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Ruská národnícka filozofia (z) dejín 

 

Ondrej MARCHEVSKÝ 

 

„Písať dejiny ruskej kultúry alebo aspoň literatúry, architektúry, filozofie, maľby, muziky je 

neobyčajne ťažké práve preto, že kultúrne javy sú samostatné, a nie vždy presne zapadajú do 

všeobecného diania“  

Lichačov, D. S. 

 

Predkladaný príspevok si kladie za úlohu rozpracovať dve základné problematické 

roviny, ktoré sú medzi sebou organicky prepojené. Dané tvrdenie o prepojenosti predstavuje 

zároveň vstupnú tézu príspevku. Pýtanie sa na identitu ruského národníctva predstavuje prvú 

z rovín. Druhou v poradí, je rovina určujúca vzťah filozofie, dejín a filozofie dejín 

v myšlienkových iniciatívach národníckeho hnutia. Obe problematizované roviny naberajú na 

vážnosti a získavajú konkrétnu podobu počas našej doterajšej lektúry prác predovšetkým 

ruskej a poľskej proveniencie, ktorá je integrálnou súčasťou našich dizertačných skúmaní. Ide 

o práce historické a práce skúmajúce spoločenské, kultúrne a intelektuálne prostredie druhej 

polovice 19. storočia. Príspevok má formu rozpracovaných téz, ktoré si nenárokujú na 

úplnosť a absolútnosť v hodnoteniach, a ani na dokonalosť rozpracovania. Snažia sa 

s čitateľom podeliť o poznatky, ktoré sme v danej rovine nadobudli. 

Čo je národníctvo? Čo tento pojem obsahuje? Dané otázky sa počas našej práce 

objavili už skôr, keďže v ruskom prostredí je tento pojem dosť často pertraktovaný. Jeho 

používanie je niekedy natoľko bežné, že je náročné určiť významový obsah tohto pojmu. 

Naše rozpracovanie sa bude pohybovať skrze periodizáciu, stanovenie základných čŕt 

nachádzaných vo vybraných prácach, až po hodnotenie týchto čŕt a pokus o ich reformuláciu. 

Úvodnú periodizáciu, s čiastočnou charakteristikou počiatkov národníctva tvorí Isaiah 

Berlin: „Termín „národníci“ neoznačuje ani politickú stranu, ani jednotnú doktrínu, ale 

radikálny smer šíriaci sa v Rusku v polovici devätnásteho storočia. Tento smer vznikol 

v období veľkého spoločenského a  intelektuálneho fermentu po smrti Mikuláša I., a po 

zneucťujúcej porážke Ruska počas krymskej vojny rástol na sile.  Získaval vplyv 

v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch devätnásteho storočia, získal vrchol rozkvetu po 
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atentáte62 na cára Alexandra II., aby v krátkej dobe padol do úplného rozkladu“ (Berlin, 2003, 

s. 217, vl. preklad). 

 Włodzimierz Rydzewski v svojej habilitačnej práci podáva nasledovnú periodizáciu. 

Národníctvo : „je intelektuálna formácia dominujúca v druhej polovici 19. storočia, obzvlášť 

v rokoch 1860-1890 (...) Nie je však najdôležitejšie, či za počiatočný hraničný bod prijmeme 

rok 1861, rok reformy, teda presnejšie rok jej ohlásenia, alebo – ako chcú iní – „prvú 

revolučnú situáciu“ v Rusku, a teda roky 1860-1861. Za konečný bod zasa prvú ruskú 

revolúciu, revolúciu 1905-1907 (...) Rovnako dobre by bolo možné prijať aj iné časové 

hranice spojené s udalosťami, ktoré majú charakter určitého otrasu v Rusku – pád 

v Sevastopoli (1855) a porážku v krymskej vojne a taktiež pád Port Arthuru (1905) a porážka 

v japonskej vojne“ (Rydzewski, 1988, s. 6-8, vl. preklad).  

 V Rydzewského periodizácii a jeho komentári by sme si dovolili dať dôraz na dva 

rozdiely, ktoré nám vyvstávajú v porovnaní s periodizáciou Berlina. V prvom rade Rydzewski 

posúva hranicu utíchania národníctva do obdobia začiatku 20. storočia, používajúc roky 1905- 

1907 a to dokonca v dvoch dejinných kontextoch v Rusku. Bez povšimnutia nemôže ostať ani 

Rydzewského poznámka o tom, že vytyčovanie nejakých konkrétnych „hraničných bodov“, 

nie je dôležité. Z pohľadu periodizácie historika či historika idey s Rydzewským plne 

súhlasíme. Avšak by sa tak naša snaha uviesť ostatné periodizácie mohla zdať zbytočná. 

S tým ale nekorešponduje cieľ tejto časti nášho príspevku, kde sa venujeme jednak určitým 

viac či menej zásadným rozdielom a problémom národníckej identity. Nazdávame sa, že túto 

nami stanovenú úlohu plníme v plnom zmysle a to tak, že danými periodizáciami rozširujeme 

pohľad na pracovný rádius aplikovateľný pri tematike takej zloženej a nemenej zložitej akým 

je národníctvo. Vzhľadom na toto naše presvedčenie si dovoľujeme uviesť ešte jednu 

periodizáciu. Tá nám naznačí najširšie časové rozpriestranenie národníckych tendencií a ich 

obmien s akou sme mali možnosť sa doposiaľ stretnúť.  

 „O národníctve v Rusku sa už hovorí počínajúc od roku 1848, a jeho kulminácia 

pripadá na roky 1870- 1881 pričom posledný z uvedených dátumov vôbec neoznačuje koniec 

obdobia, ktoré nás zaujíma. V neskoršom období sa zintenzívnil fenomén takzvaného 

legálneho národníctva, ktorý sa zúčastňoval v sporoch o industrializáciu Ruska na prelome 

19. a 20. storočia a o vystupovaní prejavov národníckych foriem, reprezentovaných okrem 

iného takzvanými sociálnymi revolucionármi, je možné rozprávať aj neskôr. Napríklad, 

všeobecne známy národnícky mesačník „Ruskoje bogatstvo“ bol vydávaný až do roku 1918 

                                                 
62 Ten bol spáchaný v marci 1881 v Sankt Peterburgu 
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a jeho koniec nemal ani náhodou charakter prirodzenej smrti“ (Broda, 2003, s. 13,                

vl. preklad).  

 V línii nášho príspevku budeme pokračovať predstavením niekoľkých syntetických 

výsledkov skúmaní fenoménu národníctva. Poslúžia nám, ako pevne veríme, poukázať 

predovšetkým na základné charakteristiky pripisované národníctvu. Nemenej nám poslúžia na 

vytvorenie predstavy určitých rámcov, ktoré budú neskôr predstavovať jeden z problémov 

národníckej identity.  

 Nikolaj Berďajev vo svojej práci Pramene a zmysel ruského komunizmu formuluje 

všeobecnú charakteristiku národníctva nasledovne: „Národníctvo je predovšetkým viera 

v ruský ľud, pod ľudom treba rozumieť pracujúci pospolitý ľud, najmä roľníctvo. Ľud nie je 

národ. Ruskí národníci všetkých odtieňov verili, že v ľude sa skrýva tajomstvo skutočného 

života, utajené pred vládnucimi kultúrnymi triedami. V koreňoch národníctva tkvel pocit 

odtrhnutosti inteligencie od ľudu. Inteligenti – národníci sa necítili byť organickou súčasťou 

ľudu, ľud bol mimo nich. Inteligencia nie je funkciou života ľudu, je odtrhnutá od života ľudu 

a svoj dlh musí splatiť. Celá kultúra, ktorú získala inteligencia, vznikla na úkor ľudu, na úkor 

práce ľudu, a to kladie ťažkú zodpovednosť na tých, čo sa k tejto kultúre hlásia“ (Berďajev, 

1993, s. 56).  

 Ako ďalšiu by sme si dovolili uviesť trojbodovú charakteristiku, ktorú formuloval            

V. I. Lenin. Sú to postrehy z raného obdobia jeho tvorby, ktorú venoval vo veľkej miere práve 

národníctvu. „Pod pojmom „národníctvo“ sa rozumie systém názorov, ktorý má tri základné 

vlastnosti: 1. Uznanie kapitalizmu v Rusku za úpadok, regres. Odtiaľ snaha a túžba “zadržať“, 

“podržať, “ dať koniec búraniu“  odvekých pilierov, ktoré spôsobuje kapitalizmus; 2. 

Akceptovanie samobytnosti ruského ekonomického zriadenia všeobecne a sedliaka s jeho 

spoločnosťou a predovšetkým (...); 3. Ignorovanie vzťahu “inteligencie“ a taktiež právno- 

politických inštitúcií krajiny s materiálnymi záujmami daných spoločenských tried“ (Lenin,  

1950, s. 546, vl. preklad).  

 Ako poslednú z charakteristík, podobne ako sme to urobili v prípade periodizácií, 

uvedieme formuláciu autorstva Mariana Brodu: „Dokonca najpovrchnejšia analýza 

národníckych názorov nám umožňuje nájsť rad typických a často objavujúcich sa tém. Patria 

sem: záujem o ľud, starosť oň, pocit viny a morálneho dlhu voči ľudu, vôľa jeho splatenia, 

úmysel pracovať pre dobro ľudu, hodnotenie v Rusku existujúceho spoločenského poriadku 

predovšetkým skrze prizmy morálnych hodnôt, presvedčenie o absencii „železnej“ 

determinácie práv historického rozvoja, presvedčenie o možnosti vplývania na históriu 

prostredníctvom vedomej a organizovanej ľudskej vôle atď.“ (Broda, 2003, s. 10, vl. preklad).  
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 V týchto charakteristikách štylisticky viac či menej modifikovaným spôsobom 

dostaneme obraz vzťahu ľud – inteligencia. Ľudu ako neskazenej studnice morálneho života, 

zdroja skutočného života, o ktorý sa inteligencia chce postarať a splatiť mu dlh. Dlh, ktorý 

zaplatil za postavenie inteligencie v spoločnosti ľud. 

 Dovolíme si nazrieť na hlavného člena tejto dvojice a teda na ľud. Čo na tohto člena 

vzťahu hovorí historik a znalec spoločenských reálií Ruska devätnásteho storočia sa pozrieme 

očami Richarda Pipesa. Nazdávame sa, že týmito vstupmi a poznámkami sa nám ukáže jedna 

zo závažných problematík identity národníctva. To jednak na úrovni tak inkluzívnej, ako aj 

exkluzívnej identity. Nazdávame sa, že práve práca Richarda Pipesa Rusko za starého režimu, 

ako práca argumentujúca a budujúca na archívnych materiáloch a analýzach dobových 

literatúr, nám prinesie nový pohľad do tematiky.  

 V tom, čo píše Pipes o ruskom ľude si dovolíme postupovať v jeho charakteristike 

najprv po línii intelektuálnych daností a predpokladov, taktiež jeho politického 

zainteresovania. Na druhom stupni by sme chceli poukázať na duchovnú sféru života roľníka.  

 A teda o roľníkovi Pipes na strane 197 píše: „ „Štát“, „spoločnosť“, „národ“, 

„hospodárstvo“, všetky tieto pojmy museli byť naplnené ľuďmi, ktorých poznali, alebo 

činnosťami, ktoré vykonával, inak ich nepochopil“ a na strane 200 dodáva: „(...) v srdci je 

ruský roľník kulakom, teda dedinským špekulantom a úžerníkom“. „Ruský roľník bol 

nepochybne „monarchistom“ v tom zmysle, že si nedokázal predstaviť inú svetskú moc ako 

tú, ktorá vychádza z cára“ (Pipes, 2004, s. 202). O ruskom mužíkovi ešte dodáva: „Zúfalo 

túžil mať majetok, a pokiaľ išlo o spôsoby ako ich získať, nebol veľmi vyberavý. Jeho 

predstava o novom spoločenskom poriadku spočíva v tom, že úlohu vykorisťujúceho pána 

prevezme on sám“ (Pipes, 2004, s. 333).  

 Na margo duchovného života roľníka Pipes poznamenáva: „Nepoznal Bibliu, 

a dokonca ani Otčenáš. Pre dedinského kňaza alebo popa mal len pohŕdania. Jeho príslušnosť 

ku kresťanstvu bola celkovo vzaté povrchná a vychádzala výhradne z potreby formúl 

a rituálov pre prístup do podsvetia“. Odvoláva sa v tomto smere a súhlasí so slávnym 

Belinského „Otvoreným dopisom N. Gogoľovi“, v ktorom Visarion Belinskij píše: „Podľa Vás 

je ruský národ najzbožnejší na svete. To je lož! Základom zbožnosti je úcta k Bohu a strach 

z neho, zatiaľ čo Rus vyslovuje meno Božie a kdesi sa pritom škrabe. O ikone hovorí: „Ak sa 

nehodí pre modlenie, dobre sa s ňou zakrývajú hrnce“. Pozrite sa z blízka a uvidíte, že ruský 

národ je svojou povahou národom hlboko ateistickým. Neustále si zachováva množstvo 

predsudkov, ale nikde nevidíme ani stopu po zbožnosti“ (Pipes, 2004, s. 201). 
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 V tejto mozaike, ako sme presvedčení, musíme venovať pozornosť taktiež 

spoločenskému zriadeniu roľníctva, ktoré aj podľa hore uvedených charakteristík národníctva, 

odohráva zásadnú úlohu. To nám ešte presnejšie, nezávisle od už citovaného výroku, 

opätovne potvrdzuje Broda na inom mieste. Tentoraz odvolávajúc sa na výskum Romanova. 

Uvádza: „Mimoriadnu pozornosť predstaviteľov inteligencie budila ruská vidiecka 

pospolitosť – občina a s ňou spojené formy spoločenského samosprávneho života, mir, 

v ktorom videli fundamenty budúceho spoločenského a ekonomického zriadenia v Rusku“ 

(Broda, 2003, s. 87, vl. preklad). Berlin k tomu dodáva: „Čo do jedného, medzi národníkmi 

panovala zhoda: občina je ideálnou embrionálnou formou socialistického spoločenstva, ktorá 

bude základom budúcej spoločnosti“ (Berlin, 2003, s. 226, vl. preklad).  

 Mir, občina, píše Pipes: „znamenala to isté čo svet. Občina obmedzovala 

nespoločenské inštinkty mužíka: kolektív bol nadradený jeho jednotlivým členom“ (Pipes, 

2004, s. 199), a Bazylow upresňuje: „Bez súhlasu celého miru sa roľník nemohol zbaviť ním 

užívaného pôdneho prídelu a ani tiež opustiť dedinu – na tom spočívalo najväčšie ohraničenie 

všeobecných nariadení po reforme63“ (Bazylow, 1985, s. 325, vl. preklad).    

 Tieto konštatovania a postrehy na adresu ruského ľudu nám myslíme si do značnej 

miery komplikujú vzťah či postavenie základnej bázy pre potrebu životného, spoločenského 

a morálneho ideálu. 

 V takejto situácii nás asi neprekvapia výhrady ako: „Hodnotiac všeobecne túto etapu, 

je potrebné obrátiť pozornosť na to, že tento prúd – hoci orientovaný radikálne, oháňajúc sa 

heslom roľníckej revolúcie – bol rozhodne elitárny, ohraničený ziskom skupiny inteligencie, 

bez prakticky žiadnych zväzkov s ruským ľudom“ (Rydzewski, 1988, s. 29, vl. preklad). 

 To, že sa výhrady podobného rázu, ako to je hore uvedené, mohli opierať o skutočné 

základy získané skúsenosťou pozorovateľov, je dôkazom leto roku 1874. Entuziasti 

radikálneho národníctva vyšli medzi ľud na vidiek so svojou civilizačnou misijnou činnosťou. 

Výsledok tejto misie opisuje Isaiah Berlin: „(...) stretávali sa s rastúcou ľahostajnosťou, 

podozrievavosťou, nechuťou, niekedy s otvorenou nenávisťou a aktívnym odporom zo strany 

svojich nenaplnených beneficientov, ktorí ich v prevažnej miere vydávali do rúk polície“ 

(Berlin, 2003, s. 223, vl. preklad).  

V roku 1909 vychádza zborník Vechi 64 s podtitulom Zborník statí o ruskej 

inteligencii. Práve spomínaný zborník, ktorého súčasťou sú state mysliteľov ako N. A. 

Berďajev, S. N. Bulgakov, M. O. Geršenzon, P. B. Struve, S. L. Frank a iných, formuluje 

                                                 
63 Ide o reformu z roku 1861 
64 ВЕХИ.  
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ostrú kritiku inteligencie65 druhej polovice 19. storočia, ktorej vyčíta vznik revolúcie v roku 

1905 (06-07). Pôvod revolúcie odkrýva v inteligencii Bulgakov. Cieľ zborníka formuluje 

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). Kritika je osnovaná na 

religióznom základe. To sa jasne odzrkadľuje v kritických pasážach, ktorých duch vystihuje 

Stuveho charakteristika inteligencie, pre ktorú je príznačný: „protištátny charakter, ale aj jej 

bezbožnosť“ (Струве, 1990, s. 135, vl. preklad). Dôsledok takéhoto nastavenia inteligencie, 

okrem už spomínaného vyvrcholenia v revolúcii, hodnotí Frank: „Ruský inteligent okrem 

morálneho delenia ľudí, činov, stavov na správne a hlúpe, dobré a zlé, nepozná žiadne 

absolútne hodnoty, žiadne kritériá pre orientáciu v živote“ (Франк, 1990, s. 152, vl. preklad). 

Za symbol viery ruskej inteligencie Frank pokladá blaho národa a uspokojenie potrieb 

väčšiny. Tieto vlastnosti vydeľujú ruskú inteligenciu od vzdelaných ľudí. Do tejto skupiny 

patria „(...)skutočne Bohom opojení ľudia“ (Струве, 1990, s. 138, vl. preklad), medzi ktorých 

Struve zarátava mysliteľov ako Novikov, Radiščev, Čaadajev, Čičerin. Popredným 

vzdelancom je F. M. Dostojevskij a ani V. S. Solovjov: „(...) vôbec nie je inteligent“ (Струве, 

1990, s. 139, vl. preklad). 

Ak by sme hore uvedené riadky prijali za charakteristiku ruského národníctva, tak by 

sa obsahom stalo určité teoreticky a ideovo orientované praktické hnutie, ktorého potrebou 

a snahou bola reforma Ruska. Mohli by sme zároveň tvrdiť, že toto hnutie sa neštítilo ani 

násilných praktík, ktoré v konečnom dôsledku viedli k neúspešnému pokusu o revolúciu, čo 

veľmi výstižne ilustrujú Vechi. Prijať toto stanovisko by znamenalo prijať národníctvo ako 

rojčivé a nepodarené pôsobenie bezbožnej a elitársky orientovanej inteligencie. „Národnícka 

inteligencia, ako je známe, predstavuje najvplyvnejšiu intelektuálnu formáciu druhej polovice 

XIX storočia“ (Walicki, 2005, s. 16, vl. Preklad). Ako sa však postaviť k tomuto 

hodnotiacemu súdu Walického? A čo s tvrdeniami v dobových zápisoch Nikolaja Šelgunova 

a Borisa Čičerina, ktoré hlásajú neexistenciu problému, nepostihnuteľného ruskou mysľou 

rokov „šesťdesiatych“? Je to nezmysel? Omyl? Prípustné stanovisko, no pre nás 

nepostačujúce. Konfrontujúc sa s týmito pozíciami vznikla pre nás potreba dôslednejšieho 

pýtania sa na povahu národníckej identity. Naša snaha získala oporu v reči profesora V. N. 

                                                 
65 K problému ruskej inteligencie sa vyjadruje aj Rudnicka: „Problém inteligencie v tom špecifickom zmysle, 
ktorý má v Rusku, je trvalo interpretovaný v dejinách ruského myslenia v celej amplitúde, ktorá ho tvorí“ 
(Рудницкая, 2007, s. 4, vl. preklad). Rovnako nás zaujala aj charakteristika, ktorú formuluje Walicki: „(...) 
inteligencia- v špecifickom ruskom zmysle slova- je vrstvou vzdelaných ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za osud 
krajiny, no sú si ďalekí v jednomyseľnosti, avšak spojení étosom boja o postup“ (Walicki, 2005, s. 18, vl. 
preklad). 
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Žukova66, ktorý analyzujúc povahu skúmania N. G. Černyševského67 od sovietskej epochy až 

do súčasnosti, poukazuje na nevyhnutnú potrebu opätovného prečítania jeho prác. Následne 

sme mali možnosť stretnúť sa s viacerými prácami, ktoré podnecujú opätovné a dôsledné 

prečítanie prác mysliteľov 2. polovice 19. storočia68. 

Pre vyjadrenie ducha nami zamýšľaného nového čítania by sme si dovolili odvolať sa 

na myšlienku z práce V. S. Lalajana Elementy národníctva...:„v súčasných podmienkach sa 

môže ukázať užitočným nové čítanie prác najvýraznejších bádateľov a spoločensko-

politických dejateľov“ (Лалаян, 2002, s. 4, vl. preklad). Samotná práca Lalajana mala pre nás 

inšpiratívny rámec ešte v jednej oblasti. Lalajanov vplyv sa stal pri našej práci, čítaní 

a formulovaní predkladaného príspevku zásadný. Ako to naznačuje názov citovaného autora, 

venuje sa v nich aspektom národníctva. Lalajan konkrétne analyzuje aspekty ekonomické 

v myslení národníkov. Nasledujúce riadky predstavujú snahu predstaviť a stručne 

charakterizovať aspekty národníctva, ku ktorým sa nám v tomto štádiu našich dizertačných 

skúmaní podarilo dopracovať. Pod pojmom aspekty- pracovný názov tu rozumieme roviny, 

v ktorých je možné uvažovať o dedičstve národníctva. Týmto, sa podľa nášho názoru otvorí 

priestor pre konkrétnejšie možnosti hodnotenia národníctva, ako aj vymedzenia aspektu, 

ktorému budeme chcieť venovať pozornosť.  

Národníctvo ako politicko-teoretické a ideologické hnutie. Ide pravdepodobne 

o najčastejšie prístup pri jeho chápaní. Doteraz uvedené pokusy o charakterizovanie 

národníctva sú vyjadrením prevažne tohto prístupu. Národníci tu sú chápaní ako teoretici 

socializmu, ako zástancovia ruského nemarxistického variantu socializmu, ako ideológovia. 

Kvintesenciou tohto prístupu medzi už spomínanými, je prístup Rydzewského, ktorý vo svoje 

práci uvádza: „Interpretovanie ruskej filozofie ako ideológie nie je len jedným z veľkého 

množstva spôsobov pochopenia – ale ako možno usudzovať – je pravdepodobne v plnej miere 

oprávneným spôsobom pochopenia tejto mysle“ (Rydzewski, 1988, s. 50, vl. preklad). 

Pozoruhodným je prístup E. Rádla, ktorý vo svojich Dejinách  filozofie II, tiež uvažuje 

v spomínaných intenciách. 

                                                 
66 Prednesená 15. novembra 2010 v “Dome ruského zahraničia“ (Дом русского зарубежия) pri práci okrúhleho 
stola. Práca bola vedená Michailom Galachtinom a zaoberala sa stavom a perspektívami skúmania ruskej 
filozofie práva. Viačeslav Nikolajevič Žukov je profesorom Katedry teórie štátu a práva a politológie Právnickej 
fakulty MGU v Moskve. 
67 Nikolaj Gavrilovič Černyševskij (Чурнышевкий, Николай, Гаврилович)  sa narodil 1828-1889 Saratove. 
Autor románu Čo robiť?. Považovaný za myšlienkového zakladateľa národníckeho hnutia. 
68 Podnety na „nové čítanie“ nachádzame aj na strane 10 v práci autoriek Новикова-Сиземская (2006). Walicki 
(2005) na strane 13 Zarysu myśli rosyjskiej uvádza: „(...) je potrebné pozrieť sa na ruské intelektuálne dejiny 
z novej perspektívy“. 
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Národníctvo ako praktické hnutie, je možné vnímať v dvoch rovinách. Naplnením 

prvej je pôsobenie národníkov v osvetovej činnosti medzi roľníckym ľudom nazývané 

chodenie v ľud (1872-1875). Osvetová činnosť realizovaná v perifériách Ruska nepriniesla 

očakávané rezultáty. Pri oboznámení sa s týmto aspektom by sme uviedli hodnotu prác V. V. 

Zvereva69 a R. Pipesa, ktorý prinášajú podrobné informácie o cieľoch, priebehu a rezultátoch 

spomínaného snaženia70.  

Anarchizmus, terorizmus, revolucionárstvo- druhá praktická rovina, v ktorej sa 

pristupuje ku konaniu národníctva predovšetkým na stránkach historických prác. Okrem hore 

spomínaných prác Zvereva, je možné spomenúť aj Predslov Itenberga k zborníku 

dokumentov a materiálov, ktorý vyšiel pod názvom Revolučné národníctvo 70-tych rokov XIX 

storočia. Tu sa historik venuje pohľadu na činnosť niekoľkých revolučných spolkov. 

Národníctvo ako ekonomické hnutie. V tomto aspekte je reflektované skrze prác V. P. 

Voroncova a N. F. Danielsona ako najvýznamnejších národníckych predstaviteľov 

ekonomického myslenia71. Sleduje sa pôsobenie národníkov v uvažovaní o nových 

kapitalistických vzťahoch v ekonomike. Uvažovanie o modernizácii národného hospodárstva, 

problém trhu, pracovnej sily. Danielson sa zaslúžil o preklad Marxovho Kapitálu do ruštiny. 

Tento aspekt, ako sme to mohli vidieť, postihuje vo svojom chápaní V. I. Lenin. 

Národníctvo ako utópia. Tomuto aspektu môžeme nazrieť napríklad v práci Jegorova, 

ktorý národníkov kladie ako príklad masových utópií v dejinách Ruska (Егоров, 2007), 

Malinin, ako predstaviteľov utopického socializmu (Малинин, 1991).  

Národníctvo ako etický smer. Rozpracúva sa problematika morálky mimo 

náboženstva. Uvažovanie o možnosti morálne založeného spolužitia bez potreby kontroly 

štátu. Je spojené s anarchistickým uvažovaním o nepotrebnosti štátu. Vyzdvihuje sa priorita 

morálky pred štátom, štátnym administratívnym zriadením, ktoré je vo svojej podstate 

nemorálne k svojim obyvateľom. Kritický postoj k uvažovaniu národníctva v tomto smere 

formuluje Etika nihilizmu Semiona Franka (Франк, 1990), ktorý identifikuje etické postoje 

                                                 
69 Зверев, В. В. Русское народничество. Москва: Издательство РАСТ 2009. 286 с. Зверев, В. В. Народники 
в истории России. Москва: Просвещение 2003. 144 с. 
70 L. N. Tolstoj v postave Anatolija Svetloguba vo svojej novele Božské a ľudské pozoruhodne vykresľuje 
mladého vzdelaného človeka, ktorý sa snaží realizovať osvetovú a nezištnú vzdelávaciu činnosť medzi ľuďmi, 
opisuje jeho sklamanie z nezáujmu i komplikácií, ktoré mu robí oficiálna moc. Toto sklamanie a kontakt 
s radikálnymi kruhmi transformuje cestu realizovania pomoci mase z osvetovej činnosti na spoluprácu 
s teroristickou radikálnou skupinou. Tento prerod stoji Svetloguba život, keď je odsúdený na trest smrti za 
prechovávanie výbušnín a neochotu spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi. 
71 Лалаян, В. С.: Элементы народничества в трудах экономистов 20-30-х годов прошлого столетия и их 
проекция на проблемы современной России. Санкт-Петербург: Издательство СПБ гос. университета 
экономики и финансов 2002.   14 с., Зверев, В. В. Народники в истории России. Москва: Просвещение 
2003. 144 с. 
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národníctva ako utilitaristické. Bezbožnosť a absentovanie vyšších hodnôt pre orientáciu 

v živote kritizujú Vechi ako celok. Osobitému rozpracovaniu národníckej etiky sa dostáva v 

práci Gorševského Etika revolučného národníctva (Горшевский, 1975). 

Národníctvo ako literárny smer. Pozornosť je venovaná osobitosti národníckeho 

románu. Kladie sa dôraz na jedinca, indivíduum, heroickú postavu, ktorá sa stáva „(...) 

významovým a štruktúrnym centrom všetkých národníckych románov“ (Затеева, 1998, s. 1, 

vl. preklad). Analýzou individuality v národníckom románe sa zaoberá aj Nedzveckij 

(Недзвецкий, 1997).  

Národníctvo ako pulicistika- žurnalistika. Kuznecová (Кузнецова, 1977) identifikuje 

vo svojej práci, ktorá sa venuje ruskej žurnalistike v druhej polovici 19. storočia, ruskú 

literatúru úplne so žurnalistikou. Analyzované sú jednotlivé periodiká. Osobitá pozornosť je 

venovaná Otečestvennym zápiskom, ktoré sú považované za hlavné fórum prezentácie 

národníckych myšlienok. 

Národníctvo ako filozofia - filozofické myslenie. Tento aspekt je na terajšom stupni 

nášho rozpracovania problematiky národníctva premostením k druhej bázovej rovine 

problémov predkladaného príspevku. V snahe vyjasniť kontext chápania filozofie, ktorý tu 

používame, dovoľujeme si použiť ako metodickú barličku Walického poznámku o potrebe 

vnímania ruskej filozofie v zmysle „(...) veľmi širokom, rezignujúc na čisto akademické 

kritériá“ (Walicki, 2005, s. 15, vl. preklad). Pokúšame sa vysvetliť vzťah filozofie, dejín 

a filozofie dejín v avizovaných a názvom formulovaných intenciách. Vychádzame 

z presvedčenia o vzťahu ruského národníckeho filozofického myslenia k dejinám 

v niekoľkých rovinách. 

Filozofia inšpirovaná dejinami Ruska. Takto by sme si dovolili charakterizovať prvú 

z rovín vzťahu. Myslíme tým podnet pre filozofické myslenie i filozofické uvažovanie 

o dejinách, ktoré je inšpirované samotnými dejinami. V tomto uvažovaní nachádzame 

podnety na pýtanie sa o poznateľnosti dejín, o priebehu dejín, o úlohe ruského národa i Ruska 

vo svetovom a civilizačnom procese na základe polemiky s cármi Petrom Veľkým, 

Alexanderom I, či s postavou Jemeliana Pugačova a iných. V tomto kontexte je možné, podľa 

nášho názoru uviesť aj inšpirácie z dejín, ktorých boli samotní národníci pamätníkmi, či 

bezprostredne túto dobu a jej dianie prežívali. Na danú súvislosť nás upozorňuje Zverev 

píšuc: „Celkovo národníctvo predstavuje v prvom rade produkt spoločenského uvažovania, 

reakcie inteligencie na dianie v Rusku; predovšetkým na gigantické zmeny: utváranie novej 

sociálnej stratifikácie, rozpad základov tradičnej kultúry“ (Зверев, 2003, s. 4, vl. preklad). 

V podobnom duchu píše Vinogradov : „Ani jedna epocha v dejinách Ruska nepretenduje na 
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väčší majestát než obdobie vlády Alexandra II. Vláda Petra Veľkého mala možno veľkým 

význam pre rozvoj impéria, pôsobenie Kataríny II a Alexandra I na cárskom stolci možno 

priniesli veľké úspechy, no epocha Alexandra II navždy ostane neprekonateľnou snahou 

vnútorného obnovenia spoločnosti“ (Виноградов, 2006, s. 185, vl. preklad). Dané poznámky 

nám umožňujú pochopiť dobovú a historickú motiváciu pre filozofické uvažovanie. Údiv iste 

nechýbal. Jegorov označuje druhú polovicu 19. storočia za „(...) najohnivejšie a najnapätejšie 

obdobie tohto storočia“ (Егоров, 2007, s. 199, vl. preklad).  

 Filozofia inšpirovaná dejinami ruskej filozofie- ďalšia dimenzia vzťahu dejín 

a filozofie.  Otázky formulované Čaadajevom o identite Ruska, jeho misii v dejinách72 sú 

stále živými.   

Následne by sme chceli v náčrte dimenzií vzťahu poukázať na filozofické uvažovanie 

národníckych mysliteľov, inšpirované dejinami západu. Častými motívmi sú Veľká 

francúzska revolúcia a dejiny Rímskeho impéria.  

Filozofia inšpirovaná dejinami západnej filozofie. Tento vzťah je rovnako potrebné 

zohľadniť. Geršenzon na stránkach Vechov píše o vplyve mysliteľov ako: „Schelling, Hegel, 

Saint-Simon, Fourier“ ( Гершензон, 1990, s. 85, vl. preklad)73.  

„Ruské filozofické myslenie sa skutočne rozvíjalo v celoeurópskej paradigme, no venovalo sa 

problémom ruského historického bytia v jeho spojení so svetovým historických procesom 

samostatne a originálne“ (Новикова-Сиземская, 2006, s. 7, vl. preklad). Posledný 

z uvedených citátov poukazuje nielen na vzťah ruskej filozofie k dejinám západnej filozofie 

i západnej filozofii vôbec, no zároveň poukazuje na zameranie sa ruského filozofického 

myslenia na samotné otázky dejín. Smerodajnými pre nás vystupujú myšlienky autorskej 

dvojice Noviková a Sizemská, ktoré uvádzajú „(...) od momentu prebudenia filozofického 

uvažovania a svetonázoru v Rusku, sa jeho formovanie odohráva v duchu intenzívneho 

záujmu o otázky zmyslu a konca dejín, záujmu o otázky všeobecných základov ľudskej 

kultúry“ (Новикова-Сиземская, 2006, s. 6, vl. preklad). Rovnako tiež postreh už 

                                                 
72 P. J. Čaadajev svojim Prvým filozofickým listom (1836) 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. 
73 Albert Camus ilustruje vplyv Hegla na ruské prostredie zveršovaním jeho práce Logika (Camus, 2004, s. 141). 
Nazdávame sa, že táto poznámka Lichačova, nás môže usmerniť v danom uvažovaní a    hodnotení: „(...) Rusko 
v XIX storočí – aj napriek mýtu o jeho zaostalosti – bola najvyspelejšou knižničnou dŕžavou“ (Лихачев, 2006, s. 
33, vl. preklad). 
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niekoľkokrát spomínaného „štátneho intelektuála“ Lichačova, sa nám javí nápomocným. Píše: 

„Dráma ruskej ľahkovážnosti spočíva v tom, že ruský um sa nikdy nezaoberal každodennými 

problémami, snažil sa totiž pochopiť dejiny a svoj život, všetky svetové procesy v ich 

najhlbšom zmysle“ (Лихачев, 2006, s. 267, vl. preklad). 

Dobovým- národníckym vyjadrením iniciatívy v oblasti filozofického reflektovania dejín je 

pre nás myšlienka N. K. Michajlovského z práce Čo je progres? , kde na strane 58 uvádza: 

„(...) prenasledujú nás potreby dneška, hrdúsi nás strach z budúceho. Stále dôkladnejšie 

a pozornejšie hľadáme takú perspektívu, z ktorej by bolo možné najvhodnejšie preskúmať 

celú, za nami sa rozprestierajúcu históriu tak, aby sme mohli určiť našu budúcnosť“ 

(Михайловский, 1998, s. 58, vl. preklad).  

 Michajlovského myšlienka na súčasnom stupni nášho skúmania najlepšie vyjadruje 

význam formulácie filozofia (z) dejín. Zároveň pre nás stanovuje východisko pre ďalšiu 

prácu... 
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