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SOCIÁLNE, POLITICKÉ A RELIGIÓZNE POZADIE APOKALYPSY  
APOŠTOLA  JÁNA 1 

 
Štefan Pružinský 

 

Ak chceme správne pochopiť postoje Knihy Zjavenia, čiže Apokalypsy apoštola 

Jána, vo vzťahu k svetskej moci a s ňou úzko spojeným ekonomickým, sociálnym 

a religióznym otázkam, musíme najprv aspoň v krátkosti pripomenúť základné 

charakteristiky doby, v ktorej bola Apokalypsa napísaná a porovnať ju so situáciou 

v iných historických obdobiach.  

Z hľadiska politického bola moc Rímskej ríše v čase napísania Apokalypsy „na 

vrchole rozpínavosti svojich hraníc“2. Bola to ríša na svoju dobu „gigantických 

rozmerov so samoľúbym uvedomovaním si svojej veľkosti a sebavedomím 

presvedčením o večnosti svojej moci. Od Británie až po Arábiu a od Španielska až po 

Dánsko“3. Svätý Nikolaj Srbský, keď opisuje moc Rímskeho impéria v dobe 

o niekoľko desaťročí skôr, hovorí, že prakticky všetky vtedy známe národy sa 

podriaďovali rímskemu cisárovi „priamo alebo nepriamo prinajmenšom tým, že mu 

odvádzali dane, alebo uznávali rímskych bohov a vladárov“4. Pretože taká istá alebo 

podobná sebavedomá predstava o večnom trvaní moci, aká vládla v rímskom 

impériu, sa zvyčajne vyskytovala a vyskytuje aj v prípade iných veľmocí, odkaz 

Apokalypsy zostáva vždy aktuálny. Príklady nemusíme hľadať v dávnej histórii, 

nájdeme ich aj v celkom nedávnej minulosti, či dokonca v súčasnosti. Staršia 

generácia má ešte v pamäti veľmi časté výroky o „večných časoch“ trvania 

socializmu. Dnes je v tomto smere zaujímavá snaha o dosiahnutie „trvale 

                                                 
1 Článok je výstupom z riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0649/08 Antropologické 
východiská sociálnej práce. 
2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π.: Αποκάλυψη και πολιτική. In: Ερµηνευτικά µελετήµατα. Θεσσαλονίκη 
1988, s. 566. 
3 Tamže, s. 566. 
4 НИКОЛАЈ ЖИЧКИ, св.: Јеванђеље о Небесном Хлебу у слами. In: Омилие. Линц 2001, s. 
22. 
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udržateľného rastu“ ekonomickej sily a s ňou spojenej vojenskej prevahy a spotreby 

súčasných veľmocí a ich obyvateľov.  

Čo sa týka ekonomickej sily obyčajných občanov rímskeho impéria, táto nebola 

v čase napísania Apokalypsy veľmi veľká. Časté vojny ekonomicky „položili 

obyvateľstvo na kolená, veľmi oslabili drobných roľníkov, priviedli do stavu 

chudoby mestské obyvateľstvo a spôsobovali opakované ekonomické krízy“1. Okrem 

financovania početnej armády impérium vyčerpávala aj „veľmi nákladná a mravne 

skazená štátna správa“2. Aj z tohto pohľadu je situácia do istej miery podobná situácii 

v iných impériách v minulosti a isté paralely by sme našli aj v súčasnosti. Prakticky 

každú ríšu vyčerpávali časté vojny a nemorálnosť štátnej moci. Vysoké náklady na 

zbrojenie najmä veľkých štátov a ekonomické krízy vyvolávajúce nezamestnanosť3 

a chudobu sú v mnohých oblastiach sveta realitou aj dnes. V mnohých takzvaných 

vyspelých štátoch už takmer úplne zaniklo drobné roľníctvo, v dôsledku čoho už 

neexistuje žiadna ekonomická a potravinová nezávislosť obyčajných ľudí. 

Najväčší spoločenský a mocenský vplyv si v rímskom impériu medzi sebou 

delili „zbohatlíci z vidieka, vyberači daní, veľkostatkári, majitelia lodí, stavitelia 

štátnych ciest, producenti prepychových výrobkov, obchodníci s exotickým tovarom, 

hrubí a násilní ľudia, ktorí vyvolávali závisť a nevraživosť mnohých ľudí kvôli 

nerozumnému plytvaniu bohatstvom, alebo ironický výsmech zo strany jemných 

a chytrých estétov, akým bol napríklad Petrónios, kvôli ich nevzdelanosti“4. 

Spoločenský život nemohli v žiadnom prípade zachrániť veľmi zriedkavé pokusy 

o duchovnú alebo intelektuálnu tvorbu, akou bolo napríklad učenie Epikteta 

o slobode. Jeho učenie cisár Dometián odsúdil ako nežiaduce a jeho samotného poslal 

do vyhnanstva do Nikopolisu, kde zomrel5.  

                                                 
1 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π., cit. dielo, s. 566. 
2 Tamže, s. 566. 
3 Pozri HANGONI, T., GERKA, M.: Človek - práca – nezamestnanosť. Gorlice 2009. 
4 Tamže, s. 567. 
5 Pozri ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π.: Ελευθερία. Θεσσαλονίκη 1970. 
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Vyššie uvedené skutočnosti viedli k tomu, že kultúrny život  tej doby viedol 

prinajlepšom k zotrvačnému opakovaniu starších vzorov a námetov, ktorých cieľom 

bola všetkým dobre známa zásada mocných nakŕmiť masy národa iba chlebom 

a prázdnou zábavou. Je znepokojujúce, že aj v dnešnej dobe je možné badať ubúdanie 

kultúrnej tvorby s pozitívnymi námetmi a prinajlepšom opakovaním staršej tvorby 

podobného druhu. Nová tvorba je v príliš vysokej miere orientovaná na úplne 

prázdne reči, zábavu, rozptýlenie, komerčný záujem zasýtiť najnižšie a nehodnotné 

chute a hriešne žiadosti ľudí. Hrdinovia dnešných príbehov sú až príliš často násilní, 

nemravní alebo dokonca ani nie ľudia (napr. roboty, mimozemšťania a pod.). 

Z uvedeného dôvodu americký pravoslávny mních Serafim Rose, ktorého mnohí 

považujú za svätého a ktorý značnú časť svojej pastierskej činnosti zameriaval nielen 

na duchovný, ale aj kultúrny a intelektuálny rozvoj mládeže, so znepokojením 

konštatuje, že mnoho starých príbehov „zobrazuje ľudské zážitky, nevinnosť 

a kresťanské cnosti. Všetky romány 19. storočia hodnoverne zobrazujú tradičný 

kresťanský život a boj s hriešnymi ľudskými vášňami. Hoci sa nevyznačujú vysokou 

teologickou a duchovnou úrovňou, predsa kresťanské chápanie života, ktoré ukazujú, 

je tak blahodarné. Im podobný nový film už neviem menovať žiaden. Určite sa 

niekde zriedka natáčajú aj dobré veci, ale v absolútnej väčšine už ukazujú iba samú 

hrôzu. Kým Dickens s vrúcnym srdcom opisuje náš každodenný život, napríklad... 

film „E. T“ je preniknutý srdečnosťou k nejakému vymyslenému čudu, ktoré je 

predstavované takmer ako spasiteľ ľudí“1.    

O morálnom stave Rímskej ríše na konci prvého storočia hovorí dostatočné 

množstvo písomných aj archeologických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patrí 

Tacitova Kronika2 a Suetoniove Životy cisárov3. Posledne menovaný historik žil v r. 

70-140 n. l. a opísal život 12 cisárov od Júliusa Cézara až po Dometiana, za vlády 

                                                 
1 ДАМАСКИН (Христенсен), иером.: Отец Серафим (Роуз). Жизнь и труды. Москва 2009, s. 
911. 
2 Χρονικά alebo Annales. 
3 Βίοι των Καισάρων. 
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ktorého bol apoštol Ján poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos1, kde zapísal 

Apokalypsu. Pretože zlý morálny stav v čase napísania Apokalypsy, čiže za vlády 

cisára Dometiana, mal svoje korene už v dávnejšej minulosti, opíšeme nielen morálny 

stav Dometiana a jeho súčasníkov, ale v krátkosti aj niektorých jeho predchodcov. 

Ich počínanie je zjavne veľmi podobné, čo nás vedie k záveru, že morálny stav na 

konci prvého storočia nebol náhodným javom, ale výsledkom dlhodobého 

smerovania Rímskej ríše. Cisár Július Cézar žil s mužom Nikomedom, čo ho 

priviedlo do „ťažkej a neodstrániteľnej hanby... Bol milencom aj mnohých 

významných žien... Vidno to okrem iného aj z dvoch veršov, ktoré si spievali vojaci 

po víťazstve v Gálii: Skrývajte ženy, lebo do mesta vedieme plešivého zvrhlíka. 

Peniaze, ktoré si vzal z Ríma, si presmilnil v Gálii“ 2. Cisár Oktavius Augustus 

všetkým zajatcom, ktorí ho prosili o milosť odpovedal, že musia zomrieť. Žil 

s rôznymi cudzími ženami a „usporadúval tajné zábavy, ktorých účastníci sa 

prezliekali za bohov a bohyne a on sám predstavoval Apolóna...“3 Cisár Tiberius 

pociťoval nesmiernu vášeň k pitiu vína. Spoločníkom v pití dával vysoké funkcie. Na 

ostrove Kapri dal vybudovať a zariadiť špeciálne posteľové izby, kde 

zhromažďoval dievčatá a chlapcov, s ktorými vykonával najhanebnejšie skutky. Bol 

mimoriadne skúpy a krutý voči svojej matke a synom. Vnukov zabil a každý deň 

vyhlasoval nespravodlivé tresty4. Cisár Gaius Kaligula dal zo zobrazení gréckych 

božstiev odstrániť hlavy a na ich miesto dal umiestniť zobrazenie svojej hlavy. Staval 

si medzi modly a prijímal zbožné pocty. Posvätil sám sebe chrám a ustanovil v ňom 

kňazov a obete pre seba. Smútil nad tým, že počas jeho panovania nenastala žiadna 

celonárodná katastrofa. Tak rád udeľoval tresty, že vyhlásil: „Ó, kiežby rímsky národ 

mal iba jeden krk“5. Cisár Klaudius vyhnal prvých kresťanov z Ríma. Veril každému 

                                                 
1 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Συναξάριον - Θαύµατα - ∆ιδαχη Αγάπης - Υµνολογικά - Λόγοι 
εγκωµιαστικοί. 1. vydanie. Ιερον Κουτλουµουσιανον Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Άγιον 
Όρος 1999, s. 19. 
2 ДУХАНИН, В.: Сокровенный мир Православия. Москва 2008, s. 246. 
3 Tamže, s. 246. 
4 Pozri Tamže, s. 247. 
5 ДУХАНИН, В., cit. dielo, s. 247. 
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hláseniu donášačov. Raz mu jeden z nich povedal, že vo sne videl, ako jeden človek 

usmrtil cisára. Keď ukázal na istého človeka, že to bol on, cisár ho dal okamžite 

popraviť. Žil bezstarostne a nevedel sa sústrediť. Tak rád jedol a pil, že od stola 

staval, až keď bol úplne prejedený, ihneď si ľahol a do široko otvorených úst vkladal 

pierko, aby sa mu uľavilo...1 Cisár Nero bol presvedčený, že na celom svete 

neexistuje žiadny mravne čistý človek, a že všetci len skrývajú svoju nečistotu. 

Tomu, kto sa priznal v zvrátenosti, odpúšťal aj všetky ostatné nedostatky. 

„Zosobášil“ sa s mužom2.  

Za cisára Dometiana boli tak, ako za jeho predchodcov, v spoločnosti rozšírené 

extrémne sociálne rozdiely, otroctvo, surové násilie, nenásytnosť štátnych 

zamestnancov, udavači boli považovaní za „dôležitý činiteľ verejného života“3. 

Uvedené skutočnosti sa odrážali na morálnom stave celej spoločnosti, ktorá si brala 

z členov cisárskeho dvora zlý príklad a ospravedlňovala ním svoje priestupky. 

V takomto stave akékoľvek nariadenia o morálke, čestnosti alebo výchove zo strany 

cisárskeho dvora boli ľudom vnímané iba absolútne formálne.  

Tradičné pohanské náboženstvo sa v danej situácii zredukovalo iba na budovanie 

veľkolepých chrámov a vykonávanie honosných obradov. Náboženstvo preto nebolo 

vnímané ako nástroj pre mravné pozdvihnutie národa ani jeho najvyššími 

predstaviteľmi, ani národom. Také spojenie náboženstva s morálkou, akým sa 

vyznačoval zvyšok zbožných izraelitov, nemalo svoje miesto nikde inde v celom 

impériu. „Spojenie klasického pohanského náboženstva s Gréckom a Rímom ako 

vládnym mestom a jeho politikou viedlo k oddeleniu od tohto náboženstva pravého 

náboženského vedomia a k jeho premene na oficiálne obradníctvo bez systematickej 

účasti zúčastnených“4. Tento prázdny priestor sa následne snažili vyplniť rôzne 

mystické východné náboženstvá, mágia a astrológia, čoho výsledkom bolo šírenie sa 

pseudomysticizmu, racionalizmu a individualizmu. Pretože takéto náboženské 

                                                 
1 Pozri ДУХАНИН, В., cit. dielo, s. 247-248. 
2 Pozri Tamže, s. 248. 
3 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π., cit. dielo, s. 568. 
4 Tamže, s. 570. 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 131 

prostredie nebolo schopné napomáhať udržaniu jednoty impéria, v cisároch silnelo 

pokušenie zjednotiť všetkých okolo seba za pomoci násilia a zbožňovania vlastnej 

osoby ako boha na zemi. Táto myšlienka priviedlo cisára Dometiána k tomu, aby 

nevyhlasoval za bohov len svojich mŕtvych predkov, ale aby si už za svojho 

pozemského života prisvojil titul „pán a boh“. Bola to nová ideológia, ktorá mala „za 

pomoci náboženských pojmov ochraňovať politickú prax, čim v podstate premenila 

politickú ideológiu na teológiu“1. 

Uvedené kroky politickej elity Ríma priviedli zbožných kresťanov do veľmi 

ťažkej a zložitej situácie. Boli to kroky, ktorých prijatie bolo pre kresťanov absolútne 

neprijateľné. Tento jednoznačný postoj môžme vidieť a spoznať z opisov 

mučeníckych utrpení veľkého počtu prvokresťanských mučeníkov. Jedným z nich bol 

napríklad sv. Polykarp Smyrnský. V starokresťanskom spise Mučeníctvo svätého 

Polykarpa, pochádzajúcom z roku 155, sa uvádza, že príčinou jeho mučeníckej smrti 

bolo práve odmietnutie nazvať cisára tým istým pomenovaním „pán“, aký sa dáva 

Bohu a priniesť mu obeť. Doslova sa tam píše: „Po ceste ho stretol irinarch2 Herodes 

a jeho otec Nikita. Premiestnili ho do svojho voza, a keď s ním sedeli, presviedčali ho 

hovoriac: „Čo je zlé na tom, aby si povedal: Pane cisár! a priniesol mu obetu 

a ostatné (veci) a zostal nažive?“ On spočiatku neodpovedal, (ale potom), pretože 

naliehali, povedal: „Ja nemám v úmysle robiť to, čo mi radíte“. Keď sa im nepodarilo 

prehovoriť ho, začali mu nadávať a rýchlo ho vyhodili z voza tak, že si zodral 

predkolenie. No on na to neobracal pozornosť, akoby sa s ním nič nestalo, a smelo 

a náhlivo pokračoval v ceste na štadión, kde ho viedli“3, ďalej vypočúvali a nakoniec 

umučili.  

Žiaľ, podobne ako v predchádzajúcich častiach tohto článku o politickej, 

ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej, mravnej a náboženskej situácii v časoch 

napísania Apokalypsy apoštola Jána, aj v tejto časti o morálnom a náboženskom stave 

                                                 
1 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π., cit. dielo, s. 571. 
2 Doslova dozorca nad udržiavaním pokoja, niečo ako veliteľ polície. 
3 Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского 8, 2. In: Творения святых отцов и 
учителей Церкви. Писания мужей апостольских. Москва 2003, s. 417. 
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Rímskej ríše musíme konštatovať, že mnohé z vyššie uvedeného sa v rôznej miere 

týka aj iných historických období, vrátane súčasnosti. Aj dnes je možné v najvyšších 

kruhoch politického, ekonomického, spoločenského, akademického, kultúrneho 

a dokonca aj „náboženského“ života počuť o homosexualite, manželskej nevere, 

promiskuite, o rúhaní sa Bohu a Cirkvi, o zbožňovaní ľudí, vydávaní sa za Boha, či 

Jeho zástupcu, o nadmernom požívaní alkoholu a nestriedmosti a nezdržanlivosti 

v jedle (prejedanie, labužníctvo, nezachovávanie pôstov), o krutosti a násilí 

v rodinách aj na verejnosti, o propagácií pohanstva, polyteizmu, pseudomysticizmu, 

mágie, astrológie a duchovného racionalizmu, o vojnách, nespravodlivých 

obvineniach a donášačstve, o veľkých sociálnych rozdieloch1 a priamom 

alebo nepriamom nútení k nezaplatenej práci. Aj dnes niektoré podujatia silne 

pripomínajú využívanie kresťanských bohoslužieb na politické ciele. Všetky uvedené 

javy sú teda aj dnes aktuálne a predstavujú veľmi dôležité príčiny všeobecného 

úpadku morálky v národe a formálneho prístupu ľudí k bohoslužbe, náboženstvu 

a duchovnému životu. A čo je najhoršie, odmietanie stotožnenia sa s týmto trendom 

a neraz iba obyčajná kritika niektorých vyššie uvedených javov začína opäť 

predstavovať riziko možných nepríjemností a dokonca až sankcií.  

Hlbšie preskúmanie politického, ekonomického, spoločenského, kultúrneho, 

morálneho a náboženského pozadia napísania Apokalypsy nás vedie 

k jednoznačnému záveru, že Apokalypsa, čiže Kniha Zjavenia, je a bude aktuálna 

v každom historickom období. Jej symbolický jazyk aj dnes, podobne ako 

podobenstvá2 v Evanjeliu, pomáha ukryť niektoré pravdy pred nemorálnymi ľuďmi, 

aby nezahoreli ešte väčšou nenávisťou voči Bohu a Cirkvi, a na druhej strane pomáha 

odhaliť a objasniť tieto pravdy tým, ktorí sa zaujímajú o duchovný život, premýšľajú 

nad svojím morálnym stavom a chcú zostať v spoločenstve lásky s Bohom 

                                                 
1 Pozri HUSÁR, J.: Spravodlivosť podľa Knihy proroka Ezechiela (k problematike biblických 
východísk sociálnej práce). In: Sociálna a duchovná revue. PU v Prešove, PBF 2010, roč. 1/1. s. 44-
52. 
2 Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Podobenstvá Isusa Christa. In: Pravoslávny teologický zborník. PU v 
Prešove, PBF 1999, roč. XXV (10), s. 48-63. 
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a ostatnými vernými kresťanmi1. Apokalypsa nás „dvíha do výšin špirálovitou cestou, 

pričom nás necháva, aby sme videli cestu, ktorú sme už prešli, vždy postupne po 

častiach bez toho, aby sme stratili pocit, že cesta pokračuje. Poskytuje nám určitú 

prestávku pri putovaní a sústredí našu pozornosť na vrchol, čiže miesto, kde nás 

posilňuje svojimi piesňami pre pokračovanie v putovaní... Cieľom tejto knihy je... dať 

oddych veriacim pred ťažkým zápasom na neuhladenej ceste plnej nebezpečenstiev, 

ktorých väčšinu tradičný pútnik tuší“2.  

 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

 

ΑΓΟΥΡΙ∆Η, Σ. Χ.: Ιστορία των χρόνων τηEς Καινης ∆ιαθηκηςE. 4. vydanie. 

Θεσσαλονίκη 1985.  

АНДРЕЙ НЕОКЕСАРИЙСКИЙ, св.: Толкование на Апокалипсис. Москва 2000. 

АВЕРКИЙ, Архиеп. (Таушев): Четвероевангелие. Апостол, Руководство к 

изучению священного писания Нового Завета, Москва 2002. ISBN 5-7429-

0010-4. 

ДАМАСКИН (Христенсен), иером.: Отец Серафим (Роуз). Жизнь и труды. 

Москва 2009. ISBN 978-5-7533-0345-5. 

ДУХАНИН, В.: Сокровенный мир Православия. Москва 2008. ISBN 5-94625-

134-1. 

HANGONI, T., GERKA, M.: Človek - práca – nezamestnanosť. 1. vyd.. Gorlice 

2009. ISBN 978-83-928613-2-4. 

HUSÁR, J.: Spravodlivosť podľa Knihy proroka Ezechiela (k problematike 

biblických východísk sociálnej práce). In: Sociálna a duchovná revue. PU 

v Prešove, PBF 2010, roč. 1/1. s. 44-52. ISBN 978-80-555-0156-7.  

                                                 
1 KOCHAN, P.: Význam filantropie podľa svätého Jána Zlatoústeho. In: Kresťanské východiská 
sociálnej práce a jej misijný rozmer [elektronický zdroj]. PU v Prešove. PBF 2009, s. 39-44.  
2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π., cit. dielo, s. 573. 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 134 

KOCHAN, P.: Význam filantropie podľa svätého Jána Zlatoústeho. In: Kresťanské 

východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer [elektronický zdroj]. PU 

v Prešove. PBF 2009, s. 39-44. ISBN 978-80-555-0076-8.  

Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского 8, 2. In: Творения святых 

отцов и учителей Церкви. Писания мужей апостольских. Москва 2003. 

ISBN 5-94625-059-0. 

НИКОЛАЈ ЖИЧКИ, св.: Јеванђеље о Небесном Хлебу у слами. In: Омилие. 

Линц 2001. 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Συναξάριον - Θαύµατα - ∆ιδαχη Αγάπης - 

Υµνολογικά - Λόγοι εγκωµιαστικοί. 1. vydanie. Ιερον Κουτλουµουσιανον Κελλίον 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Άγιον Όρος 1999. 

ΠΑΣΣΑΚΟΣ, ∆. Κ.: Οδηγία πρός αντιστεκοµενους. Kοινωνιολογικό σχολίο στήν 

Αποκάλυψη. In: Θεολογία καί Κοινωνία σέ διάλογο. Θεσσαλονίκη 2001, s. 67-82. 

ISBN 960-242-232-7. 

PRUŽINSKÝ, Š.: Podobenstvá Isusa Christa. In: Pravoslávny teologický zborník. PU 

v Prešove, PBF 1999, roč. XXV (10), s. 48-63. ISBN 80-8068-166-X. 

СРБУЛЬ. Ј.: Апокалипса – Тумачење Откровења Јовановог. Београд 2005. ISBN 

86-83815-70-6. 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π.: Αποκάλυψη και πολιτική. In: Ερµηνευτικά µελετήµατα. 

Θεσσαλονίκη 1988, s. 562-591.  

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Β. Π.: Ελευθερία. Θεσσαλονίκη 1970. 


