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PETRA J. ČAADAJEVA A JEHO DEDIČSTVO V RUSKEJ FILOZOFII 

 

Ondrej MARCHEVSKÝ 

 

bava a podozrenie z nedostatočnej pozornosti v našich slovenských akademických kru-

hoch, venovanej odkazom ruského filozofického dedičstva, spolu s presvedčením o jej 

hodnote v rámci celého spektra filozofických názorov, sa stala bázou pre pokus predstaviť pr-

vý „Filozofický list“ (ďalej iba „List“) Petra Jakovljeviča Čaadajeva v podobe tejto práce. 

Je to jednak jeho analýza ako aj pozorovanie jeho odozvy na ruské spoločenské a intelek-

tuálne dianie tak v dobe jeho vydania ako aj v súčasných reflexiách a hodnoteniach. Je poku-

som ponorenia sa do Čaadajevovho podnetu: „Obráťme sa ešte raz k histórii: ona je kľúčom 

k pochopeniu národov“ a jeho implementáciu do prostredia Ruska a ruskej filozofie, kultúry 

a spoločnosti. 

Vychádzajúc z nevyhnutnej potreby naznačiť spoločensko-politickú situáciu v Rusku ktorá 

je označovaná dobou „mikulášovou“, venujem tomu prvú časť mojej práce. 

Pozornosť bude orientovaná hlavne na spoločenský vývoj a situáciu v dvoch sférach spo-

ločnosti a to v štátnom aparáte reprezentovanom samotným cárom Mikulášom I. a inteligen-

ciou. Práve medzi týmito dvoma skupinami prebiehajú, pre čo najkomplexnejšie pochopenie 

„Listu“ najvýraznejšie interakcie. 

Obdobie vlády Mikuláša I. sa začalo výrazným spoločenským javom, a síce nevydareným 

vystúpením dekabristov v decembri 1825, ktoré bolo namierené proti absolutistickej moci cá-

ra. Vystúpenia, ktoré bolo o to silnejším prekvapením, že jej hlavnými osnovateľmi boli pred-

stavitelia ruských vojenských elít, t. j. šľachtici. 

Mikuláš I. na túto situáciu zareagoval opatreniami, ktoré mali zabrániť akýmkoľvek po-

dobným spoločenským otrasom. Bol presvedčený, že je potrebné čo najprísnejšie regulovať 

všetky prejavy života v Rusku. Ako prostriedok mali slúžiť predpisy a nariadenia a taktiež 

v kľúčovej miere zriadenie „3. Oddelenia osobnej kancelárie jeho cárskej milosti“, čo bola 

forma tajnej polície monitorujúca a regulujúca dianie v krajine, a to s celo územným záberom. 

Zo strany štátneho aparátu to bolo obdobie ohromnej cenzúry, ktorá hľadala a odstraňovala 

články a príspevky, hlavne v periodikách, ktoré vzbudzovali čoby len najmenšie pochybnosti 

o svojom obsahu. 

O 
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„Boli aj obavy, že pod vplyvom osvety ľudia lepšie pochopia reálne dianie okolo seba 

a nepokojné podnety v nich budú vybudzovať poddávanie sa ‚nízkym vášniam‘, teda budú 

vystupovať proti existujúcemu poriadku“ (Bazylow, 1985, s. 286 – 287, vl. preklad). 

Výrazným javom v ruskej spoločnosti tejto doby bolo to, čo Bazylow opísal nasledovne: 

„Carát nepôsobil iba prostredníctvom represií a zákonov, snažil sa tvoriť akúsi vlastnú ideológiu. V glórii 

vojenských víťazstiev a diplomatických úspechov, ktoré nechýbali ani za Mikuláša I., sa oficiálne ruské 

kruhy vyvyšovali vysoko nad iné európske štáty, dokonca ponad celú Európu, ktorú dvorské kruhy Pet-

rohradu označovali za ‚revolučné‘. Kontrasty plynúce z odvrátených strán systému, ktoré boli len ťažko 

postrehnuteľné pre zahraničných pozorovateľov, nemohli predísť tvoriacemu sa umelému názoru, že Rus-

ko je štátom úplne iným ako ostatné, že všetky systémy v Rusku sú dobré a jediné správne, že neexistuje 

žiadna disharmónia medzi vládnucimi kruhmi a ľudom, ktorý sa môže v pokoji a šťastí podriaďovať dob-

ročinným vplyvom takéhoto stavu“ (Bazylow, 1985, s. 287, vl. preklad). 

Na hrdých ruských náladách sa podpisoval aj často prízvukovaný triumfálny vstup vojsk 

Alexandra I. do Paríža obsadeného spojeneckými vojskami po porážke Napoleona Bonaparta. 

Čo sa týka intelektuálnych kruhov stretávame sa tu zo zaujímavým kontrastom. Na jednej 

strane, ako to uvádza Ludwik Bazylow: „V Rusku neexistovali formy verejnej mienky, a preto 

sa prejavy protestu dostávali na denné svetlo buď v skrytej podobe, alebo spontánne a zne-

nazdajky s akousi katastrofickou determináciou“ (Bazylow, 1985, s. 283, vl. preklad). 

Ako formovanie kontrastu a jeho druhej tváre, alebo jednej z tvárí uvádzam reflexiu ruskej 

inteligencie 19. storočia očami Jána Kucharzewského, ktorý píše: 

„Začali sa vyskytovať ľudia akýsi stratení, nešťastní, nepotrební, nevediaci kam ísť, to znamená nepozna-

júci ani cieľ, ani cestu, ale cítiaci, že tak sa žiť nedá, ľudia odkiaľsi odtrhnutí a opustení na nebezpečnom 

mieste, ako deti v lese“... „Majúc veľa čo nenávidieť a v čo pohŕdať, nemali vôbec nič, čo by mohli milo-

vať a vážiť si“... „Nesmierna sila ich tlačí na večnú dráhu, ich najlepšia vôľa sa topí v oceáne bezprávia“ 

(Kucharzewski, 1988, s. 91, vl. preklad). 

Włodzimierz Rydzewski v jednej zo svojich posledných prednášok, ktoré stihol vyhlásiť 

pred svojimi študentmi v Krakove, zo 6. novembra 2006, uviedol na margo týchto javov, že 

ruskí myslitelia, práve kvôli situácii, ktorá v Rusku bola, „boli odsúdení na filozofickú čin-

nosť“, „oni vtedy filozofiou žili“. 

Pre dokreslenie situácie si dovolím uviesť ešte jednu zásadnú poznámku, „V Rusku 19. 

storočia chýbala profesionálna akademická filozofia“ (Bohun, 1996, s. 5, vl. preklad). 

Životná cesta človeka, ktorý po prečítaní Kantovej Kritiky čistého rozumu preškrtol jej ná-

zov a napísal Apologete adamitischer Vernunft, Petra Jakovljeviča Čaadajeva sa začala 7. júna 
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1794 v Moskve, hoci ako to pripomína Ladislav Zadražil: „ani o jednej z týchto skutočností 

nevypovedajú historické pramene jednoznačne“ (Zadražil, 1987, s. 10). Bolo to teda na 

sklonku panovania Kataríny II. Narodil sa ako syn dedinského statkára a rádového dôstojníka 

Achtyrského husárskeho pluku a kňažnej Ščerbatovej, dcéry štátnika, historika a moralistu 

doby Kataríny II. Michaila Ščerbatova, tvorcu prvej ruskej utópie Putovanie do zeme Ofír. 

Prvé roky života strávil mladý Peter spolu so svojim bratom Michailom v mestskom a od-

národnenom prostredí aristokratickej Moskvy, obklopený starostlivosťou bohatých príbuz-

ných. 

Po domácej príprave vstúpil vo svojich štrnástich rokoch na moskovskú univerzitu, ktorú 

zastihol v jednej z jej šťastnejších chvíľ – bolo to počas liberálnych počiatkov vlády cára Ale-

xandra I. Práve neskoršie aktivity tohto cára budú tvoriť to, čo vyústi za vlády Mikuláša I., aj 

keď úroveň nálad tu bola vyformovaná na už spomínanú úroveň. Dôkazom týchto nálad bolo 

dielo Alexandra Radiščeva Putovanie z Petrohradu do Moskvy. Práve toto dielo bolo, ako to 

píše Zadražil v svojom úvode k českému prekladu Čaadajevových „Filozofických listov“, 

„zdrojom nekonečných študentských diskusií o francúzskych osvietencoch, novodobej filozo-

fii a vede, nevoľníckych pomeroch v Rusku“ […] „tu sa formovalo myslenie a prehlboval Ča-

adajevov záujem o základné otázky historického a duchovného bytia človeka“ (Zadražil, 

1987, s. 11). 

Zadražil formuluje dva významné zlomy, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu v autorovi 

„Listu“: „Najprv nemohol prehliadnuť spontánnu účasť ľudu pri protinapoleonskych vojnách, 

obete, aké boli schopní priniesť v okamžiku ohrozenia národnej existencie“ (Zadražil, 1987, 

s. 12). 

„Druhým nezabudnuteľným zážitkom pokolenia, ktoré sa za výnimočných a historicky paradoxných 

okolností po prvý krát konfrontovalo sa západnou Európou, v ktorej doznievali posledné ohlasy Veľkej 

Francúzskej revolúcie, bol Paríž. Jeho hviezda nezhasla ani s pádom Napoleonovej ríše, ostával stále jed-

ným z najstarších stredísk novodobej európskej civilizácie a kultúry. Bezprostredný kontakt s krajinami, 

odkiaľ celé desaťročia viali do Ruska slobodomyseľnejšie vetry, podnietili myseľ budúceho autora ‚Filo-

zofických listov‘ k veľkorysým dejinným konfrontáciám, ktoré udávali základnú tóninu jeho životnému 

dielu“ (Zadražil, 1987, s. 13). 

Čaadajev sa ako mladý šľachtic nemohol vyhnúť vojne. Jeho vojenská kariéra mala rýchly 

postup, ako veľmi mladý sa stal rotmajstrom a bol menovaný pobočníkom veliteľa zboru cár-

skej osobnej gardy. Ako túto dobu uzatvára Zadražil: „Všeobecne sa očakávalo, že svoju 

skvelú kariéru zavŕši ako jeden z cárových pobočníkov. A práve v tejto chvíli sa Čaadajevov 



Ondrej MARCHEVSKÝ 
 

113

život znova láme a uberá sa úplne neočakávaným smerom“ (Zadražil, 1987, s. 15) – vzdáva sa 

svojho postavenia aj kariéry, žiada o odchod do výslužby, ktorý je veľmi rýchlo akceptovaný, 

a okamžite opúšťa Rusko. 

Tu je potrebné spomenúť ešte jeden jav, s ktorým sa Čaadajev stretol – dekabristické hnu-

tie. Aj keď mal vzťahy s dekabristami, ktorý boli jeho kolegami z armády či spolužiakmi 

z univerzitných štúdií, a na ktorých stretnutiach sa zúčastňoval, „mal dekabrizmus v živote 

Čaadajeva len epizodickú úlohu“ (Zadražil, 1987, s. 17), čomu svedčí aj jeho odchod do za-

hraničia. 

Práve však jeho opustenie Ruska a cesta na Západ v rokoch 1823 – 1826, ako sa nazdá-

vam, sa dá považovať za ďalší výrazný zlom v ceste k „Listu“. Počas tejto cesty navštívil 

Londýn, Brighton, Paríž, Florenciu, Benátky, Rím i Mníchov, v ktorých zhromažďoval veľký 

literárny fond (ktorého časť mu bola pri príchode do Ruska zabavená). V roku 1825 sa v Kar-

lových Varoch stretáva s obdivovaným Schellingom, s ktorým aj neskôr vedie korešponden-

ciu. Počas tejto svojej cesty sa asi ako prvý z ruských mysliteľov dostáva do kontaktu a študu-

je práce Hegla. 

Je to obdobie dilemy, kedy sa vážne pohráva s myšlienkou požiadať o občianstvo vo Švaj-

čiarsku ale na strane druhej cíti akúsi potrebu návratu do Ruska ako miesta, kde je najpotreb-

nejší. Zvíťazila druhá z pozícií, Čaadajev sa vracia domov a v návrate ho už nezastaví ani šty-

ridsaťdňové vypočúvanie v Litovskom Breste spojené s jeho kontaktmi s dekabristami, kto-

rých nevydarené vystúpenie bolo potlačené pol roka pred jeho príchodom späť do Ruska. 

A tu je už iba krok k „filozofickým listom“ písaným v rokoch 1829 – 31 po francúzsky, 

ktorých predzvesťou bol dopis Čaadajeva Puškinovi z konca dvadsiatych rokov, kde nabáda 

Puškina, ako to píše Zadražil: „aby sa ponoril do seba a v hlbinách svojho vnútra hľadal zmy-

sel doby a svojho predurčenia a aby tak prospel Rusku, ktoré zišlo z cesty, a sám sa vydal ces-

tou pravdy“ (Zadražil, 1987, s. 22). 

V dobe cárskej železnej ruky špecifického, filozofického a intelektuálneho prostredia sa 

ako plod hore uvedených okolností, dejinných zlomov a zlomov v živote Petra Jakovljeviča 

Čaadajeva, objavuje v roku 1836 na stránkach „Teleskopu“ pod redakčným vedením profeso-

ra moskovskej univerzity Mikuláša Nadeždina prvý „Filozofický list“ Čaadajeva. 

Po formálnej stránke ide o skutočný list, ktorý je odpoveďou na predošlý list jej adresátky 

Jekateriny Dmitrijevny Panovej, ktorá bola Čaadajevovov známou. Viacerí z interpretátorov 

Čaadajevových filozofických listov, napríklad Geršenzon sú presvedčení, že „List“ nemá cha-

rakter súkromnej korešpondencie a list, ktorý obdržal od Panovej vzal Čaadajev jednoducho 

ako occasionem scribendi, a teda využil epistolárnu formu len ako literárny trik, ktorý bol 
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rozšírený v epoche romantizmu. Dôkazom o ktorý sa opierajú je fakt, že žiadne zo siedmich 

„Filozofických listov“ nebol poslaný formálnym adresátom. 

V úvodných častiach autor vyjadruje obdiv k hodnotám a charakterovým vlastnostiam ad-

resátky „Listu“, predovšetkým k jej prostote a úprimnosti. Autor označuje J.E. Panovú za 

veľmi inteligentného človeka, ktorý však, v prostredí v ktorom žije, trpí dôsledkom schopnos-

tí kritického hodnotenia. Autor jej navrhuje podriadenie sa a dôveru v duchu náboženstva, 

ktorým je, možno paradoxne, doktrína katolícka. 

Po tomto úvode a tematickom vstupe prechádza do, ako sa nazdávam, kľúčových pasáži 

svojho „Listu“. Predzvesť uberania sa ku vnímaniu histórie ako histórie idey naznačuje nasle-

dujúce tvrdenie autora: „Život obsahuje určitý element spojený nie s fyzickým, ale s duchov-

ným bytím človeka. Netreba ho bagatelizovať; duša, podobne ako telo má svoj režim; treba 

vedieť poddať sa mu“ (Czaadajew, 1992, s. 95, vl. preklad). Ako zasadenie takto stanoveného 

uvažovania nad dejinami a životom aj spoločnosti zaznieva jedna z množstva myšlienkových 

„detonácií“, ktoré „List“ obsahuje, 

„Jedna z najsmutnejších vlastností našej (ruskej, pozn. autora príspevku) zvláštnej civilizácie spočíva 

v tom, že my iba začíname odkrývať pravdy, už dávno zašlé kdesi inde, dokonca aj u národov, ktoré sú vo 

viacerých ohľadoch od nás zaostalejšie. Pramení to z toho, že sme nikdy nekráčali ruka v ruke s ostatný-

mi národmi; neprináležali sme do žiadnej z veľkých rodín ľudstva; nepatríme k Západu ani k Východu 

a neosvojili sme si tradície ani jedného z nich. Stojacich ako keby mimo času, nedotklo sa nás všeobecné 

vzdelávanie ľudstva. Nepocítili sme blahodárny vplyv podivuhodnej spätosti ľudských ideí v priebehu 

vekov a vymkli sme sa z všeobecných dejín ľudského ducha, ktoré ho povzniesli k výšinám, na ktorých 

sa dnes v celom ostatnom svete nachádza“ (Czaadajew, 1992, s. 96, vl. preklad). 

Takýto stav, ktorý očami Petra Jakovljeviča bytostne chýba v Rusku nie je vecou nejakých 

vyšších morálnych zásad, či filozofických právd, je to úroveň, „jednoducho dobre usporiada-

ného žitia, zvykov a vedomých návykov, ktoré dávajú mysli ľahkosť a dávajú duševnému ži-

votu človeka pravidelný poriadok“ (Czaadajew, 1992, s. 97, vl. preklad). 

Autor považuje za potrebné, ba nevyhnutné, venovať pozornosť charakteru Ruska, pre po-

chopenie jeho zámerov a ako apológiu tejto nevyhnutnej potreby uvádza: „Sme aj tak dosť 

ukrivdení osudom – nechcime ešte ku všetkým nešťastiam, ktoré nás postihli, pridať ešte fa-

lošnú predstavu o sebe samých, neusilujme sa len o duchovný život a naučme sa žiť rozumne 

v existujúcej realite“ (Czaadajew, 1992, s. 97, vl. preklad). 

Z tejto potreby hľadá fundament národa v období búrlivých poryvov, je to obdobie vášni-

vého nepokoja, nepremyslených činov. Je to obdobie, počas ktorého sa ľudia stávajú tulákmi 

dušou aj telom. Je to obdobie silných zážitkov, ktoré vytvárajú všetky najsilnejšie a najhorli-
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vejšie idey, je to podľa autora: „nevyhnutná osnova každého spoločenstva“. My nič také ne-

máme, hovorí Čaadajev a dodáva: „Žijeme výlučne najsúčasnejšou prítomnosťou, bez minu-

losti a bez budúcnosti, žijeme v mŕtvej stagnácii“, „Je to chaotický ferment v duchovnej sfére, 

pripomínajúci prevraty z histórie Zeme, ktoré predchádzali súčasnému stavu našej planéty. 

My sme ešte v tomto štádiu“ (Czaadajew, 1992, s. 98 – 99, vl. preklad). 

Čaadajev označuje Rusko ako krajinu, kde sa nezachovalo nič z ideí dedených v celom 

ľudstve z pokolenia na pokolenie, idei, ktoré a to, „stanovujú základy života národov; z týchto 

ideí vyplýva ich budúcnosť; oni stanovujú ich morálny rozvoj“ (Czaadajew, 1992, s. 99, vl. 

preklad). 

Ako organickú časť svojho výkladu zdôrazňuje úlohu národa v procesoch sveta a formulu-

je to nasledovne: „Národy žijú výlučne silnými dojmami, zanechávanými v ich duši prostred-

níctvom stáročí, a taktiež kontaktmi s inými národmi. Preto má tiež každý jednotlivec pocit 

spojenia s celým ľudstvom“ (Czaadajew, 1992, s. 100, vl. preklad). O tomto faktore vo vývoji 

Ruska píše: 

„U nás vôbec neexistuje vnútorný rozvoj, prirodzený postup; každá nová idea vytláča bez stopy starú, 

pretože z nej nevzniká; ale zjavuje sa Boh vie odkiaľ. Pretože preberáme stále iba hotové idey, v našich 

mozgoch sa neformujú tie nevyhladiteľné brázdy, ktoré vznikajú v myslení z dôvodu priebehu rozvoja 

a stanovia ich silu. Rastieme, ale nedozrievame, ideme vpred, ale po krivej línii, teda takej, ktorá nevedie 

do cieľa“ (Czaadajew, 1992, s. 100, vl. preklad). 

Následne vyjadruje jednu z myšlienok, ktorá sa stala predmetom mimoriadneho záujmu, 

a ktorého dedičstvo začína neskôr pôsobiť na samostatný smer filozofovania (v podobe rus-

kého mesianizmu): 

„My sme však, ak to je možné povedať, určitým spôsobom národom výnimočným. Patríme k tým náro-

dom, ktoré nepredstavujú ako keby integrálnu časť ľudstva, ale existujú iba preto, aby dali svetu nejakú 

dôležitú lekciu. Poučenie, ktoré je nám súdené dať, samozrejme neostane navnivoč; ale kto vie, kedy ná-

jdeme svoje miesto v ľudstve a koľko nešťastí budeme musieť prežiť, kým sa splní naše predurčenie?“ 

(Czaadajew, 1992, s. 101, vl. preklad). 

Autor venuje pozornosť aj otázke antropologickej, ako jednej zo zásadných v jeho kompa-

račných štúdiách medzi ideálom (stelesneným západnou kultúrou) a prostredím Ruska. O Ru-

soch píše: 

„V našich hlavách chýba čokoľvek všeobecné; všetko je individuálne, nestabilné a neúplné. Dokonca 

v našich očiach, zdá sa mi, je akási zvláštna hmlistosť, čosi chladné a neisté, čo pripomína v určitej miere 
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fyziognómiu ľudí nachádzajúcich sa na najnižších úrovniach spoločenského rozvoja. Neraz ma zaskako-

vala tá nemota tváre našich rodákov, keď som ich porovnával s tvárami ľudí v cudzích krajinách, presnej-

šie na juhu, kde fyziognómie sú také výrazné a tak živé“ (Czaadajew, 1992, s. 103 – 104, vl. preklad). 

Vidí potrebu vyjadriť sa aj k vlastnosti Rusov, ktorá je tak obdivovaná a cenená v zahraničí 

a menovite k riskantnej odvahe; a odhaliť jej druhú tvár píšuc: 

„Nevidia (ľudia západu, pozn. autora príspevku), že to isté, vďaka čomu bývame niekedy takí odvážni, 

spôsobuje, že nie sme nikdy schopní hlbšie uchopiť veci a byť vytrvalí; nevidia, že tá ľahkovážnosť voči 

nebezpečenstvám života sa v nás odzrkadľuje úplnou ľahostajnosťou pre dobro a zlo, pravdu a lož...“, 

„nakoniec nevidia ani to, že hoci máme niektoré cnosti mladých a slabo rozvinutých národov, tak nemá-

me ani jednu z výhod charakterizujúcich národy vyzreté s vysokou kultúrou“ (Czaadajew, 1992, s. 104, 

vl. preklad). 

Autor si uvedomuje, že tieto vyhlásenia môžu znieť ako demonizácia Ruska, avšak tvrdí, 

že to nie je jeho zámerom. Je to potrebné pre pochopenie fenoménu všeobecného ducha, lebo 

je to charakteristické, ako sa nazdávam, v jeho „Liste“, ktorý špecifikuje ako to, „... čo stano-

vuje zásadu ich (t. j. národov, pozn. autora príspevku) života, lebo iba on a nie tá alebo iná 

vlastnosť ich charakteru, ho môže priviesť na cestu morálneho zdokonalenia a neohraničené-

ho rozvoju“ (Czaadajew, 1992, s. 104, vl. preklad). 

Práve posledné slovo citácie rozvoj, je ďalším kľúčovým pojmom, ktorý na už spomína-

nom základe postupuje slovami Čaadajeva nasledovne: „Masy podliehajú vymedzujúcim si-

lám nachádzajúcim sa na štíte spoločnosti. Ony samé nemyslia; existujú medzi nimi určité 

množstvá mysliteľov, ktorí za nich myslia, dodávajú impulz kolektívnemu rozumu národa a 

produkujú jeho pohyb vpred“ (Czaadajew, 1992, s. 105, vl. preklad). 

Autor tento model považuje za všeobecne platný u väčšiny národov na Zemi, avšak pre 

podmienky Ruska sa pýta: „... kde sú naši mudrci, naši myslitelia? Kto kedykoľvek myslel za 

nás, kto teraz za nás myslí?“; a konštatuje, 

„Veď predsa ležiac medzi dvoma hlavnými časťami sveta, východom a Západom, jedným lakťom opiera-

júc sa o Čínu, druhým o Nemecko, mali by sme v sebe spájať oba veľké prvky duchovného charakteru: 

predstavivosť i rozum, a zaznamenávať v svojej civilizácii históriu celej zemegule. Túto úlohu nám ale 

neprisúdila Prozreteľnosť... Dejinné skúsenosti pre nás neexistujú; pokolenia tu prešli bez pôžitku“ (Cza-

adajew, 1992, s. 105, vl. preklad). 

Po tomto tvrdení sa objavujú hodnotenia, ktoré zrobili Petra Jakovljeviča Čaadajeva; jed-

nak nesmrteľným v plejáde ruských filozofov, čo asi najvýstižnejšie vyjadril Alexander Ger-
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cen, ktorý o „Liste“ napísal: „ bol to výstrel uprostred noci, po ktorom už nieto zaspať“; ale na 

strane druhej aj označeným úradmi za blázna. Čaadajev píše: 

„Sledujúc nás, dalo by sa povedať, že všeobecné právo ľudstva sa nás netýka. Samotní v svete, nič sme 

mu nedali, nič sme ho nenaučili; nevniesli sme žiadnu ideu do masy ľudských ideí, ničím sme sa nepriči-

nili k postupu ľudského rozumu, a to, čo nám dal postup, sme zdeformovali. Počas celej našej spoločen-

skej existencie sme pre spoločné ľudské dobro neurobili nič; žiadna užitočná myšlienka sa nezrodila na 

našej neplodnej pôde našej domoviny; ani jedna veľká pravda nevyšla z nášho prostredia; nedali sme si 

ani námahu, aby sme čokoľvek vymysleli sami, zasa z toho, čo vymysleli iní, sme si prisvojili iba mylnú 

vonkajšiu stranu a nepotrebný luxus. Je zvláštne, že dokonca ani v univerzálnom svete vedy, naša história 

nemá miesto, nič nerieši, nič nedokazuje. Keby divoké hordy, ktoré otriasli svetom (reč je o tatárskych 

nájazdoch, pozn. autora príspevku) neprešli našou krajinou uberajúc sa na Západ, kto vie, či by sme mali 

svoju kapitolu vo všeobecných dejinách. Keby sme sa nerozkladali od Berlingovej úžiny po Odru, nikto 

by si nás ani nevšimol. Jeden veľký človek (Peter I. Veľký) nás kedysi zatúžil scivilizovať a aby nás zís-

kal pre osvetu, hodil nám plášť civilizácie; my sme plášť zdvihli, ale samotnej civilizácie sme sa nedotkli. 

Druhý krát nás iný veľký vládca (Alexander I.), pripájajúc nás k svojej veľkej misii, nás víťazne previe-

dol z jedného konca Európy na druhý; vracajúc sa z tohto triumfálneho pochodu cez najcivilizovanejšie 

krajiny sveta, priniesli sme so sebou jedine idey a sneženia, ktoré vyvolali v rezultáte veľké nešťastie 

(povstanie dekabristov) a ono nás cúvlo o polstoročie dozadu. Máme v krvi niečo nepriateľské všetkému 

skutočnému postupu“ (Czaadajew, 1992, s. 106 – 107, vl. preklad). 

V takto „vykríknutých“ hutných historicko-spoločenských sumároch, začína kontinuovať 

to, čo v úvode „Listu“ len naznačil, a síce hovorí o náboženstve v histórii spoločnosti ako 

o zdroji najdominantnejších ideí. Odôvodňuje to aj takto: „Všetky politické revolúcie boli 

v pravom slova zmysle revolúciami duchovnými: ľudia hľadali pravdu a pri takej príležitosti 

našli aj slobodu a blahobyt“ (Czaadajew, 1992, s. 113, vl. preklad). 

Cestu pre Rusko naznačuje v tomto kontexte nasledovne: „... musíme si predovšetkým 

všetkými možnými spôsobmi oživiť našu vieru a čerpať impulzy zo skutočných kresťanských 

zdrojov, totižto na Západe sa všetko zrodilo z kresťanstva“ (Czaadajew, 1992, s. 112, vl. pre-

klad). 

Uvedomujúc si možnú kritiku dodáva: „... určite nie všetko v európskych krajinách je pre-

siaknuté rozumom, cnosťou, náboženstvom – Ó, nie. Ale všetko v nich je záhadne poslušné 

tejto sile, ktorá tam panuje už toľko storočí“ a ako príklad uvádza Anglicko kde, 

„nie je ani iná história okrem náboženskej. Ich posledná revolúcia, ktorej vďačia za svoju slobodu a bla-

hobyt, ako aj všetky udalosti, ktoré k tejto revolúcii viedli, počínajúc od epochy Henricha VIII. – nie sú 

ničím iným ako fázou náboženského rozvoja. Počas celej tej epochy sú politické snahy činiteľmi druho-

triednymi a niekedy zanikajú úplne, alebo sú posvätené idey“ (Czaadajew, 1992, s. 114, vl. preklad). 
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V tomto spojení sa ešte veľmi pozorne venuje jednému fenoménu, ktorý by mohol byť 

spojený, a zjavne aj bol, s jeho uvažovaním v časovom rámci dejinných premien: 

„Pýtam sa Vás, nie je absurdné pripustiť, to čo je u nás tak všeobecne rozšírené, že ten postup európskych 

národov, ktorý sa konal postupne a pod priamym a zjavným vplyvom jednej morálnej sily, si my môžeme 

prisvojiť hneď, neusilujúc sa ani dozvedieť ako ten proces prebieha? Vôbec nerozumie kresťanstvo ten, 

kto nevidí, že ono má svoj čisto historický aspekt, ktorý predstavuje jeden z najpodstatnejších elementov 

dogmy a obsahuje v sebe, môžeme povedať, celú kresťanskú filozofiu, keď názorne ukazuje, čo dalo ľu-

ďom a čo im dá v budúcnosti“ (Czaadajew, 1992, s. 109, vl. preklad). 

List je zakončený Necropolis („mesto mŕtvych“, ktorým bola pre Čaadajeva Moskva 

a podľa niektorých interpretátorov celé Rusko) 1. decembra 1829 roku. 

Ak si opätovne vybavíme fakt v akom spoločensko-politickom postavení sa Rusko v prvej 

polovici 19. storočia nachádzalo, idey ktoré prezentuje tento „List“ a akýsi zázračný jav, ktorý 

ho dostal cez prísnu cenzúru, nebude pre nás prekvapujúca odozva, ktorá nim vznikla. 

Tu by som si dovolil rozdeliť do dvoch úrovní. Na jednej strane to bude priama dobová 

odozva a po druhé reakcie v priebehu času až do súčasnosti. 

Tá prvá by sa dala rozdeliť do dvoch častí. Po prvé – reakcie oficiálnych štátnych kruhov, 

a po druhé – názory dobovej inteligencie. 

Reakcia tých prvých bola pohotová a jednoznačná. Cárskym nariadením (čo samo, ako sa 

nazdávam, napovedá o miere vážnosti) bol časopis „Teleskop“ okamžite zatvorený, jeho šéf-

redaktor profesor Nadeždin poslaný do trestaneckého tábora v Ust – Sysolsku, cenzor, ktorý 

dal povolenie na uverejnenie, bol s okamžitou platnosťou prepustený a to bez nároku na pen-

ziu. Čaadajev, ako to už bolo spomenuté, bol označený za blázna a dostal sa pod permanentnú 

kontrolu polície a psychiatra. Väčšina z jeho priateľov, v dôsledku obáv o svoje postavenie sa 

od Petra Jakovljeviča izolovala. 

Čo sa týka inteligencie, situáciu bezprostredne po uverejnení „Listu“ Žicharev – bratranec 

a biograf Čaadajeva zaznamenáva vo svojom pamätníku nasledovne: „Odkedy sa v Rusku 

začalo čítať a písať, odkedy v ňom existuje písmo a kniha, žiaden literárny ani vedecký fakt, 

ani predtým, ani neskôr, nevynímajúc ani smrť Puškina, nevytvorili taký veľký dojem a taký 

rozsiahly vplyv“ (ako list Čaadajeva) (Kucharzewski, 1988, s. 95, vl. preklad). 

Po uverejnení „Listu“ píše Odojevský Ševirevovi do Petrohradu: „Tu je v salónoch taký 

hluk, že až strach“ (Kucharzewski, 1988, s. 99, vl. preklad). V podobnom zmysle píše Turge-

nev Viazemskému do Moskvy: „Tu trvá pohoršenie [ostiervienienije]“ (Kucharzewski, 1988, 

s. 99, vl. preklad). 



Ondrej MARCHEVSKÝ 
 

119

Tu už spomínaný a parafrázovaný Alexander Gercen píše: 

„Bol to výstrel, ktorý sa rozľahol uprostred temnej noci, či sa niečo utopilo a dávalo vedieť o svojom 

zmárňovaní, či to bol signál, krik o pomoc, správa o ráne, či tiež o tom, že už nebude – všetko je jedno, 

bolo potrebné prebudiť sa. Čože už znamenajú dva, tri listy umiestnené v mesačníku a zatiaľ, taká je sila 

reči, moc slova v mlčiacej krajine, ktorá nie je zvyknutá na nezávislý hlas, že Čaadajevov list otriasol celé 

mysliace Rusko ... Hovoriť bolo nebezpečné, a nebolo čo povedať; v tom sa ticho zdvihla akási smutná 

postava a požiadala o slovo, aby pokojne vyriekla svoje lasciate ogni speranza“ (Kucharzewski, 1988, 

s. 95, vl. preklad). 

Čo sa týka ohlasov „Listu“ v neskoršom období, stal sa predmetom reflexie dvoch výraz-

ných prúdov uvažovania a to slavianofilstva a okcidentalizmu (západníctva). Andrzej Walicki 

o tom vo svojom veľdiele píše: 

„V spore slavianofilov s okcidentalizmom mal Čaadajev ‚netypickú‘ pozíciu. Bol náruživým okcidenta-

listom, ale ‚európskosť‘ chápal trochu inak ako demokratickí a liberálni okcidentalisti štyridsiatych rokov 

– miloval starú aristokratickú Európu, a v liberalizme a revolucionizme videl symptómy krízy európskej 

civilizácie. Okcidentalisti prešli heglovskou školou, rozvíjali svoje názory v smere materializmu a ateiz-

mu, naopak Čaadajev (podobne ako slavianofili) dával nádej na budúce obrodenie náboženstva a s rados-

ťou vítal Schellingom prezentovanú antiheglovskú ‚filozofiu zjavenia‘. Ideológia slavianofilov bola v ur-

čitom zmysle ‚odpoveďou Čaadajevovi‘; Čaadajevovú koncepciu obrátili naopak, tvrdiac, že jeho vina 

ľudí bez detstva, nespojených žiadnou väzbou a neschopných oprieť sa na žiadnej tradícii, je v skutočnos-

ti obrazom revolúciami otrasenej individualizmom presiaknutej západnej Európy“ 

a dodáva, „v procese utvárania sa slavianofilstva idei Čaadajeva splnili dôležitú úlohu ka-

talyzátora“ (Walicki, 2005, s. 150, vl. preklad). 

Medzi ďalších filozofov, ktorí sa vo svojich prácach odvolávajú na Čaadajeva, z prostredia 

ruskej filozofickej mysle z obdobia prelomu 19. a 20. storočia by som uviedol Semiona Fran-

ka, ktorý v jednej zo svojich prác píše: „K vyriešeniu vzťahu Ruska a Západu z iných pozícií 

sa vyjadruje pesimistická negácia ruskej histórie Čaadajeva, ktorý si v nej všimol nedostatok 

rozumnej náboženskej výchovy a tradícií, ktoré predstavujú základy spoločenského a štátneho 

diania v Európe“ (Frank, 2001, s. 37, vl. preklad). 

Nikolaj Berďjajev, ako predstaviteľ už modernejších sfér, v práci venovanej hodnoteniam 

ruských intelektuálnych kruhov, ku ktorým sa stavia veľmi kriticky, hodnotí, ako jedného 

z mála mysliteľov, Čaadajeva takto: „Mysliteľovi takej rangy ako Čaadajev nebola vôbec ve-

novaná pozornosť, a tí, ktorí ho spomínali, ho nedokázali pochopiť“ (Bierdiajew, 1984, s. 318, 

vl. preklad). 
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Isaiah Berlin, jeden z významných znalcov ruskej filozofickej mysle pôsobiaci trvalo na 

Západe vo svojej práci venovanej ruským filozofom píše: 

„Nebol liberálom a už vôbec nie revolucionárom: ak už, tak romantickým konzervatívcom, obdivovate-

ľom rímskokatolíckej cirkvi a západných tradícií, aristokratickým protivníkom obscesívnej fascinácie 

slavianofilov pravoslávím a Byzanciou; bol človekom pravice, a nie ľavice, ale tiež presvedčeným a ne-

ohrozeným kritikom carátu. Bol obdivovaný za individualizmus, nezlomnú vôľu, čistotu a nepodplatiteľ-

nosť, silu charakteru aj za hrdé odmietnutie podriadeniu sa vláde. Bol označovaný za rytiera západnej ci-

vilizácie“ (Berlin, 2003, s. 14 – 15, vl. preklad). 

Spomedzi súčasných autorov z ruského prostredia sa stretávame s reakciou aj v práci A.D. Su-

chova z roku 1995, ktorý svoju kapitolu „Zvláštne vo Forme“ začína kritikou Čaadajevom 

prezentovaného presvedčenia o tom, že v Rusku nie je minulosť, že nie je predmetom histórie, 

len geografie, že svojim úspechom je zaviazaná zahraničným ideám. 

Časť mojej práce venovaná predstaveniu, niekoľkých z mne známych a dostupných, názo-

rov, minulých ale aj súčasných, dotýkajúcich sa Petra Jakovljeviča Čaadajeva a jeho „Listu“ 

sú zavŕšením môjho príspevku a sleduje zámer stať sa apológiou „Listu“ na pozíciách myš-

lienkových a ideových fundamentov v ruskej filozofii nielen v Rusku. 

Pevne dúfam, že táto moja práca by mohla byť nápomocná pri sprístupnení niekoľkých 

myšlienok a ideí, ktoré sú živé aj pre dnešok a určite nie len pre podmienky Ruska. Nedoká-

žem sa zbaviť pocitu, že ak by sme v niektorých miestach a hoci len tých, ktoré sú Čaadaje-

vom zakončené otáznikom, nahradili Rusko ktoroukoľvek inou krajinou, dostali by sme mi-

nimálne niekoľko zaujímavých podnetov a základov na reflexiu a prehodnotenie, ba zvláda to 

aj bez týchto doplňovaní a zámien. V tom vidím hodnotu tejto práce, hoci nie je tvorený ako 

„cesta spasenia“. 

Táto práca, chce byť aj určitým podnetom na opätovné angažovanie sa v štúdiách tohto, 

ako som plne presvedčený, špecifického uhla pohľadu na filozofiu, jej predmet či formu vy-

jadrenia. 

Vychádzajúc z už mnou už deklarovaného presvedčenia o uznaní plurality názorov a jej 

konečnej nevyhnutnosti ako jedného zo smerodajných a pre mňa kľúčových princípov pri štú-

diu filozofie, a taktiež prihliadajúc na naše slovanské korene a prostredie v ktorom žijeme, 

považujem oboznámenie sa s dedičstvom ruskej filozofie za minimálne potrebné pre aspoň 

čiastočné rozšírenie nášho uhla pohľadu, ako študentov filozofie, aj na takéto iné názorové 

sféry. 
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