s. 156, vl. preklad) poznamenáva Frank. Struve dodáva: „Pre 

odštiepenie inteligencie je charakteristický nielen jeho protištátny charakter, ale aj jeho 

bezbožnosť“ (Струве, 1990, s. 135, vl. preklad). Ako vidíme, rysuje sa tu rovina, ktorá bola 

čiastočne načrtnutá už Bulgakovom- motív duchovného odštiepenia, no slovami Struveho 

naberá jasnejšie kontúry. Geršenzon uvažuje o príčinách všadeprítomného odštiepenia. Keď 

sa zamýšľa nad príčinami tohto stavu, pýta sa- je inteligencia natoľko študovanejšia3, že 

nedokáže nájsť spoločný jazyk s ľudom- národom? Predstavuje problém vzťahu 

a neporozumenia to, že inteligencia manuálne nepracuje? „Nie, hlavné je to, že v nás nevidí 

ľudí: my sme preň človekupodobnými čudami, ľudia bez Boha v duši- a má pravdu“ 

(Гершензон, 1990, s. 89, vl. preklad). V spojení s Geršenzonom je pozoruhodné uvažovanie 

„my inteligencia“ nie ako u ostatných „inteligencia ako oni“.  

Podobných hodnotení by sme mohli vymenovať ešte veľmi veľa. No vzhľadom na 

fakt, že to nie je primárnym cieľom príspevku, pokúsim sa formulovať sumarizujúcu 

poznámku. Autori zborníka, ako to máme  možnosť vidieť, pristupujú k hodnoteniu 

                                                 
3 Zámerne nepoužívam vzdelanejšia 



 272

inteligencie veľmi kriticky. Činnosť inteligencie považujú za skázonosnú. Predstavujú 

nedostatky inteligencie na viacerých úrovniach a v rôznom stupni intenzifikácie- vzťah 

k právu, vzťah k filozofickým myšlienkam, k spoločnosti a národu (ľudu), k Bohu 

a náboženstvu. Práve posledný z menovaných motívov zohráva v odkaze zborníka, ako sa 

nazdávam, zásadnú úlohu. Mohli sme to vidieť v hodnoteniach Struveho a Geršenzona. 

Predstavuje na jednej strane hlavný kameň úrazu, najväčší hriech ruskej inteligencie. 

Spoločný menovateľ všetkých hriechov. 

No zároveň, na strane druhej, nás odvoláva na možné riešenie. Ukazuje cestu, rámec, 

východisko pre zmenu, zjednanie nápravy. Nutnosť zmeny na základe Boha a viery. V danom 

kontexte nachádzame v zborníku dva rámcové prístupy pre riešenie. 

Religiózna cesta prezentovaná Struvem: „Nemôže byť náboženstva bez idey Boha 

a nemôže byť bez idey osobného hrdinského činu“ (Струве, 1990, s. 137, vl. preklad). Struve 

hlása: „Kráľovstvo Božie je v nás“. Poukazuje na nevyhnutnosť Boha v našom vedomí. Na 

potrebu individuálneho prehodnocovanie nášho konania skrze svedomie, zodpovednosť. 

Oporou a fundamentom nech je nám Boh, jeho učenie i možnosti konania, ktoré môžeme 

nasledovať, ktoré sme schopní nasledovať. Snaží sa prekonať orientáciu na veľké, 

„vznešené“, no nerealizovateľné ciele a predmety záujmu, ktoré si podľa autorov zborníka 

kládla a ktorými sa zaoberala ruská inteligencia. 

Druhou cestou, ktorú by sme mohli nazvať sekulárnejšou, je cesta prezentovaná 

Semionom Frankom: „Každá viera, nech by jej obsahom bolo čokoľvek, vytvára v sebe 

morálku, tzn. kladie na veriaceho určité povinnosti a určuje, že v jeho živote, činnostiach, 

záujmoch i pohnútkach je potrebné ctiť si dobro a uvedomovať si zlé“ (Франк, 1990, s. 156, 

vl. preklad). Frankova alternatíva pred nami otvára mimokonfesionálnu štruktúru, či lepšie 

povedané cestu k množine hodnôt, pravidiel pre život.  

Zhodne so Struvem aj Frank orientuje svoju pozornosť na život, prežívanie, konanie 

a orientáciu individuality. Tá by mala sledovať vyššie princípy než len vlastné. Nepracovať 

len s vykonštruovanou vôľou ľudu. Vôľou, ktorej povaha bola, ako to kritizujú autori 

zborníka, nepoznaná ruskou inteligenciou. 

V danom smere považujem za nevyhnutné zdôrazniť motív predstavený Sergejom 

Bulgakovom, ktorý pozornosť sústreďuje na uvedomenie si osobného dlhu a jeho vyplnenie, 

na sebaovládanie. Píše: „(...) prenesenie centra pozornosti na seba a svoje povinnosti, 

oslobodenie sa od falošného pocitu nedoceneného spasiteľa sveta a s ním priamo spojenej 

hrdosti ozdravujú dušu, napĺňajú ju pocitom zdravej kresťanskej pokory“ (Булгаков, 1990,   

s. 52-53, vl. preklad). Práve motív pokory, v mojom ponímaní odkaz zborníka, nesie v sebe 
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veľkú hodnotu. Poukazuje totiž na jeden z najzložitejších problémov. Pokora, ktorá znamená 

aj priznanie si svojej obmedzenosti, nevyhnutnej potreby byť otvorený inému, kritike i 

diskusii je vskutku najzložitejším problémom. Často bojujeme so svojimi nedostatkami, 

obmedzenosťou našich prístupov i možností na postihovanie sveta okolo nás. Neraz sa však 

snažíme utvárať si svoju podobu sveta, ktorá sa pre nás zdá byť jedinou. Bránime sa 

konfrontácii s iným videním. S videním z iných perspektív v rámci celého spektra. Práve hore 

uvedená myšlienka Bulgakova ukazuje na nevyhnutnosť týchto konfrontácií a je sama 

princípom, ktorý nám môže pomôcť pohybovať sa v ňom. Aj keď platia ďalšie slová 

Bulgakova: „V kruhoch inteligencie neexistuje nepopulárnejšie slovo než pokora“ a zároveň 

dodáva: „(...) sebavedomé sebauspokojovanie, alebo nádej na získanie úplne uspokojivého 

poznania za pomoci svojich síl, je verný a nevyhnutný symptóm vedeckej nezrelosti alebo 

jednoducho mladosti“ (Булгаков, 1990,   s. 53, vl. preklad). Reflektujúc tieto myšlienky sa mi 

žiada podotknúť, že si asi každý jeden uvedomujeme, že produktívne veci a prístupy k životu 

sú len málokedy jednoduché. Aj keď Bulgakov v citovanej pasáži píše o kresťanskej pokore, 

nachádzame indície, ktoré Bulgakov dáva do mimonáboženského rámca. Ako princíp pre 

postihovanie sveta. Princíp pre vedu i filozofiu. 

Nedokážem sa zbaviť pocitu, že daný princíp a rámce jeho zavedenia do praxe veľmi 

silne pripomínajú odkaz úvodných a záverečných myšlienok, ktoré formuloval Immanuel 

Kant na stránkach svojej Správy o príprave prednášok na zimný semester 1765/1766. Kant na 

jednej strane kritizuje mudrovanie mladých študentov- nedoukov a na strane druhej vyzýva 

k otvorenosti k iným názorom. Samozrejme nie je jediným a ani prvým. Myslím si, že 

predstavuje zreteľný a jasný odkaz. 

 Pokus o charakteristiku ruskej inteligencie nemôžeme ukončiť bez doplnenia ešte 

jedného načatého problému. Čo je to „nevzdelanosť“, resp. kto je „vzdelaná vrstva“ keď ňou 

nie je inteligencia?  

 Dovolím si tvrdiť, že v intenciách odkazu zborníka „nevzdelanosť“ nepredstavuje 

neschopnosť získať hodnotné informácie. Ako sa nazdávam, problém tu predstavuje spôsob, 

akým sa s týmito informáciami zachádza. To nám jednoznačne naznačil napríklad Berďajev. 

Rozhodne by sme nemohli tvrdiť o Gercenovi či Černyševskom, alebo Michajlovskom, 

ktorých autori kriticky počítajú do tábora inteligencie, že by boli nedoukmi. Mierou ich 

„nevzdelanosti“ je iba disponovanie vedomosťami, ktoré aplikujú bez vedomia vyššieho 

princípu, ktorý by viedol ich život i narábanie so získanými poznatkami.  

Druhá časť postavenej pracovnej otázky sa pýta na „vzdelanú vrstvu“ či triedu. 

Dovolím si tvrdiť, že hlavným, exemplárnym príkladom „vzdelanca“ je pre autorov Vechov 
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Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Vystupuje tu ako prorok a svedomie ruskej inteligencie 

i spoločnosti ako celku. Predovšetkým autori zborníka vyzdvihujú odkaz jeho románov 

Diablom posadnutí či Zločin a trest. Prostredie literátov vyzdvihuje osobitne Struve: „Veľkí 

spisovatelia ako Puškin, Lermontov, Gogoľ, Turgenev, Dostojevskij, Čechov nenosia tvár 

inteligentov“ (Струве, 1990, s. 138, vl. preklad). Struve na margo spomínanej témy ešte 

dodáva: „Vladimír Solovjov vôbec nie je inteligent“ (Струве, 1990, s. 139, vl. preklad). 

Geršenzon píše: „Naše najlepšie mozgy- Čaadavej, slavianofili, Dostojenskij“ (Гершензон, 

1990, s. 84, vl. preklad). Kistiakovskij - právnik - mimoriadne pozitívne vníma a do radov 

„vzdelancov“ zaraďuje profesora práva Borisa N. Čičerina. Spomínaní sú aj Radiščev 

a Novikov. Spoločný menovateľ týchto „vzdelancov“ formuluje už citovaný Semion Frank: 

„(...) to sú skutočne Bohom opojení ľudia“ (Франк, 1990, s. 138, vl. preklad).  

Práve títo myslitelia a spisovatelia „zlatého veku“ sú pokladaní za platformu pre 

zmeny. Zmeny, ktoré sa majú dotknúť predovšetkým tých, ktorým je venovaní zborník. Teda 

inteligencii. Spomínaní Bohom opojení ľudia sú dôkazom, že v ruskom prostredí existuje 

tradícia na ktorej je možné stavať, resp. obnovovať. Že nejde o snahu na zelenej lúke. Ba 

naopak. Exituje tu studnica životodárnej vody. 

Spomínané smerovanie  k inteligencii, návrat k nej, resp. k jej prerodeniu- transformácii 

naznačuje Bulgakov: „Rusko sa nemôže obnoviť, ak predovšetkým neobnoví (okrem iného) 

svoju inteligenciu“ (Булгаков, 1990, s. 30, vl. preklad). Bulgakov rovnako vidí v inteligencii 

potenciálne životaschopný organizmus, keďže ako to spomína vo svojej práci, dokázal 

pracovať pod tlakom cárskeho režimu a cenzúry. Jeho presvedčenie je formulované priamo 

takto: „Pre inteligenciu je potrebné zjednať nápravu nie zvonka, ale zvnútra, pričom urobiť to 

môže iba ona sama slobodným duchovným hrdinským činom - neviditeľným, ale plne 

reálnym“ (Булгаков, 1990, s. 52, vl. preklad). V rovnakom duchu uvažuje aj Struve: „(...) 

v inteligencii môže dôjsť ku skutočnému duchovnému prevratu, ktorý bude rezultátom 

súperenia myšlienok“ (Струве, 1990, s. 148, vl. preklad).                 

Uvedené uvažovanie o nových perspektívach postavenia, transformácie inteligencie 

nám umožňuje predstaviť v jasnejšom kontexte aj druhý cieľ zborníka Vechi. Na začiatku 

Geršenzonom formulovaný cieľ je doplnený formuláciou Semiona Franka: „Od 

neproduktívneho, protikultúrneho, nihilistického hrdinstva musíme prejsť k náboženskému 

humanizmu- tvorivému, budujúcemu kultúru“ (Франк, 1990, s.184, vl. preklad).  

Prívlastkom „nihilistický“ Frank rozumie odvrhujúci alebo neprijímajúci absolútne 

(objektívne) hodnoty. 
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 Rámec môjho príspevku by nebol naplnený, ak by som sa vyhol vyjadreniu k otázke 

„moderného človeka“. Zámerne je orientovaná v závere. Pokúsil som sa už naznačiť 

problémy, ktorými sa zborník Vechi zaoberá. Rovnako som sa snažil naznačiť možnosti 

riešenia, ktoré pripúšťa. Nazdávam sa, že na stránkach Vechov sa odkrýva platforma aj širších 

možností uvažovania. Nielen o ruskej inteligencii. Vidím možnosť uvažovať aj mimo rámca 

fenoménu inteligencie. Problematiku „moderného človeka“ chápem ako problém súčasnej 

filozofie, ktorý si vyžaduje značnú pozornosť. Nazdávam sa, že táto téma, resp. problém nie 

je cudzí ani autorom Vechov. Zároveň je však potrebné podotknúť, že tento pojem priamo 

nepoužívajú. Z mne známych mysliteľov sa k povahe „moderného človeka“ diagnosticky 

vecne vyjadruje Erich Fromm vo svojom príspevku z medzinárodného kongresu 

Psychoanalýza a jej rozvoj v roku 1961. Príspevok vyšiel pod titulom Moderný človek a jeho 

budúcnosť. Podnetom pre jeho vypracovanie, pýtanie sa na budúcnosť človeka je zostrojenie 

atómovej bomby a jej hrozba. Vidíme tu teda podnet z dejinného diania. Odvolanie sa na 

nedávno minulé udalosti- motív podobný Vechom. „Moderným človekom“ chápe všetkých 

ľudí 20. storočia. Formovanie „moderného človeka“ siaha podľa Fromma do           

renesancie- cestou formovania modernej spoločnosti, no zásadný zvrat vidí v 19. storočí. 

Vtedy sa človek stáva „zberateľom a konzumentom (...) Mám, používam, a stále menej: Som“ 

(Fromm, 2001, s. 112). Odkrýva sa motív odcudzenosti. Fromm to spája s problémom 

modloslužobníctva- zbožšťovanie diela svojich rúk, zbožšťovanie vecí (Fromm, 2001, s. 113). 

Či zbožštená predstava ruskej inteligencie, jej smerovanie k nejasným veľkým cieľom 

nemôže byť pracovne vnímaná ako vec? Nazdávam sa, že po spojitosti dejinnej nachádzame 

aj tu platformu pre prienik myšlienok Vechov do nášho priestoru. Fromm rovnako poukazuje 

na kalkul, prioritu čo najväčšieho zisku, pýtanie sa po rentabilite nielen ekonomiky, ale aj 

spoločenského života. Striktne odmieta takýto prístup k riešeniu situácií v spoločnosti. Som 

presvedčený, že rovnaký sled úvah nachádzame aj vo Vechoch. Stačí spomenúť poznámku 

Semiona Franka o viere v blaho národa, o potrebe uspokojenie väčšiny. Autori Vechov taktiež 

poukazujú na odcudzenie. Presnejšie vyčítajú bezbožnosť. Ak sa snaží Fromm naznačiť určité 

východisko uvádza: „(...) možnosť vidím v tom, že sa zrodí ľudskosť, ktorá sa mala zrodiť na 

konci 19. storočia. To predpokladá, že ľudia nahliadnu fyzické, ale predovšetkým duchovné 

nebezpečenstvo, do ktorého ich privedie zavŕšené odcudzenie“ (Fromm, 2001, s. 115). 

V daným momentoch vidím možnosti prienikov a vzájomného doplnenia, hľadania inšpirácií. 

Na tomto mieste by som spomenul ako príklad pojednanie Petra Struveho o odštiepení a jeho 

povahe.  
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Motív „moderného človeka“, „modernej doby“, ich problémov nachádzam aj v iných 

mne známych prácach. Ako príklad by som si dovolil uviesť interview Helmuta Gumniora 

s Maxom Horkheimerom, ktoré vyšlo na stránkach Filozofie pod titulom Túžba po úplne 

inom. Predmetom úvah je fenomém teologického v politike a funkcia náboženstva 

v súčasnom svete. Pri tejto diskusii Gumnior podotýka „(...) aj za revolucionármi proletariátu, 

napríklad za Liebknechtom, Rosou Luxemburgovou, ktorí chceli vykonať niečo dobré pre 

spoločnosť i vo vedomí, že sa nedožijú víťazstva svojich ideí, aj za nimi stojí niečo 

teologické. Urobili to z lásky k ľuďom“ (Gumnior, 2001, s. 127-128). Akoby som čítal 

z Vechov.  

Pre doplnenie môjho stanoviska by som si dovolil uviesť aj pojednanie Dietricha 

Bonhoeffera Dedičstvo a rozklad, kde je taktiež problematizovaný vzťah náboženstva, 

dedičstva Krista, viera v Boha na formovanie spoločnosti. Na strane 275 sa objavuje motív 

„nepriateľstva voči Kristovi“(Bonhoeffer, 2001). V podobnom duchu sa nesie aj prednáška 

Johanna B. Metza Náboženstvo a politika na pôde moderny. Samotný titul prednášky 

poukazuje na témy, ktoré sú obzvlášť aktuálne pre doplnenie optikou Vechov.  

Uvedené riadky ako aj môj príspevok sú snahou poukázať jednak na aktuálnosť 

myšlienok formulovaných na stránkach Vechov a zároveň na možnosť širšej inšpirácie týmto 

zborníkom v práci nad aktuálnymi otázkami filozofie. Dovolím si tvrdiť, že Vechi túto úlohu 

spĺňajú vo všetkých ohľadoch. Podľa môjho názoru návody, ktoré ponúkajú autori zborníka 

sú vždy aktuálnym podnetom v uvažovaní i pre uvažovanie. Nazdávam sa, že potreba 

duchovného v živote človeka, tak silno akcentovaná Vechami je motívom, ktorý vystupuje 

mimo konfesionálny rámec. To poskytuje už spomínanú aktuálnosť odkazu zborníka. 
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