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Úvod
Čitateľovi sa dostáva do rúk publikácia s názvom Vi-
viparia ruskej personalistickej filozofie. Latinský názov 
viviparia sa môže preložiť ako živorodosť a znamená 
schopnosť rodiť, dávať život. V širšom zmysle slova to 
znamená prinášať na svet život. Metaforicky to môže
me vnímať aj ako schopnosť vydať sa na cestu do živo
ta. Názov knihy je zvolený zámerne a nesie v sebe ur
čité posolstvo. Živorodosť je charakterizovaná rastom 
a vzletom a má v sebe zakódovanú istú, sebe vlastnú, 
svojráznu živelnosť. Je to schopnosť vstupovať na ces
tu života, vychádzať zo seba von a rásť alebo, naopak, 
vstupovať do seba a rásť, teda životodarne rásť v tom, 
kde je treba. Živorodosť je bytie v pohybe. Ruská per
sonalistická filozofia, ktorá je dedičkou byzantského 
myslenia a  ktoré aj bohato rozvíjala, tieto bazálne 
vlastnosti má. Preto jej produktom môže byť človek, 
ktorý sa nebráni námahe bytia, je dynamicky živý, 
niekedy až svojrázne živelný, so  schopnosťou rodiť 
v sebe a v iných nové veci: žiť a dávať život, nezostávať 
ukotvený len sám v sebe a pre seba, ale životodarne 
tvoriť, nezmrhávať sa v konzumnom myslení ale rásť 
v sebadarovaní, nemrzačiť slobodu bytia, ale vydávať 
sa na cestu pútnika, na ktorej nie je sám. Živorodosť 
je teda schopnosť človeka uvedomovať si a uskutoč
ňovať plnú zodpovednosť za utváranie života v celej 
svojej integrite, v  súčinnosti s  prírodou, s  kozmom, 
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s technikou, s duchovnom a so sociálnym prostredím, 
ktorých je súčasťou. V tomto spočíva aj jedna z cha
rakteristík ruskej personalistickej filozofie.

V  stredoeurópskom priestore, ktorého je Sloven
sko srdcom, je potrebné naučiť sa oceňovať prínos 
ideí tak západnej, ako aj východnej proveniencie, ideí, 
ktoré sú živorodé a dávajú vzrast. Ruská personalis
tická filozofia má čo povedať aj postmodernému člo
vekovi a ten v hľadaní hodnôt nezostane s prázdnymi 
rukami. Bez nej by bol hodnotový prínos do stredo
európskeho priestoru neúplný. Chýbala by mu totiž 
odovzdaná skúsenosť pádu a vstávania, krachu a vzle
tu, žitia a umierania, ktorá je príznačná pre ruskú, ale 
vo všeobecnosti pre celú personalistickú filozofiu. Už 
aj z tohto dôvodu je predmetná publikácia určená nie
len odbornej, ale aj širokej čitateľskej verejnosti. 

Ako publikácia vznikla a čo je jej obsahom? Zrod 
tejto publikácie je nezvyčajný. Na začiatku stáli úva
hy, ktoré sa dotýkali ruskej personalistickej filozofie. 
Tieto úvahy boli publikované postupne, úplne nezá
visle od seba, v rôznom časovom rozpätí. Prvá úvaha 
s  názvom Ruská filozofia a  personalistická filozofia 
v  slovenskom akademickom prostredí bola uverej
nená v roku 2016 v časopise Viera a život1 a vzápätí, 
v  tom istom roku, redakcia časopisu Kultúra úvahu 

1 Ruská filozofia a personalistická filozofia v slovenskom aka
demickom prostredí, In Viera a život: časopis pre kresťanskú 
orientáciu, č. 5,  roč. 26, 2016, s. 61 – 71.
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prevzala a  uverejnila vo  svojom čitateľskom portfó
liu.2 Docent Ján Gallo následne text preložil do ruš
tiny a úvaha bola publikovaná v ruskom filozofickom 
časopise Vox3. Druhá úvaha s  názvom Pravda ako 
pozdvihnutie osoby: úvahy o pravde vo svetle myšlie
nok Leva Šestova bola uverejnená v časopise Tvorba4. 
Zásluhou doktora Enza Passeriniho bola prelože
ná do  taliančiny a uverejnená v  talianskom časopise 
Orientalia christiana periodica5. Tretia úvaha s  ná
zvom Človek a technika. Náčrt problematiky na poza
dí myšlienok Nikolaja Alexandroviča Berďajeva bola 
prednesená na vedeckom kolokviu na pôde Trnavskej 
univerzity a následne publikovaná v prestížnom zbor
níku tejto univerzity Acta Moralia Tyrnaviensia6. Au

2 Ruská filozofia a  personalistická filozofia v  slovenskom 
akademickom prostredí, In Kultúra: dvojtýždenník závislý 
od etiky, č. 10, roč. 19, 2016, s. 9 – 12. (Úvaha bola uverejne
ná bez bibliografických odkazov a bez vysvetliviek.) 

3 Русская и персоналистическая философия в словацкой 
академической среде, In VOX: философский журнал, 
č. 21, roč. 10, 2016, s. 1 – 9.

4 Pravda ako pozdvihnutie osoby: úvahy o  pravde vo  svet
le myšlienok Leva Šestova, In Tvorba: revue pre  literatúru 
a kultúru, č. 2, roč. 26, 2016, s. 34 – 44.

5 La verità come elevazione della persona. Considerazioni 
sulla verità alla luce dei pensieri di Lev Šestov, In Orienta-
lia christiana periodica. Pontificium institutum orientalium 
studiorum, Roma, Nr. 1, Vol. 84, Fas. I, 2018, s. 243 – 257. 

6 Človek a technika: náčrt problematiky na pozadí myšlienok 
Nikolaja Alexandroviča Berďajeva, In Acta Moralia Tyrna-
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tora tejto publikácie teší, že vydavateľ tohto vydania 
prejavil záujem o uverejnenie týchto úvah a navrhol 
ich knižné publikovanie. V  tejto publikácii pone
chávame texty úvah zväčša, tak ako boli uverejnené, 
ale s  aktualizovaním niektorých údajov a  výpovedí. 
Veríme, že drobné obsahové zmeny a doplnenia len 
skvalitnili ich obsah. Reflexie sú zoradené do  troch 
kapitol a ich názvy sú identické s titulmi, pod ktorými 
boli uverejnené v časopiseckej literatúre.

Prvá kapitola nesie názov Ruská filozofia a perso
nalistická filozofia v  slovenskom akademickom pro
stredí. Ide o kapitolu, v ktorej sa pokúsime načrtnúť 
základné kontúry ruskej filozofie v  slovenskom filo
zofickom výskume. Sumarizačným spôsobom zhod
notíme stav vývoja v  bádaní ruskej filozofie najmä 
po  roku 1989. Ilustračne sa pozrieme na  preklada
teľské a  publikačné aktivity, ako aj na  oblasť vedec
kých výskumov, ktoré sa uskutočňujú na  pracovis
kách niektorých slovenských univerzít. Cieľom tejto 
kapitoly nie je komplexne zosumarizovať a zhodnotiť 
všetky aktivity. Skôr nám pôjde o  jednoduchý náčrt 
sprehľadnenia aktivít, ktoré sa explicitne či implicitne 
zameriavajú na  ruskú personalistickú filozofiu, kto
rá sa stáva čoraz väčším predmetom záujmu. V tejto 
perspektíve treba interpretovať aj obsahové posolstvo 
nasledujúcich dvoch kapitol.

viensia VII: reflexia človeka v  slovanskom filozofickom pro-
stredí. Trnava: TU, 2017, s. 134 – 144.



11

Druhá kapitola nesie názov Pravda ako pozdvih
nutie osoby. Úvahy o pravde vo svetle myšlienok Leva 
Šestova. Na  začiatku reflexie svoju pozornosť zame
riame na otázku gnozeologického prístupu k pravde, 
teda či pravdu „chápeme“ alebo skôr „prežívame“. 
Budeme ju riešiť z pohľadu existencialistickej a per
sonalistickej filozofie. Poukážeme na to, ako sa pravda 
v  osobe človeka odohráva v  jeho existenčnom zá
pase. Zamyslíme sa nad  uskutočňovaním pravdy 
a  nad jej „úlohou“ či „poslaním“, ktoré sa odohráva 
v osobe človeka. Svoju pozornosť upriamime na stav 
nestálosti, z ktorého sa pokúsime vyvodiť konkrétne 
uzávery. Na záver poukážeme na konvergentný vzťah 
pravdy a  viery. Úvahy budeme reflektovať vo  svetle 
myšlienok ruského mysliteľa Leva Izakoviča Šestova. 
Z jeho myšlienok si položíme otázky, niekedy viac ré
torické, niekedy viac reflexné. Je to dramatická kon
troverznosť, ktorá je stimulom k tomu, aby sa osoba 
človeka utvárala ako plne sebainterpretatívna bytosť 
hľadajúca pravdu? Je existenčný zápas práve tým, čo 
utvára proces zosobnenia pravdy a vedie k autentic
kosti človeka?

Tretia kapitola nesie názov Človek a technika. Ná
črt problematiky na pozadí myšlienok Nikolaja Ale
xandroviča Berďajeva. Cieľom predmetnej reflexie je 
náčrt kontúr skúmania kritickej súvzsťažnosti človeka 
a  techniky, ako aj pokus o krátku diagnózu. Proble
matiku reflektujeme na  pozadí myšlienok ruského 
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mysliteľa Nikolaja Alexandroviča Berďajeva, ktoré 
predstavil najmä vo  svojom diele Ríša Ducha a  ríša 
Cisárova. Hlavnou osou reflexie bude spojenie tech
niky s vnútorným životom človeka, ako aj ukotvenie 
technického človeka v prírode, spoločnosti a kozme. 
Vyústením reflexie bude predloženie náčrtu možné
ho riešenia problematiky. Budeme hľadať odpovede 
na otázku, akého „technického človeka“ mal Berďajev 
na mysli. A čo vlastne vôbec Berďajev dobovo chápal 
pod  technikou? A  ďalej: Aký význam má utváranie 
človeka technikou? Ako možno u Berďajeva interpre
tovať „negáciu techniky“? Čo vlastne znamená zabso
lutizovaná autonómnosť a  parciálnosť sveta pre  člo
veka? A ďalej, aký je dôsledok autonómií pre človeka 
a pre jeho dialogickosť? Z hľadiska metódy sa bude
me snažiť predmetnú kapitolu uchopiť v perspektíve 
trans disciplinárneho prístupu.

V závere tohto úvodu čitateľovi želáme, aby sa pri 
čítaní stával aj on sám živorodým, aby sa aj on sám 
vydal na púť objavovania, aby sa vydal na cestu filozo
fického dobrodružstva, ktoré nikdy nekončí, ale vždy 
začína.
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Záver
V knihe básnických zbierok Spirituálne v existenciál-
nom alebo o precitnutiach duše, píše jej autorka, zná
ma profesorka Helena Hrehová, že na základe svojich 
prežitých skúseností začala rozumieť štyrom veľmi 
dôležitým veciam, a to: „1. iba posledné miesta sa ne
závidia; 2.  samota je priestorom, kde človek precitá 
a je sám so sebou; 3. ticho je balzamom na všetky rany; 
a 4. slzy sú očistným darom, kde netreba veľa slov.133 
Slová profesorky Hrehovej, odborníčky na ruskú filo
zofiu a etiku, pripomínajú rukopis ruskej personalis
tickej filozofie (a v širšom zmysle aj rukopis nábožen
skej a idealistickej filozofie), resp. jej vtlačenú tvár, či 
zanechanú stopu. Keď sa pozrieme na osudy ruských 
filozofov tejto filozofickej línie zblízka, zachytávame 
v nich práve uvedené charakteristiky. Zväčša ako vy
hnanci, utečenci či emigranti, odsúdení na  bezbu
dúcnosť, zaujali posty posledných miest. Predierali sa 
vo vyhnanstve alebo v cudzej zemi bez nádeje, že raz 
uvidia svoju krajinu, ktorú museli opustiť. Po stránke 
materiálneho zabezpečenia im nebolo čo závidieť. Po
ciťovali neželateľnosť a nepotrebnosť a ťažko zakúšali 
samotu, ktorá im, na druhej strane, otvárala priestor 
na stretanie sa so sebou samým. Rany zo sklamania, 

133 HREHOVÁ, Helena: Spirituálne v  existenciálnom alebo 
o  precitnutiach duše. Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská 
univerzita v Trnave, 2015, s. 15. 
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rany uštedrené vlastným národom, rany zo zákerné
ho a  ponižujúceho správania sa hojili v  tichu, kto
ré hlasno kričalo a  ktoré nikto nepočul. V  stretnutí 
s Tichom sa však rodilo priateľstvo s Múdrosťou. Ich 
filozofia sa rodila neraz v clivom a ponornom tichu, 
ktoré deprimovalo a  ubíjalo, no zároveň budovalo 
a dvíhalo. Ako filozofi sa rodili v tichu a v očiste sĺz. 
Ruskí personalistickí filozofi teda podstupovali poc
tivý intelektuálny zápas v  paradoxoch, ktoré nedá
vali zmysel, pretože prechádzali aj ťažkým procesom 
osobného vyzrievania, bez komfortu, a v cudzote. To 
im umožnilo vystúpiť zo seba alebo, naopak, vstúpiť 
do  seba, jednoducho rásť tam, kde bolo treba a  ako 
bolo treba. Zažívali ponáranie sa do tajomstiev živo
ta, ťažkých a krutých, no zároveň to paradoxne boli 
aj tajomstvá pokoja a údivu. Takto žitý život spojený 
s poctivou intelektuálnou prácou ich mnohých sfor
moval do  obdivuhodnej integrálnej zrelosti, ktorej 
výsledkom sú filozofické úvahy, ktoré sú vzácnymi 
posolstvami aj pre dnešného postmoderného človeka.

V peripetiách takýchto životných turbulencií rus
kí personalistickí myslitelia objavovali dôstojnosť 
a  vznešenosť svojej osoby, osoby druhého, osoby 
človeka konkrétneho a historického. Vo svete pono
renom do zdeifikovaného materializmu, kde sa začal 
hon na ľudskú dôstojnosť, kde sa ponižovala veľkosť 
človeka a  popierala sa jeho neopakovateľná jedineč
nosť, tam sa rodilo zahĺbenie sa do mystéria človeka 
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ako osoby. V tajomných peripetiách života sa začalo 
objavovať, že jestvuje duchovný základ personálnosti, 
osobnostného bytia, v ktorom človek ako osoba tran
scenduje, prekračuje sám seba a  rodí seba a  iných 
pre nové veci. V tejto perspektíve aj pravda nadobudla 
iný význam. Plne môžeme súhlasiť s  konštatovaním 
Pavla Mačalu, že „všetka vecná skutočnosť, vrátane 
prírody, má význam len v relácii k osobe. Nie rozum 
dáva plný zmysel veci, ale osoba“.134

V  týchto životných paradoxoch striedania istoty 
a neistoty, pokoja a zmätku, stálosti a nestálosti, za
korenenosti a  vykorenenosti, prázdnoty a  plnosti sa 
rodilo propersonálne myslenie. U  niektorých mysli
teľov bolo explicitné, u  iných skryté, vyjadrené me
dzi riadkami. Predierali sa z extrémneho skepticizmu 
(Šestov) alebo z  neslobôd (Berďajev) napospas 
prázd notou a sklamaním, aby nakoniec našli útechu 
v metalogickom poznaní (Šestov) alebo v podriadení 
sa duchu (Berďajev) a dospeli k tomu, že osoba človeka 
je predsa len cennejšia ako sociálny konglomerát či iný 
kolektívny útvar. Vo svete, ktorý sa depersonalizoval, 
sa otvoril priestor pre tragédie a tento priestor je stá
le otvorený aj pre súčasného postmoderného človeka. 
Preto pohľad do dejín filozofie, a konkrétne do dejín 
ruskej idealistickej filozofie, zvlášť do personalistickej 

134 MAČALA, Pavol: Náčrt personalizmu Slovanov. Príspevok 
k anatómii východných pľúc Európy sv. Jána Pavla. Bratislava: 
Post Scriptum, 2015, s. 103. 
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filozofie, môže byť pre  postmoderného človeka veľ
mi poučný. Postmoderný človek je v nebezpečenstve, 
pretože si niekedy sám môže vyrabovať svoju ľudskú 
prirodzenosť a povrchne si interpretovať svoju dôstoj
nosť, lebo často sa sám redukuje na konzumné saturo
vanie a hľadá hodnoty života v obchodných profitoch. 
Niekedy sa dokonca môže cítiť už ako presaturovaný, 
postmateriálny, na  rovine svetonázoru ako postse
kulárny a postideologický, na rovine vzťahovosti ako 
postinštitucionálny, vyliaty zo  svojich hodnôt a  vy
korenený zo  svojich historických istôt. Postmoder
ný človek „je skrz na skrz preniknutý blúdením“, ako 
píše francúzsky sociológ Michel Maffesoli.135 Postmo
derné blúdenie však umožňuje premostenie medzi 
súčasným svetom a  tradičnými hodnotami.136 Tra
dičné hodnoty sa neuspokojujú „so stabilnou, funk
cionálnou, čisto racionálnou a inštrumentalizovanou 
existenciou, ale [...], naopak, okľukou cez  fantazmy, 
fantáziu, imateriálno či iné imaginárne procedúry 
rozohrávajú pluralitu osoby“137. Práve z týchto dôvo
dov by v  znovuobjavovaní tajomstiev osoby mohol 
postmoderný človek nanovo nájsť hodnoty jemu by
tostne vlastné, novú orientáciu, no najmä úctu k sebe 
a k druhému, mohol by nanovo objaviť svoju veľkosť 

135 MAFFESOLI, Michel: O nomádství. Iniciační toulky. Přeložil 
Josef Fulka. Praha: Prostor, 2002, s. 34. 

136 Ibid., s. 142. 
137 Ibid., s. 142 – 143.
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a  veľkosť druhého, jedinečnosť a  neopakovateľnosť, 
ktorá je u všetkých ľudí rovnaká a je našou spoločnou 
výsadou. Schopnosť rodiť a dávať život, schopnosť pri
nášať na svet život, schopnosť vydať sa na cestu do ži
vota postmoderný človek stále má a nikdy ju nestratil, 
aj keď sa v dejinách neraz zakolísal, potkol alebo pa
dol. Živorodosť, ktorá vedie k  životu je mu vlastná, 
a preto je schopný žiť, a nie živoriť. Zakódovaná živo
rodosť môže byť pre postmoderného človeka rastom 
a  vzletom. Je nádejou, že jeho budúcnosť môže byť 
optimistická. 
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