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Človek v prelomových okamihoch často premýšľal o hrozbách a nebezpečens-

tvách, ktoré by mohli znamenať koniec snov a nádejí na šťastný život. Človek 
a veci – veci a človek – či skôr človek ako vec? Často preberáme témy 
a problémy a považujeme za samozrejmé, že sa im musíme venovať, ak ich 
riešili velikáni filozofického neba minulých storočí. Veľké a malé veci,- veci 
vznešené a malicherné, dôležité a vedľajšie veci. Ale práve tým venujeme viac 
pozornosť minulému, ako súčasnému – prítomnému, ktoré sa nás 
bezprostredne dotýka a v čom žijeme, či žiť musíme. Kríza – otvára priestor pre 
výber – triedenie a oddeľovanie hodnotného, dobrého od menej vhodného na 
uchovanie… Kríza je alternatíva: buď – alebo. Tá súčasná Kríza,– je nielen 
hospodárskou, politickou krízou, ale predovšetkým ide o krízu človeka. Pridlho 
sme mali pocit, že kríza – ako filozofický problém – je téma, ktorú svojim 
spôsobom museli riešiť iní, nie my...  

Predstaviteľ staršej generácie slovenských filozofov Teodor Münz 
v monografii Hľadanie skutočnosti (2008) nám pripomenul, že „je prirodzené, že 
pri našom historickom tápaní a rizikovosti sme aj krízotvorné bytosti. Väčšie, či 
menšie krízy, zauzlenia situácií, z ktorých nevidíme hneď východisko, nás 
sprevádzajú od nášho vzniku. Keďže sme však stále tu, svedčí to o tom, že 
každú krízu sme doteraz prekonali2„ Čo je človek? Pýtame sa toľkokrát 

                                                 
1  K životnému jubileu – 80. narodeninám – filozofovi, učiteľovi a intelektuálovi Prof. 

Jaroslavovi Anatoljevičovi Slininovi, DrSc., Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Filozofická 
fakulta, Sankt-Peterburg, Rusko – ako prejav úcty a vďaky.  

2  MŰNZ, T.: Hľadanie skutočnosti. Bratislava, Kalligram 2008, s. 160.  
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a odpovede sú už veky akési nepresné a neurčité. Človek je vraj koruna 
tvorstva, ale aj hlboká priepasť plná zla. Človek je mnohocestný tvor. Zasluhuje 
si však našu úctu a obdiv? Môže rásť, ale aj padnúť nižšie posledného zvieraťa. 
Človek je večný zápas medzi dobrom a zlom – ale zabúdame na to. „Človek, 
bytosť tisícich ciest, sám si ukladá jednu cestu“3. Často sme však nedôslední, 
nejednotní, žijeme v rozpore so sebou samými. Nežijeme, skôr iba mechanicky 
fungujeme v zaradenosti a mlčaní tupo prežívame zo dňa na deň. Precitneme až 
vtedy, keď „skutočnosť prestala byť pre nás samozrejmosťou“. Až keď 
precitneme z polosna mysle, opäť si uvedomíme, že „sme bytostne odkázaní na 
hľadanie skutočnosti, na jej teoretickú a praktickú tvorbu, na vedenie 
a nevedenie, na uskutočňovanie, douskutočňovanie, zneuskutočňovanie 
a preuskutočňovanie, ktoré tvorí hlavnú náplň nášho života, odohrávajúceho sa 
na trasovisku času, dejín“4. 

Otrasenosť je stav mysle, je to precitnutie človeka – výzva k angažovanosti 
v situácii krízy. Patočka v texte Duchovný človek a intelektuál (1975)5 sa vyjadril, 
že bežne sa tomu snažíme vyhnúť, odovzdať sa do rúk osudu, avšak duchovný 
človek nezatvára oči pred negatívnym. Žiť život neukotvenia, nestability – to je 
život skutočne ľudský, to je život duchovného človeka. 

Slová akými sú hnev, láska a nenávisť by sa dali rôzne obmieňať a tieto variácie 
by nám mohli pomôcť odkryť vážne veci a súvislosti. Žijeme si všednými 
radosťami a starosťami, a tak si ani neuvedomíme, čoho sme svedkami 
a spolutvorcami. Nepredstaviteľné sumy peňazí sa z Európy (spoločenstva 
bohatých, bohatších a chudobných krajín) nalievajú do Grécka. Skutočne do 
Grécka? Naša schopnosť rozumieť týmto problémom Európy a závratným 
sumám (čísel) nie je istená ani základmi vyššej matematiky, či politickou 
ekonómiou Marxa..., dokonca ani učebnicovými základmi ekonómie pre vysoké 
školy. Život a peniaze – jedna z veľkých záhad ľudstva. Filozofi nás presvedčili 
presviedčali o tom, že stále rastúce a zdokonaľujúce sa ľudské vedenie, moderná 
veda bude trvalou zárukou šťastia a pokroku európskeho ľudstva. Avšak vždy 
zakopneme o ten najnepatrnejší detail – a tým sú ako naschvál nie ideál, ale čosi 
príliš svetské – peniaze. 

Prečo odborne fundovaní intelektuáli ani v tak vážnych časoch krízy sa 
nesnažia prehovoriť ľudsky zrozumiteľnou rečou k obyčajným, živým ľuďom – 
ku svojim blížnym? Intelektuáli aj dnes si žijú vášnivo svoj život bez vášne. 
Podávajú grantové projekty, píšu knihy a publikácie. Ľudia sa im menia priamo 

                                                 
3  Tamže, s. 34. 
4  Tamže, s. 35. 
5  PATOČKA, J.: Duchovní člověk a intelektuál. In: Patočka, J.: Péče o duši III. Praha, 

Oikoymenh 2002, s. 355 – 366. 
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pod rukami na čísla a štatistické údaje. Pre koho sú tieto knihy? Číta ich vôbec 
niekto? Aký to má všetko praktický význam pre reálny život bežného 
smrteľníka? Vzdelaný človek sa aj Patočkovi zmenil na tzv. intelektuála, 
ktorému aj vzdelanie sa zmenilo iba na povrchnosť – na vec obživy – 
zamestnania, a čosi ako dočasný náter vedenia. Chýba tam však hĺbka 
zasahujúca človeka až do samej duše, charakteru, vnútorných štruktúr 
osobnosti.  

Podľa P. Feyerabenda vedci sa musia vnútorne prerodiť, obohatiť o humanitné 
vedy a umenie, ale predovšetkým o kontakt so životom. Avšak, kto privedie 
vedcov (ak je medzi nimi toľko egomanov, pomýšľajúcich iba na svoju kariéru 
a reputáciu u kolegov, avšak nie o blaho ľudí, pretože ich nepoznajú a necítili by sa 
asi s nimi dobre...) z ich laboratórií a knižníc do divadiel, galérií umení alebo na 
filozofickú prednášku6? Ako sa dosiahne dialóg medzi vedcami a občanom, ak 
ide o našu spoločnú vec – o ľudský život a svet? Ruský filozof, sankt-
petrburgský profesor B. V. Markov v štúdii Problém človeka v epoche mas-médií 
doplnil, že vedci sa už dnes stretávajú a riešia skutočné a vážne problémy kdesi 
úplne inde – v zafajčených kaviarňach, kluboch či doma v kuchyni7. Z. Bauman 
v knihe Úvahy o postmodernej dobe (1993) si položil otázku: Akú dobu vlastne 
žijeme? Cítime čoraz väčší nepokoj v postmoderne... Moderná spoločnosť bola 
optimistická a entuziastická. „Predmetom kritiky boli vždy aktuálne výkony 
modernej civilizácie a žiadny v nej neobstál“8. Napriek sľubom svet sa nestal 
predvídateľným pre čisto racionálne uvažovanie. Dnes sa však už považujú za 
chybné jej samotné predpoklady. Práve postmoderná kritika zámerov modernity 
je konečným triumfom moderného ducha.  

Markov tvrdí, že je to úplne inak, ako by nám chceli nahovoriť predstavitelia 
starých stratégií – knihy a apoštolsko-profesorských foriem komunikácie. Dnes je tým 
určujúcim niečo úplne iné – obraz, pohyb a zvuk – modrá farba blikajúcej 
obrazovky... video. Dominantnými sa stávajú dokonca aj v oblasti vzdelávania 
„vidioti“ – je potrebné si uvedomiť, že „...kniha učí premýšľať, a obrazovka – 
manipulovať“9. 

                                                 
6  FEYERABEND, P.: Věda jako umění. Prel. P. Kurka. Praha, Ježek 2004, s. 112.  
7  MARKOV, B. V.: Problema čeloveka v epochu mass-media. In: PARCVANJA, V. V. (ed.): 

Perspektivy čeloveka v globalizirujuščem mire. Sankt-Peterburg, Sankt-Petrburgskoje 
filosofskoje obščestvo 2003, s. 62 – 84. 

8  BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Prel. M. Petrusek. Praha, SLON 1995, s. 16 – 17. 
9  MARKOV, B. V.: Problema čeloveka v epochu mass-media. In: PARCVANJA, V. V. (ed.): 

Perspektivy čeloveka v globalizirujuščem mire. Sankt-Peterburg, Sankt-Petrburgskoje 
filosofskoje obščestvo 2003, s. 62.  
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Podľa úvah mne blízkeho bratislavského filozofa a historika filozofie 
Teodora Münza žijeme v období negácie, keď v dnešnej divokej demokracii 
a zdanlivej slobode je dovolené takmer všetko... Krásne lži, šamanstvá 
a šarlatánstva sa lejú na občana zo všetkých strán, divoko súťažia o jeho súhlas, 
názor a následne aj peňaženku. Silnejší vyhráva materiálne, morálne, duchovne. 
Dnešného človeka charakterizuje – neinformovanosť, nevedomosť a neistota.  

Sociológ Jan Keller uviedol, že „jednou z mála vecí, na ktorých sa dnes 
dokážu zhodnúť odborníci z rôznych spoločenskovedných disciplín, je 
konštatovanie, že žijeme vo svete naplnenom nebývalou mierou neistoty10. Zdá 
sa, že neistota bude stálym nezvaným hosťom pri našom stole. Stala sa 
sprievodkyňou našich vážne zneistených (isto neistých) životov.  

Bauman v knihe Individualizovaná spoločnosť (1999) uviedol, že 
charakteristická nemoc civilizovaného človeka sídli v jeho duši11. V úvahách 
Ulricha Becka sa hovorí o živote v neistote,- keď sa človek musí rozhodovať 
v stave úplnej neistoty. Nemať ani ten najmenší náznak, či aspoň tušenie o tom, 
či podniknuté kroky budú smerovať k akému takému úspechu, či úplnej 
katastrofe. „Žiť v stave neistoty, to je Risikoleben, a je to konajúci človek, kto 
nesie náklady za podstúpené riziká“12.  

Prečo sú teda dnes opäť intelektuáli akoby začarovaní, uhranutí? Prečo ich 
myslenie rado hladko kĺže iba po povrchu, väčšinou v stope, ktorá už je „istá“ 
a „bezpečná“? Skončila éra slova, knihy a prednášky? Čosi také bezvýznamné 
ako je pravda, stavovská česť, spravodlivosť, či iné nepodstatné veci? Sú to už iba 
frázy – prázdne frázy, ktoré dávno stratili schopnosť magnetizovať ľudské srdcia, 
indukovať mysliace myslenie, vlievať ľuďom nádej na ľudské šťastie. Ide ešte aj 
dnes vôbec o myslenie? 

Vážnou charakteristikou intelektuálov – vzdelancov (v duchu Kuhna,) je 
práve to, že „radi robíme to, čo robiť vieme... Ak vezmeme do úvahy 
mechanizmus... autoreprodukcie vedy a vyučovania – a tiež to, že ľudia vedy si 
vybojovali právo na to, aby ich partnermi v dialógu boli iba iní ľudia vedy, že 

                                                 
10  KELLER, J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON 2011, s. 22.  
11  Je to práve duševná depresia – „pocit vlastnej nemohúcnosti, nespôsobilosť ku konaniu 

a zvlášť k racionálnemu konaniu, ktoré by zodpovedalo životným úlohám – sa stáva 
emblematickou nespokojnosťou našich neskoro moderných či postmoderných čias. 
Nemohúcnosť, neprimeranosť: to sú názvy neskoro modernej, postmodernej nemoci: das 
Unbehangen der Postmoderne. Nie úzkosť z vlastnej neprispôsobivosti, ale z absencie vzorov. 
Nie hrôza z prekročenia medzí, ale des bezmedznosti. Nie desivé požiadavky, ktoré 
prekračujú ľudské schopnosti, ale márne hľadanie pevnej a súvislej cesty“ In: BAUMAN, Z.: 
Individualizovaná společnost. Prel. M. Ritter. Praha, Mladá fronta 2004, s. 57. 

12  Tamže, s. 58. 
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s istým pohŕdaním pozerajú na názory ostatných...“13. Je možné aj ďalej písať 
komentáre a poznámky k Platónovi, zdôraznil Bauman, – avšak ak chcú byť 
intelektuáli prítomní v živote ako vec užitočná,- potom však musia práve s týmto 
životom zostať v dialogickom vzťahu.  

André Glucksmann v knihe Rozprava o nenávisti (2004) uviedol: 
„Diplomovaní sociológovia, učení odborníci na geopolitiku či výskumníci 
strategických štúdií s nosom pritlačeným k riadidlám svojich odborov príliš 
málo čítajú. Prepáčte mi urážku, tým príliš málo mám na mysli málo veľkých 
klasikov, málo spisovateľov a málo historikov. Keby sa viac zaujímali 
o literárne návraty do minulosti, špecialisti na teroristov by tušili, o čo je 
dobrovoľník smrti zložitejší a vytrvalejší ako skarikované bábky, ktorých 
portréty nám predkladajú“14. Všetko je oveľa zložitejšie v teátri ľudského života. 
Považuje sa za nepatričné aj vo filozofii premýšľať myšlienky veľkých 
spisovateľov a dramatikov.  

G. Deleuze mal pravdu, keď opakovane vravel o vážnom probléme – a tým 
sú rôzne štýly písania. Náš svet dávno stratil pevný bod, a tak zaužívané 
šablóny písania, čítania a premýšľania sa akosi nehodia. Sú priveľmi neohybné, 
priveľmi nepružné a ťažkopádne.  

Máme zvláštny typ ľudí – expertov a ich nedostatočnosť, či neschopnosť 
vidieť veci akými sú v skutočnosti. Sú však presvedčení, že vidia správne 
a mýlia sa práve tí druhí. Český filozof – J. Patočka sa otázke politiky a filozofie 
venoval pomerne dlho. Téma politiky nebola jeho prioritou. V prednáškovom 
cykle Platón a Európa (1973) sa vyjadril, že „filozofia dnes, v dnešnom svete, je 
nič – zatiaľ. V tejto chvíli, keď svet je ešte stále posadnutý myšlienkou zmocniť 
sa skutočnosti pokiaľ možno čo najintenzívnejšie a v čo možno najväčšom 
rozsahu, a čo možno najrýchlejšie a najviac z neho čerpať – v tejto chvíli 
filozofia nemá čo robiť“15. Patočka si uvedomoval, že éra moderného sveta, 
emancipácie a osvietenstva končí. Samotná idea vedenia priviedla ľudstvo 
k tomu, že „filozofia a celý duchovný svet, to, čomu hovoríme starostlivosť 
o dušu, prestalo mať akýkoľvek kurz“16.  

Patočka si v texte Platón a popularizácia (1934) položil otázku, či filozofia (a aj 
samotný filozof), ako záležitosť tých nemnohých sa nevyhýba masovosti a či 
dôvodom k tomu nie je strach z vulgarizácie a zjednodušenia. „Tematická 
popularizácia predpokladá túžbu po obecenstve, [tak] ako vnútorná pravdivosť 

                                                 
13  BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Prel. M. Petrusek. Praha, SLON 1995, s. 17. 
14  GLUKSMANN, A.: Rozprava o nenávisti. Prel. H. Beguivinová. Praha, Kalich 2011, s. 56. 
15  PATOČKA, J.: Platón a Evropa. In: PATOČKA, J.: Péče o duši II. Praha, Oikoymenh 1999, 

s. 275. 
16  Kurzíva – P. N.; Tamže. 
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samotu. Ľudské spoločenstvo stojí na tomto protiklade. Platón to obrazne 
vyjadril tým, že filozofa prinútil k opätovnému zostúpeniu do jaskyne“17. Filozofia 
je predovšetkým a hlavne zápas, polémos, založený na napätí medzi 
osamotenosťou a obecenstvom, ktoré nevyhnutne patria k človeku. Človek to je 
napätie medzi duchovným svetom a svetom bežného života, práce a smrti. Aká je 
potom úloha návratov k Platónovi? Je to úsilie prebúdzať myslenie, aby 
prevládajúce kalkulujúce myslenie vedy bolo nahradené mysliacim myslením, 
teda filozofickým myslením. To bolo povedané v čase, keď sa dalo apelovať na 
rozum človeka. Doba sa radikálne zmenila. Podľa Markova je aj politika 
predovšetkým jedno veľké divadlo... 

Možno je to všetko od nás vzdialené a minulosť sa v ničom nepodobá našej 
súčasnosti. Možno... S. Žižek uvažujúc o ľavici a európskom dedičstve napísal, 
že politika je niečo zložité. „Ako sa vlastne začala pravá politika? So vznikom 
démos ako aktívneho činiteľa v gréckom polis: so vznikom skupiny, ktorá síce 
nemala pevné miesto v spoločenskom systéme (alebo v najlepšom prípade 
zastávala podriadené miesto), no nepožadovala len, aby bola vždy vypočutá na 
rovnakej úrovni s vládnucou oligarchiou alebo aristokraciou, čiže aby bola 
uznaná ako partner v politickom dialógu a pri výkone moci, ale dokonca sa 
prezentovala ako priame stelesnenie spoločnosti ako takej vo svojej univerzalite 
proti partikulárnym mocenským záujmom aristokracie alebo oligarchie/.../. 
Presne v tomto zmysle sú politika a demokracia synonymá: základným cieľom 
antidemokratickej politiky aj podľa definície vždy je a bola depolitizácia, čiže 
nepodmienená požiadavka, že »veci by sa mali vrátiť do normálu« a každý by 
sa mal venovať svojej práci“18.  

Vzoprieť sa podriadenému miestu v Celku – to bol podľa Žižeka začiatok 
politiky, ktorý sa udial v Grécku a mal by byť stále aktuálnym v úsilí postaviť 
sa a vzoprieť sa bludnému kruhu liberálnej globalizácie, „ktorá nakoniec vyvolá 
len najregresívnejšie formy fundamentalistickej nenávisti“19.  

Poznanie minulosti je dôležité, aj preto poznanie Platóna je potrebné šíriť. 
Podľa Patočku ten, kto akosi nevie, čo je Platón, nevie o jednej z najdôležitejších 
vecí, ktoré utvorili Európu. Pre nás v Európe platí: Keď Platón, teda filozofia – 
také bolo presvedčenie Patočku – pretože sa v takom filozofovi ako Platón 

                                                 
17  Kurzíva – P. N.; PATOČKA, J.: Platón a popularizace. In: PATOČKA, J.: Péče o duši I. Praha, 

Oikoymenh 1996, s. 27. 
18  ŽIŽEK, S.: Mor fantázií. Prel. M. Gálisová; V. Gális. Bratislava,: Kalligram 1998, s. 95. 
19  Pozri: Tamže, s. 100. 
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udialo niečo veľké. Filozofia by mala ukázať smer, v ktorom toto významné 
leží20.  

Patočka už v spise Platonizmus a politika (1933) uviedol, že filozofia je tým, čo 
sa snaží vidieť veci takými aké sú. „Platón nie je »intelektuál« v akokoľvek 
obmieňanom modernom chápaní, človek, ktorý iba konštatuje a hromadí 
vedomosti“21 Platón je duchovný človek, život nie je pre neho niečo samozrejmé, 
bezproblémové. On problematizuje seba a svet, nemá alibi v bytí, nemá pevnú pôdu 
pod nohami. Ukazuje sa tu túžba po pravde a túžba žiť život v pravde 
a najlepším príkladom je v čase krízy európskeho ľudstva Platón s jeho knihou 
Štát. Tým podstatným je starostlivosť o pravdu.... 

Na tento text sa odvoláva aj Patočka, keď píše: „Ak patria filozofia a človek 
podstatným spôsobom k sebe, potom je platónska politická idea niečím 
nepomíňajúcim. Avšak potom nie je možné sa vyhnúť »zrade vzdelancov« 
pestovaním intelektualizmu, obratom k »teórii« od praxe atď., ale jediná pomoc 
je filozofia. A tá sa nedostaví na rozkaz, ale je, ako Platón dobre videl v Ústave, 
vecou veľkej milosti, »[...] povolanie, ktoré je možné riadne vykonávať iba 
vtedy, ak jeho adept nadaný pamäťou, prenikavosťou ducha, vznešenou 
a prívetivou mysľou; ak je priateľom a akoby spojencom pravdy, spravodlivosti, 
sily a zdržanlivosti [...]«. Ďalej mu patrí dlhá, namáhavá, cieľavedomá 
výchovná práca, ktorá v podstate nie je nikdy hotová. V tom, že filozofia je 
vecou malého počtu, je napätie politickej idey filozofie“22. V Platónovom Štáte 
sa dozvieme23 o charakteristike filozofickej duše a skutočného filozofa, akou by 
mala byť, v mojom chápaní, aj charakteristika duše intelektuála. 

Filozofia však – ako vyššie poznanie – je podľa Patočku dosť namáhavé. Ako 
jednoduchšiu cestu pre väčšinu ponúka mýtus, ktorý je však vybudovaný na 
skutočnej filozofii. Platonizmus pre ľud bol prijateľný v podobe kresťanstva 
a marxizmus pre vedou osvietený ľud ako moderná rozumová viera miliónov 
odsúdených na zabudnutie – proletárov... Patočka tvrdí, že mýty sú 
nevyhnutné, avšak najspirituálnejší z mýtov „... kresťanstvo, je na ústupe na 

                                                 
20  PATOČKA, J.: Platón a popularizace. In: PATOČKA, J.: Péče o duši I. Praha, Oikoymenh 

1996, s. 34. 
21  PATOČKA, J.: Platonismus a politika. In: PATOČKA, J.: Péče o duši I. Praha, Oikoymenh 

1996, s. 23. 
22  Tamže, s. 24. 
23  „... proti takému povolaniu, ktorému by sa mohol venovať len ten, kto by bol od prírody 

obdarený pamäťou, učenlivý, veľkorysý, príjemný, priateľ a príbuzný pravdy, 
spravodlivosti, odvážnosti a rozumnosti?“ PLATON: Štát. Prel. J. Špaňár. In: PLATON: 
Dialógy I. – III. Bratislava, Tatran 1990, II. diel., s. 202; (487a). 
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celej čiare...“24. Tie mýty sa dnes šíria cez obrazy a zvuky v podobe ilúzií 
a farebnosti bublín, ktoré uspávajú masy... 

Ruský filozof Vl. Solovjov uvažoval inak,- tiež vkladal do filozofie veľké 
nádeje. Vo svojej Teoretickej filozofii (1899) položil vážnu otázku: Čím je filozofia? 
Je to dielo mnohých, alebo iba vec jednotlivca? Solovjov uviedol, že filozofia je 
predovšetkým snaha poznať pravdu, avšak existujú o tom dva rôzne, 
diametrálne odlišné názory. „Filozofické dielo sa chápe ako pomalá zberateľská 
práca mnohých“, napísal Solovjov, „po jednotlivých častiach a čiastočkách, 
sumarizujúcich materiál k vytvoreniu fundamentu a postaveniu jednotlivých 
stien budúcej stavby bez spoľahlivej záruky a jasnej nádeje, že (toto dielo) bude 
aj niekedy dokončené“25. I. Dudinská problém filozofie a slobody vystihla veľmi 
presne: „Pre Solovjova filozofia vystupuje ako »ľudská filozofia«. Zameraná na 
hľadanie duchovnej slobody formuje samotného človeka. Preto na otázku »Čo 
robí filozofia?« odpovedá Solovjov jednoznačne: Robí človeka človekom“26! 
Vedenie sa skutočne tvorí po častiach. V prípade Hegela platí, že „... je jeden 
»učiteľ«, – a práve on je architekt, staviteľ – podnikateľ a hlavný robotník na 
svojom rozumovom diele. Avšak také ukončené, »absolútne« systémy dožili 
svoj vek... U súčasných filozofov nevidíme žiadny spoločný plán...“27. Všetko je 
mechanické, zozbierané z akýchsi psychometrických a iných kúskov..., je to 
akosi nezmyselné, postavené na subjektívnych výmysloch a domnienkach. 
Druhý názor o filozofickom diele bol podľa Solovjova vyjadrený u Scho-
penhauera,- a neskôr u Nietzscheho. Tu sa filozofia chápe ako „osobná 
tvorivosť jednotlivého mysliteľa a vyjadruje iba jeho subjektívny obsah“28. 
Solovjov však odmieta aj takýto pohľad na chápanie filozofie, pre jej 
nezrozumiteľnosť pre iných. Solovjevovi je filozofia záležitosť subjektívnej 
tvorivosti. Avšak úloha filozofie je trojjediná – obsahuje ako empirický subjekt, 
dušu človeka, ale aj logický subjekt, ale tiež aj skutočný subjekt filozofický. 
A ten skúma pravdu – ktorou je alethea.  

Možno aj dnes máme pocit, že všetko už bolo premyslené a pripravené pre 
nás našimi geniálnymi predchodcami, či súčasníkmi. Žijeme v stave letargie 
a nečinnosti myslenia, naše myslenie príliš dlho leží úhorom. Rozporuplný 

                                                 
24  PATOČKA, J.: Platonismus a politika. In: PATOČKA, J.: Péče o duši I. Praha, Oikoymenh 

1996, s. 24 – 25. 
25  SOLOVJOV, VL.: Teoretičeskaja filosofija. In: SOLOVJOV, VL.: Sočinenija v dvuch tomach. 

T. 1. Moskva: Mysľ 1988, s. 823 – 824. 
26  DUDINSKÁ, I.: Filozofia všejednoty Vladimíra Solovjova. AFPhUP 138/220. Prešov, FF PU 

2005, s. 51. 
27  Tamže, s. 824. 
28  Tamže, s. 825. 
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filozof a psychológ ľudskej duše F. Nietzsche29 písal o čistých a zmiešaných 
povahách (charakteroch) vo vzťahu k filozofom. V práci Filozofia v tragickom 
období Grékov (1873) sa snažil spraviť rozdiel medzi geniálnou republikou 
a učenou republikou. „Platónom začína niečo úplne nové“, napísal Nietzsche, 
„počínajúc Platónom chýba filozofom niečo podstatné v porovnaní s onou 
geniálnou republikou od Tálesa po Sokrata /.../. Platón sám je prvý veľkolepý, 
výrazne zmiešaný charakter, a to ako vo svojej filozofii, tak aj svojou 
osobnosťou“30.  

Tiež aj G. Deleuze vo vyjadreniach o filozofii bol presvedčený o tom, že 
filozofia je skôr niečím tvorivým, ako reflexívnym. „Dejiny filozofie nie sú veľmi 
reflexívnou disciplínou. Je to skôr niečo ako portrétne umenie v maliarstve. Sú 
to duchovné, pojmové portréty...“31. Ide hlavne o produkciu a nie reprodukciu. 
Avšak „filozofia nie je mocou...“, aj preto „nemôže vyvolať bitku s mocnosťami; 
namiesto toho vedie proti nim vojnu bez bitiek, gerilu. Nemôže sa s nimi 
rozprávať, nemá im čo povedať, čo oznámiť, vedie s nimi iba rokovania. 
A keďže sa moc neuspokojuje s vonkajším postavením a prechádza do každého 
z nás, každý z nás je vďaka filozofii ustavične v rokovaniach a v gerile sám so 
sebou“32.  

Možno by bolo dobré si pripomenúť dávno vyrieknuté slová. Mladý Fichte 
sa v cykle prednášok Morálka pre vzdelancov vyjadril, že možno najpotrebnejšie 
by bolo, aby sme vždy boli v jednote so sebou samým. Nepripustiť, aby v nás 
zavládol chaos a vnútorný rozkol, „... nepripusť rozpor so sebou samým“33. 
Človek je vnútorne krehký, krehkejší ako sa nám môže zdať..., aj keď filozofi 
a osvietenský rozum nám hovorili o prípustnom stupni „násilia“ pri výchove 
v úsilí o slobodný život... Aj to je dôvod, aby sa texty, ktoré odzneli v rôznom 
čase dávali dohromady. Stáva sa, keďže rokovania trvajú dlho, že už ani 
nevieme o čo ide – či patria k vojne, alebo mieru. „Je pravda, že filozofia sa 
nedá oddeliť od hnevu proti dobe, ale ani od pokoja, ktorý nám doba 
poskytuje“34.  

                                                 
29  Pozri k tejto otázke aj štúdiu: PLAŠIENKOVÁ, Z.: Štyri pohľady na demokraciu. Z úvah 

o demokracii vo filozofickej tradícii a súčasnosti: Kant – Nietzsche – Rorty – Lorenz. In: 
BURAJ, I.; PLAŠIENKOVÁ, Z.; HUBINA, M. (eds.): Fragmenty o demokracii. K niektorým 
aspektom liberálnych a neliberálnych teórií demokracie. Bratislava: STIMUL 2011, s. 28 – 63.  

30  NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků. Prel. J. Březina; J. Horák. Olomouc, 
Votobia 1994, s. 15. 

31  DELEUZE, G.: Rokovania 1972 – 1990. Prel. M. Marcelli. Bratislava, Archa 1998, s. 153. 
32  kurzíva – P. N.; Tamže, s. 9. 
33  FICHTE, J. G.: Pojem vzdělance. Prel. V. Gaja. Praha, Svoboda 1971, s. 48. 
34  kurzíva – P. N.; Tamže. 
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Konfrontácia s Mocou je neodmysliteľná súčasť života, ktorý sa stal životom 
otraseným. Život ľudí otrasených znamená, že každý, kto nezradí sám seba 
a nekolaboruje s mocou pre misu šošovice, rodinu, pohodlie... – ten vstupuje do 
namáhavého boja. N. Chomsky napísal, že v „demokratickom“ Anglicku mohol 
mať problémy rovnako Orwell (ak by zverejnil svoj kritický postoj k Moci), ako 
ich mal aj Bertrand Russell, či iní. Filozofi a intelektuáli mali problémy 
s vrchnosťou (svetskou, či cirkevnou), ale aj so „zdravým rozumom“ – s oby-
čajnými ľuďmi. Takým životom sa prehrýzol aj dnes takmer zabudnutý 
„hrdina – intelektuál z Boce „Ján Lajčiak (1875 – 1918), ktorý prerástol svoju 
dobu a patril tiež k tým nemnohým príliš skoro narodeným pre domovinu – svoje 
okolie, ale aj vedeckú komunitu a dobu. E. Lalíková uviedla, že Lajčiak po 
návrate z Nemecka a Francúzska domov, sa ťažko boril so slovenskou realitou, 
zažíval zložité vnútorné tragédie. Bol to nerovný zápas. Boril sa tu rozum 
s nerozumom, ale aj sám so sebou, aby sa nakoniec rozišiel „... s »cirkvou, 
s rodinou, spoločnosťou ľudskou, stal sa takým, že nerobil dojem vzdelanca, 
natoľko, že prostá ženička ho takto charakterizovala: »od samej múdrosti sú až 
sprostý«„35 Intelektuála chápem v zmysle duchovného človeka, ktorý je vystavený 
problémom a angažuje sa pre druhých, lebo iba cez nich, spolu s nimi môže 
nielen snívať, ale aj pokúsiť sa žiť život spravodlivejší a slobodnejší. R. Aron 
v úvahe Opium intelektuálov (1957)36 uviedol, že intelektuál si (vždy) dokáže 
zachovať odstup a (usiluje sa zachovať si v maximálne možnej miere) nezávislosť.  

Poľský filozof K. Sroda v štúdii Patočka, Platón a nesmrteľnosť duše uviedol, že 
duša sa nám ako téma vytratila. „Európa je dnes v kríze, pretože zabudla, ako 
žiť v kríze, ako žiť v upadajúcom univerze. Zabudla to, pretože zabudla 
starostlivosť o dušu“37. Platónova skúsenosť bola skúsenosťou krízy, úpadku. 
Duša, starostlivosť o dušu to je aktivita, zápas medzi vzostupom a pádom, 
fungovanie v zaradenosti, alebo tretí životný pohyb – tým je sloboda.  

Problémom krízy myslenia je podľa Deleuza naša neschopnosť vyvolať 
pohyb, a práve preto žijeme v biednych časoch. „Odvtedy žijeme v biednych 
časoch, filozofia sa utiekla k reflexii »o« ... Keď nič nevytvorila, čo iné by mohla 
robiť, než rozmýšľať »o«? Rozmýšľa teda o večnom alebo historickom, sama 
však už nie je schopná vyvolať pohyb“38. Filozofia je tvorivosť, filozofia je istá 

                                                 
35  LALÍKOVÁ, E.: Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätozár Štúr. 
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muzikalita duše. To nám dnes aj u intelektuálov najviac chýba. Racionalita, ale aj 
muzikalita, – to sú dve strany jednej a tej istej mince. Ale patrí k tomu ešte čosi 
podstatné – odvaha – scéna – umelci mysliaceho myslenia tvoriaci orchester a tiež 
vnímavé obecenstvo... Súčasná kríza, ako sa vyjadrili už mnohí účastníci 
konferencií a sympózií v Európe, či Rusku a pripomenuli to u nás aj J. Pauer39 
a R. Sťahel40 vo svojich kritických štúdiách na tému kríza, je predovšetkým 
a hlavne krízou človeka, jeho hodnôt a schopnosti človeka porozumieť sám sebe 
a svetu.  

Ako sa nadčasovo vyjadril A. Camus: „Existuje iba jeden skutočne závažný 
filozofický problém: to je samovražda. Rozhodnúť sa, či život stojí alebo nestojí 
za to, aby sme ho žili, znamená zodpovedať základnú filozofickú otázku. 
Všetko ostatné /.../ To sú hry: najprv je treba odpovedať. A ak je pravda, ako 
tvrdí Nietzsche, že filozof, pokiaľ si ho ľudia majú vážiť, musí kázať 
príkladom...“41. Základnou otázkou filozofie je otázka života a smrti..., či vôbec stojí za 
to žiť? A ešte niečo – filozof (intelektuál – teda duchovný človek), pokiaľ si ho 
ľudia majú vážiť,- musí kázať príkladom... 

To, čo je možné dnes bezbreho drancovať už nie sú útroby prírody, ale ľudia 
– iba nevyčerpateľné ľudské zdroje. Ide hlavne o zisk z ľudí (chudobných 
a biednych je veľa – oni sú tými zdrojmi príjmov globálneho kapitalizmu) – ako 
tvrdí N. Chomsky. Intelektuál je ten, kto akosi stále tvrdohlavo verí v Človeka 
a v Rozum, napísal Aron už pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Ale cez to 
všetko, práve on – intelektuál – si o sebe priveľa namýšľa... V porovnaní 
s obyčajnými smrteľníkmi sú oveľa menej kompetentní. Chýba im podstatné – 
odvaha a rozhodnosť. Tým, že sa snažia zahĺbiť do každého aspektu problému, 
strácajú schopnosť uchopiť podstatu problému – porozumieť problému a prijať 
riešenie. 

Deleuze sa bránil byť automaticky označovaný za intelektuála. Veď aj teraz, aj 
dnes sa vraciame k abstrakciám. Aj na úrovni športov sa pohyby menia. Čo si 
všímal Deleuze bolo to, že dnes „všetky nové športy – surfing, windsurfing, 
deltaplán... – využívajú pripojenie už k jestvujúcej vlne42. To už nie je začiatok 
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ako východisko, je to isté uvedenie sa na obežnú dráhu. „Základný rozdiel je 
v tom, že už nejde o to, byť pôvodcom úsilia, ale o to, dať sa unášať pohybom 
veľkej vlny, stĺpom stúpajúceho vzduchu, o to »dostať sa medzi«. A predsa sa 
vo filozofii vraciame k večným hodnotám, k myšlienke intelektuála, strážcu 
večných hodnôt“43. Zmenila sa spoločnosť, zmenil sa aj človek – ale jeho sny 
o slobode zostali.... 

Lev Šestov v knihe Atény a Jeruzalem (1938) sa zamýšľal nad problémom, 
ktorý vie nadchnúť k premýšľaniu – Platónova jaskyňa – podobenstvo o jaskyni. 
Šestov sa vyjadroval k téme nevyhnutnosť a sloboda. Chcel nás upriamiť na to, čo 
sa u Platóna (ešte aj dnes) zvykne prehliadať – meléte thanaton – cvičenie sa 
v smrti. „Táto otázka sa tiahne celým Platónovým dielom, ale nikde nie je 
kladená tak výhradne a zrejme ako vo Faidonovi. Platón nám v tomto dialógu 
rozpráva o tom, že filozofia je meléte thanaton“44. A práve to prináša človeku 
záhadný dar – nebáť sa, odvážiť sa na všetko – dokonca aj na boj o slobodu.  

Veď iba tak Sokrates mohol aj v predsieni smrti byť slobodný a filozofovať. „V 
súvislosti s očakávanou popravou Sokrata sú ďalšie debaty nezmyselné“45 
Platón našiel to, čo sa nachádza za hranicami možného poznania, avšak filozof 
to nedokázal odovzdať ľuďom... Filozof a filozofia sú podľa Platóna jedinou 
skutočne možnou cestou k šťastiu. „Platón a Sokrates chceli a našli odvahu 
k tomu, vyzvať zákony a nevyhnutnosť na súboj. Postavili proti nim tés hémes 
bouléseos (s mojim zvolením, podľa mojej vôle)“46. Podľa Šestova práve Platón 
ukázal ľuďom cestu k najkrajnejšej hranici... ide o slobodu, o to podstatné: „Ešte 
raz zopakujem: Platón chce získať práve toto. Chce sa dostať von z jaskyne, kde 
sa tiene zdajú byť reálne a kde sa nedá pozerať na preludnú realitu, pretože tá 
skamenie“47. Voľba teda stojí tak – sloboda alebo otroctvo, jaskyňa a jej divadlo 
tieňov, alebo strastiplná cesta za slobodou... Mŕtvolný chlad noci, alebo hrejivé 
slnko dňa.  

Aj dnes sa nám ponúka masovosť a konzum – to je podľa Adorna tuposť 
a podvod,- slúžia na provokáciu konzumentov. Konzumenti sa majú zmeniť na 
manipulovateľné kvíliace davy. Avšak cesta von z jaskyne je iba časť cesty 
k slobode... Ale u toho istého Šestova si prečítame v nemiestnych otázkach: 
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„Svätý Augustín vraví, že vie čo je čas, ale keď sa ho spýtajú, čo je čas, že 
nedokáže odpovedať. Z toho teda vyplýva, že to nevie. Čo Augustín hovorí 
o čase, je možné povedať o ďalších veciach. Existujú rôzne veci, o ktorých človek 
vie, pokiaľ sa ho na ne nezačnú pýtať, alebo on sa na ne sám nezačne 
vypytovať. Človek trebárs vie, čo je sloboda. Ale spýtajte sa a neodpovie vám. 
Rovnako vie, čo je duša“48. Tieto otázky nás vťahujú do labyrintu, 
zmnožujúcich sa záhad a nejasností, ktoré sa krútia ako had a členia do ďalších 
labyrintov... 

Markov v predslove k ruskému vydaniu knihy J. Baudrillarda Amerika 
napísal, že intelektuál vždy bol a bude človek, ktorému leží na srdci blaho 
druhých ľudí. Práve ich vecou – intelektuálov je – starostlivosť o človeka. Veci 
kedysi znepokojujúce myslenie filozofov sú realitou našej súčasnosti: 
nezamestnanosť, vnútorná prázdnota, strata duchovnosti, konzumný spôsob 
života, masovosť, konformizmus, a predovšetkým bezbrehé vykorisťovanie 
a nenormálne hrubé utláčanie ľudí... Ľudia túžiaci po oslobodení, chcú čosi 
úplne konkrétne – svoj chlieb každodenný. Sny a realita sa líšia. Slavoj Žižek 
poznamenal, že ide práve o tento paradox medzi želaním a rozčarovaním 
z reality, ktoré plodia hnev. „Prechod od reálne existujúceho socializmu k reálne 
existujúcemu kapitalizmu vo východnej Európe priniesol celý sled komických 
premien vznešeného demokratického nadšenia na čosi smiešne. /.../ Toto 
sklamanie bolo obojstranné“49. Protestujúce davy v NDR, Poľsku a Českej 
republike, uviedol Žižek, chceli niečo iné... „Na túto priepasť medzi 
očakávaniami a realitou je možno reagovať dvoma spôsobmi, pričom najlepšie 
ich môžeme postihnúť prostredníctvom odkazu na dôverne známy rozdiel 
medzi bláznom a darebákom“50. Pred voľbou stojíme možno častejšie ako sa nám 
môže zdať. 

Max Weber sa vyjadril o politike takto: „Politika znamená ťažké a pomalé vŕtanie 
do tvrdých dosák, so zanietenosťou a zároveň s odhadom“51 Filozofia a politika 
vyžadovali pôvodne zanietenosť a odhad... Pri pomalom a zodpovednom vŕtaní 
mnohokrát ani nevieme, či vŕtame práve tú správnu dosku... Platón poukazoval 
na otázky, ktoré sú aktuálne aj dnes. Možno aj preto, že až pridobre poznal 
človeka a jeho povahu.  

Ralf Dahrendorf v knihe Pokúšanie neslobody. Intelektuáli v časoch skúšok (2005) 
ukázal potrebnosť intelektuálov v spoločnosti, pokiaľ ľudstvo je schopné sa 
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poučiť zo svojich chýb a omylov. Chcel „zistiť, aké kvality majú ľudia, ktorí ani 
v nepriaznivých podmienkach nerezignujú na obhajobu myšlienok... Kto 
zostane silný, keď väčšina zoslabne? Je možné teda hovoriť o cnostiach 
slobody“52?  

Ale v každej jednej fráze je aj zrnko pravdy a táto pravda je často jemnejšia, 
presnejšia a osvedčenejšia, ako v iných výrokoch. Vzdelanosť je v istom zmysle 
odosobnenosť a neúprimnosť. Všetky takzvané klasické epochy boli neúprimné, 
odhliadali od nášho skutočného, individuálneho cítenia, uviedol José Ortega 
y Gasset. Aj N. Berďajev uviedol, že „človek sa môže stať otrokom spoločenskej 
mienky... Vtedy bolo ťažké doceniť rozmery násilia, ktorého v tej dobe 
dopúšťala tlač. Berďajev si všimol, že ide o psychický tlak na človeka deň čo 
deň – každé ráno. „Noviny ho vystavujú psychickému donúteniu“53. Správne 
uviedol V. Dudinský, – dnes je otázkou všetkých otázok predpovedané už 
dávnejšie Berďajevom – Koľko vôbec je schopný toho vydržať človek? „Aká bude 
jeho daň za rýchlosť, ktorú sám a ním vytvorená technická civilizácia, aj 
napriek výstrahám, zvyšuje? /.../ Berďajev tuší tragédiu tvorivosti. Vidí, že 
výtvory začínajú vystupovať proti vlastnému tvorcovi“54. Za neohraničenú moc 
(nielen strojov) je zodpovedný človek, pretože „nie stroj zbavil človeka duše – 
urobil to človek sám“55. Slovo – reč, slovo – písmo, – Gréci dávali prednosť 
ústnej reči – dialogickej reči. Rím uprednostňoval byrokraciu – moc je vyjadrená 
v písomne vizuálnych znakoch – písomná reč, ale aj formou hier a predstavení. 
Je tu aj kniha – ako objemnejší list priateľom, či moderné formy komunikácie 
noviny, rozhlas, film a televízia... – to všetko je dvojsečná zbraň. Otázka o moci je 
otázkou o médiách. Súčasnosť je karneval, – predstavenie, ktoré nikdy nekončí. 
Tým charakteristickým je (ne)kontrolované bujnenie, množiace sa množenie, 
záplava, hypertrofia informácií, zvukov. „Slovu už nikto nevládne...“, napísal T. 
Konwicki, „slová tečú z úst rozvrešťaného davu, z rozhlasových prijímačov 
a z televízorov, z miliónov knižiek a novín, z magnetofónov a walkmanov, zo 
schôdzí a kostolov, z tlačovín aj z kozmu. Ohromné rieky otrávených slov 
plynú odnikiaľ nikam. Obrovské mraky mŕtvych slov sa vznášajú do 
stratosféry. Zo strusky spálených slov sa tvoria nebotyčné hory. Slovo je 
smetím. Slovo je najlacnejším plastikovým obalom. Slovo je ťažobným 
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odpadom súčasnej civilizácie“56. Najnebezpečnejší filozof Západu Slavoj Žižek 
(podľa médií) napísal: „Sme teda svedkami zlovestného divadla...“57.  

Skutočne, globalizácia vyzliekla filozofov z tóg. Slovo, kniha stratili svoje 
miesto vo svete..., žijeme vo svete komercionalizácie a globalizácie a ten je 
hluchý k odkazom antiky (P. Sloterdijk), dominantnou sa stala kybernetická 
večnosť prostredníctvom svojich sietí... (P. Virilio). „»Politika je divadlo, ktoré 
sa často odohráva na popravisku«, približne toto povedal svätý Thomas More, 
ktorý to zažil na vlastnej koži. Popravisko, na ktorom bola podľa autora Utópie 
kedysi zabitá politika, dnes nahrádza obrazovka“58. Stávame sa svedkami 
vizuálnych bublín a ich nafukovania a krachu, týchto akýchsi prapodivných 
vznášajúcich sa strašidiel...  

 
Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA V-1/0536/12. 
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