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Petr  Skočovský, profesor  Žilinskej  univerzity  o  autorovi,  svojom 
bývalom vedeckom ašpirantovi, keď sa rozhodol kandidovať na miesto  
predsedu jednej Slovenskej politickej strany s ambíciou zachrániť ju a  
pomôcť Slovensku, povedal:
„Je príliš slušný aby uspel v politike.“ 

2 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



3



  

Peter Ponický Lošonci

REVOLÚCIA REVOLÚCIA 
aa  

KONTRAREVOLÚCIAKONTRAREVOLÚCIA
Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky

2018

4 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



Poďakovanie

Úprimne ďakujem svojim priateľom, Ing. Milošovi Vaňovi, 
Dr. Emilovi Píchovi a prof. Vítězslavovi Zamarskému, že 
boli  ochotní  čítať  toto  dielko  a  svojimi  návrhmi, 
pripomienkami,  kritikou i pochvalou významne prispeli  k 
jeho čitateľnosti. 

                     

© 2017 Peter Ponický Lošonci
ISBN 978-80-973041-1-9

Published by Dibuk, s.r.o., Obchodná 26, 811 6 Bratislava.
http://www.publico.sk

Printed in 



Približne  20  ročný  Napoleon  Buonaparte, si  do  svojho  slovníka  
zaznamenal asi toto: 
„Súčasné  spoločenské  zriadenie  nie  je  dobré,  je  nespravodlivé, 
založené na falošných zásadách, odporuje prirodzeným zákonom a 
prirodzenosti  človeka.  Najvýznamnejšie  predurčenie  človeka 
podmienené  prirodzenými  zákonmi  je  šťastie,  lebo  na  rozdiel  od 
sveta zvierat nie je výsledkom pôsobenia sily, ale dohody. Je hrubo 
porušovaná snaha človeka  po  rovnosti,  všade vládne  nerovnosť a 
svet  je  rozdelený  na  dve  triedy  –  vládnucich  a  utlačovaných, 
bohatých a chudobných.“

Čo sa  zmenilo  za  uplynuvších  bezmála  220  rokov,  ktoré  charakterizujú 

politické dianie mapujúce svet ľudí, týmto viac či menej známym citátom? 

Filozofom a historikom je zrejmé, že myšlienky Napoleona Bonaparta sú 

prevzaté z najznámejšieho diela osvietenstva,  „Spoločenskej zmluvy“ od 

Jeana  Jacquesa  Rousseaua.  To  ale  neznamená,  že  by  tieto  myšlienky 

nemohli  byť  vlastné  Napoleonovi,  mladému mužovi  často  zažívajúcemu 

strádanie a vidiacemu zrejmé spoločenské rozdiely, charaktery a správanie 

sa ľudí pochádzajúcich z rôznych spoločenských vrstiev. Tento odvážny a 
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realitou  života  často  deprimovaný  mladý  človek,  hoc  nadšene  vyznával 

Rousseauove  humánne  myšlienky  osobnej  slobody  a  spoločenského 

rozvoja, sa stal jedným z najznámejších autokratických vládcov Európy. 

Je  totiž  opakovanou  skúsenosťou  politického  sveta  Zeme,  že 

jedinou historicky známou možnosťou, ako rýchlo a efektívne vykonávať 

politiku  je  autokratická  vláda  bez  mnohých  medzičlánkov  výkonu  moci 

deformujúcich  a  spomaľujúcich jej  účinnosť.  Takáto vláda  je  však  skoro 

vždy  relatívne  rýchlo  vystriedaná  autosugestívnym  obdivom  k  vlastnej 

veľkosti  a  múdrosti  „vrelo“  podnecovanej  množstvom  poradcov  aktívne 

účastných autorite vlády „zbožštenej“ či „glorifikovanej“ osoby za ktorú sa 

skrývajú. Republika a demokratický princíp voľby je dnes považovaný za 

akúsi hradbu autokracie, ale platí to len v prípade, že korupcia všetkých 

medzistupňov výkonu moci neprerastie do systémovej podoby. Tak sa tvorí 

diverzifikovaný  systém  malých  autokracií  vykonávateľov  moci  tzv. 

byrokratický,  ktorý  už  ale  spravidla  neobsahuje  osvietenské  pohnútky 

spoločenského  prospechu.  Takto  individualizovaný  prospech 

sprostredkovateľov  moci  generuje  spoločenskú  nespokojnosť  a  rast 

revolučných  nálad  a  vznik  ideí  nastoľujúcich  spoločenský  poriadok  a 

spoločenský  prospech  akýmsi  akcelerovaným spôsobom,  teda  rýchlo  či 

skokom. Aj toho sme už boli neraz v histórii svedkami, „všetky“ revolučné 

vlády  nakoniec  skončili  z  dôvodu absolutizácie  svojej  moci  a  škodlivým 

pôsobením korupcie v jej byrokratických štruktúrach výkonu moci. Kde je 

teda cesta?

Pre múdrych platí  HISTORIA MAGISTRA VITE.  Za vlády cisára 

Augusta si celý rímsky svet myslel, že ľudstvo čaká neobmedzený a trvalý 

rast a Tertullianus  (okolo roku 200) napísal vo svojom diele „O duši – De 

anima“: „Doslova každý deň sa zlepšuje poznanie sveta, každým dňom je 

svet  vzdelanejší  a  civilizovanejší.  Všade  sa  budujú  cesty,  vidiek  bol 
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preskúmaný  a  každá  jeho  časť  sprístupnená  obchodu.  Úsmevné  polia 

vytlačili lesy, kŕdle a stáda zapudili divokú zver, piesčité polia boli osiate, 

skaly rozbité a odstránené, močiare vysušené. Dnes narátate toľko miest a 

dedín,  koľko bolo  kedysi  chalúp.  Útesy a  plytčiny nám prestali  naháňať 

hrôzu.  Tam  kde  sú  stopy  života,  existujú  domy,  budovy  a  dobre 

organizované vlády.“ Napriek tomu Rímske impérium skončilo absolútnym 

rozvratom a žiadna udalosť či proces v ľudských dejinách nevyvolal viac 

nekonečných  diskusií  ako  úpadok  a  rozpad  ríše  rímskej.  Aj  príčina  je 

zrejmá,  na jej  zdôvodnenie  použijem Gibbonov výrok,  „koniec Ríma bol 

strašlivou revolúciou, lebo 1 000 rokov bola táto udalosť považovaná za 

ústrednú  udalosť  dejín,  ba  dokonca  jej  os,  kvôli  svojim  katastrofálnym 

dôsledkom a hrozivému kontrastu medzi absolútnym pocitom bezpečia a 

totálnym rozkladom“.

Prečo píšem?
Veľmi dlho som premýšľal a zvažoval či niečo vôbec písať, nie preto že by 

som sa do toho v živote nepustil veď som napísal okolo 300 vedeckých a 

odborných statí  v rôznych časopisoch, na konferenciách a konečne aj v 

knižných  publikáciách.  Ten  dôvod  bol  pre  mňa  samotného  omnoho 

závažnejší ako úvaha o schopnosti autora či čítanosti nejakého diela. Moja 

vôkol dokola opakovaná rečnícka otázka znie,  MÁ TO ZMYSEL, je vôbec 

pre koho písať?

V tejto súvislosti sa mi v mysli vynára jedna momentka z minulosti. 

Chystal som sa na prednášku a vo veľkej posluchárni ku mne akosi z tieňa, 

lebo som ho zazrel až keď bol vedľa mňa, pristúpil jeden starý kolega. Bol 

práve  prorektorom  univerzity,  kde  som  sa  nedávno  predtým  vrátil  zo 

zahraničia (prvých 8 rokov mimo Slovenska). Vedel som, že je kamarátom 

bývalého rektora, proti  ktorému som kandidoval vo voľbách rektora pred 
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svojim odchodom.  Keď som pracoval  na zahraničnej  univerzite  tiež ako 

prorektor,  pri  nejakej  príležitosti  sme sa stretli  a on mi  oznámil  v  mene 

svojho  kamaráta  rektora,  že  by  som  sa  mohol  vrátiť,  keby  som  sa 

dotyčnému ospravedlnil. Najprv som nechápal o čom hovorí, ale pohotovo 

mi vysvetlil,  že som onoho kamaráta urazil  tým, že som ešte ako mladý 

kandidoval  na  rektora.  Iba  som  sa  zasmial  a  skonštatoval,  že  sa  asi 

zbláznili  obaja,  jeden tým že ho taká myšlienka vôbec napadla a druhý 

preto, že ju bol ochotný vysloviť. 

Ale  aby som dokončil  moju  spomienku na ono stretnutie  v  aule 

pred prednáškou. Keď pristúpil ku mne, začal ako pri rande, o počasí, teda 

čo prednášam a ako sa mi darí. Keď som bol strohý a stručný, len akoby 

mimochodom začal,  „dnes si  už starší,  máš aj viac skúseností,  už by si 

mohol byť tým rektorom“. Moja odpoveď bola strohá ale zrejme pre neho 

dosť  nečakaná.  „Rozhodnutie  o  tom či  sa o  nejaké miesto  uchádzať  je 

veľmi jednoduché, ale to nie je ani o tom mieste ani o osobe záujemcu, u 

mňa je takéto rozhodnutie vždy spojené s možnosťou zanechať po sebe 

stopu,  dobrý  výsledok,  ale  to  žiadny  človek  nezvládne  sám.  V  tomto 

prípade  však  neviem  s  kým  zdieľať  takéto  presvedčenie“.  Okamžite 

pochopil  a  porúčal  sa.  Na istú  dobu som na túto  epizódu  rád  zabudol, 

uvedomujúc si ono Werichovské, „nejhorší je srážka s blbcem“. Pri písaní 

týchto riadkov a hmlistej znalosti toho o čom chcem písať, mi nedá pri tom 

čo sa mi vynorilo v pamäti, nekonštatovať, že pokrytci vždy boli a budú nie 

len  v  politike,  ale  našou  úlohou je  nepripustiť  ich  k  moci,  lebo  to  vždy 

znamená „krok vpred a dva kroky vzad“.

Na druhej strane si rád pripomínam na tých pár svojich kamarátov 

a kamarátok čo čítali nejaký ten môj výtvor a v mysli mi príjemne istú dobu 

rezonoval jeden výrok, „píšte pre potechu či poučenie ľudí, lebo toho nie je 

nikdy dosť“. 

9



Táto moja úvodná úvaha asi  vychádza z toho, že som ako sám 

často hovorím, od prírody lenivým, a to ma vedie k akémusi vnútornému 

sporu samého so sebou, MÁ TO ZMYSEL ROBIŤ ZBYTOČNÚ ROBOTU? 

Prečo je to môj boj so samým sebou? Možno z pohľadu muža v zrelom 

veku  s  množstvom  rôzne  do  pamäti  sa  zapisujúcich  skúseností 

konfrontovaných s dnešnou realitou „straty morálnych zákonov v nás“ ako 

konštatoval jeden český národovec 19. storočia, či sklamania z neochoty 

veľkej  časti  mladej  generácie  vydať  dostatok  energie  na  svoje 

sebazdokonaľovanie,  alebo z opakovanej  neochoty ľudstva byť  poučený 

múdrosťou  minulosti  a  krutou  sebeckosťou,  dnes  synteticky  globálne 

vyšponovanou  chamtivosťou,  ohrozovať  samotnú  existenciu  druhov  na 

našej nádhernej modrozelenej planéte.

Možno je to len generačný problém, ako vlastne vždy v minulosti, 

kedy si tí  starší nechceli  či nevedeli  pripustiť,  že svet a ľudia v ňom sa 

menia.  Neuvedomujúc  si  túto  pre  osobné  pocity  vynikajúcu  schopnosť 

nášho mozgu, vytesňovať nepríjemné zážitky na akúsi pamäťovú perifériu 

a ukľudňovať dušu tými príjemnými, ktoré môžu byť v inej dobe skutočne 

iné. V tejto súvislosti si spomínam na svoju kantorskú a vedeckú minulosť, 

kedy na jednej v dnešnej terminológii  prestížnej konferencii,  akási dáma 

kórejského  pôvodu  žijúca  v  Dánsku,  presviedčala  auditórium  často 

znudených  poslucháčov,  o  úžasných  perspektívach  tzv.  zážitkovej 

ekonomiky. V súvislosti s vypočutým ma intuitívne skoro hneď napadlo, že 

to  predsa  nie  je  nič  nové,  hlavne  v  USA to  veľmi  efektívne  funguje 

prinajmenšom od polovice 60. rokov dvadsiateho storočia (bohužiaľ dnes aj  

u nás). Čo to je? Priemysel drog! Začalo to už vlastne v zlatej ére zločinu, 

druhej  dekáde  20.  storočia,  potom  obdobím  chemizovaných  cigariet, 

zábavného priemyslu, energetických nápojov, farmaceutických produktov, 

virtuálnej reality apod. 
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Je zrejme pravdou,  že  táto  „zážitková ekonomika“  je  nesmierne 

zisková  pre  výrobcov  a  distribútorov,  ale  nesmierne  deptajúca  ľudského 

ducha,  teda  človeka  v  nás.  Dnes  máme  stav,  že  mnohí  dávajú  na 

internetové sociálne siete adrenalínové zážitky svojich násilných činov na 

slabých  a  nevinných.  Už  máme  na  to  aj  sociologickú  charakteristiku, 

„zážitkové násilie“!

Žiť  šťastne chce zrejme každý,  pre mnohých je to sen všetkých 

snov. Ale pokiaľ máme prespať celý život a snívať takéto choré sny, tak ja 

za seba hovorím nie! A zrejme toto „nie“ je najvážnejším dôvodom prečo 

písať, lebo ešte stále mi záleží na tom, ako túto našu výnimočnú planétu 

nezlikvidovať  za  pomoci  výnimočne  nezodpovedných  či  hlúpych 

príslušníkov  ľudského  rodu  tak  nezodpovedne  a  s  pýchou  nazvaného 

„homo sapiens“.

Autor
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Replikanti 

Sofoklés, najväčší  staroveký  grécky  dramatik,  známy  v  Aténach  aj  
svojou politickou činnosťou, povedal: 
„Život v nerozume je životom najpríjemnejším.“

Replikant,  toto  možno  pre 

mnohých  cudzie  slovo,  je 

dnes  skôr  známe  z 

literatúry  sci-fi  ale  ja 

nechcem písať  o  robotoch 

ani genetických dvojníkoch 

vytvorených  v  našich 

laboratóriách.  Zameriam  sa  na  nás  samých.  Replikantmi 

fyzického  vzhľadu  sú  do  istej  miery  jednovaječné  dvojčatá. 

Ľuďom sa ale páči, ako sa to dnes hovorí, INAKOSŤ aj preto 

lebo nám to pomáha v identifikácii. Našimi najvýznamnejšími 

identifikačnými prvkami sú morfologické znaky pozorovaného, 

teda tvar, veľkosť, farba apod. Má to zrejme logické korene v 

období  keď  začneme  obrazovo  vnímať  svet  okolo  seba  vo 

veľmi  útlom  veku,  keď  sú  naše  rozumové  schopnosti  ešte 
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veľmi  obmedzené.  Nedávno pred tým v  prenatálnom stave, 

sme získali poznávacie inštinkty ako je hmat, chuť, sluch a po 

uzrení svetla sveta aj čuch. Tieto naše vnemy a s nimi spojené 

receptory majú takpovediac prírodný charakter, podobný ako u 

iných cicavcov. Tvorí s nimi naše významné evolučné pojítko. 

Už  tisíce  rokov  civilizovanej  spoločnosti  (používam 

tento výraz iba preto, že je zaužívaný, a teda aj zrozumiteľný,  

ale  ja  sám  nie  som  presvedčený,  že  takéto  vyjadrenie  je  

výstižné),  argumentujeme svoju nadradenosť nad iné druhy, 

dokonca i iné rasy tým, že máme „rozum“ či „inteligenciu“. Ale 

aký je v tom rozdiel? Rozum je výsledkom činnosti mozgu a 

ten majú všetci členovia nášho živočíšneho druhu cicavcov a 

nie len oni.  U väčšiny je ich každodenná činnosť spojená s 

vrodenými a získanými inštinktami,  napríklad gepard, hoc je 

rýchly  a  inštinkt  lovca  spojený  s  čuchom,  sluchom  a 

odpozorovanými  vzorcami  chovania  ho  privedie  k  veľmi 

rýchlemu a impulzívnemu behu za dobrou korisťou, pokiaľ cíti 

že  potrebuje  doplniť  telesnú  energiu,  je  hladný.  Ale  keď  je 

korisť  dostatočne  rýchla  a  gepard  ju  nestihne  uloviť  len  za 

niekoľko málo minút,  tak  mozog,  a  teda aj  rozum mu podá 

informáciu pre ukončenie stíhania, lebo jeho strata energie by 

ho  mohla  ohroziť  na  živote.  Gepard  zastaví,  ľahne  a 

dostatočne dlho chladí „svoj stroj“ - svoje svalstvo, krvný obeh, 

13



znižuje  tepovú  frekvenciu  srdca  apod.  Za  to  môže  rozum, 

spracuje  a  vyhodnotí  všetky  údaje  receptorov  a  vydá 

„doporučenia“ všetkým častiam organizmu, aby koordinovane 

(tj.  procesne  s  presne  definovanými  časovými  údajmi) 

znižovali  svoju  aktivitu.  Keby som to  chcel  nazvať  v  duchu 

doby, tak by som použil výraz TECHNOLOGICKY, lebo to je 

postupnosť  úkonov ktorých koordinovaným cieľom je  nejaký 

chcený  výsledok,  napríklad  výrobok  s  naplánovanými 

vlastnosťami. Takúto technológiu máme všetci  (myslím tvory 

na  tejto  Zemi).  Takže  v  čom  je  naša  výnimočnosť? 

Jednoducho  povedané  v  počte  neurónov  a  veľkosti 

pamäťových registrov, kde si uchovávame zaznamenané dáta 

i  spracované  znalosti.  Zámerne  som  to  napísal  týmto 

spôsobom,  aby  som  naznačil  šablónu  mnohých  dnešných 

„vedátorov“, ktorí tvrdia že naše stroje nás predčia možno už 

onedlho. 

Som  presvedčený,  že  nie!  Pokiaľ  sa  nám  nepodarí 

genetickými manipuláciami vytvoriť živá entita,  ktorá by bola 

schopná množenia a ďalších prírodných inštinktov a ovládala 

by podstatne vyššie množstvo neurónov skompilovaných do 

väčšieho počtu „mozgových“ či inteligenčných registrov. 

Doterajší  historický  a  už  bezpočet  krát  opakovaný 

proces vytvárania uniformity nie je len v myslení, ale aj konaní 
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ľudí.  Takto  dokážu  fungovať  práve  dvojníci  akéhosi 

poslušného  „ideálu“  fungujúceho  skôr  ako  mechanický  stroj 

ovládaný rovnako mechanickými prostriedkami obmedzujúcimi 

jeho  činnosti (napríklad u sústruhov sú to dorazy). Mám veľmi 

silný  pocit,  že  je  mnoho  ľudí  a  inštitúcií  tohto  sveta,  ktoré 

konajú  tak  aby  z  ľudí  vytvárali  takýchto  obmedzených 

replikantov  s  definovanými  vlastnosťami.  Keď  divokého 

predátora  začnete  kŕmiť,  tak  za  nejaký  čas  stratí  evolučne 

budované inštinkty lovca a na miesto lovu bude chodiť žrať na 

vami  vybraté  miesto  kŕmenia.  Na  Slovensku  máme  aj  živý 

príklad,  medvede sú  už  súčasťou koloritu  niektorých našich 

osád, dedín či miest. 

Svet  médií  a verejného dátového priestoru je  svetom 

zväčša účelovým, teda aj manipulovaným. Posledné storočie 

je  toho  výborným príkladom,  politická  ekonómia  vytvorila  

virtuálny  hospodársky  svet,  médiá  všetkého  druhu 

vytvárajú mentálny virtuálny svet. Táto činnosť je vedomá a 

účelová,  ale  i  nevedomá  akási  hromadná  degradácia, 

povedzme  „vypínanie  rozumu“.  Bolo  by  možné  masové 

vyvražďovanie  nebyť  súčinnosti  týchto  dvoch  prostriedkov 

politickej moci? Som hlboko presvedčený, že nie.  Pre to aby 

takýto  svet  fungoval  je  nutné  vytvorenie  

„namodelovaných“  objektov  moci (občanov  /  ľudí) a  tým 
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pádom  dobre  čitateľných  a  predvídateľných  kópií  – 

replikantov. Inými  slovami,  to  je  ono  o  čo  sa  snaží  každý 

vládca nech to  nazýva vo svojej  politickej  rétorike  „čelom k 

masám“,  alebo  „náš  zákazník  náš  pán“,  alebo  „Američan“, 

alebo „súdruh“.  Jediným liekom a obranným prostriedkom je 

znalosť  získaná  kritickým  štúdiom  a  nevyhnutný  proces 

premýšľania  spočívajúci  v  kompilácii  preštudovaných  dát  a 

znalostí.  V staroveku, starej  Číne a starej  Indii  tomu hovorili 

MEDITÁCIA. Nahráva tomu i technologická vyspelosť a čoraz 

intenzívnejšie využívanie strojov aj  tých tzv.  inteligentných a 

viac  disponibilného  času  pre  takúto  činnosť.  Pokiaľ  všetok 

takýto čas preflákame cestovaním za chimérami „pozemských 

rajov“,  cvičením  v  posilovniach,  ničnerobením  pri  sledovaní 

manipulovaných informácií, tak pomáhaj nám imaginárny boh, 

zlaté božské teľa.

To čo zrejme tento svet dnes potrebuje je akási „Veľká 

transformácia“,  ktorá po prvýkrát  prebehla už v dobe medzi 

rokmi 800 až 300 pred naším letopočtom. V tejto súvislosti si 

dovolím  odcitovať  z  Úvodu  vynikajúcej  knižky  „Veľká 

transformácia“ od Karen Armstrongovej, ktorá sa celá venuje 

tomuto  civilizačne  osvietenému  obdobiu:  „…  Mnohé  naše 

obtiaže  zakrývajú  hlbšiu  duchovnú  krízu.  …  Zdá  sa,  že 

nemáme dosť rozumu, aby sme dokázali držať svoju agresivitu 
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na uzde, v bezpečných a primeraných hraniciach. … zdá sa, 

že sme obnažili rys nihilistickej sebadeštrukcie, ukrytý v jadre 

geniálnych počinov našej modernej kultúry.  Riskujeme skazu 

životného  prostredia,  pretože  už  Zem  nepovažujeme  za 

posvätnú, ale len za akýsi zdroj. … Čisto racionálne vzdelanie 

je nám k ničomu. Príliš draho sme už zaplatili za zistenie, že 

prestížna  univerzita  môže  existovať  aj  v  blízkosti 

koncentračného tábora. … Inšpiráciou pre pochopenie našich 

súčasných  problémov  môžeme bezpochyby  nájsť  v  období, 

ktoré nemecký filozof Karl Jaspers nazval DOBOU OSOVOU, 

(Achsenzeit) medzi rokmi 900 až 200 pred naším letopočtom a 

bola  kľúčovým  obdobím  pre  duchovný  rozvoj  ľudstva i.  … 

Nezáležalo ani tak na tom čomu veríte, ako na tom, ako sa 

chováte.  …  Jedine  život  plný  súcitu  umožňoval  človeku 

stretnúť sa s tým, čomu sa vtedy hovorilo  BOH,  NIRVÁNA, 

BRAHMA alebo CESTA. … Mudrci hlásali, že najprv musíme 

viesť  morálne  bezúhonný život,  potom nás disciplinovaná  a 

nadobudnutá  zhovievavosť,  nie  metafyzické  presvedčenie, 

priblíži dokonalosti ktorú hľadáme. … Napriek tomu, že sme už 

dávno  opustili  večnú  filozofiu,  otrocky  podliehame  diktátu 

módy a dokonca si znetvorujeme tvár a postavu, aby sme sa 

priblížili  súčasnému ideálu krásy.  Kult  celebrity dokazuje,  že 

dodnes  uctievame  vzory,  ktoré  predstavujú  SUPER 
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ČLOVEČENSTVO.  …  Zdá  sa,  že  prirodzene  inklinujeme  k 

archetypom  a  paradigmám.  Mudrci  doby  osovej  rozvíjali 

omnoho  autentickejšiu  verziu  duševného  života  a  učili  ľudí 

vyhľadávať ideálne, archetypálne JA vnútri seba samého.“
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Učenia bez poučení

Valerin Louis Georges Eugéne Marcel Proust, francúzsky spisovateľ  
prelomu  19.  a  20.  storočia,  známy  aj  ako  „zakladateľ“  moderného  
románu, svojho času povedal:
„Pravá cesta objavov nie je v hľadaní nových krajín, ale v novom 
pohľade na ne.“

Na  začiatok  odcitujem 

jednu myšlienku Alexisa de 

Tocquevilla,  starú  skoro 

tristo  rokov:  „Pozornosť  si 

zaslúži  skutočnosť,  že 

medzi  všetkými  ideami  a 

všetkými  citmi,  ktoré 

pripravovali Revolúciuii, sa idea a túžba po verejnej slobode vo 

vlastnom  zmysle  tohto  slovného  spojenia,  objavila  ako 

posledná a bola aj prvou ktorá zmizla. Skôr než sa v mysliach 

revolucionárov  začala  črtať  myšlienka  slobodných  inštitúcií, 

začali  realizovať  sociálne  a  administratívne  reformy.  Všetko 

Učenia bez poučení 19



smerovalo k idei slobodnej tovarovej výmeny, aby sa nechal 

voľný priestor podnikaniu, ale vôbec neuvažovali o politických 

slobodách. Ak sa aj takéto myšlienky z času na čas vynorili, 

hneď boli zapudené. Opakovane sa všetci vracali k systému 

protiváhy  vlády  ako  ústredia  moci  voči  poradným 

zhromaždeniam  ľudu,  obyvateľov  obce  či  nejakej  sociálnej 

skupiny.“

Miesto skúmania praktických potrieb ľudí spolčených v 

nejakom spoločenstve,  národnom či  štátnom,  celou  históriu 

ľudstva sa ako červená niť  vinie jej  účelová manipulácia na 

nejaký predom definovaný „obraz“. Na rozdiel od ekonómov sa 

pri  smerovaní  spoločnosti  a  nastavovaní  jej  sociálnych 

vzťahov  skoro  vôbec  nepoužíva  štatistika  potrieb  všetkého 

druhu,  ktorá by bola  východiskom nastavenia jej  politického 

systému.

Kapitalizmus, ako z názvu vyplýva je vlastne systémom 

nastaveným spoločenskou skupinou (triedou?), ktorá podobne 

ako  v  predchádzajúcich  spoločensko-ekonomických 

systémoch  (pozdné  kmeňové  spoločenstvo,  otrokárstvo,  

autokracia  šľachty  a  cirkví  spojená  s  dedičným  princípom) 

neponúka rovnaké postavenie svojim občanom. Kapitál v 

politickom  zmysle  slova  je  nahromadené  individuálne  či 

kolektívne imanie, používané na ovládanie iných ľudí. Kapitál 
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sa tvorí za pomoci zisku, ktorý je v týchto systémoch legálnym 

a  zákonne  podporovaným prostriedkom hromadenia  zdrojov 

všetkého  druhu.  Vlastníctvo  zdrojov  vytvára  nerovnosť  v 

konaní  a  spôsobe  života  ľudí.  Najzávažnejším prostriedkom 

nerovnosti  je  zisk  generovaný  špekulatívnym  spôsobom, 

klamaním zákazníka,  burzovými  operáciami  a  korupciou.  Tu 

nehrajú  už  žiadnu  významnú úlohu Marxom a Leninom tak 

zdôrazňované  výrobné  prostriedky  a  ich  vlastníctvo.  To  ale 

znamená,  že  aj  pôvodná  idea  socializmu  založená  na 

zospoločenštení  výrobných  prostriedkov  už  nie  je  aktuálna. 

Liberáli  či  libertariániiii ani  neuvažujú  o  inej  variante 

rozvrstvenia  spoločnosti,  ako  podľa  akýchsi  schopností 

modelovania  trhu,  podľa  potrieb  vlastníkov  zdrojov  a 

investorov. Čiže absolutizácie slobody pre istú skupinu ľudí a 

jej  minimalizáciu  pre  iné.  Rovnosť  zaručená  vlastníctvom 

zdrojov predsa nieje rovnosť  (jedine ak by sme uvažovali  o  

pokrvnom bratstve, ktoré formálne vykazuje znaky rovnosti, tj.  

spoloční  rodičia,  spoločný  domov,  ale  veľmi  často  

diferencovaná  láska,  vzťahy  a  dedičstvo).  Skutočne  máme 

takúto formálnu rovnosť, ale práve to je jej kardinálny problém. 

Tomuto  problému sa  nevyhol  ani  socializmus,  ideový 

cieľ komunistov. Keď by som to mal parafrázovať, „každá i tá 

najmenšia  krajina  sveta  má  svoju  Ústavu,  teda  formálne 
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naplnenie  spoločenskej  formy  usporiadania  sociálnych, 

politických, ekonomických, právnych pomerov, ale nie každá je 

ochotná či schopná zaistiť jej naplňovanie“. Ani kolektívne či 

štátne  vlastníctvo  výrobných  prostriedkov  nevyriešilo 

nerovnosť  a  dokonca  ani  spravodlivosť.  Ani  materialistické 

vnímanie  sveta  považujúce  vedecko-technický  pokrok  za 

najvyššiu  modlu  spoločnosti,  v  podobe  tzv.  vedeckého 

socializmu neumožnilo naplnenie vízie, či utópie spravodlivej a 

ku všetkým členom spoločnosti  primeranej moci  v duchu tej 

najkonzervatívnejšej  (všetkým  povinnej) viery  spoločnej 

rovnosti a spravodlivosti.

V  neoliberalizme  sa  zdôrazňuje  charakter  vlastníctva 

členov spoločnosti na princípe zodpovednosti, ale nikto nevie 

zadefinovať všeobecne platnú charakteristiku zodpovednosti. 

Zodpovedný  je  filantrop  darujúci  milión  ale  vlastniaci  sto 

miliárd?  Zodpovedný  je  politik  presadzujúci  ekonomický 

prospech svojho kraja na úkor iných krajov? Zodpovedný je 

občan  príkladne  sa  starajúci  o  svoju  záhradku,  ale  bez 

mihnutia oka znečisťujúci les (miesto kde to naoko nieje vidieť) 

svojim  domovým  odpadom?   Za  socializmu  sme  boli 

formálnymi  vlastníkmi  všetci  občania,  aj  keď  niektorým boli 

odňaté  občianske  práva  a  tým  pádom  i  tieto  kolektívne 

vlastnícke.  Najvyšším  princípom  a  frekventovaným  slovom 
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bola uvedomelosť. Ale ako uvedomelý bol menovaný riaditeľ 

podniku, ktorému chatu stavali výrobní robotníci v pracovnom 

čase, alebo ako uvedomelí boli stranícky funkcionári vedome 

beztrestne porušujúci svoje vlastné pravidlá a zákony. 

Na  záver  tejto  kapitolky  si  dovolím  uviesť  dva  citáty 

osobností minulosti, ktorých si nesmierne vážim. Svojho času 

Albert Einstein v rozhovore vyjadril  názor, že: „Skutočným 

účelom  socializmu  je  prekonanie  predátorskej  fázy  

ľudského vývoja“ a pre Winstona Churchilla typický spôsob 

vyjadrenia  britského  koloniálneho úradníka:  „Kapitalizmu je 

vlastná jedna chyba, nerovnomerné rozdelenie bohatstva.  

Socializmu  je  naproti  tomu  vlastná  jedna  cnosť,  

rovnomerné rozdelenie chudoby“.
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Akademizácia bez akademických 
schopností

Albert Einstein o relativite času vo fyzike:
„Pre toho kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a 
budúcnosti obyčajnou ilúziou.“

Dynamický  rast  objemu 

informačných  technológií  a 

komunikačných  elektro 

prostriedkov  (počítačov, 

telefónov) v  druhej  polovici 

osemdesiatych  rokov  20. 

storočia,  bol  spôsobený 

zvládnutím hromadnej  výroby a extrémne rýchlym poklesom 

ich cien nasledovaný obrovským rastom kapacity a rýchlosti 

elektronických pamäťových prostriedkov (len tak mimochodom 

väčšina toho čo sa odohralo bolo výsledkom poznania fyziky  

poslednej  štvrtiny  19.  storočia  a  prvej  štvrtiny  storočia  
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dvadsiateho  a  až  v  druhej  dekáde  21.  storočia  začíname  

čerpať  z  poznatkov  kvantovej  fyziky),  vyvolal  u  mnohých 

mediátorov  spoločnosti  (politikov  v  tzv.  demokratických  

politických  systémoch)  pocit, že  toto  je  šanca  na  prerod 

spoločnosti.  Keďže  mnohí  ani  dnes  nemajú  ani  len  hmlistú 

predstavu o hĺbke poznania fyziky či matematiky, po zvládnutí 

používania  týchto  rýchlych  pomocníkov  pracujúcich  s  čoraz 

zrozumiteľnejším  a  komplexnejším  softwarom,  začali  mať 

„pocit  zmúdrenia“  a  vyhlásili  vek  „znalostnej  spoločnosti“. 

Pretože  v  ešte  relatívne  nedávnej  minulosti  bolo  otázkou 

schopností, či peňazí hlavne vysokoškolské štúdium a akousi 

zažitou ideou bolo, že pracovníci s vysokoškolským titulom sa 

nenarobia  a  zarobia,  teda  majú  sa  dobre.  Politici,  mnohí 

absolvujúci  vysoké  školy  až  z  poslaneckých  lavíc  a 

ministerských  stoličiek  mali  logicky  podobný  pocit,  skrsla  v 

nich  „spásonosná“  myšlienka,  ponúknime  túto  ideu  voličom 

(veď  kto  by  sa  nechcel  mať  dobre,  a  pritom  aby  sa  príliš  

nenarobil) a máme volebný úspech zaručený! 

Čo  sa  však  stalo,  obrovské  percento  populácie  má 

formálne najvyššiu úroveň vzdelania, ale nie v tých odboroch, 

ktoré  logicky  technický  pokrok  spoločnosti  a  s  ním spojená 

veda  potrebuje  (takéto  štúdium  totiž  vyžaduje  ekvivalentné  

zvládnutie  prírodovedných  disciplín,  ktoré  sú  už  dlhé  roky  
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nepopulárne  u  mnohých  študentov  a  takými  sú  čiastočne  

preto,  že  na  základných  a  stredných  školách  máme  málo  

prakticky  orientovaných  odborníkov,  lebo  technika  a  

technológie sú praktickou aplikáciou fyziky a ich „nepopularita“  

často  plynie  najmä  z  mentálnej  neschopnosti  zvládnuť  

základný aparát poznania prírodovedných odborov, napríklad  

aj  matematiku). Preto  síce  máme  mnoho  vysokoškolsky 

vzdelaných  ľudí,  ale  v  odboroch  sociálnych  vzťahov  a 

politológie,  mediálnych komunikácií,  práva apod.,  to  ale  tiež 

nezaručuje  ich  pripravenosť  a  už  vôbec  nie  uplatniteľnosť. 

Koniec  koncov  to  dokazuje  aj  vyhlásenie  nášho  súčasného 

predsedu vlády o tom, že využijeme peniaze z euro fondov na 

rekvalifikáciu humanitne vzdelaných mladých ľudí na technické 

odbory.  Dovolím si  v  tomto prípade „malú“  invektívu,  nie  sú 

naši  politici  idioti?  Náš  vzdelávací  systém  je  založený  na 

štátnej  dotácii  ako na materiálnu bázu vzdelávania  (budovy,  

laboratóriá,  učebné  pomôcky) tak  aj  na  personalizáciu  jeho 

potrieb  (učitelia,  vedci,  vychovávatelia,  nepedagogický  

personál).  Bez akejkoľvek analýzy  potrieb  sa  po  roku 1990 

urobili  zmeny  v  prospech  humanitného  vzdelávania 

(nesprávny ale zaužívaný názov) a za uplynulé štvrťstoročie 

sa z daní  a odvodov občanov investovalo do vzdelávania v 

takej  masovej  miere  reálne  neuplatniteľných.  Ešte  dnes 
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namiesto radikálneho zásahu do financovania vzdelávacieho 

systému, chceme uhradiť duplicitné vzdelávanie z finančných 

prostriedkov, ktoré mali pôvodne zmierniť či zmazať rozdiel v 

životnej úrovni vyplývajúcej z hospodárskeho zaostávania na 

začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Mentálne schopnosti populácie sa v zásade nemenia a 

z  nastavenia  minulosti  ktoré  malo  univerzity  kvalifikovať  v 

duchu Sokratovskej akadémie pre hlbokú analýzu a hľadanie 

nových poznatkov sebazdokonaľovaním a diskusiou, sa stala 

masová  reprodukčná  „akademológia“,  ktorej  cieľom  sa  stali 

kvantitatívne  (objemové) parametre  výsledkov  vzdelávania, 

teda  počty  absolventov  s  vysokým  formálnym  vzdelaním. 

Dosiahnuť  toho  je  v  zásade  veľmi  jednoduché,  zvýšime 

masovosť  výučby  a  preverovania  schopností  skúškou  a 

samozrejme  to  nezvládne  pôvodný  relatívne  malý  počet 

akademických  učiteľov  tzv.  starej  školy  (s  hlbokými  

teoretickými znalosťami a vyžadujúcimi istý filozofický status  

tvorivej  diskusie  i  od  študenta).  Riešenie  je  v  raste  počtu 

učiteľov,  ale  aby  sa  odlíšili  od  iných  učiteľov,  musia  byť 

honorovaní  titulmi,  lebo  v  tom  je  predsa  stará  akademická 

tradícia.  Zmeníme  vedeckú  prípravu  na  tretí  (vyšší)  stupeň 

vzdelávania  masovo  dotované  štátnymi  štipendiami  a 

nazveme to honosne „philoshophie doctor“. No ale veď tradícia 
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velí mať aj vyššie akademické tituly, tak nájdeme kvantitatívne 

kritériá pre ich udeľovanie a naše univerzity sú plné docentov 

a profesorov s množstvom malých katedier s pár ľuďmi, lebo 

za takéto vodcovstvo sa platí  (s láskou spomínam na svoju  

materskú  katedru,  kde  som  absolvoval  vedeckú  prípravu,  

ktorá  mala  cca  60  ľudí,  ale  len  dvoch  profesorov  a  asi  5  

docentov),  ale  učilo  sa  i  pracovalo  v  atmosfére  tvorivej 

diskusie….

Na druhej strane tejto virtuálnej metriky je absolvent a 

študent. Už bolo spomenuté, že mentálne schopnosti ľudského 

spoločenstva sa v zásade nemenia po celú jeho históriu, teda 

isté  percento  onej  veľkej  skupiny  študentov  to  zvládne  s 

výbornými  výsledkami  a  dokonca aj  vtedy keď pedagogický 

zbor  nebude  mať  zodpovedajúcu  kvalitu  a  schopnosti.  Títo 

príslušníci ľudského rodu si totiž svoju cestu k odbornosti vždy 

nájdu  (a  dnes  je  k  tomu  vytvorená  obrovská  kapacita  

digitalizovaných  poznatkov  zo  všetkých  odborov  ľudskej  

skúsenosti a poznania). Ale čo s tými ktorí si našli len cestu na 

získanie  formálnych  znakov  vzdelania  (titul),  nič  iné  nám 

neostáva  ako  znova  investovať  do  ich  vzdelávania  pre 

povolania, ktoré nám medzitým začali chýbať, lebo sme úplne 

zanedbali základné vzdelávanie mladých pre tieto povolania a 

v  honbe za „maturitou“  sme urobili  rovnakú hlúposť ako na 
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univerzitách,  maturita  sa  stala  kvantitatívnym  výsledkom 

vzdelávania,  lebo  udržanie  predošlej  úrovne  odborných  a 

praktických znalostí a zručností nie sme schopný dosiahnuť v 

masovom meradle  a  dokonca  medzičasom sme  zlikvidovali 

poloprevádzkové  priestory  s  technologickým  vybavením. 

Mnohí totiž mali pocit, že všetko je možné vykonávať len tak 

virtuálne! 

Toto dianie má aj svoj protipól v historickej tradícii istého 

vyčlenenia  sa  akademického  sveta  z  akejsi  „normálnej“ 

spoločnosti. V tejto súvislosti sa mi nesmierne páči dvanásta 

kapitola  útlej  knižočky  Paula  Johnsonaiv nazvaná:  „Bašta 

snobského  akademizmu  alebo  továreň  na  poznanie?“  a 

dovolím si niektoré časti reprodukovať. John Henry Newmanv 

napísal v knihe „Idea univerzity“, že táto vznešená inštitúcia je 

ochrannou  veľmocou  poznania  a  vedy,  faktu  a  princípu, 

skúmania a objavovania, experimentu a uvažovania. Mapuje 

teritórium  intelektu  a  dohliada  na  objektivitou  smerovania 

poznania, lebo je mnoho tých ktorý túžia privlastniť si a zneužiť 

jej schopností pre vlastné nízke či nemorálne ciele. Na takéto 

nebezpečenstvo upozornil už pred viac ako tristo rokmi (1651) 

Thomas  Hobbesvi vo  svojej  knihe  Leviathan  :„Ak 

predpokladáme,  že  univerzity  sú  studnicou  občianskej  a 

morálnej  náuky pre kazateľov a vidiecku šľachtu ktorú ďalej 
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šíria medzi ľud, mala by sa venovať veľká starostlivosť tomu 

aby  táto  studnica  bola  čistá,  nezakalená  neznabožskými 

politikmi  či  neočarovaná  zlým  duchom  doby. Neznabožský 

politici  si  vždy dávali  dobrý pozor na univerzity a univerzitní 

učitelia  bohužiaľ  nikdy  nezaostávali  vo  svojej  snahe  slúžiť 

politickým pánom.“ Uveďme pár príkladov z minulosti, začnime 

napríklad svetoznámym Oxfordom, ktorý bol založený vďaka 

roztržke  kráľa  Juraja  II  s  arcibiskupom  Becfordom,  ďalšia 

neobyčajne  stará  univerzita  v  Bologni  plnila  úlohu 

rozhodcovského  súdu  medzi  pápežmi  a  Hohenštaufmi, 

podobne  Parížska  univerzita  rozsudzovala  spory  medzi 

Plantagenetmi  a  Kapetovcami  a  mimochodom  napomohli 

upáleniu Jany z Arkuvii. Rovnako aj Pražská Karlova univerzita 

bola  zneužívaná  na  posudzovanie  náboženských  sporov  v 

Čechách.  Prvé univerzity v USA sa veľmi prísne deklarovali 

ako nezávislé, ale prakticky všetky boli veľmi tesne spojené s 

očakávaním  podpory  oficiálnej  predstavy  o  americkej 

spoločnosti a univerzity v Nemecku a Francúzsku slúžili štátu 

ako  donátorovi,  rovnako  ako  u  nás  pred  rokom  1990 

(neoficiálne aj po tzv. Nežnej revolúcii úplne evidentne donátor  

rozhoduje  o  zásadných  otázkach  existencie  a  fungovania  

univerzít).

Dnes  rovnako  ako  v  minulosti  sa  politika  veľmi 
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významne dotýka aj reprezentantov univerzít. Mnoho rektorov 

po  ukončení  svojej  „misie“  sa  už  nevrátilo  k  štandardnej 

pedagogickej  a  vedeckej  práci,  ale  skúšali  svoje  šťastie  v 

politike.  Univerzitní  učitelia  sa  veľmi  často  znovu  a  znovu 

oddávajú predstavám, že ich poslaním nie je len učiť mladých 

ľudí,  ale  tiež  vládnuť  svetu.  Tomuto  rysu  či  osobnostnej 

deformácii sa hovorí „akademický triumfalizmus“  (napríklad v 

období  renesancie triumfalisti  vyhlasovali,  že len ich „kasta“  

dokáže interpretovať Boží a pozemský zákon, dnes mnohí z  

nich  prehlasujú  že  univerzity  sú  mozgom  spoločnosti  

rozhodujúcim o veľkosti hrubého domáceho dôchodku, a teda  

sú základom moci a bohatstva). Dnes vietor triumfalizmu veje 

predovšetkým zo Spojených štátov. Tam vznikla v roku 1962 

štúdia  Edwarda  F.  Densiona  z  amerického  výboru  pre 

hospodársky rozvoj, „Zdroje hospodárskeho rastu V USA“, kde 

dokazoval,  že v rokoch 1930 až 1960 bol  hospodársky rast 

iniciovaný  hlavne  expanziou  školského  systému  a 

predovšetkým rastom počtu univerzít a že tento proces bude 

pokračovať trvale. Vtedajší akademický prominent a prezident 

Kalifornskej univerzity Clark Kerr prednášal v Harvarde o tom, 

že  akademický  život  začína  hrať  vodcovskú  úlohu  v 

spoločnosti a znalosti sa stávajú najmocnejším prvkom našej 

kultúry  (evidentne myslel len na akademické znalosti). Tvrdil, 
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že  obchod  sa  už  neriadi  národnou  príslušnosťou,  ale 

akademickým  talárom.  V  priebehu  šesťdesiatych  rokov 

väčšina  západných  krajín  zdvojnásobila  či  dokonca 

strojnásobila počet miest na univerzitách a z vysokoškolského 

vzdelávania sa stalo doslova priemyselné odvetvie  (uvažujúc 

na základe tohto kritéria tak od polovice deväťdesiatych rokov  

naháňame  vlak  z  ktorého  hmlisto  vidíme  len  svetlá  

posledného vagóna, ale nevieme čo je pred ním, teda faktický  

rozdiel cca 30 rokov v neprimeranej aplikácii). 

Uvedený  vzostup  akademického  triumfalizmu  fakticky 

pošramotil  (u  nás  pošramocuje  naďalej) univerzitnú  etiku, 

keďže deklasoval jej zmysel pre intelektuálny individualizmus a 

znamenal aj úpadok tradicionalizmu v akademickom prostredí, 

ako na to upozornil jeden Newtonov citát: „Univerzita je alma 

mater,  lebo  pozná  všetky  svoje  deti  a  nie  je  šliapacím 

mlynom“.  Takýmto  poslaním  Univerzity  ako  továrne  na  

poznanie,  prestali  byť  onou  alma  mater  a  stali  sa  len  

jedným  zo  zamestnávateľov. Expanziou  univerzít  získali 

najmä  tzv.  spoločenské  vedy  (psychológia,  sociológia,  

ekonómia, história, politológia, umelecké odbory apod.), teda 

tie tzv. hospodársky neproduktívne. 

Doslova  bojovým poľom univerzitného  vzdelávania  je 

skúšanie,  či  obecnejšie  preverovanie  zvládnutia  komparácie 
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nadobudnutých  znalostí.  F.  F.  D.  Yang  zostavil  publikáciu  s 

názvom „Vedomosti a kontrola“ kde píše: „Človek je schopný 

nahliadnuť možnosti výskumu, ktoré by mohli pomôcť procesu 

vyjednávania medzi skúšajúcim a študentmi, pri ktorom ide o 

definíciu primeranej odpovede“. Je tragickým rysom doby, že 

univerzity  miesto  toho  aby  riešili  a  sústredili  sa  na  svoju 

kľúčovú úlohu, tj.  tvorbu a orientáciu našej kultúry tak často 

riešia mocenský boj v spoločnosti a rovnako často i mocenský 

boj vo vnútri  akademických komunít.  Preto je treba návrat k 

rozumu a pravde, kde by akademici mali fungovať aspoň tak 

efektívne ako v 16 storočí každý nový tlačiarenský stroj, ktorý 

predstavoval malú pevnosť proti nepriateľom pravdy a rozumu. 

Univerzita nesmie byť ani  baštou snobského akademizmu a 

vnútorných  bojov  o  individuálne  akademické  postavenie  v 

hierarchii jej vedenia či vedenia jej odborných tímov, lebo iba 

zachovanie princípov jej samosprávnosti nestačí na splnenie 

jej  hlavného  účelu,  tvorby  kultúrnej  vyspelosti  ľudského 

pokolenia  každej  doby.  Chcem veriť,  že  civilizácia  sa  mimo 

iných atribútov prejavuje aj hľadaním pravdy a tá je jedným z 

najdôležitejších prvkov ľudskej morálky. Tým pádom nič nie je 

rozhodnuté dopredu, a to znamená že sami vytvárame dejiny 

svojej civilizácie.

Ak je teda vzdelávanie významným príspevkom našej 
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ľudskej  kultúry,  ktorá  verím  že  má  darvinovskú  –  evolučnú 

podobu v hľadaní pravdy, potom je logicky aj zdrojom tvorby 

morálnych  zásad.  Preto  akákoľvek  deformácia  prirodzeného 

postavenia vedy a vzdelávania v hľadaní pravdy vedúca k jej 

absolutizácii  je  nebezpečným  pokusom  o  jednostranné 

ovládnutie spoločnosti, skrze tvorby pravidiel jej fungovania. Je 

to teda útok na spoločenské hodnoty. Thomas Malthausviii vo 

svojom spise „Úvaha o zaľudňovaní“ z roku 1792 píše: „Keby 

žiaden človek nemal nádej na spoločenský vzostup, keby sa  

nemusel  báť  že  neuspeje,  keby  usilovnosť  neniesla  svoje  

plody a záhaľka svoj trest spoločnosť by asi nebola tam kde je  

dnes“.
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Korupcia ako nástroj politiky

Anonymný spolupracovník Geralda Forda, amerického prezidenta, 
ktorý nastúpil po watergateskej anabáze Richarda Nixona, vyslovil 
nasledujúcu vetu:
„Dobrák Gerry  je  príliš  dobrý  na to,  aby mu šlo  len  o  vlastné 
dobro.“

Okolo  roku  70  pred 

Kristom,  Július  Caesar 

zažaloval bývalého konzula 

a  triumfátora  Cornelia 

Dolabellu  z  vydieračstva, 

ale  obvinený  nebol 

odsúdený,  a  tak  Caesar 

utiekol pred možnými následkami na Rodos, kde akoby v tieni 

rímskeho sveta venoval veľa času cviku v rétorike za pomoci 

učiteľa, vtedy veľmi uznávaného Apollóna Molóna. Možno toto 

sklamanie  či  rozčarovanie  z  toho  ako  funguje  „ľudská 

spravodlivosť“ ho doviedla k presvedčeniu, že „ak chce s vlkmi  
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žiť musí s nimi vyť“.  Pasívny prístup by mu zrejme nezaistil 

sluchu „ľudu“, preto pri Mitridátesovýchix nájazdoch v malej Ázii 

sa  spolu  s  ďalšími  príslušníkmi  spoločenstiev  žijúcich  v 

blízkosti  tejto „horúcej hranice“ ohrozujúcej aj  ich prosperitu, 

zozbierali pomocné vojsko z plebejcov, proletárov a otrokov a 

vyhnali Mitridatovho miestodržiteľa z pobrežných miest. Preto, 

či  aj  preto sa po návrate do Ríma stal  vojenským tribúnom, 

akejsi obnovenej funkcie po smrti Sullovejx. Odmeny „verným 

rímskeho  ľudu“  boli  spojené  so  službou  v  provinciách,  kde 

predsa len bola možnosť ľahšie prísť k majetku a vplyvu, lebo 

povedané dnešnou rečou, bolo menším zlom okrádať vazalov 

Ríma ako „ctihodných“ občanov Ríma. Vzhľadom k tomu, že v 

samotnom Ríme to často politicky vrelo a Július Caesar mal 

obrovskú  ambíciu  podporovanú  nesmiernym  egom,  stať  sa 

dôležitým Rimanom, sa predčasne vrátil z tejto „služby Rímu“ 

a cestou ešte navštívil nespokojné latinské kolónie usilujúce o 

rímske občianske práva, zrejme sľuboval, sľuboval a sľuboval. 

Tak ako dnes, vedel že pokiaľ sa mu podarí presadiť ich 

záujem, znásobí množstvo svojich potenciálnych „voličov“. Ale 

ešte  predsa  len  nebol  tak  významný aby  mohol  beztrestne 

siahať po moci, ktorá bola v držbe iných a dostal sa do spolku 

sprisahancov  čo  vraždami  senátorov  mali  Crasovi  umožniť 

diktatúru  a  Caesar  sa  mal  stať  veliteľom jazdy.  Crasusxi sa 
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zrejme na poslednú chvíľu zľakol a Caesar sám ešte nemal 

schopnosť prevziať celú zodpovednosť a samozrejme i možný 

trest na seba. Pisonovaxii smrť zrejme zabránila odhaleniu a 

potrestaniu  tohto  sprisahania  podporovaného  zvonka  z 

provincií  (Hispánia, západná Galia a Ambronia). Sprisahanci 

aby zahladili stopy, stali sa mecenášmi  (sponzormi) výstavby 

či  úpravy  rímskych  štvrtí  a  chrámov.  Rimania  vtedy  už 

zvyknutý  na  oslavu  svojej  výnimočnosti  pomocou  hier  a 

radovánok, tak nepátrali v blízkej minulosti „filantropov“ užívali 

si okamžité radosti života. Aj Caesar sa nesmierne zadĺžil, ale 

ako ukazuje história, „oplatilo“ sa. Stal sa prétorom (dnes by 

sa dalo napísať politikom) a už sľuboval aj to čo nemusel sám 

zaplatiť.  Po  uplynutí  roka  prétora  mal  Caesar  odísť  ako 

miestodržiteľ  do  Zadnej  Hispánie  (miesto  sa  vyberalo 

losovaním),  ale  veritelia  bránili  jeho  odchodu  a  aby  ich 

naliehanie umlčal, našiel si ručiteľa svojich záväzkov a radšej 

urýchlene  opustil  Rím a  predčasne  sa  ujal  svojej  funkcie  v 

provincii,  skôr  ako  dostal  všetky  nutné  splnomocnenia  od 

Senátu. Nekľudná provincia bola opäť vojensky „umravnená“ 

za pomoci naverbovaných žoldnierov a ctižiadostivec Caesar 

ani nepočkal na svojho nástupcu a ponáhľal sa tento pre Rím 

„ctihodný“  čin  triumfu  zhmotniť  kandidatúrou  na  konzulské 

miesto.  Aby  nebol  obvinený  z  arogancie  moci  ťažiacej  z 
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postavenia víťaza nad nepriateľmi Ríma, spojil sa s jedným už 

zaregistrovaných  kandidátov  konzulátu,  bohatým  Lucceiom. 

Keďže  politická  opozícia  nie  je  dnešným  výmyslom,  aj 

kandidát  druhej  strany  so  značnou  finančnou  podporou 

šľachty sľuboval nesplniteľné, len aby nezaostal za Caesarom. 

Ani tzv. cnostný Cato, neodsudzoval takéto úplatky, ktoré mali 

slúžiť  záujmom  štátu.  Zo  strachu  honorácie  vyplynula  aj 

kompetencia takto zvolených konzulov  (starostlivosť o lesy a 

cesty  či  chodníky).  To  však  bolo  pre  Caesara  málo,  ba 

dokonca  to  vnímal  ako  urážku  a  preto  rýchlo  a  intenzívne, 

dokonca s veľkou pokorou a úslužnosťou pracoval na zblížení 

sa s Ganeom Pompeiom (synom slávneho otca s podobnými  

pocitmi  pokorenia  zásluh  rodiny  o  štát).  Podarilo  sa  mu 

prelomiť  nepriateľstvo  pretrvávajúce  z  obdobia  konzulátu 

Pompeia  a  Marka  Crassa.  Tak  vznikol  politicky  veľmi  silný 

spolok  (Caesar  –  Pompeius  –  Crassus),  a  preto vo  veľkej 

miere  kontrolovali  dianie  na  politickej  scéne  Ríma,  ako  sa 

hovorí, bez nich sa ani lístok na strome nepohol. Caesar svoju 

moc veľmi rýchlo zneužil na zastrašenie svojho spolu konzula, 

ktorý sa až do konca svojho mandátu zväčša ukrýval doma. 

Napriek  formálnej  dualite  vlády  konzulov,  fakticky  vládol 

Caesar v štáte sám a preto niektorí  vtipní kritici  tohto stavu 

konštatovali,  že  nebolo  konzulátu  Bibula  a  Caesara,  ale 
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„konzulátu  Julia  a  Caesara“.  Diali  sa  veci  málo  vídané, 

napríklad  rozdeľovanie  štátnej  ornej  pôdy  v  Campanii  bez 

losovania asi dvadsiatim tisícom občanov, ktorí mali tri a viac 

detí  (to bolo voličov však!). Nájomcom odpúšťal časť platieb, 

prosto rozdával zo štátneho. Kritikov takrečeno odstraňoval z 

cesty,  napríklad  Marka  Catona  za  námietku  voči  tomuto 

konaniu, dal vyviesť z rokovacej miestnosti a vsadiť rovno do 

väzenia, dokonca keď mu nejaká takáto lesť nevyšla, zbavil sa 

nepríjemného svedka či udavača napríklad otravou  (takto sa 

na jednom súdnom pojednávaní vyjadril Cicero keď popisoval  

vtedajší  stav  vecí  verejných).  Aby  po  ukončení  ročného 

volebného  obdobia  Caesar  nestratil  vplyv,  oženil  sa  s 

Calpurniou,  dcérou  Lucia  Pisona,  po  ňom  nastupujúceho 

konzula a poistil  to  ešte tým, že vydal  svoju dcéru Júliu  za 

Ganea Pompeia čím odstavil jej vtedajšieho snúbenca Servilia 

Caepiona, ktorý mu dovtedy výdatne pomáhal pri útokoch na 

spolukonzula Bibula. Toto politické a rodinné súručenstvo malo 

okamžitú  účinnosť.  V  jeho prípade  nebola  losovaná kolónia 

kde  by  sa  mal  po  konzuláte  odobrať,  aby  sa  formálne 

neutralizovala jeho bezprostredná politická moc v Ríme, ale 

umne si sám s podporou svokra a švagra zvolil svoje ďalšie 

pôsobisko,  Galliu.  Tá  totiž  umožňovala  náležité  triumfy  tak 

cenené občianstvom Ríma a prinášajúce ich vtedajší blahobyt, 
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rovnako  ako  „tvorbu“  materiálneho  zisku  (dnes  by  sme  to  

nazvali  zlodejinou) i  vojenského  vplyvu  či  moci  a  ďalšieho 

politického prospechu.  Aká paralela  s  dneškom!  Mal  z  toho 

takú radosť, že o niekoľko dní v senáte neopatrne utrúsil, že 

„napriek snahe svojich nepriateľov som dosiahol čo som chcel 

a po čom som túžil,  a preto od tejto chvíle budem všetkým 

skákať po hlavách“. 

Po  skončení  jeho  konzulátu  podali  senátori  Gaius 

Memmius  a  Lucius  Dominus  návrh  na  preskúmanie 

predchádzajúceho úradného konania, preniesol Caesar vec na 

celý  Senát  a  v  jeho  vcelku  bežných  neplodných  debatách, 

uplynulo niekoľko dní a Caesar medzitým opustil Rím a odišiel 

do  provincie.  Okamžite  potom  bola  uvalená  vyšetrovacia 

väzba na jeho kvestora, obžalovaného z niekoľkých zločinov. 

Pri  pokuse  takto  postupovať  aj  voči  bývalému  konzulovi 

(žalobu podal vtedajší tribún ľudu Lucius Antistiem), sa Caesar 

odvolal ku celému kolégiu tribúnov a dosiahol toho, že na neho 

nemôže byť podaná žaloba, lebo práve slúži v záujme štátu 

mimo  Ríma.  Samozrejme,  že  to  neskončilo  hneď,  veď 

konzulský mandát  bol  iba jeden rok.  Keď ďalší  kandidát  na 

konzula  (Lucius Dominius) sľuboval  vyšetrenie a potrestanie 

vinníka,  Caesar,  Crassus  a  Pompeius  sa  dohodli  na  svojej 

opätovnej  konzulskej  kandidatúre  a  tým  zamedzeniu 
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Dominiovho  zvolenia.  Súčasťou  ich  vtedajšej  dohody  bolo  i 

predĺženie  Caesarovej  veliteľskej  kompetencie  na  ďalších  5 

rokov  (celkovo bol veliteľom légií v Galii 9 rokov), pričom na 

podporu tejto ambície rozšíril počet svojich légií o tie ktoré sám 

financoval (jedna z légií bola zostavená z Galských žoldnierov  

ktorým bolo udelené rímske občianstvo a niesla galské meno  

–  Alauda).  K  tomu  potreboval  na  ich  financovanie  korisť 

získanú v  bojoch a preto  rozširoval  vojenské akcie  na  celú 

Galiu. Keď sa senát po vražde Publia Clodia uzniesol, že má 

byť  zvolený  len  jeden  jediný  konzul,  vyslovene  v  uznesení 

menovaný Gnaeus Pompeius, vymohol si u tribúnov ľudu aby 

sa  mohol  uchádzať  o  druhý  konzulát  v  neprítomnosti  (aby 

mohol ďalej viesť dobyvačnú vojnu v Galii a z toho vyplývajúce  

zisky  koristi),  keď  sa  mu  to  podarilo,  nevynechal  jedinú 

príležitosť  na  štedrosť  a  úsluhu  všetkým  ktorých  takrečeno 

mohol stretnúť na svojej ceste na vrchol moci (začal napríklad 

budovať  nové  fórum,  ktorého  dvorana  stála  viac  ako  100  

miliónov  sesterciov,  ľudu  prisľúbil  gladiátorské  hry  a  

pohostenia  pri  rôznych  príležitostiach,  obilie  rozdával  hneď  

keď  boli  plné  sýpky,  zdvojnásobil  žold  légiám atď.).  Aby  si 

získal  Pompeovu  náklonnosť,  ponúkol  mu  za  manželku 

vnučku svojej sestry Octávie a sám sa uchádzal o Pompeiovu 

dcéru. Bol nesmierne štedrý ku všetkým z Pompeiovho okolia 
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a  rodiny,  veľkú  časť  senátorov  si  zaviazal  poskytovaním 

bezúročných  pôžičiek.  Mimo  hraníc  Ríma  svoju  štedrosť 

nahradzoval vojenskou pomocou tzv. pomocných vojenských 

zborov  (bez súhlasu senátu a ľudu Ríma) okolitým kráľom a 

niekedy to riešil darovaním tisícov zajatcov. 

V  tejto  situácii  vyhlásil  konzul  Marcus  Claudius 

Marcellus svojím ediktom,  že mieni  jednať  o  nebezpečí  pre 

štát a navrhoval senátu vystriedanie Caesara na poste veliteľa 

légií v Galii  ešte pred ukončením jeho mimoriadnej 5 ročnej 

veliteľskej kompetencie. Ako dôvod uviedol faktické ukončenie 

vojny v Galii a vtedy obvyklý postup rozpustenia vojska v dobe 

mieru.  Ďalším  dôvodom  na  reštrikciu  voči  Caesarovi  bolo 

vlastne  protizákonné  udelenie  rímskeho  občianstva  galským 

žoldnierom v jeho súkromnej Aludskej légii, ktorý podľa názoru 

konzula slúžili k osobnému obohateniu Caesara. Toto všetko 

nedalo kľudného spánku Caesarovi a vynaložil obrovské úsilie 

na  odvrátenie  týchto  hrozieb.  Za  pomoci  druhého  konzula 

Servia  Sulpicia  a  Gaia  Marcella  s  podporou  obrovských 

úplatkov  získal  za  svojich  ochrancov  tribúnov  ľudu  Aemilia 

Paula a Gaia Curiona. Senát odmietol aj Caesarove návrhy na 

nové – iné usporiadanie štátu a jeho administratívy. 

Ako to dopadlo je všeobecne známe, potajme sa vydali 

k pochodu do Itálie a na Rím Caesarove légie ku ktorým sa 

44 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



sám pripojil  až na hraniciach ním ovládanej Galie, pri riečke 

Rubicon.  K  tomu  sa  viaže  často  deformovaný  mýtus  o 

hodených  kockách  a  prekročení  Rubiconu.  Podľa 

Seutoniovhoxiii Životopisu  dvanástich  cisárov  prvej  knihy  v 

odstavci  32,  kde sa uvádza:  „Náhle sa …. objavil  neznámy 

človek vyhrávajúci na píšťalke, popadol zrazu vojakovu trúbku 

a z celej sily zatrúbil, rýchlo prebehol na druhý breh hraničnej 

riečky“.  Caesar  pozorujúc  tento  výjav  s  úsmevom  vyhlásil: 

„Poďme  kam  nás  volajú  prízraky  bohov  a  nespravodlivosť 

nepriateľov, kocky sú vrhnuté“.  Začala prvá veľká občianska 

vojna  Rímskej  ríše,  ešte  ako  republiky.  Po  Caesarových 

víťazstvách sa ako všetci vieme stal doživotným diktátorom, čo 

nadiktoval senátu sám Po atentáte naňho začalo „druhé kolo“ 

občianskej  vojny  a  Augustova  cisárska  samovláda  Novej 

Rímskej  ríše.  Takto  postupne  starovek  s  diktátom  od  boha 

pomazaných kráľov a cisárov prerástol v stredovek plný vojen 

a  výbojov  s  nesmierne  agresívnou  asistenciou  štátom 

preferovaných cirkví  a vytvoreniu i  dnes proti  sebe stojacich 

najväčších monoteistických náboženstiev Sveta. 

Stredovek  zanechal  v  nás  nezmazateľnú  stopu 

rozprávok,  povestí  a bájí  o spravodlivých a nespravodlivých 

kráľoch a kniežatách spolu so samozrejmou ideou o rozdelení 

spoločnosti  na  tzv.  triedy  (bohatých  či  vyvolených  a  
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chudobných tiež vyvolených k otročeniu od boha vyvoleným  

„bohatcom“). 

V období revolučného kvasu, koncom 18. storočia keď 

sa  postupne  z  jakobínskej  Francúzskej  republiky  po  páde 

Bastily  (14.7.1789) a  živelného  povstania  ľudu  proti 

feudálnemu  absolutizmu,  ako  vo  všetkých  revolúciách  na 

Európskej  pôde,  vystriedalo  prvotné  všeobecné  nadšenie  a 

pocity  bratstva,  hlbokou  diferenciáciou  spoločnosti.  Ľudové 

povstanie z 10. augusta 1792 zvrhlo nenávidenú monarchiu, 

ale  výrazne  sa  zväčšili  rozpory  medzi  jakobínmixiv 

reprezentujúcimi  najmä  „plebs“   a  girondistami 

reprezentujúcimi  ako  šľachtu  tak  rodiacu  sa  buržoáziu 

(obchodníci,  remeselníci,  špekulanti). Revolúcia  mala  stále 

dostatok energie,  nakoľko jej  jakobínsky vodcovia boli  mladí 

ľudia ako Maximilián Robespierr, mal okolo tridsať, Antonie de 

Saint Just, mal okolo dvadsať rokov veku. Francúzsko čelilo 

vonkajšej  vojenskej  hrozbe  s  ktorou  sa  po  ďalšom 

jakobínskom  povstaní  na  rozhraní  mája  a  júna  1793 

neformálne  spojila  opozícia  (roajalisti,  girondisti  a  feuillanti), 

čím vlastne vytvorili akúsi kontrarevolúciu v revolučnom vrení 

po odstránení monarchie. Revolúcia síce formálne víťazila ale 

menili  sa revolucionári,  ktorí  síce hlásali  slobodu, rovnosť a 

bratstvo  ale  už  nie  vo  všeobecnej  rovine  –  pre  všetkých 
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rovnako. Štruktúry štátnej moci novovzniknutej republiky síce 

zostali zachované, príliš sa nemenil ani slovník jej zástupcov, 

ale menilo sa ich zloženie, obsah a hlavne výsledky činnosti 

(stále sa hlásala základná idea posvätného zákona verejného  

blaha). Čo zostalo boli metódy za pomoci ktorých presadzovali 

svoju  moc,  teda  teror  ktorý  prerástol  do  absurdnej  a  krutej 

občianskej vojny o osud republiky. V tejto atmosfére napätia a 

strachu  sa  „zrodil“  nový  európsky  fenomén,  Napoleon 

Bonaparte.  Sprvu  podporučík,  poručík  a  kapitán  regulárnej 

feudálnej  žoldnierskej  armády,  zdedenej  po  monarchii 

Ľudovíta  XVI.,  neskôr  v  kritických  dňoch  revolúcie  bol  už 

brigádnym  generálom  akejsi  revolučnej  gardy.  (Po  poprave 

Robespierra a tým ukončení jakobínskej diktatúry, prevrat z 9.  

a  10.  thermidoru  nastolený  pod  heslom  boja  proti  tyranii  

znamenal  teror  proti  jakobínom.  Bol  to  krutý  „svet“  nízkych  

vášní,  boja  o  rozdeľovanie  ziskov  –  republika  mamonu,  

špekulácie, egoizmu a Robespierrova téza o počestnej biede  

sa  stala  terčom  posmechu,  pretože  počestným  sa  stalo  

bohatstvo.) Toto obdobie sa zvykne nazývať thermidoriánske. 

Konvent  prijal  „opatrenia  na  záchranu  republiky  proti 

sprisahancom a zradcom“ a už nik sa neodvážil po gilotinovaní 

„zradcov“  vystúpiť  na  ich  obranu,  strach  o  život  je  asi  tým 

najväčším  a  najtemnejším  strachom.  Zavládla  neuveriteľná 
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bieda/hlad  v  plebejských  (chudinských) štvrtiach  Paríža  a 

ostatných veľkých miest. Z týchto neutešených pomerov začali 

ťažiť  šmelinári  a  špekulanti  (najmä  po  zrušení  výnosu  o 

maximálnych  cenách).  Až  vtedy  sa  vyfarbili  mnohí 

„spolubojovníci  revolúcie“  a  členovia  konventu.  Mnohí  za 

Direktória  utajovali  svoj  majetok,  napríklad  člen 

Zákonodarného  zhromaždenia  a  Konventu  a  predtým 

stúpenec jakobínskej  strany,  Antonie Christophe Merlin  ako 

jeden  z  prvých  žiadajúcich  konfiškáciu  kráľovho  majetku  a 

potrestanie  kráľových  bratov,  hlásiaci  sa  k  priateľstvu  s 

Robespierrom  v  thermidore  kruto  prenasledoval  svojich 

„súdruhov“  jakobínov  a  už  bez  obáv  priznával  obrovské 

materiálne  bohatstvo  s  večierkami,  hostinami  a  rozkošou 

hodnou  princov  kráľovstva.  Mnohí  príslušníci  Výboru 

verejného blaha až v thermidore vystavili svoju skutočnú tvár. 

napríklad  Barrasxv,  Tallienxvi,  Fréronxvii a  Bourdon  d´Oisexviii 

známi z ukrutností páchaných pod vlajkou revolučnej republiky 

v  Marseille,  Toulone  a  Bordeaux.  Títo  prokonzulovia 

vystupujúci ako apoštoli  rovnosti boli  vlastne chladnokrvnými 

vrahmi,  zlodejmi  a  defraudantmi. Zaslúžili  si  gilotinovať  na 

popravisku,  namiesto  toho  ich  doba  thermidoru  vyniesla  na 

vrchol  moci.  Vo  veľkých  mestách,  najmä  Paríži  sa  začalo 

obdobie  tzv.  „zlatej  mládeže“,  mládenci  promenádujúci  sa  v 
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pestrých šatách večernými ulicami miest, vyzbrojení palicami a 

dýkami  a  s  nimi  sotva  zahalené  mladé  dievčatá,  ktoré  sa 

snažili  priblížiť  aspoň odevom prostitútkam. Tragikomické na 

tom je to,  že v ich čele stál  Maratov žiak,  člen Konventu a 

redaktor časopisu „L´Orateut du Peuple“,  Luis Marie Fréron. 

Mnohí príslušníci tejto Zlatej mládeže boli prepustenci po tzv. 

Slepej  amnestii  prijatej  Konventom  jednej  noci  na  začiatku 

tejto vlády girondistov. Ideová náplň revolúcie sa zmenila na 

rýdzo materiálnu, už nebola zmyslom života služba pravde, ale 

služba  rozkošiam  života.  Paríž  thermidoriánov  sa  oddával 

rozkošiam,  tancu  a  zábave.  Ďalším  typickým  príkladom 

thermidoriánskeho  vzostupu  môže  byť  syn  správcu  majetku 

baróna  Bréssyho,  ktorý  sa  pozorovaním  svojich  pánov  zo 

sluhovskej  izbice naučil  ich spôsoby,  gestá i  rozšafnosť a z 

tejto  závisti  vyplývala  jeho  zloba  i  nenávisť.  Na  začiatku 

revolúcie však ako proletár dostal miesto notárskeho pisára a 

musel  sa zmieriť  primerane tomuto pracovnému miestu. Bol 

chudobný, výrečný ale aj odvážny, preto bol medzi prvými pri 

služobnom  povyšovaní  revolučnej  republiky  jakobínov.  Bol 

zvolený za poslanca Konventu, mal len 25 rokov ale začal si o 

sebe  myslieť  ktovie  čo,  bol  doslova  nekonečne  trúfalý. 

„Preslávil“  sa  krutými  represáliami  v  Bordeaux,  ktoré  však 

nestihli všetkých. Napríklad bankár Pequesoteau po zaplatení 
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1200000 livrov, bol prepustený na slobodu alebo oslobodení 

bratia  Rabasovi,  ktorých to stálo 500000 livrov, či  korzár a 

pašerák Lafonxix vykúpený z väzenia za 300000. 

Jedným  z  najdomýšľavejších  karieristických  „vodcov“ 

thermidoru bol bývalý jakobín Tallien, člen Konventu nakoniec 

vylúčený  z  jakobínskeho  klubu  za  lži  prednesené  v  rámci 

prejavov  v  Konvente,  nakoniec  aj  odtiaľ  bol  odstránený 

thermidoriánmi, ale slúžil dlho a všetkým režimom ktoré prežil. 

Nakoniec  i  vďaka  chorobe  (elefantiáza  vzbudzujúca  skôr  

odpor  ako  súcit) zomrel  v  biede  a  všetkými  zabudnutý.  Aj 

Napoleon  bol  sprvu  služobníkom  thermidorskej  republiky,  z 

poverenia Konventu presadil vojenskú intervenciu v Taliansku 

(sám vlastne skôr talian ako Francúz, nakoľko až tri mesiace  

po  jeho  narodení  získalo  Korziku  Francúzsko  –  celý  život  

hovoril  s  talianskym  prízvukom  a  písal  so  syntaktickými  i  

gramatickými  chybami),  vtedy  ešte  rozdrobenému  na 

kniežatstvá  a  malé  kráľovstvá.  Sledoval  tým  svoj  zámer 

pripravovaný  už  niekoľko  rokov,  že  je  v  prospech  republiky 

pomôcť  oslobodzovaciemu hnutiu,  najmä na  severe  Itálie  a 

tým  získať  cenného  spojenca  republiky  voči  vonkajšiemu 

ohrozeniu Rakúskou ríšou, vtedy ovládajúcou práve severnú 

časť dnešnej Itálie. 

Práve  tu  v  Itálii  začalo  Napoleonské  obdobie  dejín 
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Európy, po významných víťazstvách nad cisárskou Rakúskou 

armádou v tom čase ešte vedúcou silou európskej mocnosti, 

Svätej  ríše  rímskej  nemeckého  národa  (sprvu  Napoleonova 

Italská armáda hladných otrhancov so zlou výzbrojou  porazila  

rakúsku mnohopočetnú Argentauovu armádu pri Montenotte,  

potom víťazstvo  nad  piemontskou  armádou  pri  Millesime  a  

Mondove, významná bitva o most cez Aižiu a triumfálny vstup  

bez  boja  do  Milána,  hlavného  mesta  Lombardie).  Tieto 

vojenské úspechy neznamenali len oslobodenie severnej Itálie 

od  Rakúskeho  „jarma“  a  ponajprv  vítanie  osloboditeľov,  ale 

najmä vojenské kontribúcie a rekvizície porazených v duchu 

hesla,  že  porazení  musia  hradiť  výdavky  spojené  so 

zásobovaním víťaznej armády  (plynúce najmä do pokladnice 

Konventu,  ktorý  nariaďoval  kontribúcie  obyvateľom  

obsadených  či  porazených  území,  najmä  od  jesene  1794). 

Veľkovojvoda toskánsky musel najprv zaplatiť  2 milióny lír  v 

kovových minciach  (striebro), dodať armáde 1800 koní, 2000 

býkov, 10000q obilia a 5000q ovsa a neskôr v roku 1797 podľa 

dodatočnej  zmluvy  o  evakuácii  francúzskych  vojsk  ešte 

1000000  ecu,  čo  znamenalo  finančný  krach  Toskánska. 

Parmské  vojvodstvo  poskytlo  Francúzskej  Napoleonovej 

republikánskej armáde úver 2000000 livrov v zlate, dlh však 

nikdy  nebol  splatený.  Miláno  zaplatilo  kontribúciu  vo  výške 
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20000000 lír, rovnako ako kontribúcia uložená Lombardii  (20 

miliónov  lír),  kontribúcia  voči  Rímskemu  pápežskému  štátu 

výmenou za mier bola 30 miliónov livrov. Myšlienky revolúcie 

nesené na štíte  francúzskych vojsk aj  napriek kontribúciám, 

ktoré ovšem zasiahli najmä bohatú šľachtu a cirkev, zachvátili 

aj  formálne  samostatné  celky  ako  Piemontské  kráľovstvo 

(vladár sa udržal len vďaka veľkým ústupkom voči revolučným  

republikánom).  Naplňovanie  finančných  reštrikcií  na 

obsadených územiach bránilo v želanej reštrikcii voči čím ďalej 

samostatnejšiemu  veliteľovi  Italskej  Francúzskej 

republikánskej  armády,  generálovi  Napoleonovi,  nakoľko 

výdatne  plnil  finančné  požiadavky  Direktória,  ktoré  byť 

„revolučné“  bolo  vždy  nenásytné  pričom  deklarovali  trvalý 

deficit.  Koniec  koncov  Napoleon  ignoroval  nariadenia 

Direktória aj  pri  podpise mierových podmienok s Rakúskom, 

kde v rámci Loebenských dohôd, sa Rakúsko zrieklo Belgicka 

a  severného  Talianska,  ale  navzdory  želaniam  Direktória 

Napoleon  netrval  na  pripojení  Porýnia  ku  Francúzsku  a 

odškodnení  Rakúska  vrátením obsadenej  Lombardie,  čo  by 

znamenalo  stratu  vplyvu  generála  Bonaparta  na  politické 

dianie v Itálii  (súčasťou dohody bol aj tajný dodatok o vydaní  

Benátok Rakúsku). 

Navzdory takejto arogancii generála nemalo Direktórium 

52 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



odvahu  odvolať  ho  (aj  vďaka  tomu,  že  v  tom čase  už  bol  

jediným víťazným vojvodcom republiky a mierou vrchovatou  

plnil  jej  kasu) a  schválilo  Leobenské  dohody.  Polepšil  si  aj 

samotný Napoleon, ktorý dostal darom od Milána prepychový 

zámok  Mombello  pri  Miláne,  kde  si  vytvoril  akýsi  pseudo 

aristokratický „dvor“ známy prepychom a bohatosťou hostín na 

ňom  poriadaných.  Voľby  v  germinali  5.  roku  1797,  priniesli 

zmeny v Direktóriu a výrazný úspech strany Clichy, zloženej 

skoro  výhradne  z  royalistovxx.  V  dnešnej  terminológii  takto 

vzniklá  pravicová  väčšina  v  zákonodarných  radách  (Rada 

piatich  stovák  „vyvolených“  a  Rada  starších) okamžite  ako 

dnes  využila  slabé  miesto  Direktória.  Bolo  totiž  známe,  že 

prichádzajú  obrovské  čiastky  z  vojnových  kontribúcií  či 

reparácií a Direktórium večne „vyplakávalo“ nad nedostatkom 

zdrojov  takmer  na  všetko.  Preto  uvedené  Rady  požiadali 

Direktórium  o  Správu  o  výdavkoch,  keďže  je  pokladnica 

prázdna?  Zákonodarné  orgány  ani  nezakrývali  svoju  snahu 

týmto  donútiť  „kráľovrahov  typu  Barrosa  odísť  z  vlády  a 

vládnutia.  Vládu rovnako kritizovala aj  tzv.  salónna opozícia 

pani  Stael,  síce  bez  ideového  politického  programu,  ale 

prikláňajúca sa raz na jednu inokedy na druhú stranu pravo-

ľavého  politického  spektra  (aké  príznačné  aj  pre  dnešné 

politické „hrátky“). Ohrození „triumvirát“ Direktória s prázdnou 
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pokladnicou  republiky,  požiadal  o  pomoc  víťazné  vojsko 

republiky na čele s generálom Napoleonom (bodáky a zbrane 

boli  totiž vždy silnejším argumentom ako zákony či  Ústava). 

Napoleon  alibisticky  poslal  svojho  dôstojníka  menom 

Augereau  s  10  000  vojakmi,  obsadil  palác  Tuileriách  kde 

zasadali zákonodarné rady, zatkli všetkých nepohodlných, boli 

anulované  voľby  ktoré  sa  konali  v  germinali  5.  roku  a  boli 

vyhlásené  nové  voľby  s  predpokladanými  preventívnymi 

opatreniami  zabraňujúcimi  opätovný  úspech  „pravice“  tj. 

royalistov či iných nevhodných kandidátov To čo nasledovalo 

potom  je  už  všeobecne  známe  ako  Napoleonské  obdobie, 

kedy  sa  tento  húževnatý  a  v  politike  učenlivý  generál  stal 

dominantným  hráčom  nie  len  na  Francúzskom,  ale  i 

Európskom politickom nebi.

Alexis  de  Tocqueville  vo  svojom  najznámejšom 

literárnom diele, „Starý režim a Revolúciaxxi“ ktoré je v Amerike 

označované za bibliu liberalizmu v 19. storočí, v časti ktorá je 

aj z dnešného pohľadu úplne aktuálna, s názvom „Ako rozbitie 

politickej slobody a oddelenie tried privodilo všetky neduhy, na 

ktorých stroskotal starý režim“ píše:

„Zo  všetkých  neduhov,  ktoré  ohrozovali  zriadenie 

starého  režimu  a  odsúdili  ho  na  smrť,  popíšem  ten 

najsmrteľnejší z ktorého vzišlo mnoho iných ziel. Posúďte sami 
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až kam môžu rôzne politické zásahy doviesť národy. Trúfam si 

tvrdiť,  že  v  deň,  keď  národ unavený  dlhotrvajúcimi  

neporiadkami po zajatí  kráľa Jána II.xxii a šialenstve Karola 

VI.xxiii dovolil  kráľovi,  aby stanovil  obecnú daň bez  jeho  

účasti  a  keď  šľachta  oslobodila  od  daní  samu  seba  a  

väčšou daňou zaťažila tretí stav. Tak  bol zasiaty zárodok 

takmer všetkých nerestí a neporiadkov, ktoré sužovali starý 

režim  celý  zvyšok  jeho  existencie  a  boli  príčinou  jeho 

násilného konca.  Philippe de Comminesxxiv píše  vo svojom 

diele  Výskum francúzskych financií, že stredoveký králi žili z 

príjmov svojich panstiev a mimoriadne potreby  (napríklad na 

vojnu) boli hradené z mimoriadnych kontribúcií, ktoré rovnakou 

mierou postihovali šľachtu, klérus i ľud. Väčšina všeobecných 

daní odhlasovaných tromi stavmi v priebehu 14. storočia mala 

túto povahu. Takmer všetky vtedajšie dane boli nepriame, teda 

platili ich všetci spotrebitelia bez rozdielu. Šľachtici, duchovní a 

mešťania  boli  povinný  odviesť  aj  daň  priamu  (z  dnešného 

pohľadu  opatrenie  ktoré  sa  kryje  s  návrhom  Thomasa  

Pikettyho uvedenom v jeho dnes populárnej knižke „Kapitál v  

21. storočí“, kde navrhuje globálnu daň z kapitálu) kráľovi, asi 

desatinu všetkých svojich príjmov.  Keď sa kráľ  po prvý krát 

snažil  stanoviť priamu daň na základe svojej  autority,  rýchlo 

pochopil že je reálne vybrať iba takú časť týchto daní, ktorá 
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nepostihne  šľachtu,  lebo  tá  svojim  politickým  vplyvom 

ohrozovala i samotného kráľa. Určil  teda daňxxv z ktorej bola 

vyňatá povinnosť úhrady šľachtou. Ku všetkým už existujúcim 

nerovnostiam bola pridaná ďalšia,  všeobecnejšia,  ktorá ešte 

prehĺbila už tie existujúce. Od tej doby všetky rastúce potreby 

štátnej  pokladnice  preberala  do  svojej  správy  ústredná 

politická moc (všetky tieto priame danexxvi určoval kráľ a veľmi  

rýchlo  sa  znásobovala  aj  ich  veľkosť).  Každoročne  sa  tak 

zvyšovala nerovnosť jednotlivých spoločenských tried čím sa 

ľudia viac a viac od seba izolovali. Od okamžiku, keď cieľom 

dane  nebolo  postihnúť  tých  čo  boli  najschopnejší  ich 

platiť, ale takých ktorí boli najmenej schopní sa proti tomu 

brániť, tak dochádzalo k tým obludným dôsledkom ušetriť 

bohatého  a  zaťažiť  chudobného.  Tvrdí  sa,  že  keď 

Mazarinovixxvii chýbali  peniaze,  mal  v  úmysle  stanoviť  daň z 

hlavných budov v Paríži, ale keď sa to stretlo s odporom ich 

bohatých majiteľov, pridal  5 chýbajúcich miliónov do rozpisu 

priamych  daní  (berne).  Pôvodne  ňou  chcel  zaťažiť 

najbohatších,  ale  štátnu  pokladnicu  nakoniec  naplnili  tí 

najúbohejší. Odtiaľto teda pramení ona neuveriteľná a škodlivá 

plodnosť finančného ducha,  ktorá tak výrazne charakterizuje 

správu  verejných  financií  v  posledných  troch  storočiach 

monarchie.“
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Toto je sprevádzané porušovaním zmlúv, neuznávaním 

riadne  nadobudnutých  práv  (kupovaním už  raz  nakúpených  

právxxviii),  obetovaním  veriteľov  štátu  pri  každej  kríze  a 

neustálym klamaním dôvery verejnosti. Už v stredoveku bola 

vyhlásená zvláštna daň za tzv.  právo slobodného léna.  Bola 

určená  nešľachticom  ktorí  vlastnili  šľachtické  statky.  Toto 

privilégium,  táto  daň  vytvárala  medzi  pozemkami  rovnakú 

roztržku  ako  priame  dane  „berne“  medzi  ľuďmi  a  obe  sa 

neustále  prehlbovali.  Tak  sa  postupom  času  zväčšovala 

priepasť  medzi  šľachtickým  majiteľom  pôdy  a  jeho 

nešľachtickým susedom. Ešte v 18. storočí sa vo Francúzsku 

(napriek tomu, že feudalizmus už politicky odumieral) prísne 

vymáhala táto daň každých 20. rokov o veľkosti celoročného 

príjmu, ale predtým bol tento poplatok vymáhaný len jeden krát 

za život. 

Na začiatku 16. storočia v dobe renesancie sa po prvý 

krát objavila predstava, že právo na prácu nie je prirodzeným z 

potreby vyplývajúcim „statkom“,  ale že právo na prácu patrí 

medzi privilégiá, ktoré môže obchodovať panovník. K tomu sa 

nutne  vytvoril  administratívny  štátny  útvar,  ktorý  sa  rýchlo 

zmenil  na  malú  uzatvorenú  aristokraciu.  Takto  vznikli 

odvetvové monopoly zhubné pre rozvoj remesiel (rok čo rok s  

finančnými problémami štátu rástol počet nových povolaní a  
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rovnako rástol aj počet privilégií tých starýchxxix). Uvediem citát 

z roku 1775: „Štát vytvoril remeselnícke cechy, aby mu slúžili 

ako zdroj príjmov, a to formou koncesií, ktoré predával a tiež 

prostredníctvom úradov  ako  formálnych  profesných  štruktúr, 

ktoré si remeselnícke spoločenstvá museli tiež kupovať. 

Tak  vznikla  rozsiahla  administratívna  sústava,  zložitá, 

fakticky  neovládateľná  a  neproduktívna,  že  bolo  nutné  ju 

nechať bežať takpovediac naprázdno a vybudovať popri  nej 

nástroj vlády, ktorý bol jednoduchý a riaditeľný a v skutočnosti 

robil  to  čo  zdanlivo  vykonávala  obrovská  masa  úradníkov. 

Stavy  opakovane  žiadali  zrušenie  cechového  systému  s 

rastúcou dôraznosťou upozorňovali na úplatnosť, zbytočnosť a 

privilegovanosť úradov – ale dlho a márne. 

Podobná  snaha  zbaviť  sa  poručníctva  stavov  zverila 

parlamentom väčšinu ich politických kompetencií, čo zaplietlo 

do výkonu moci aj súdnictvo. Bolo nutné vyvolať dojem, že sú 

nové záruky ktoré rušia staré privilégiá. Ako píše Tocqueville: 

„Francúzi trpezlivo znášajú absolútnu moc, pokiaľ ich neutláča 

ale nemajú ju radi pred očami, a preto je múdre postaviť pred 

ňu akési zdanlivé bariéry,  ktoré ju síce nemôžu zastaviť  ale 

aspoň ju zdanlivo skrývajú“.

Neustála  potreba  peňazí  francúzskeho 

aristokratického  štátu na  čele  s  monarchom, spojená  s 
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nechuťou  žiadať  o  ne  stavy,  bola  pôvodom predajnosti 

úradov a postupne silnejúcej doktríny ješitného tretieho stavu 

zameranej výhradne na získanie verejných úradov.  Stalo sa 

osobnou  vášňou mnohých  a  mnohých   získať výhodné 

úradné postavenie. Opäť odcitujem Tocquevilla: „Táto vášeň 

sa stala zdrojom revolúcií aj otroctva“.
xxxKeď v revolučných časoch začali  rôzne triedy, ktoré 

tvorili  spoločnosť starého Francúzska spolu komunikovať po 

tak dlhej dobe izolácie a rozdelených obrovským množstvom 

formálnych bariér, tak najprv sa ich jednania zúžili na riešenie 

svojich vlastných boľavých miest a kontaktovali  sa len preto 

aby si navzájom dokazovali svoju dôležitosť. Dokonca i dnes 

je  často  patrná  ich  vzájomná  žiarlivosť  a  nenávisť.  Je 

nesmierne  ťažké  zmierovať  spoluobčanov,  ktorí  po 

stáročia žili ako cudzinci či nepriatelia a naučiť ich riadiť 

spoločne svoje vlastné záležitosti. 

Na  konci  19.  storočia  sa  všeobecne  verilo  v  akúsi 

stabilitu,  pokrok  v  mnohých  oboroch  ľudskej  činnosti,  ktorý 

znamenal  akýsi  blahobyt  pre  väčšiu  skupinu  ľudí  než  v 

stredoveku a aristokratickom začiatku tzv. novoveku. Rovnako 

ako  dnes  to  ale  neznamenalo  povýšenie  rovnosti 

prostredníctvom  deklarovanej  demokracie,  hoc  formálne 

neexistovala  sociálna  skupina  otrokov,  neznamenalo  to  že 
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neexistuje otrocká práca a otrocké podmienky v odmeňovaní 

takej  práce.  Rovnako ako dnes  (bohužiaľ) to  nebolo  tak na 

očiach,  volebné  právo  vytváralo  primárne  podmienky  pre 

realizáciu  politických  transformácií,  ale  nevytváralo  rovné 

príležitosti  k  presadzovaniu  sa  menej  majetných  či 

nemajetných  skupín  občanov  a  koniec  koncov  i  zákonná 

selekcia  voličov  a  popieranie  politických  práv  niektorým 

skupinám ľudí  /  občanov  (napríklad  ženy), alebo materiálne 

podmienky  registrácie  voličov,  čo  vylučovalo  plebs,  tj. 

nemajetných  ľudí  a  fakticky  z  pohľadu  politických  práv 

zaraďovalo do skupiny „otrokov“ s ktorými sa dá manipulovať v 

závislosti  na  veľkosti  materiálneho bohatstva.  Keď sa  na to 

pozeráme z tejto perspektívy, tak sa nič nezmenilo za niekoľko 

tisíc  rokov  kmeňového  spoločenstva  ako  sociálnej  štruktúry 

človeka (cca 8000 rokov organizovanej ľudskej spoločnosti).

V  období  prvej  a  druhej  dekády  19.  storočia  sa 

akcelerovali výrobné i spoločenské procesy, najmä v Európe, 

USA a Japonsku (samozrejme to „postihlo“ i všetky koloniálne  

teritóriá  čo  po  prvý  krát  predstavovalo  globálne  účinky  na  

všetkých kontinentoch). Neboli to len udalosti po páde Bastily 

(ako sa to často prezentuje), ale predovšetkým rast populácie, 

lepšie  materiálne  podmienky  ľudí,  čo  logicky  spôsobovalo  i 

rast gramotnosti  s čím súvisí i  informovanosť ktorú prinášali 
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tlačené  médiá  (knihy,  noviny,  časopisy,  letáky  v  politickom 

zápase  apod.).  Toto  boli  akési  inkubačné  podmienky  pre 

šírenie  ideí,  ktoré  si  začali  konkurovať  (do  nenávratna  sa 

strácal  ideový  monopol  cirkví  stredoveku).  Tento  stav 

spoločnosti  vyvolal aj  akúsi intelektuálnu „explóziu“ a šírenie 

myšlienok niektorých hlboko premýšľajúcich ľudí, čo sa nebáli 

šíriť  svoje  názory  ako  v  oblasti  sociálnych  vzťahov,  tak  i 

exaktných  vied  (matematiky,  fyziky,  chémie  atď.) a  tým  v 

konečnom dôsledku i filozofie. To ale znamenalo i samozrejmú 

reflexiu vládnucej  menšiny,  ktorá si  čoraz viac uvedomovala 

nemožnosť udržania si mocenského monopolu. 

Na  tomto  mieste  je  potreba zmieniť  sa  o  tzv.  novom 

svete  –  Amerike,  ktorá  bola  vlastne  v  oboch  jej  častiach 

kolonizovaná  príslušníkmi  európskych  etník  z  vtedy 

najvýznamnejších námorných mocností, ktoré mali možnosť i 

prostriedky  na  dopravovanie  osadníkov  cez  oceán,  teda 

Anglicko  (vrátane  celého  spoločenstva  Britských  ostrovov), 

Francúzsko,  Španielsko,  Portugalsko  a  v  menšej  miere 

Nemecko a Rakúsko  (čím sa myslia ich ríšske spoločenstvá  

so  spoločnými  hranicami  pod  vedením Pruska  a  Rakúska). 

Rusko už dlhodobo expandovalo predovšetkým na východ a 

jeho západné záujmy a hranice, podobne ako dnes, boli viac 

vytváraním  bezpečnostného  koridoru  voči  možnej  najmä 
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nemeckej  expanzii.  V  Južnej  a  Strednej  Amerike  sa  tvorili 

medzi rokmi 1770 – 1820 prvé nezávislé krajiny s často na tú 

dobu  výnimočne  demokratickými  Ústavami,  hoc  často 

zmietanými  ozbrojenými  pokusmi  o  návrat  starých  časov  či 

zmenu  iniciovanú  egoizmom  minority  otrokárskych 

koloniálnych zbohatlíkov. Na Severoamerickom subkontinente 

to  bolo  o  to  zložitejšie,  čím  vojensky  a  ekonomicky  boli 

silnejšie  tzv.  materské  konštitučné  spoločenstvá  (Veľká 

Británia,  a Francúzsko s celou radou mocenských nástrojov  

na „novom“ kontinente).  Expandujúce Spojené štáty,  napriek 

vytvoreniu  vlastného nezávislého štátneho spoločenstva  boli 

hlboko  zasiahnuté  koloniálnou  históriou  a  jej  „otcovia 

zakladatelia“  uvažovali  skôr  o  vodcovstve  akejsi  ušľachtilej 

oligarchie zakladajúcej sa na vlastníctve pôdy, ako o ľudovej 

vláde  s  všeobecnými  politickými  právami  pre  väčšinu 

občianstva  či  dokonca  otrokov.  Boli  presvedčení,  že 

základným  pilierom  moci  republiky  je  dohoda  medzi 

príslušníkmi  tejto  ušľachtilej  oligarchie,  teda  prezidentom, 

guvernérmi  a  senátormi,  ktorých  by  volil  zbor  „skúsených 

zákonodarcov“  (napríklad  George  Washington  keď  odmietol  

znovu  kandidovať  čo  znamenalo  zavedenie  tradície  dvoch  

volebných  období,  vo  svojom  rozlúčkovom  prejave  varoval  

pred  vládou  s  ľudovou  povahou  a  „strašnými  ohavnosťami  
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strán“). 

Na prelome storočí  (1801 - 1809) sa stal prezidentom 

Thomas  Jefferson,  ktorý  založil  demokraticko-republikánsku 

stranu,  ktorá  si  udržala  tento  post  až  do  roku  1825  s 

Madisonom  (1809  -  1817) a  Monroeam  (1817  -  1825) a 

zaviedli  akýsi  politický  precedens,  že  nástupcom  starého 

prezidenta  sa  stane  jeho  minister  zahraničných  vecí.  To  sa 

stalo  i  po  skončení  Monroeoaovho  mandátu,  nastúpil  jeho 

minister  zahraničia  John  Quincy  Adams,  ale  spoločenská 

atmosféra  bola  plná  škandálov  a  zatrpknutosti,  čo  podobne 

ako  dnes  vyvolávalo  nespokojnosť  s  politickým 

establishmentom. Nakoniec to vyvolalo tlak na zmenu systému 

nepriamych volieb a odmietnutie oligarchie  (aj napriek tomu,  

že sa sama kvalifikovala ako osvietená). Do tohto politického 

kvasu výrazne zasiahla i banková kríza v roku 1819 a pocity 

väčšiny  občanov,  že  politický  systém  dovtedy  existujúci  je 

špatný,  prehnitý  a  že  politiku  riadi  niekto  iný  ako  samotní 

politici. Obdobie vlády prezidenta Johna Quincyho Adamsa sa 

označuje  ako PRVÁ VEĽKÁ ÉRA KORUPCIE v amerických 

dejinách  (opäť  dobrá  paralela  dnešku).  Pod  týmto  pojmom 

neboli verejnosťou vnímané len úplatky či krádeže z verejných 

zdrojov, ale aj praktiky tajných dohôd obchádzajúcich ústavné 

pravidlá,  dosadzovanie  úradníkov,  protekcia  a  zneužívanie 
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úradov  na  získanie  väčšej  moci  či  kariérneho  postupu  a 

uprednostňovanie privátnych záujmov nad verejné. Napríklad 

to  dokladá  zverejnený  obsah  ostrej  hádky  prezidenta 

Monreova  s  ministrom  financií  Wiliamom  Crawfordom  o 

obsadzovanie  miest  federálnych  colných  úradníkov,  ktorých 

rukami  „pretekalo“  obrovské  množstvo  peňazí.  Crawford  sa 

nakoniec postavil a pri odchode nie len, že buchol dverami ale 

upozornil prezidenta nasledujúcim spôsobom: „Dobre, keď na 

tie miesta nechcete menovať ľudí, ktorí majú na to kvalifikáciu, 

povedzte mi aspoň koho chcete menovať, aby som sa mohol 

vyhnúť  ich  obťažovaniu“.  Ani  Crawford  však nebol  baránok, 

mal  totiž  zálusk  na  prezidentské  miesto  po  Monreovi  a  v 

politickom  zápase  zneužíval  agentov  (mimochodom 

vyplácaných zlatom a striebrom nie papierovými peniazmi) zo 

svojho  úradu  na  rozdeľovanie  peňazí  medzi  účastníkov 

politickej kampane. Verejne sa hovorilo o štátnych úradníkoch 

a ich „pôžičkách“ od obchodníkov čo hľadali cestičky protekcie 

(aj prezident Monroe si požičal v druhej najväčšej americkej  

banke  SBUS 5000  dolárov  a  vrátil  ich  až  za  15  rokov).  V 

novinách  New  York  Statesman  sa  v  roku  1822  písalo  o 

škandálnych  spreneverách  verejných  finančných  agentov, 

zlom  hospodárení  s  verejnými  prostriedkami  a  strate 

zodpovednosti  úradníkov.  Len  tak  mimochodom, 
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najpopulárnejším  heslom  v  dejinách  amerických  

volebných kampaní je: „Očista od darebákov“ a v tlači sa 

často  objavil  zvrat:  „Vyčistime  Augliášove  chlievy“.  Je 

príznačné,  rovnako  ako  dnes,  keď  sa  trochu  začne  dariť 

hospodárstvu  a  krízy  sú  zabudnuté,  stratí  sa  aj  záujem  o 

riešenie  korupcie.  Dá  sa  konštatovať,  že  ďalším 

symptomatickým znakom moderných volieb je nízka volebná 

účasť  (to  ešte  v  čase  keď  neboli  voľby  priame  a  aj  po  

zavedení  priamych  volieb  je  typickým  rysom  amerického  

prístupu  k  politike  práve  nízka  volebná  účasť).  Dovoľte  na 

adresu amerických volieb citovať jedného poslanca z Južnej 

Karolíny  –  Johna  Randopha,  ktorý  bol  jedným  z  dvoch 

spočítateľov hlasov: „Tá hra sa nedala vyhrať páni, karty boli 

cinknuté“. Bolo to paradoxné aj preto, že Británia v tom čase, 

síce  pomaly  ale  dôsledne  likvidovala  z  verejného  života 

walpoleovský  systém  predstavujúci  tradičnú  korupciu  18, 

storočia. Dvadsiate roky 19. storočia boli v Spojených štátoch, 

Británii,  Francúzsku i  Nemecku prvým významným obdobím 

vplyvu a  moci  tlače.  Istý  írsky  katolícky  právnik  –  Daniel  O

´Connell  (1775 - 1847) založil  Katolícku asociáciu,  do ktorej 

prispievali  katolícke  domácnosti  v  Írsku  jednu  pencou 

mesačne  (čo  si  mohli  dovoliť  aj  tí  najchudobnejší),  čo 

znamenalo pre Asociáciu asi 50 000 libier ročne (tieto peniaze 
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sa  používali  na  právnu  pomoc  katolíckym  nemajetným  

rodinám,  na  vzdelávanie  chudobných,  budovanie  kostolov,  

škôl, na masové petície a parlamentné „záležitosti“). Asociácia 

mala štruktúru podobnú chobotnici a jej chápadlá dosiahli do 

každej  katolíckej  dedinky  Írska.  Vytvorilo  sa  masové  hnutie 

írskych katolíkov a O´Connellovi to poskytlo platformu vstupu 

do  verejného  politického  života  v  roku  1827.  Jedným  z 

praktických a účinných nástrojov politickej agitácie sa stali O

´Connelom,  či  lepšie  povedané jeho Asociáciou ovládané či 

kontrolované  noviny  používané  v  politickej  kampani. 

Významným spôsobom mu pomohli i katolícky kňazi, ktorí po 

omši  zvliekli  ornát  a  v  čele  svojich  ovečiek  smerovali  k 

masovým zhromaždeniam či demonštráciám. V tomto období 

sa  formovali  aj  dve  najvplyvnejšie  americké  politické  strany 

(republikáni a demokrati). 

Paríž v lete roku 1830 bola takpovediac na nohách  (v 

meste  žilo  asi  800 000 ľudí,  mnohí  z  nich  nemali  možnosť  

pracovať  a  hladovali) stavali  sa  barikády  na  podporu 

remeselníkov čo nemali prácu, a v tomto prípade najaktívnejší 

boli sadzači a tlačiarenský remeselníci / robotníci, ktorí nemali 

práce len preto,  lebo už opäť aristokratická vláda Karola X. 

zakazovala tlač s kritickým a politickým obsahom. Redaktori sa 

chopili  velenia a tlačiari  sa stali  armádou a 25. júla sa pred 
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budovou  Ministerstva  zahraničia  zhromaždilo  asi  5000 

tlačiarov a ich pomocníkov, v tej noci vyšli na protest, napriek 

zákazu ďalšie tlačoviny  (cca 6000 letákov a 2300 výtlačkov  

novín  National,  5000  výtlačkov  Tempsu  a  350  výtlačkov  

Globe). Trma vrma nastala až ráno, keď polícia chcela obsadiť 

National a tlačiarenský robotníci ich odmietli vpustiť dovnútra 

tlačiarne.  Vláda  veľmi  operatívne  vydala  príkaz  polícii  na 

zadržanie  vybraných  novinárov  čo  ešte  zvýšilo  napätie  v 

Parížskych uliciach a barikády rástli ako huby po daždi. Preto 

bola povolaná armáda, ale nebola vo svojom snažení vyčistiť 

ulice veľmi úspešná, ale drakonicky nekompromisná, v uliciach 

bolo zabitých asi 1800 povstalcov a 4500 zranených (stali sa 

aj veľmi dojemné a tragické situácie, keď napríklad plukovník  

šiesteho gardového pluku vydal dôstojníkovi rozkaz k paľbe do  

zhluku  žien  a  detí  na  rue  de  Rivoli,  ktorý  mladý  dôstojník  

odmietol  vykonať  a  pri  vyhrážke  vojenským  tribunálom  a  

väzením  či  popravou  za  odmietnutie  rozkazu,  sa  mladý  

dôstojník  sám  pripravil  o  život  guľkou  do  hlavy).  Po  tomto 

krvavom barikádovom povstaní v uliciach Paríža boli ráno 29. 

júla vojaci stiahnutí späť do kasární. Keď z okna domu na rue 

St.  Florentin pozoroval  minister Talleyrand  (pôsobiaci  v tejto  

funkcii i za Napoleona Bonaparta) odsun vojakov v mŕtvolnom 

tichu ulíc ticho poznamenal na adresu Bourbonovcov, že takto 
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rezignovali na vládu. Redaktor Glóbu, Sainte-Beuve nadšene 

napísal:  „Tak  končí  posledné  dejstvo  drámy,  ktorá  začala  v 

roku 1789“. 

Dôsledky tejto novinárskej revolúcie boli  podobné tým 

Americkým, ako sa slangovo hovorí v českom parlamente pri 

schvaľovaní rozpočtu, došlo k „porciovaniu medveďa“, prvý čo 

dostal miesto bol vojvoda Orleánsky a stal sa kráľom, noviny 

dostali lacné bezúročné vládne pôžičky, mnohí novinári sa stali 

vládnymi  úradníkmi.  Už  zmieňovaný  Sainte-Beuve  napísal: 

„Skorumpovaný  ľudia  z  desiatich  režimov  spojili  sily  so 

včerajšími  výtržníkmi,  úslužnými  poskokmi  a  spotenými 

votrelcami, aby povrch krajiny potiahli nefalšovaným bahnom“. 

Historikom  a  politológom  dobre  známy  dobový  autor  de 

Tocqueville to vyjadril trošku kultivovanejšie: „Stredná trieda sa 

zakopala na všetkých postoch, významne zvýšila ich počet a 

začala si zvykať žiť z verejných zdrojov rovnako ako z vlastnej 

práce“.

Krvavé udalosti v Paríži, vyvolali napätie aj v Belgicku, 

najmä u frustrovaných vzdelaných mladých ľudí hľadajúcich a 

nenachádzajúcich  prácu.  Iniciátorom  razantných  politických 

zmien  v  Bruseli,  bola  premiéra  v  Opere  kde  ústredná  ária 

inscenácie spievanej  mladým francúzskym tenorom začínala 

slovami  „Svätá  láska k  vlasti“.  Touto  áriou  inšpirovaní  ľudia 
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vyšli do ulíc, vytvorili 25. a 26. augusta revolučnú a výbušnú 

atmosféru, založili tzv. Výbor verejnej bezpečnosti, z ktorého 

sa  nakoniec  stala  belgická  vláda  k  čomu  dopomohla 

Holandská vojenská intervencia vytlačená z krajiny v priebehu 

štyroch dní, čím skončil holandský protektorát nad Belgickom 

(opäť  upozorňujem  na  istú  paralelu  k  udalostiam  v  

Československu  v  auguste  1968  a  novembri  1989).  V  tom 

čase dozrievala doba na ďalšiu ústavnú reformu aj v Británii (k 

čomu prispel  aj  úspech  Daniela  O´Connellaxxxi v  katolíckom 

Írsku).  Objavovali  sa totiž správy, že v niektorých tradičných 

volebných obvodoch, najviac v takých ktoré mali relatívne malý 

počet voličov, dochádzalo ku korupcii. 

Mnoho  ľudí  nepovažuje  za  korupciu  pochlebovanie, 

donášanie  zvestí  o  tom  čo  sa  hovorí,  nepreverené 

informácie o „zaručených“ faktoch, „maličké pozornosti z 

priateľstva  či  lásky“.  Často  sa  to vníma  ako  akýsi 

samozrejmý  sprievodný  znak  správania  sa  k  „vrchnosti“, 

nadriadeným,  politickým  vodcom,  vplyvným  ľuďom  apod.  V 

tejto súvislosti dovoľte krátke historické expozé do maoistickej 

Číny a oslobodzujúcej sa Indie.

Mao Ce-tung bol nesmierne netrpezlivý hrubý revolučný 

romantik.  Podobne  ako  v  Rusku  podmienky  vytvorené 

revolučnou výmenou archaickej aristokratickej vlády na akúsi 
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civilnú  „demokratickú“  vládu  pripomínajúcu  buržoázne 

transformácie z poloviny 18. storočia nemali podobné účinky. 

Čína  podobne  ako  Rusko  chcela  postupom  zhora  zaviesť 

princípy  demokracie  a  slobody  západného  typu  (čo,  ale 

obrovské  množstvo  veľmi  chudobných  frustrovaných  ľudí  

časom  logicky  pochopilo  ako  revanš  moci  po  jej  získaní). 

Zmätky v hospodárstve, okamžitý nástup lichvy, špekulantstva, 

falošných  nádejí  apod.  Neprinášali  sľubované  zlepšenia 

prostredníctvom  vlád  k  moci  legitimovaných  voľbami 

„zástupcov ľudu“  (tomuto sa budeme venovať ešte na inom  

mieste). Relatívne  rýchlo  bol  zrejmý  i  dnes  tak  často 

spomínaný  efekt  zvyšovania  bohatstva  bohatých  a 

rozširovania chudoby. V stave všeobecného hospodárskeho a 

sociálneho  chaosu,  bolo  jednoduchšie  hlásanie  revolučných 

hesiel  a zostavovanie úderných zborov revolúcie. Na rozdiel 

od Lenina v Rusku, nebol čínsky vodca žiadny intelektuál a 

teoretik, tento svoj deficit nahrádzal revolučným romantizmom 

a  postupujúcou  masovosťou  revolučného  hnutia,  ktoré 

organizoval a postupne viedol  (ako uvádza Paul Johnson vo  

svojich  dejinách  20.  storočia:  „Mao  bol  mohutný,  brutálny,  

prízemný  a  bezohľadný  sedliak,  alebo  kulak,  trochu  

vzdelanejšia  replika  svojho  otca“).  Jeho  „revolučný“  a 

iracionálny  romantizmus  dokazuje  Maova  ochota  prevziať 
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zodpovednosť  za  nukleárnu  vojnu,  ktorej  víťazom musí  byť 

Čína a jeho presvedčenie, že skutočnou hybnou silou dejín nie 

je  triedne  uvedomenie,  ale  hrdinské  odhodlanie.  Takýto 

„romantizmus  bol  vlastný  i  ďalšiemu  vodcovi  „veľkého  a 

nesmrteľného národa“, Adolfovi Hitlerovi (podobnosť je i v tom 

ako  sa  používala  propaganda,  pálenie  kníh  či  zbožštenie  

autorov „prozreteľných“ diel vodcov v podobe Hitlerovho Main  

Kampf  a  Maovej  Červenej  knižky).  Obaja  títo  aktéri  boli 

milovníkmi  veľkých  a  dramatických  „ľudových 

propagandistických divadelných“ predstavení – zhromaždení. 

Aby sme sa ale vrátili k Číne. Po opakovaných Maom 

iniciovaných  pokusoch  o  „veľký  skok“  čínskej  spoločnosti  k 

utopicky  „krásnej“  budúcnosti,  kde  sa  v  nesmiernej  nahote 

ukázala jeho neschopnosť trvalej, trpezlivej a intenzívnej práce 

v  prospech  zmien  (ním aktivované  zmeny charakterizované  

ako veľké skoky, lebo mali byť nie len rýchle, ale aj razantné s  

okamžitými výsledkami,  pre ktoré logicky získal  chudobných  

roľníkov,  ktorí  si  želali  zmenu,  túžili  po  vlastníctve  a  

podporovali revolúciu čo im to mala priniesť). Známa je aj jeho 

averzia  voči  post-stalinskému  vedeniu  Sovietskeho  zväzu  a 

jeho  komunistickej  strany,  z  čoho  logicky  vyplynulo  určité 

nepriateľstvo  šesťdesiatych  a  sedemdesiatych  rokov  (bol  aj  

proti „destalinizácii“ v ktorej videl len pokus o zvalenie všetkej  
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viny na jediného človeka). 

Keď  sa  Maovi  nepodarilo  prakticky  realizovať  „veľké“ 

zmeny  v  materiálnej  oblasti  bytia  čínskej  spoločnosti 

(napríklad rast objemu priemyselnej výroby, rast produktivity,  

rast objemu domácej  spotreby apod.,  ktoré sú hmatateľným  

výsledkom  pozitívnych  zmien  a  fakticky  k  nim  nedošlo  v  

predpokladanom  časovom  horizonte),  tak  sa  zameral  na 

duchovnú oblasť  (dnes sa tomu hovorí „vymývanie mozgov“). 

Aj v jeho osobnom živote sa odrážal jeho vzťah k teatrálnosti, 

opakovane sa nielen zoznamoval,  ale i  uzatváral  partnerské 

vzťahy  s  herečkami  (Lili  Wu,  Ho  Cu-čen,  Čiang  Čing  v  

Šanghaji známu pod umeleckým pseudonymom Lan Ping). Po 

roku  1950  a  tzv.  Ždanovových  kultúrnych  čistkách  v 

Sovietskom  zväze,  bol  v  Číne  zriadený  „výbor  pre  reformy 

opery“  čerpajúci  svoju  inšpiráciu  z  divadelnej  skupiny  pri 

Akadémii Červenej armády (1931) a Čínskej brigády modrých 

košieľ,  propagujúcich komunizmus divadelnými  dramatickými 

prostriedkami   To  bola  príležitosť  vystúpiť  manželke  Čiang 

Čing z Maovho tieňa, ktorá s jeho „požehnaním“ po prvý krát 

verejne vystupovala v lete 1964 na festivale pekingskej opery 

vo Veľkej ľudovej hale. Jej reč bola vskutku revolučná: „Sme 

krajinou so 600 miliónmi robotníkov, roľníkov a vojakov, naproti 

tomu  máme  hŕstku  statkárov,  bohatých  sedliakov, 
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kontrarevolucionárov,  zločineckých  živlov,  pravičiarov  a 

buržuov – prečo by mali divadlá slúžiť im a nie 600 miliónom?“

Žena,  ako  už  mnohokrát  v  dejinách  skrze  svojich 

mocných mužov ovplyvnila chod verejného života, Čing totiž 

presvedčila Maa v roku 1965 aby opustil  Peking  (trávil  ho v 

Šanghaji kde mala Čing mnoho známych a spojencov, ktorý sa  

starali o vodcov „kľud“ pri rozjímaní). Získala si Lin Piaoa ako 

najvyššieho  veliteľa  ľudovej  armády  a  s  jeho  súhlasom 

usporiadala „Fórum o literárnej a umeleckej práci v armáde“. 

Nasledovné  udalosti  generovali  krátke  ale  tragické  obdobie 

čínskej  novodobej  histórie,  opakovaný  Maov  pokus  o 

urýchlenie  revolúcie  veľkým  skokom.  Maovi  uverejnili  10. 

novembra  1965  v  šanghajskom  denníku  „Literárne  smery“ 

kritiku hry „Hai  Džui  prepustený z kancelárie“,  ktorú napísal 

mandarín,  námestník  pekingského  starostu  WuHan  ešte  v 

roku  1961.  Vo  februári  1966  ustanovil  Lin  Piao  Maovu 

manželku kultúrnou poradkyňou armády. Následne 20. marca 

Mao fakticky spustil tzv. Kultúrnu revolúciu, výzvou urýchlenia 

ľudovej  revolúcie ku mladým ľuďom: „K realizácii  tejto úlohy 

potrebujeme  odhodlaných  mladých  ľudí,  nezaťažených 

vzdelaním majúcich pevný postoj a politickú skúsenosť. Keď 

sme  začínali  revolúciu  bolo  nám  okolo  dvadsať  a  vtedajší 

vládcovia boli starý a skúsení. Oni mali viac skúseností, ale my 
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sme mali viac pravdy.“

Čiang  Čing  sa  stala  hlavným  ideológom  skupiny 

aktivistov  (väčšina  z  nich  bola  zo  Šanghaja),  ktorých  Mao 

poveril dohľadom nad „kultúrnou revolúciou“ a 16. mája vydal k 

tomu svoj  prvý  obežník  v  ktorom ostro  napádal  „vedeckých 

tyranov“,  ktorí  neprístupným  a  nezrozumiteľným  jazykom 

brzdia triedny boj a pod lživou zámienkou rovnosti v pravde 

bránia  politike  vstúpiť  na  akademickú  pôdu“.  Mao  často 

pripomínal, že nie je možné stavať bez toho aby sa nebúralo. 

„Búrať znamená kritizovať a odmietať, čo je revolučné. Prvou 

reakciou  bolo  odmietnutie  pekingského  Ľudového  denníka 

vytlačiť  takýto  obežník.  Do akcie  sa ale  zapojil  aj  Lin  Piao, 

ktorý na politbyre predniesol doslova propagandistický prejav 

Goebelsovského  typu  o  spojení  propagandy  a  násilia: 

„Politická moc je nástroj, ktorým jedna trieda potlačuje inú a 

rovnako je  to  aj  s  revolúciou  či  kontrarevolúciou  a  politická 

moc  je  mocou  potlačovať  druhých“.  Už  koncom  mája  sa 

objavili  na  uliciach  a  domoch  plagáty,  ktoré  chránila  tzv. 

Červená garda  (to samozrejme bolo umožnené aj pripojením 

sa veliteľa tajnej polície, Kang Šenga k stúpencom Kultúrnej  

revolúcie).  Príslušníkmi  Červených  gárd  boli  predovšetkým 

stredoškoláci  medzi  12.  a  14.  rokom.  Mali  na  rukávoch 

červené pásky so žltým nápisom „Hung Wei Ping“  (červená 
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garda) a  ich  prvým  počinom  bol  útok  na  tsinguanskú 

univerzitu.  Postupne  sa  k  nim  pridávali  ako  mladšie  tak  i 

staršie  deti  –  študenti  a  hlavne  príslušníci  čínskej 

komunistickej mládeže, ktorí reagovali hlavne na Maovu výzvu 

vzbury  proti  oficiálnemu   vedeniu.  S  takto  zmanipulovanou 

mlaďou  proti  formálnemu  vzdelávaniu  nemali  učitelia  a 

profesori inú možnosť ako utiecť zo škôl, boli prepustení všetci 

školský inšpektori.  Tlupy mladistvých červených gárd ovládli 

najprv mestá a potom fakticky celú Čínu. Bola to v moderných 

dejinách najrozsiahlejšia perzekúcia a vandalstvo, ktoré však 

ako mnohokrát v dejinách priťahovalo aj určitý typ radikálnych 

intelektuálov. Ulice sa stali hranicami tzv. zakázaného tovaru – 

napr.  hodváb,  brokát,  zlaté  spony,  hracie  karty,  hudobné 

platne,  dámske  šaty  i  umelecké  predmety.  Zatvárali  sa 

čajovne,  kaviarne,  súkromné reštaurácie a divadlá.  Vodcami 

týchto  bánd  červených  gárd  boli  často  pouličný  zlodeji  a 

chuligánsky výrastkovia. Tento masový chaos vyvolal aj také 

excesy,  že  napríklad  Ministerstvo  zahraničných vecí  ovládol 

gang vedený jedným bezvýznamným bývalým zamestnancom 

Jao  Teng-šanom,  ktorý  odvolal  zo  zahraničia  všetkých 

veľvyslancov  a  pridelil  im  na  ministerstve  podradnú  a 

bezvýznamnú prácu.  V tejto  situácii  všeobecného chaosu a 

strachu  vystupovala  na  rôznych  verejných  zhromaždeniach 
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Maova žena Čiang Čing a odsudzovala rockovú hudbu, jazz, 

impresionizmus, modernizmus, jej vyjadrením túto dekadenciu 

a  obscénnosť  kapitalizmu,  ktorá  „otravuje“  a  kazí  myseľ 

mladých  ľudí.  Mnohí  režiséri,  spisovatelia,  herci,  skladatelia 

boli obvinení z „podliezania cudzincom“. Červené gardy ničili 

filmy, hry, piesne apod. V decembri 1966 bolo viac ako 10 000 

ľudí  nahnaných  na  Robotnícky  štadión,  na  krku  niesli 

zavesené drevené tabuľky s nápisom „verejný nepriateľ“. Tieto 

zmanipulované  oddiely   červenej  gardy  verné  Maovej 

manželke obsadzovali rozhlasové a televízne stanice, redakcie 

novín a časopisov, konfiškovali už natočené filmy, zabavovali 

rukopisy  a  hudobné  partitúry.  Čína  smerovala  rýchlo  k 

občianskej  vojne  (napríklad  v  Šanghaji  z  podnetu  mestskej  

správy  vznikla  Šarlátová  garda),  na  univerzitách  vznikali 

súkromné  armády  (napríklad  Činkanšangský  regiment  

tsinguanskej  univerzity  vládnuci  primitívnymi  zbraňami  typu  

bambusových  oštepov,  komúna  geologického  ústavu  pod  

názvom  „Východ  je  červený“,  alebo  „  nebeská  frakcia  

Aeronautického  inštitútu“).  Podobne  vznikali  „komúny“  v 

ďalších mestách a továrňach a Čína sa začala prepadať do 

chaosu, kedy bojovali vlastne všetci proti všetkým. Tento stav 

vrcholil  na jeseň roku 1967,  samotný Mao sa desil  toho čo 

vyvolal  a  zrejme  prikázal  svojej  žene,  aby  všetko  čo 
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rozdúchavala svojím vplyvom na oblasť kultúry a vzdelávania 

odvolala.  Preto v ďalšom vystúpení  apelovala na „rozum“ s 

tým, že je treba bojovať len slovom a násilie môže byť použité 

len  v  prípade  najvyššej  núdze.  Mao  mladých  „vzbúrencov“ 

vyzval aby sa vrátili  do škôl a rozpustil  šanghajskú komúnu, 

vyzval Ľudovú oslobodzovaciu armádu na obnovenie poriadku 

proti  „neschopným a  politicky  nezrelým“  skupinám.  Použitie 

násilia  bolo  zdôvodnené  tým,  že  „vojaci  sú  len  robotníci  a 

roľníci v uniformách“ 

Každý  spoločenský  problém  má  svojich  iniciátorov  či 

propagátorov, a preto pre „odstránenie“ minulých problémov a 

krívd  pre  zadosťučinenie  ľudu  je  v  histórii  opakovane 

„potrebné“ označiť pôvodcu jeho problémov. Stalo sa tak i v 

Číne,  a  to  kurióznym spôsobom.  Nad  Mongolskou  ľudovou 

republikou  havarovalo  v  auguste  1971  dopravné  lietadlo 

Trident, na palube ktorého cestoval Lin Piao s manželkou Jeh 

Čun. Podľa oficiálnej  správy nik neprežil  a let  bol  označený 

ako útek strojcu a iniciátora sprisahania, ktorého úlohou bolo 

zavraždenie  čínskeho  revolučného  vodcu  Maa.  Nasledovali 

čistky  v  armáde,  ale  situácia  nebola  kľudná  ani  po  Maovej 

smrti a 6. októbra 1976 na schôdzi politbyra v dome ministra 

obrany, starého súdruha Jeh Čien-jinga tam prítomná vdova 

po  Maovi,  Čiang  Čin  žiadala  prítomných  súdruhov  aby 
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akceptovali Maov politický závet a mávala akýmsi papierom. 

Požadovala  pre  seba  predsednícke  miesto  v  politbyre,  pre 

šanghajského  novinára  Čang  Čun-čia  funkciu  ministerského 

predsedu a pre Wanga vedúce miesto v Národnom ľudovom 

zhromaždení. 

Stalo  sa  logické  v  politickom boji  o  moc,  spomínaná 

skupina  neskôr  nazvaná  ako  „gang  štyroch“  bola  priamo  z 

uvedeného zasadania odvedená do väzenia. Vdova predsedu 

Maa  bola  uznaná  vinnou  zo  všetkých  obvinení  (len  pre 

zaujímavosť  si  uveďme  niektoré  obvinenia,  pila  šafránovú  

vodu,  jedla  zlaté  kapry,  sledovala  americké  filmy  i  tie  

pornografické, jazdila na koni či limuzínou, vyberala si knihy o  

cisárovnách Číny a údajne tvrdila, že i v komunizme môže byť  

cisárovná,  dávala  oprašovať  lístie  od  prachu  v  miestach  

svojich  návštev,  urýchlila  Maovu  smrť  zmenou  jeho  postelí  

apod.).  Teda alibizmus strany,  ktorá nechcela pripustiť  svoje 

zlyhanie a v  žiadnom prípade sa v žalobných dokumentoch 

neobjavuje stranícky aparát a jeho klientelistické fungovanie. 

Bola  odsúdená  na  smrť,  ale  rozsudok  bol  čínsky  tradične 

odložený  o  dva  roky.  Znovu  vstúpil  na  politické  výslnie  už 

dvakrát  odstavený  už  skoro  osemdesiatročný  Teng  Siao-

pching,  stúpenec  disciplinovanosti,  právneho  poriadku  a 

intenzifikácie, „usilovnej“ práce. Teng v správe vydanej v roku 
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1981 upozornil  na  to,  že  mnoho členov  strany  si  potrpí  na 

lichôtky a pochlebovanie, sú samoľúby a prestali sa zaujímať o 

„strádanie  más“,  vládnu  aroganciou  a  lenivosťou,  sledujú 

hlavne vlastné záujmy a blahobyt, sú byrokratmi presýtenými 

ideológiou elitárstva a výsad.

Na prelome rokov 1947/1948 došlo k rozdeleniu Indie a 

Pakistanu  aj  napriek  predchádzajúcej  koloniálnej  snahe 

Británie o mocenskú celistvosť subkontinentálnej Indie. Nie len 

toto  rozdelenie,  ale  vlastne  celá  ďalšia  história  je  plná 

vzájomnej  nevraživosti  a  nepriateľstva.  Popredný  politik 

prvopočiatkov  indickej  nezávislosti  po  Ghádím,  Javarallah 

Nehru  bol  presvedčený,  že  problémy  Indie  boli  väčšinou 

spôsobené britskou koloniálnou politikou, ale zrejme to nebola 

celá pravda. Situáciu ďalej komplikovali vnútorné pakistanské 

spory medzi východom a západom. Jediné čo spojovalo obe 

časti vtedajšieho Pakistanu bol strach z hinduistickej Indie a 

moslimské náboženstvo. Nová vláda sídlila v západnej časti čo 

generovalo  rast  jeho  relatívneho  bohatstva  voči  východnej 

časti krajiny, ktorá bola ľudnatejšia  (začiatkom 60. rokov bol  

priemerný príjem na osobu v západnej časti krajiny cca 450  

rupií a na východe to bolo len okolo 300 rupií). Vývoz tovarov 

bol teritoriálne zakotvený najmä na východe krajiny, ale dovoz 
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smeroval  predovšetkým  do  západnej  časti,  čo  logicky 

generovalo aj  istý  z  toho vyplývajúci  prospech,  spôsobilo  to 

napríklad  významne väčší  objem výrobných prostriedkov na 

západe  krajiny. Východopakistanský  politický  aktivista 

federalizácie  Pakistanu,  Šejk  Mudžib  Rahman  vyhral 

regionálne  voľby  s  čím  sa  západný  autokratický  politický 

establishment  na  čele  s  Jahji  Chánom,  nemohol  zmieriť  a 

vyslal  na východ „Belúdžistanského mäsiara“ generála Tikku 

Chána  ako  vykonávateľa  stanného  práva.  Prvý  krok  jeho 

vojenských  jednotiek  bolo  napadnutie  dháckej  univerzity. 

Nasledovala  okamžitá  politická  reakcia.  východu,  ešte 

jednotnej  krajiny  a  26.  marca  1971  verejne  ohlásil  vznik 

Bangladéšskej  republiky.  V  decembri  1971  Pakistan 

„preventívne“  zaútočil  na  indické  letectvo.  Pretrvávajúce 

nepriateľstvo medzi týmito dvomi krajinami vyústilo v indické 

vyhlásenie vojny Pakistanu a z politicky logického dôvodu jeho 

oslabenia,  uznala  Bangladéš  ako  nezávislý  štát.  Indické 

jednotky obsadili východnú časť a Pakistan rýchlo kapituloval. 

Táto krátka a dramatická epizóda bola politickým víťazstvom a 

súčasne  politickým  vrcholom  kariéry  Indíry  Gándhiovej,  ale 

zásadne to  poznamenalo jej  politickú prax.  V roku 1973 pri 

vzbure policajných jednotiek v indickom štáte Uttarpradéš na 

hraniciach Tibetu a Nepálu sa Indíra obrátila na armádu, ktorá 
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obsadila  celý  tento  štát.  V  ďalšom  roku  vydala  príkaz  na 

obsadenie iného indického štátu – Gudžarátu, kde vzniklo tiež 

povstanie  voči  centrálnej  vláde.  Rovnako  „energicky“  sa 

vysporiadala  aj  s  opozičnou  taktikou  pasívneho 

odporu/obštrukcie  v  miestnom  parlamente  u  niekdajšieho 

spolupracovníka  svojho  otca,  Džajaprokašema  Narajana. 

Opozičné politické sily sa v roku 1975 spojili a vytvorili Ľudovú 

frontu a Narajan  organizoval  po  celej  Indii  demonštrácie  za 

vytvorenie  ľudovej  vlády  na  severe.  Tento  opozičný  tlak 

ochromil  normálnu  administratívnu  činnosť  štátu  čo  logicky 

postupne  viedlo  k  chaosu  (podobne  ako  na  konci  britskej  

správy Indie),  Indíra Gándhíová bola v tejto situácii dokonca 

bezohľadnejšia  ako  bývalý  britský  miestokráli  (napríklad 

masovým väznením štrajkujúcich  železničiarov  a  policajným  

terorom  voči  opozícii,  zákazom  vydávania  niektorých  novín  

apod.) Ako  uvádza  Paul  Johnson:  „Koketovanie  Indíry 

Gándhíovej  s  autokratickým  vedením  štátu  bolo  jej 

porovnávanie  sa  s  militantným  Pakistanom  a  jeho 

demagogickým civilným vodcom Zulfikarom Ali Bhuttom, ktorý 

vládol  skrze  prezidentské  výnosy,  cenzúru,  účelovú 

manipuláciou  a  čachrovanie  s  vojenskými  funkciami  a 

hodnosťami. Opakované vyhlasovanie výnimočného stavu mu 

dávalo príležitosť na korupčné jednanie a krutosť“.
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Ľudová fronta ale nebola skutočnou politickou opozíciou voči 

gandhíizmu,  lež  spoločenstvom  nespokojných  a 

neuspokojených politických aktivistov (ich vláda bola dokonca 

ešte  úplatnejšia  ako  predchádzajúca  vláda  Gándhíovej  

Kongresovej strany). Vo voľbách roku 1980 si Indovia museli 

vybrať  medzi  dvomi  zlami  a  úplne  inštinktívne  hlasovali  za 

vidinu  bývalého  dynastického  systému,  hlasovali  za  Indíru 

Gándhiovú čo znamenalo jej  drvivé volebné víťazstvo.  Tieto 

voľby  boli  hlasovaním  proti  chaosu  za  cenu  návratu 

Gándhiovej  autokratickej  vlády  (napríklad  jeden  člen  

alláhabádského  Najvyššieho  súdu  konštatoval,  že:  „v  Indii  

neexistujú lepšie organizované tlupy zločincov,  ako jednotky  

indickej polície“) a upevnenie archaického kastového delenia 

spoločnosti  reprezentovaného  politickými  špičkami  zväčša 

príslušníkmi najvyššej kasty.        
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Terorizmus ako nástroj politiky

V  jednom  súkromnom  rozhovore  vysvetľoval Adolf  Hitler istému 
majorovi Hellovi svoju ideu revolúcie nasledovne:
„Všetky revolúcie, ako je tá moja, potrebujú terč, aby si na ňom 
mohli široké masy ventilovať svoje pocity nenávisti.“

Antický historik Tacitus píše: 

„Väčšina  Židov  bola 

presvedčená,  že  v 

starobylých  kňazských 

spisoch bolo napísané, že v  

tom čase získa moc Východ 

a tí čo vyšli  z Judeje budú  

vlastniť  svet.“ Čo  je  treba  aby  takýto  či  iný  mýtus  vyvolal 

reakciu namierenú proti  skupine, národu či  krajine,  ktorá sa 

takto stane terčom nenávisti. Agresívna mediálna propaganda 

je  prvým  nástrojom  pre  povznesenie  agresívnych 

emocionálnych  nálad.  Takéto  nálady  generujú  sociálne 
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skupiny  či  dokonca  spoločenstvá  ochotné  svoje  agresívne 

emócie premeniť na činy. 

Takýmito  mediálnym  počinom  bolo  napríklad  vydanie 

„Protokolu sionských mudrcov“  (v roku 1905 ich vydal Sergej  

Nilus ako dodatok svojej  knihy „Veľký v malom“ o príchode  

Antikrista a jeho vláde na Zemi), ktorý vznikol ako podnet na 

ovplyvnenie názoru ruského cára Mikuláša II. v deväťdesiatych 

rokoch 19. storočia a vychádzal z pamfletu Maurice Jolyho z 

roku 1864 v ktorom sa Napoleonovi III. pripisovali ambície na 

ovládnutie  sveta.  Cár  sa  nenechal  oklamať  a  na  prečítaný 

dokument napísal: „Hodnotná vec sa nedá presadiť špatnými 

prostriedkami.“  Tým  sa  to  však  neskončilo,  napríklad  v 

novinách The Times vychádzali na pokračovanie v roku 1919 

pod  titulom  „Židia  a  boľševizmus“.  Nespočetné  francúzske 

vydania  posilňovali  ich  antisemitizmus,  ktorý  mal  svoje 

moderné  korene  v  tzv.  Dreyfusovom  prípade  a  v  dôsledku 

konečného výroku súdu o jeho nevine. Židia získali pocit, že 

boli  konečne  prijatí  do  francúzskej  spoločnosti,  ale  v 

konečnom dôsledku boli chápaní ako spoločenský rozvratníci. 

Francúzsky židovský socialista Leon Blum napísal, že: „Je to 

mesiášska  úloha  Židov  ako  spoločenských  revolucionárov 

vychádzajúca  z  dejinnej  nenaplnenosti  nevyhnutnej 

spravodlivosti.“ Veril, že jedného dňa bude „svet usporiadaný 
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podľa  rozumu  a  nad  ľuďmi  sa  rozhostí  jediná  vláda,  takže 

každý  dostane  čo  mu  patrí“.  Na  začiatku  20.  storočia  sa 

najsilnejšie  prejavil  antisemitizmus  v  paradoxne 

najvzdelanejšom  Nemecku  (ako  prvý  národ  dosiahli  Nemci  

všeobecnú  gramotnosť  dospelých  a  do  roku  1933  boli  

nemecké univerzity najlepšími na svete prakticky vo všetkých  

odboroch), kde najschopnejší Židia Nemecko milovali, pretože 

im  umožňovalo  perfektné  pracovné  uplatnenie  (aj  ich 

pričinením  sa  z  Nemecka  stala  priemyselná,  vojenská  a  

finančná veľmoc). 

Kruté  dôsledky  prvej  svetovej  vojny  s  Versaillským 

povojnovým usporiadaním a hlavne obrovskými reparáciami, 

boli  živnou  pôdou  pre  nenávistné  hľadanie  vinníkov  a 

naporúdzi  bol  antisemitizmus,  prvosledovo  vychádzajúci  z 

úspešnosti a do istej miery aj bohatstva mnohých príslušníkov 

nemeckého  židovstva.  Od  pocitu  ukrivdenosti  k  pocitu 

nenávisti nie je príliš ďaleko. Nenávisť sa často emocionálne 

kompenzuje násilím a zvlášť keď je podnecovaná. Stalo sa, 

pouličný terorizmus prerástol  do extrémneho nacionalizmu a 

ten  zaviedol  praktiky  štátneho  terorizmu.  Našiel  si  a 

pomenoval  spoločenský  nepriateľ  „židoboľševizmus“  ako 

produkt  aj  mediálnej  propagandy  prezentovaný  zámerným 

falzom  –  Protokolmi,  či  Hitlerovým  pomäteným  extrémnym 
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nacionalizmom a antisemitizmom spísaným v „Main Kampf“. 

Extrémny  nacionalizmus  vyústil  vo  fašizmus  a  nacizmus  s 

prakticky  najbrutálnejšími  prejavmi  rasovej  nenávisti  ktorú 

dnes pomenúvame ako „holocaust“.

Nie je tiež tajomstvo, že najprepracovanejšie teroristické 

praktiky  sa  objavili  pri  snahe  o  konštituovanie  a  udržanie 

židovského  štátu  Izrael,  ktoré  do  značnej  miery  súviseli  s 

radikálnym  antisemitizmom  v  mnohých  krajinách  (v  tejto  

súvislosti je na mieste spomenúť krajiny ako Rusko, Poľsko,  

Ukrajina,  Nemecko,  Francúzsko,  Španielsko,  Rumunsko,  

Slovensko apod. v rôznych historických epochách). Nový Sion 

bol  teda  nerozlučne  spojený  s  holokaustom  (vyvraždenie  6 

miliónov Židov). Toto národné utrpenie (mnohí ortodoxní židia  

to považovali za súčasť Božieho plánu a trest Boží ako dôkaz  

ich  vyvolenosti) obnovilo  staroveké  historické  korene 

sionistického hnutia, teda novoveký sionizmus. Paul Johnson 

vo svojich „Dejinách židovského národa“ píše: „Židia formovali 

moderný  svet  –  v  systematickom  využívaní  teroru  na 

prelomenie vôle liberálnych vládcov“. 

Stelesnením tohto terorizmu sa stal Menachem Begin, 

bývalý  predseda  poľského  mládežníckeho  hnutia  Betar 

pochádzajúci  z  Brestu  Litovského,  kde  ešte  v  tridsiatych 

rokoch 20. storočia tvorili Židia 70% obyvateľov (Begin bol aj v  
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sovietskom tábore nútených prác pri stavbe železnice Kotlkas  

– Vorkuta, kde ho zachránila Stalinova amnestia zatknutých  

Poliakov. Vstúpil do poľskej armády generála Andersa a spolu  

s ňou sa cez Strednú Áziu dostal do Jeruzalema, kde od roku  

1943 viedol vojenské krídlo revizionistickej strany Irgun). 

Begin sa skrze svoju tvrdosť (terorizmus ním vedených 

polovojenských skupín) zrejme najviac zaslúžil o skorý odchod 

Britov z Palestíny  (potom Ben Gurion po vojenskej ofenzíve,  

ktorej úlohou bolo faktické prepojenie existujúcich židovských  

osád,  vlastne  založil  izraelský  štát  a  14.5.1948  prečítal  v  

telavivskom múzeu „Deklaráciu o nezávislosti“).

Téma terorizmu v novodobých dejinách ľudstva veľmi 

zásadne súvisí aj so strachom z globálneho ohrozenia života 

na Zemi vyvolaného existenciou a držaním jadrových zbraní, 

ktoré  sú  výhradne  v  arzenáloch  konvenčne  budovaných 

armád. Ďalším faktorom ktorý významne ovplyvnil terorizmus 

je vojenská stratégia, ktorá predpokladá pred vstupom vojsk a 

bojom armád v steči  (v priamom bojovom kontakte zbraní a  

vojakov  bojujúcich  strán),  zničenie  logistickej  a  prípadne 

civilnej  podpory  vojska  „nepriateľa“.  Teda  akejsi  strategickej 

tradície z druhej svetovej vojny, ktorá sa stala nie len taktickým 

nástrojom  útočníka,  ale  mala  i  strategický  povojnový 

hospodársky  význam  vo  vytváraní  ekonomickej  závislosti 
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porazeného či  oslobodeného  (ako príklad uvediem masívne  

bombardovanie  priemyselných  objektov  na  celom  teritóriu  

Európy  v  nacistickom  područí  počas  posledných  mesiacov  

druhej svetovej vojny, je tam i naša skúsenosť Škoda Plzeň,  

Petrochema Dubová atď.). 

Napriek  podpisu  dohody  o  nešírení  jadrových  zbraní 

medzi  Spojenými  štátmi,  Sovietskym  zväzom  a  Britániou  z 

roku  1968  a  ratifikovanej  ďalšími  40  štátmi  došlo  k  ich 

nekontrolovanému  šíreniu.  Je  možné  aj  v  tejto  veci  použiť 

citáciu  bývalého  významného  severoamerického  politika, 

poradcu niekoľkých prezidentov a ministra zahraničných vecí 

USA,  Henryho  Kissingera,  „Každá  dohoda  sa  podpisuje  aj 

preto aby mohla byť porušovaná“.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia vtedajší najmä 

americký  vedci  (aby  som  bol  presný  jednalo  sa  o  vedcov  

žijúcich a pracujúcich v USA) prezentovali  presvedčenie, že 

plutónium  sa  nehodí  na  výrobu  vojenského  jadrového 

potenciálu,  ale  jeho budúcnosť  je  v  jadrovej  energetike ako 

palivo  jadrových  reaktorov.  Preto  boli  publikované  niektoré 

postupy umožňujúce napríklad výrobu čistého plutónia. V dobe 

vlády  generála  de  Gaulla  vo  Francúzsku  sa  rovnako  ako 

mierová  aktivizácia  stala  politika  vlastníctva  jadrovej  zbrane 

jeho  samozrejmou  súčasťou.  Prvé  výsledky  usilovného 
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výskumu „jadra“ sa stali realitou v roku 1964 v Číne. Ani tento 

akt  posilňovania  obrany  odstrašujúcim  účinkom  vlastníctva 

jadrových zbraní nebol tým povestným postupom „hýbajúcich 

sa  lístkov  bez  vetra“.  Urýchlenie  vývoja  jadrovej  „bomby“  v 

Číne  bol  akcelerovaný  roztržkou  Pekingu  s  Moskvou  (Mao 

nepokladal  Chruščova  za  dôstojného  nástupcu  Stalina). 

Pocitom  ohrozenia  a  možnou  čínskou  expanziou  spolu  s 

intenzívnymi  politickými  príklonom  Indíry  Gándhíovej  k 

Sovietskemu  zväzu  bol  urýchlený  vývoj  a  výroba  čínskej 

atómovej  zbrane  a  jej  odskúšanie  v  roku  1974.  Toto  bolo 

aktivátorom Pakistanského atómového zapojenia sa, čo zase 

vyvolalo  strach  z  jadrového  ohrozenia  v  krajinách  s 

mocenskými teritoriálnymi ambíciami mimo vtedy fungujúcich 

vojenských paktov  (NATO, SEATO, CENTO),  teda Izraela a 

Juhoafrickej  republiky  ako  akýmisi  utajenými  jadrovými 

vlastníkmi. Izraelská atómová bomba však vystrašila Irán. 

Toto je však len tzv. jednou stranou „atómovej“ mince, 

lebo do jadrovej veľmocenskej hry vstupuje aj faktor obrany, 

teda vybudovanie nesmierne nákladného obranného systému, 

množstvo  nepriateľa  mätúcich  koncových  cieľov  útoku  a 

odvetné útočné systémy. Tieto fakty zrejme odradilo budovanie 

jadrového  vojenského  potenciálu  v  Nemecku  a  Japonsku, 

ktoré  koniec  koncom  mali  akési  formálne  záruky  zo  strany 
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administratívy USA a NATO či SEATO.

Jadrové  ohrozenie  je  skutočne  odstrašujúce,  lebo 

žiadna krajina či národ nevie zaručiť svoje prežitie v prípade 

jadrového vojenského konfliktu. Toto vedomie však evidentne 

nepotlačilo  ani  strach  ani  mocenské  ambície.  História  je 

bohatá  na  príklady  úspešných  odvetných  vojenských  akcií 

majúcich  charakter  partizánskej  vojny,  dnes  skôr  nazývanej 

teroristická  (veľmi frekventovaná taktika Germánov či  Sasov  

proti konvenčným vojenským zborom ríše Rímskej, táto taktika  

je aj súčasťou moslimskej politickej histórie, sunitské sekty v  

stredovekej  Perzii,  partizánsky teror  v  Rusku či  partizánska  

vojna  proti  nacizmu  na  Sovietskom  okupovanom  území  a  

konečne aj súčasť našej histórie v jedinom národnom povstaní  

Slovákov – SNP). 

V  nedávnej  histórii  najznámejším  reprezentantom 

teritoriálnej  partizánskej  vojny  bola  OOP  (Organizácia  pre 

oslobodenie Palestíny na Blízkom východe). Ale pre mnohých 

bude  možná  prekvapením,  že  prvou  skutočne  veľkou 

teroristickou/partizánskou  akciou  mimo  vojensky  ovládaných 

území boli  pravičiarske útoky v Nemecku v rokoch 1919 až 

1922  pri  ktorých  zomrelo  345  ľudí.  Opäť  v  rozmedzí  rokov 

1970  až  1980  v  Európe  mohutnel  politický  terorizmus, 

napríklad  západonemecká  skupina  Baader-Meinhofferovej, 
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írska  IRA  (Írska  republikánska  armáda),  italské  Červené 

brigády,  baskický  separatisti  v  Španielsku  či  už  spomínaná 

OOP na Blízkom východe.

Z uvedeného logicky vyplýva, že úspešný „terorizmus“ 

môže vyústiť  do politickej platformy a skutočne v novodobej 

histórii sa etablovali politické štruktúry vykonávajúce tzv. štátny 

terorizmus  najprv  voči  sebe  nepriateľským  občianskym 

skupinám a vyvolávajúci agresiu zväčša proti svojim susedom 

(čierny teror v Itálii, hnedý teror v Nemecku, biely a červený  

teror  v  Rusku  apod.) Na  svetové  dejiny  mal  doteraz 

najvýznamnejší vplyv európsky terorizmus (nie len novodobý). 

Jeho tradícia totiž siaha hlboko do dejín a v tej dobe nemal 

politický  obsah.  Stredomorské  pirátstvo  je  doložené  od 

druhého  tisícročia  pred  našim  letopočtom.  Na  vrchole  moci 

Rímskej ríše túto prax na istý čas prerušil jej expanzionizmus, 

a námorné sily pod vedením Gnaeua Pompeia ho vytlačili zo 

Stredomoria úplne. Tento stav relatívneho pokoja vydržal cca 

200  rokov  do  tretieho  storočia  nášho  letopočtu.  Námorné 

pirátstvo  sa  podarilo  významne  potlačiť  až  v  dobe  veľmi 

frekventovaného  obchodu  s  otrokmi  (nakoľko  ich  námorné  

trasy  boli  chránené  legálnymi  vojenskými  jednotkami  krajín  

realizujúcich obchod s otrokmi). 

Za terorizmus je možné považovať mimo násilného a 
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často  i  veľmi  krutého  pôsobenia  zvonka  i  terorizmus 

vojenských  zborov  zvnútra,  ozbrojenými  zložkami  občiny  či 

štátu.  Ako  príklad  uvediem  jeden  kuriózny  prípad  opäť  zo 

starovekého Ríma. Zvrátenosťou a doslova šialenými excesmi 

známy  (ukradol  i  časť  zbroje  z  hrobky  Alexandra  

Macedónskeho  a  procedúroval  sa  v  nej  v  čase  niekoľkých  

málo  výprav,  ktorých  bol  účastný)  druhý  nástupca  cisára 

Augusta,  Caligulaxxxii nenávidený  ľudom  rímskym  i  patricijmi 

obávajúcimi sa o život a imanie, bol po svojej  krátkej vláde, 

trvajúcej  necelé  štyri  roky,  zavraždený (vládol  3  roky,  10 

mesiacov a 8 dní). Ako to bolo vtedy zvykom, obracal sa na 

múzy  a  bohov,  jeho  násilnú  smrť  veštili  Fortuny  v  Antiu  a 

varovali ho aby sa mal na pozore pred Cassiom. Hneď vyslal 

vraha  ku  Cassiovi  Longinovi,  miestodržiteľovi  v  Ázii 

(kolonizovaná  časť  malej  Ázie,  dnes  prevažne  územie  

Turecka), ale neuvedomil si že i muž v jeho bezprostrednom 

okolí,  Chaereus má prvé meno Cassius a práve on zozadu 

„uštedril“ prvú ranu a po ňom i Cornelius Sabinus mu do hrude 

vbodol svoj meč s výkrikom „tu máš čo ti patrí“ a spadnutého 

na zem ho ich ďalší druhovia v sprisahaní „dorazili“  k smrti. 

Náhodou  pri  tom  virvare,  objavil  jeden  z  vojakov 

sprisahaneckej družiny Claudia, zaznávaného a ustrašeného 

strýca Tibériovho v altáne za závesmi schovaný triasol sa o 
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život.  Vojak  prebiehajúc  okolo  závesov  zbadal  jeho  nohy  a 

zvedavý  kto  sa  tam  schováva  ho  odhalil,  spoznal  ho  a 

pozdravil  ako  imperátora.  Stalo  sa  to  napriek  nerozhodnej 

snahe sprisahancov nastoliť opäť republikánsky režim. Naložili 

ho  na  nosítka  a  niesli  do  svojho  tábora.  Boli  to  otvorené 

nosítka, preto bol okoloidúcimi občanmi videný, ale väčšina z 

nich  si  myslela,  že  tento  zvláštny  sprievod  smeruje  na 

popravisko, ľutovali ho i preto že sa tváril smutne a ustrašene. 

Aktivisti  z  patricijských  radov  ho  potom  pozvali  spolu  so 

senátormi a konzulmi do Capitola,  aby im radil  ako vyhlásiť 

republikánsku  slobodu.  Ľud  rímsky  po  otáľaní  a  hádkach 

mocných v Capitole si žiadal radšej jediného vodcu a niektorí 

kričali  i  jeho  meno.  Žiadali  aby  tam  zhromaždení  vojaci 

prisahali  na  jeho  meno.  Claudius  to  využil  a  každému  z 

vojakov sľúbil 15 000 sesterciov a sľubom peňažnej odmeny si 

zaručil vernosť vojakov, ako prvý z cisárov. Po upevnení moci, 

nič nepokladal za dôležitejšie ako vymazať z pamäti ľudu tieto 

dva  pokorujúce  dni  svojho  života.  Slávnostne  vyhlásil,  že 

všetky činy a výroky z tých dvoch dní jeho strachu i nádeje, sú 

odpustené  a  zabudnuté  na  večné  časy  (dal  popraviť  len  

niekoľko sprisahancov čo požadovali i jeho smrť).

Dnešný terorizmus ale bohužiaľ nemá jednotlivé motívy 

tak  vyhranené  ako  v  minulosti,  zjednodušene  je  možné 
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konštatovať, že v súčasnom terorizme uvedené motívy splynuli 

čím sa zásadne skomplikovali aj možné obranné mechanizmy. 

Často došlo k spolupráci či splynutiu komerčnej zločinnosti a 

politického terorizmu. Ten kľúčový dôvod je hlavne v potrebe 

získavania  stále  drahších  a  zložitejších  systémov  pre 

vyzbrojovanie a ochranu nakoľko obrana proti terorizmu prešla 

z kompetencie polície do kompetencie armád. Živým obrazom 

toho  je  tzv.  Islamský  štát,  ktorý  vlastní  tanky  a  iné 

mechanizované  prostriedky,  rakety  a  samozrejme  pestrý 

arzenál osobných zbraní. 

V  čom  je  terorizmus  rovnaký  ako  kedykoľvek  v 

minulosti,  je  násilná  snaha  o  prevzatie  moci  a  nastolenie 

nových systémových vzťahov v štruktúrach vládnutia a iný je 

len  v  tom  čo  charakterizuje  dobu  v  ktorej  žijeme,  tj.  pre 

globalizáciu  typickými  znakmi.  Jednoduchým  prepojením  a 

koordináciou  teroristických  zložiek  (globálna  stratégia), 

jednoduchým  mechanizmom  oslovovania  prívržencov  a 

sympatizantov  týchto  hnutí  (globálna  propaganda) a 

samozrejme  jednoduchším  zaisťovaním  materiálnych  a 

finančných  zdrojov  (teda  ekonomickými  výhodami  

zneužívanými  kapitálom,  tj.  rýchly  presun  investícií,  ťažšia  

identifikovateľnosť  finančných i  materiálnych transakcií  v  ich  

všeobecne obrovskom teritoriálnom pohybe, vysoká rýchlosť a  
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z toho vyplývajúca efektivita „návratnosti“). Nemôžeme sa teda 

diviť,  že nastala doba,  kedy sa môžu udiať  doslova dejinné 

zmeny  v  nezvykle  rýchlom  čase  a  s  neobyčajne  veľkou 

teritoriálnou  účinnosťou.  To  neroztáča  iba  kapitálovú, 

investičnú a zbrojnú špirálu  (kto  sa ešte  pred 20 rokmi  bál  

Kórejskej  ľudovej  republiky,  Indie či  Brazílie?),  ale  naopak i  

sociálny, morálny a znalostný úpadok (možno je pre niektorých  

prekvapujúci mnou uvádzaný znalostný úpadok, ale zvážme  

fakty:  v  priemysle  čoraz  viac  ľudskú  prácu  nahrádzajú  

automaty a roboty, administratívne činnosti často autonómne  

vykonávajú  globálne  spriahnuté  počítače,  školy  sa  

nezameriavajú na tvorbu znalostí, len na interpretáciu dát vždy  

dostupných,  už  deti  pred  30  rokmi  namiesto  jednoduchej  

znalosti  už  v  staroveku  známych  úkonov  sa  dovolávali  

používania  kalkulátorov  a  elektronických  počítadiel,  ešte  v  

čase mojich štúdií  každý inžinier  technického odboru musel  

ovládať  napríklad  riešenie  diferenciálnych  rovníc  a  mne  sa  

pred časom stalo, že pani univerzitná profesorka hľadiac mi  

ponad plecia nedokázala spoznať fakt, že sedím nad sústavou  

diferenciálnych rovníc a užasol som pri jej  otázke, že čo za  

kliky háky mám na tom papieri?). 

Frustrácia  veľkej  časti  spoločnosti,  neschopnosť 

komparácie  znalostí,  mediálny  tlak  obrazu  spoločnosti  s 
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neustálym štatistickým rastom, môže byť budúcim podnetom 

nie už k revolúciám so sociálnym podtextom, ale teroristickým 

výčinom jednej skupiny ľudí voči iným ľuďom (terorizmom je i  

útok armád na iných len preto, že sú iný).         
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Slová bez obsahu neustále vôkol 
nás

Winston Leonard Spencer Churchill, politik a spisovateľ známy najmä  
ako vojnový premiér Veľkej Británie:
„Pravda je nezvratná, v panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti 
sa jej vysmiať a v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva. 
Počas vojny je pravda tak drahocenná, že ju musí doprevádzať 
telesná stráž lží.“

Napriek  tomu,  že  máme 

oproti  iným  cicavcom  a 

predovšetkým  primátom 

zrejme  vyvinutejšie  rečové 

centrum  mozgu  a  veľmi 

citlivé hlasivky  umožňujúce 

potrebnú variabilitu zvukov, 

tak naše slová často vyjadrujú iný obsah ako naše činy. Pre 

každé sociálne  spoločenstvo  nech ho nazývame akokoľvek, 

kmeň,  tlupa,  stádo,  svorka  je  vrcholne  dôležitý  pre  prežitie 
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komunikačný systém umožňujúci v živote využívať kolektívny 

princíp  (nebyť  tohto  princípu,  zrejme by  vyhynulo  obrovské  

množstvo  druhov  v  súťaži  s  inými  fyzicky  silnejšími,  

rýchlejšími, obratnejšími a väčšími druhmi tvorstva). Človek sa 

evolučne  dopracoval  k  zatiaľ  najefektívnejšiemu  systému 

rozvoja vlastného druhu, zhodnocujúcemu svoju skúsenosť a 

na  základe  toho  vytvárajúcemu  nové  stratégie,  postupy  a 

nástroje  svojho  prežitia.  Našim  hlavným  komunikačným 

nástrojom  je  slovo popisujúce  či  vyjadrujúce  vo  vetách 

zhodnotenie  videného,  počutého  a  pocíteného,  teda  inak 

povedané sú to spracované dáta našich vonkajších receptorov 

v podobe obecne v komunite dobre zrozumiteľných spojení. 

Ďalším štádiom v stúpaní na evolučnom rebríčku druhov bolo 

zaiste  písmo,  teda  nástroj  v  prvej  etape  umožňujúci 

uchovávanie minulých skúseností a v druhej etape poskytujúci 

záznam nových kombinácií znalostí, teda vytváranie hypotéz, 

teórií,  stratégií,  postupov.  Keby  som  chcel  zjednodušene 

vyjadriť predchádzajúci text, tak slová a z nich zostavené vety 

majú  obsah.  Každému  je  snáď  jasné,  že  hoc  sme  zrejme 

evolučným vrcholom mentálnych schopností tvorstva na Zemi, 

naše schopnosti a zručnosti nie sú u každého jedinca rovnaké, 

preto aj výsledky našej činnosti, hoc používame rovnakých či 

podobných  slov,  nie  sú  rovnaké.  Len  ako  príklad  akejsi 
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profesnej  obmedzenosti  uvediem svoju  nedávnu  skúsenosť. 

Na  súde  pri  prejednávaní  sporu  ťahajúcemu  sa  už  mnoho 

rokov,  žalovaný  protestoval  proti  formulácii,  ktorú  som 

predniesol.  Predseda  senátu  súdu  preto  prečítal  zápis  z 

ktorého jasne vyplynulo, že obsah mnou prezentovaný a ten 

citovaný sú vlastne rovnaké, len sú vyjadrené inými slovami. 

Toto je charakteristickým prejavom našej ľudskej  tvorivosti  a 

dovoľte mi to uviesť asi najtypickejším príkladom rozdielnosti 

„ducha“  aj  medzi  nami.  Jedným  z  najznámejších  umelcov 

nášho sveta je Wiliam Shakespeare, jeho dramatické diela sú 

snáď po Biblii najznámejšími, ale koľkí z nás by tak „chronicky“ 

známe pocity ako láska či nenávisť vyjadrili slovami Rómea, 

Hamleta či kráľa Richarda? 

Umelecky  je  postup  vytvárania  obrazu  kvetnatejším, 

drsnejším či  iným od predchádzajúcich autorov,  prijateľný či 

dokonca  žiadaný.  Pre  umelecké  dielo  akejkoľvek  kategórie, 

totiž  nie  je  imperatívom  totožnosť  chápania  diela  autora  a 

čitateľa či diváka. Je to umelecké stvárnenie pocitov a obrazov 

spracovaných  špecificky  bez  ambície  vnútiť  takýto  pohľad 

divákovi či čitateľovi. Takýto postup je ale cudzí vede a mal by 

byť cudzí aj politike. 

Napriek  tomu,  že  moje  formálne  vzdelanie  v  oblasti 

exaktných vied je vysoké, tak snáď za vedu vied považujem 
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podobne  ako  starovekí  myslitelia  FILOSOFIU  (zámerne 

uvádzam tento tvar tohto slova). Ona totiž má zovšeobecňovať 

poznanie  iných  vedných  disciplín  začínajúc  určite  fyzikou  a 

končiac trebárs sociológiou. Preto podobne ako exaktné vedy 

typu  fyziky  a  matematiky  musia  mať  kvôli  zrozumiteľnosti 

slovník,  ktorý  bude  jednoznačný.  Ak  si  spomenieme  na 

históriu, pre nás Európanov najviac formujúcu našu civilizačnú 

cestu až k dnešku, tak jej korene hľadáme v helénskej kultúre 

a  jej  politickému  odkazu.  Pokiaľ  sme  pozornými  čitateľmi 

histórie  a  samozrejme  i  umenia,  tak  určite  nájdeme  veľmi 

tesnú väzbu filozofie a politiky. Tejto tradícii sme neboli vždy 

verný,  ale  dnes  sa  k  nej  vehementne  hlásime,  pokiaľ  tak 

môžem usudzovať z rôznych vyhlásení  (Európsky parlament,  

Európska  rada,  vlády  európskych  krajín  aj  individuálny  

zástupcovia rôznych politických smerov). 

Ak  by  to  tak  malo  byť,  potom  je  treba  ctiť  aj 

jednoznačnosť slovníka, ktorý v politike používame, podobne 

ako  ho  spravidla  používa  filozofia,  zobecnejúc  poznanie 

exaktných vied. Nie je totiž pravdou, že miesto týchto vied je 

len v poznávacích a technických nástrojoch meniacich fyzickú 

a duševnú námahu človeka. Dnešok je toho úplne precíznym 

príkladom,  keď  máme  nástroje  pre  zvyšovanie  múdrosti  aj 

skrze  väčšej  časovej  dispozície  na  štúdium  i  meditáciu  a 
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napriek  neobvykle  veľkému  množstvu  času  strávenému  na 

informačných  a  komunikačných  prostriedkoch,  tak  rozsah 

populácie zasiahnutej tzv. „počítačovou demenciou“ je rok čo 

rok  alarmujúcejší.  Školy  v  nezmyselnej  predstave  nositeľa 

znalostí  miesto  selekcie  a  rozumného  výberu  kľúčových 

znalostí  a  zručností  pre  iniciatívnu  prípravu  samo  štúdiom 

žiakov  a  študentov,  zvyšujú  len  objem  encyklopedických 

informácií. Možno nás čaká opäť temná epizóda histórie, resp. 

pre nás budúcnosti.  Ani  to nie je v pestrej,  a pritom krátkej 

histórii ľudstva novinkou. Nie raz v minulosti sme pátrali po tzv. 

archaických znalostiach, ktoré sme pre svoju zlobu, zištnosť a 

moci chtivosť chceli odsúdiť do nenávratna. Koľkokrát sme sa 

v poznaní vracali i o tisíce rokov späť! Je to v poriadku, pokiaľ 

sme si sami dali pomenovanie HOMO SAPIENS?

Ale  aby  som  sa  vrátil  k  slovám  používaným  ako 

komunikačného  prostriedku  v  sociálnom  spoločenstve 

odkázanom na  spoluprácu.  Vlkovi  vo  svorke  stačí  pomerne 

malý „sortiment“ komunikačných prostriedkov (do reči človeka 

preložené  -  verbálnych  i  neverbálnych) na  udržanie  si 

schopnosti  prežiť  i  v  klimaticky  najtvrdších  podmienkach. 

Predpokladom vysokej úspešnosti kolektívnej činnosti, nie len 

vo  vlčej  svorke  je  jednoznačnosť.  Dôvod  prečo  je  táto 

vlastnosť  v  komunikácii  „jednoznačne“  prioritná,  je  nutnosť 
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jednoznačnej  reakcie  na  vyslaný  podnet.  Čím  menšia  je 

schopnosť  jednoznačnej  identifikácie  vzájomnej  komunikácie 

vo svorke, alebo aj v našom ľudskom spoločenstve, tým nižšia 

je úspešnosť činnosti ktorú spolu vykonávame. Pokiaľ je to u 

vlka  lov  zaisťujúci  prežitie,  tak  každý  zmarený  pokus  je 

ohrozením  tohto  prežitia.  Degradácia  tejto  vlčej  schopnosti, 

môže  veľmi  rýchlo,  len  skrze  niekoľkých  generácií  viesť  k 

vyhynutiu  druhu.  U  nás  ľudí  to  samozrejme  nie  je  tak 

extrémne,  ale  dnes  vzhľadom  ku  globálnosti  fungovania 

ľudského spoločenstva to môže viesť ku fatálnym dôsledkom 

skrze mnoho generácií a aj keby sme „nevymreli po meči“, tak 

môžeme vymrieť „po praslici“ 

Paul Johnson vo svojej knižke, „Nepriatelia spoločnosti“ 

píše  v  ôsmej  kapitole:  „Jeden  z  hlavných  útokov  na  našu 

civilizáciu  spočíva  v  podkopávaní  lingvistickej  pravdy.  …. 

Jazyk  je  uhoľným  kameňom  našej  kultúry,  skutočnou 

infraštruktúrou  civilizácie.  Slová  sú  tak  príležitosťou  i 

prostriedkom k rastu, čo je prejavom nikdy nekončiacej snahy 

mysle usporiadať samu seba.“

„V  jazyku  sa  zrkadlí  sila  či  húževnatosť  samotného 

ľudstva,  súčasne  ale  jazyk  odráža  všetky  slabosti  ľudského 

charakteru. So slovami je možné kupčiť a nezodpovedne hýriť, 

kompromitovať ich spôsobom použitia, nesprávnou voľbou či 
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úmyslom, nesprávne či zradne ich interpretovať, oslabovať či 

zveličovať  ich  význam,  alebo  obracať  naruby.“  Svojho  času 

Thomas  Hobbesxxxiii poznamenal,  že  slovám  sa  rýchlo 

prepožičiavajú  vlastnosti,  ktoré  sami  osebe  nemajú,  „pre 

múdrych  ľudí  sú  slová  žetónmi,  s  ktorými  len  počítajú,  pre 

hlupákov sú ale slová peniazmi“.  John Ruskinxxxiv vo svojom 

dielku  O  kráľových  pokladniciach  píše,  „obklopujú  nás 

maskované  slová,  ktorým  nikto  nerozumie  ale  všetci  ich 

používajú  a  väčšina  ľudí  bude  tiež  bojovať,  žiť  či  dokonca 

umierať za to, že si pod nimi predstavujú to či ono z vecí im 

drahých“.  Ako  tvrdí  Mark  Johnsonxxxv,  „práve  demaskovanie 

slov  je  pre  civilizáciu  najdôležitejším a  nekončiacim bojom“. 

Uveďme si niekoľko demonštratívnych príkladov prevzatých z 

dnes používaného medzinárodného jazyka obchodu, turizmu, 

technológií,  vedy,  politiky  apod.  teda  angličtiny.  Jej  celková 

slovná  zásoba  má  viac  ako  700  000  slov,  ale  väčšina  jej 

užívateľov  však vystačí  s  kapacitou  asi  600 slov  (americká 

spoločnosť  Bell  Telephone  Laboratory na  základe  svojho 

prieskumu zistila,  že  75% všetkej  komunikácie  prebieha  za  

pomoci  asi  stovky  najbežnejších  slov),  na  tom  je  možné 

dokumentovať  duchovnú  chudobu  a  zraniteľnosť  našej 

súčasnej civilizácie. 

Pôvodným  účelom  maskovania  slov  bolo  zmiernenie 
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bolesti, napríklad pri úmrtí kedy všetci hovoria o odchode aby 

nepripomínali  pozostalým  trvalosť  a  nemennosť  stavu  bez 

umretého. Toto lingvistické balansovanie je len iluzórnym a v 

podstate  pokryteckým  navodením  momentálnej  otupenosti 

citu, ktorý falšuje skutočný význam slova. Sémantika jazyka (z 

gréckeho slova simantikos –významotvorný) je teda zámerne 

deformovaná  a  mnohí  tvrdia,  že  podobne  ako  v  Amerike, 

nezávisle od toho ako sa cítite, usmievajte sa, aj v komunikácii 

sú  eufemizmy  akýmsi  obranným  valom  proti  „krutosti“ 

historicky  užívaných  výrazov.  Uveďme si  niekoľko  príkladov 

politických eufemizmov zmierňujúcich skutkový stav.

Americký prezident  J. F. Kennedyxxxvi, keď sa rozhodol 

riešiť  tajné  umiestňovanie  sovietskych rakiet  na Kubánskom 

území  v  roku  1962  oznámil  miesto  námornej  blokády  tohto 

karibského  ostrova,  že  USA zavedú  voči  Kube  „karanténu“. 

Winston  Churchill v  roku  1940  zámerne  zmenil  označenie 

„dobrovoľníci  lokálnej  obrany“  na  slovné  spojenie  „členovia 

domobrany“ a v memorande z roku 1943 napísal: „Dúfam, že 

nedôjde  k  zavedeniu  termínu  Komunálne  stravovacie 

stredisko, lebo je to ohavný výraz ktorý zaváňa komunizmom a 

spomienkou  na  staré  chudobince.  Navrhujem názov  britská 

reštaurácia,  lebo  každý  spojuje  slovo  reštaurácia  s  dobrým 

jedlom. Keď už ľudia nemôžu mať nič iné tak nech majú aspoň 
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ten  názov“.  Tento  Churchilovxxxvii návrh  bol  schválený,  ale  v 

skutočnosti  vyvolal  opačný  efekt  akéhosi  ekvivalentu 

nechutného jedla podávaného v odpudivom prostredí a to len 

preto, že sám Churchill mal emocionálnu triašku zo všetkého 

čo  mu  pripomínalo  slovo  komunizmus.  Teda  nebolo  to  nič 

objektívneho,  naopak bol  to osobný a veľmi osobitý  spôsob 

ako negatívne vstúpiť do utvárania verejnej mienky, a tomuto 

pokušeniu  mnohí  vplyvní  politici  nevedia  odolať  a  tvoria 

nezmyselné eufemizmy. Bohužiaľ je zrejme pravdou, že ľudia 

sú schopný si zvyknúť na akýkoľvek eufemizmus a tým to aj 

brať na ľahkú váhu a táto tendencia je vlastne neobmedzená 

či  nekonečná.  Na  Slovensku  sme  stáročia  používali  pre 

označenie istej etnickej a kultúrnej komunity označenie cigáni. 

Po roku 1990 mali mnohí pocit, že toto označenie je hanlivé a 

začali používať označenie prevzaté z ich jazyka, teda romovia, 

a  to  aj  napriek  tomu,  že  ľudia  z  tejto  komunity  sa  naďalej 

medzi sebou označujú mimo romčiny ako cigáni. Pretože ale 

naďalej  pretrvávala  relatívne  vysoká  miera  ich  kriminality 

evidentne  spojenej  s  ich  sociálnym  postavením  čiastočne 

ovplyvneným aj tradíciou a tiež nechuťou časti spoločnosti sa 

zaoberať potrebou zmeny prístupu k nim, tak niekto z politikov 

„vymyslel“ pomenovanie, ktoré mu pripadalo nehanlivé – teda 

začalo  sa  používať  „sociálne  neprispôsobivý  občania“. 
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Význam takejto zmeny je podobný ako v prípade zdravotných 

komplikácií spojených s činnosťou srdca. V minulosti sa ľudia 

obávali infarktu a dnes sa rovnako intenzívne obávajú srdcovej 

príhody, alebo bolesti v krku v minulosti a dnes laryngitídy či v 

minulosti  pakostnice  a  dnes  revmatoidnej  artritídy.  Z 

„mladistvého kriminálnika“ sa stal  „mladistvý delikvent“ alebo 

„mladistvý previnilec“, ale stále je to o jedinom, teda závažnom 

porušení  zákona  a  dlho  užívaných  konvencií  a  pravidiel 

spolužitia mladým človekom. 

Táto  účelová,  ale  neúčinná  lingvistika  nie  len 

poškodzuje  jazyk  nezmyselným rozširovaním slovníka  (lebo 

jeden  eufemizmus  časom  nahradzuje  iný  eufemizmus), ale 

predovšetkým nemení reálny stav či situáciu z ktorej konanie 

ľudí vyplýva. Z Ameriky sa aj k nám dostala po roku 1990 ich 

slovesná  ekvilibristika,  lebo  chudobní  ľudia  ani  v  tejto 

„modernej“  dobe  nevymizli  zo  spoločnosti  ale  dostali  nové 

pomenovanie,  dnes  sú  to  ľudia  odkázaný  na  pomoc  alebo 

neplnoprávny.  Posledne  menovaný  výraz,  ale  vyvolával 

logickú  nevôľu  a  preto  bol  nahradený  slovným  obratom 

„znevýhodnení“,  ktorý  je  rovnako  sporný,  lebo  je  prácou 

politikov vytvárať prostredie pre všetkých rovnako prístupné, 

teda  zjednodušene  povedané  rovnoprávne.  Rovnakým 

procesom prechádza i medzinárodná politika často iniciovaná 
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medzinárodnými  organizáciami  typu  OSN  (Organizácia 

spojených  národov) v  ktorých  sa  jedná  o  kolektívnych 

(národných)  vzťahoch.  Chudobné krajiny či  lepšie  chudobné 

národy  postupne  pričleňované  k  tejto  organizácii  najmä  v 

šesťdesiatych  a  sedemdesiatych  rokoch  minulého  storočia, 

protestovali proti takémuto označeniu, lebo predpokladali,  že 

po odstránení  koloniálneho jarma a spravidla  s  významným 

nerastným bohatstvom, nebude ich akcelerácii k inému statusu 

nič brániť  (zásadne sa mýlili a často aj z vlastnej viny). Začal 

sa používať pojem „zaostalé krajiny“, ale to u nich evokovalo 

pocity, že si onen stav zapríčinili sami (napriek tomu, že tomu 

tak  v  mnohých  prípadoch  bolo),  niektorí  prišli  s  návrhom 

označenia  „málo  rozvinutý  (underdreveloped)“.  Toto  slovné 

spojenie sa ale relatívne skoro opäť diskreditovalo a začalo sa 

používať  slovo  „rozvojové“,  čo  ale  je  sporné  takpovediac  z 

druhej strany, lebo toto slovné spojenie evokuje pocity, že iné 

krajiny  sa  nerozvíjajú  a  stagnujú.  Neujalo  sa  ani  spojenie 

nazývajúce  chudobné  krajiny  ako  novo  vzniknuté  či  novo 

vznikajúce  a  z  iniciatívy  najmä  Indie  sa  zrodilo  označenie 

takýchto  krajín,  najprv  ako  neutrálnych  a  potom  ako 

nezúčastnených,  čo  z  významu týchto  slov  nebola  a  nie  je 

pravda  (krajiny  sú  členmi  OSN  a  preto  nemôžu  byť  

nezúčastnené a  na príklade opakovaných konfliktov  Indie  a  
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Pakistanu  už  vôbec  nie  neutrálne).  Ešte  si  dovolím  jeden 

príklad pokrytectva tak typický pre USA a týka sa jej občanov 

inej  farby pokožky a nazývajú sa tzv.  „únikové slová“,  ktoré 

majú  údajne  za  úlohu  nedopustiť  sa  urážky  či  zabrániť 

obvineniu  zo  zaujatosti  (napriek  tomu  len  zastierajú  reálne  

fakty podobne ako obchádzanie verbálneho popisu chudoby,  

kriminality  či  zlého  úmyslu).  Aj  slovo  „nigger“  bolo  kedysi 

zastieracím únikovým slovom, ale získalo hanlivý „podtón“ a 

používalo  sa  ako hanlivé s úmyslom citovo zraniť  nejakého 

černocha.  Dnes  ho  často  používajú  černošský  aktivisti  na 

vyjadrenie svojej rasovej hrdosti pri komunikácii medzi sebou 

(ako u nás cigáni), výraz Negro je dnes tiež urážlivý a preto sa 

vymýšľa s nebývalou mierou netvorivej tvorivosti pre verbálne 

vyjadrenie  prijateľnosti  často  mätúcou  realitu.  Napríklad 

vyjadrenie  o  Afro-Američanovi  len  pre  takmer  čiernu  farbu 

pokožky  nemusí  byť  pravdivé,  lebo  nie  všetky  Africké 

spoločenstvá  sú  také,  ale  aj  preto  že  podobné  sfarbenie 

pokožky majú aj príslušníci „etnických skupín“ či „národov“ zo 

Západnej Indie. Podobne ľudia narodení vo Východnej Indii sú 

označovaný  ako aziati. Ako adjektíva ku slovu Ázia sa začalo 

od roku 1563 používať slovo Asian (Ázijský), v roku 1631 slovo 

Asiatic (aziatský), pričom obe pochádzali z gréčtiny Asianos, 

Asiatikos a prípona atikos vyjadruje príslušnosť k druhu, rodu 
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či  rase,  podobne  ako  automatic (automatický), Adriatic 

(adriatický) či chromatic (chromatický) apod. 

Politika je plná takýchto únikových slov, lebo jej  dnes 

najprenikavejšou vlastnosťou je získať voliča bez toho aby sa 

dozvedel  pravý  stav  vecí,  teda pravdu popisujúcu stav  vecí 

verejných v ich „úplnej nahote“. Jeden dnes už neznámy filológ 

to  definoval  tak,  že  v  reklame,  ekonómii  či  školstve  sa 

vyhýbavé slová používajú často na nekritické zveličovanie, ale 

v prípade hromadného ničenia a zabíjania naopak slúžia na 

zmiernenie  či  minimalizáciu.  V  prípade  vojen  sa  používa 

únikových slov na zastieranie skutočnosti a používa sa slovo 

„obrana“  alebo  „nutná  obrana“.  Alebo  bombardovanie  či 

raketový útok je prezentovaný ako „zastrašovací prostriedok“ a 

zbrane sú  „hardware“  pričom ľudia  sa  menia  na „software“. 

Masové  bombardovanie  v  tyle  sa  charakterizuje  ako 

„oslabenie  odporu“  a  najvražednejšie  zbrane  sa  popisujú 

slovíčkom „sophisticated“ (sofistikované = vyspelé). Politici sa 

uchyľujú aj k takým slovným artistickým činom ako je napríklad 

použitie  anglických  výrazov  „defoliate“  vyjadrujúce  zničenie 

chemickým  postrekom  či  zápalnými  látkami  typu  bieleho 

fosforu, alebo „overkill“ – zničenie nepriateľa silou mnohokrát 

prevyšujúcou  potrebu  na  víťazstvo,  „failsafe“  –  poistenie  sa 

proti  zlyhaniu.  Vraždenie  nevinných  majú  na  svedomí  tzv. 
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prepadové  oddiely  bojovníkov  za  slobodu,  alebo  opozičné 

skupiny. Teda nemožno to vyjadriť už neraz ľudstvom zažitým, 

že V POLITIKE rovnako ako vo vojne SA PRAVDA STÁVA 

PRVOU OBEŤOU.

Dnes  existuje  aj  mimo  somosémantických,  teda 

únikových  slov  v  politike  aj  veľká  skupina  „politických“  slov 

ktoré sú používané z vyslovene nízkych osobných pohnútok. 

Spravidla  sa  jedná  o  výrazy,  ktoré  mali  kedysi  úplne  iný 

význam.  Napríklad  slovo  rasa  či  rasista.  Dnes  tento  výraz 

vyjadruje  neznášanlivosť,  zaujatosť,  diskrimináciu.  Takýmto 

slovom je i DEMOKRACIA pre ktoré neexistuje akási definícia, 

ale všetci sa bránia tomu aby nejaká vôbec vznikla a tak sme 

mali  a máme socialistickú demokraciu, sociálnu demokraciu, 

sociálneho  demokrata,  ľudovú  demokraciu,  demokratický 

centralizmus,  demokraciu  slobodného  sveta,  západnú 

demokraciu, americkú demokraciu, demokratickú republiku či 

ľudovo  demokratickú  republiku  apod.  Podobne  je  to  i  s 

nekonečne často používaným slovom „sloboda“ a „slobodný“, 

keď máme napríklad slobodného demokrata, rádio Slobodná 

Európa,  stranu  slobodných,  slobodné  podnikanie  atď.  a 

rovnako  je  to  i  s  jeho  ekvivalentom z  angličtiny,  tj.  slovom 

„liberál“ a „liberálny“, alebo „umiernený“ (anglicky „moderate“), 

ktoré  sa  používa  v  spojení  so  stredovými  politickými 
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formáciami,  prípadne  „extrémny“  či  extrémistický.  Ani 

intelektuáli či formálne vzdelaní ľudia nenarábajú slovom tak 

aby  pravdivo  zobrazovali  realitu  svojho  videnia  sveta  čím 

vlastne  jazyk  ako  identifikačný  komunikačný  prostriedok 

znehodnocujú. Tak napríklad používajú slovo „dilema“ miesto 

jednoznačného  „voľba“,  slovné  spojenie  „nie  som  si  istý“ 

nahradzujú  neurčitým  a  zahrňujúcim  aj  iných  „diskutabilný“, 

slovo povaha nahradzujú slovom mentalita, pravdivý je v ich 

podaní  autentický,  slabý  je  zraniteľný,  dvojznačný  je 

ambivalentný  z  ľútosti  sa  stáva  nostalgia,  z  faktu  sa  stáva 

fenomén,  z  vážneho  sa  stáva  chronický  z  rozdielneho 

diferencovaný  zo  spravodlivého  oprávnený  apod.  Inak 

povedané  zvykli  sme  si  na  to,  že  verbálnym  prejavom 

nepopisujeme  fakty,  ale  chceme  ohromiť,  prekvapiť  či 

imponovať menej „vzdelaným“ ľuďom. 

K  tomuto  sa  viaže  jedna  moja  spomienka  na  dvoch 

profesorov  na  univerzite.  V  prvom  ročníku  sme  mali  v 

predmete  „Náuka  o  materiáloch“  pohodového,  ale  prísne 

spravodlivého  profesora  Ponca,  ktorý  prednášky  viedol  ako 

Česi hovoria „z  patra“, bez písanej prípravy ale s obrovskou 

praktickou  skúsenosťou  zdieľanou  tak  ako  ju  nadobudol  on 

sám, teda prístupnou a postupnou znalosťou. V niektorom z 

vyšších  ročníkov  sme  mali  nadväzujúci  predmet,  ktorý  sa 
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vtedy nazýval „Fyzika kovov“ a prednášal ho profesor Puškár. 

Bol  to  vskutku  pracovitý,  ale  príliš  upätý  človek,  navonok 

väčšinou  vystupujúci  značne  neprístupne,  ale  čisto 

akademický  typ.  Väčšina  študentov  mu  nerozumela,  lebo 

prednášal  ako  na  vedeckej  konferencii,  používal  špecifické 

výrazy  primerané  vedeckej  komunite  odboru,  ale  neznámej 

väčšine  študentov.  Navyše ku  skúšaniu pristupoval  v  duchu 

vtedy  tradovanej  konvencie  niektorých  vysokoškolských 

učiteľov,  že  na jednotku vie  iba  boh,  na dvojku  skúšajúci  a 

najlepší študenti na trojku (v tom čase bola klasifikácia len troj-

stavová,  výborný,  veľmi  dobrý  a  dobrý).  Keď  som  napísal 

písomku ku skúške a prešiel som do ďalšieho kola, na ústnu 

skúšku, pán profesor ma skúšal dostatočne dlho a nemal som 

ani  prázdne  miesto  v  odpovedi  ani  negatívnu  odpoveď,  či 

evidentnú neznalosť  a  po  asi  40  minútach mi  pán profesor 

navrhoval dvojku, čo v jeho metrike bolo skutočne veľmi dobre. 

Keďže som sa nechcel  sporiť  s tak autoritatívnym učiteľom, 

súhlasil  som.  Pán  profesor  otvoril  index  aby  mi  zapísal 

známku,  ale  zarazil  sa,  lebo  v  tom  ročníku  som  tam  mal 

zapísané samé jednotky, ešte sa ma opýtal či je to fakt či videl 

dobre,  zrejme sa  v  ňom pohlo  svedomie,  ale  pre  istotu  sa 

chcel opätovne presvedčiť či to môže byť pravda a položil ešte 

ďalšiu otázku a až po jej  zodpovedaní mi bez slova zapísal 
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jednotku. 

Často takí čo sa vyjadrujú formálne učene ani netúžia aby boli 

pochopení, len chcú ukazovať svoju nadradenosť či schopnosť 

nedostižnú iným.
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Pseudo demokracia a pseudo 
sloboda

Český  spisovateľ a  humanista  Karel Čapek nám zanechal  nasledovný  
odkaz:
„Fráza  zotiera  rozdiel  medzi  pravdou  a  nepravdou.  Keby  nebolo 
fráz, nebolo by demagógie, nebolo by také ľahké robiť politiku . Je 
lepšie keď hlúpy počúvajú, ako keď prikazujú.“

K napísaniu tejto kapitolky 

ma  primäli  stále  sa 

opakujúce  príspevky  a 

komentáre  plné  slov  ako 

demokracia,  sloboda, 

ľudské  práva  či  práva 

obecne.  Takmer  všetky 

civilizačné  filozofie  a  predovšetkým tie  náboženské,  hlásajú 

všetky ľudskoprávne hodnoty,  dôležitosť vzťahov v ľudských 

komunitách  (rodiny,  kmeňa,  občiny,  obce,  štátu) z  čoho 
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vyplýva  súdržnosť  nazývaná  bratstvom  (vo  východných 

náboženstvách  rozšírené  na  globálne  chápanie  pozemskej  

fauny a flóry) a snáď logicky v modernom ponímaní humanity 

je to túžba po rovnosti  (tu už náboženské dogmy nie sú ani  

rovnostárske ani demokratické, nakoľko kategorizujú ľudí na  

„vyvolených“  a  tých  druhých  čo  je  v  militantnej  podobe  v  

židovsko,  kresťansko,  moslimskej  tradícii  „vyvolených  a  

barbarských“  spoločenstiev  a  snaha  najmä  posledne  

menovaných  o  „obrátenie“  všetkých  k  svojej  „pravej“  viere). 

Moderné spoločenstvo prevzalo staroveké praktiky vládcov a 

pravidlá nimi diktované, pre použitie predovšetkým na riešenie 

„ekonomických“  sporov,  teda PRÁVO.  Tieto  pravidlá  vtedy i 

dnes  majú  zabrániť  všeobecnému  chaosu,  teda 

nepredvídateľnosti a neopakovateľnosti ľudského konania (nie 

je to ľudský výmysel, je to v prírode odpozorovaný jav istých  

pravidiel, ktoré sa opakujú a sú predvídateľné, čo je vlastne  

základ  schopnosti  pestovať  plodiny  a  chovať  hospodárske  

zvieratá,  čo  dalo  ľuďom  možnosť  ukončiť  v  prírode  bežnú  

migráciu za pastvou či lovom). 

Samozrejme  dnešné  všeobecné  chápanie  práva  je 

podstatne bližšie prírodnému systému pravidiel, lebo sa snaží 

vnímať existenciu sociálneho spoločenstva / komunity, teda nie 

len  ekonomických  ale  i  existenčných  /  sociálnych  pravidiel. 
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Keďže  sa  sociálne  spoločenstvo  doposiaľ  vždy 

hierarchizovalo,  vytváralo  prostredníctvom  filozofických, 

náboženských a ekonomických vzťahov privilegované, menej 

privilegované a neprivilegované skupiny ľudí,  tak i  právo sa 

diverzifikovalo,  pretože  právo  vždy  vytvárala  privilegovaná 

skupina (po Marxovi všetci používajú názov trieda, ja to však  

robím nerád pretože to dalo opakovanú nádej vytvorenia tzv.  

beztriednej  spoločnosti,  spoločnosti  bez  konfliktov  riadenú  

čírim  rozumom,  ale  práve  diverzita  rozumových  schopností  

doviedla ľudí k nerovnosti). 

Základy  dnešného  práva  sa  vyvíjali  rovnako  ako  sa 

menilo ľudské spoločenstvo a keď konečne ľudia prišli na to, 

že  ľudovo  povedané  raz  si  hore  a  inokedy  nie,  teda  že  je 

relatívne  ľahké  dostať  sa  z  jednej  skupiny,  povedzme 

privilegovanej  do  tej  neprivilegovanej.  Preto  bol  nutný 

vyvážený prístup k právu a aj preto je vo všetkých vyspelých 

krajinách  systém  všeobecných  ľudských  práv  pilierom  tzv. 

ústavného  práva.  Ale  nie  Veľká  Francúzska  revolúcia 

ovplyvnená  osvietenstvom  bola  prvá  svojim  vyhlásením 

občianskej slobody rovnosti a bratstva, v našom kresťanskom 

vnímaní  ľudskej  spolupatričnosti  je  súborom  takýchto 

ideálnych pravidiel Mojžišom prinesené / zvestované desatoro 

(desatoro tzv. božích prikázaní samozrejme nie je jediným z  
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histórie známym „kódexom“ všeobecných pravidiel v prospech  

zachovania  súdržnosti  ľudskej  komunity  –  ľudského  

spoločenstva). 

Desatoro je jednoznačným, zrozumiteľným a stručným 

právnym  kódexom,  ale  predpokladá  dobrovoľné  a  vedomé 

podriadenie sa a úpravy životných procesov v duchu týchto 

pravidiel. Už i tu opakovane odznelo, že sme rôzny, že sme 

zištný, majetnícky, pôžitkársky, dobrý i menej dobrý a dokonca 

aj  zlý.  Ale  človek je vďaka svojim mentálnym schopnostiam 

kombinačne  výkonný,  hľadajúci  riešení  životných  situácií  vo 

svoj prospech, ale nie vždy postupmi a nástrojmi hodnými idei 

spolupatričnosti  a  spoluúčasti.  Preto  je  pestrosť  takýchto 

ľudských činov obrovská a zákonne do detailov nepopísateľná. 

Viete si predstaviť Zákonník obsahujúci milióny paragrafov a 

pravidiel? Technicky to samozrejme dnes už možné je vďaka 

dátovým úložiskám,  ale  praktická  aplikácia  takého práva,  aj 

keby formálne existoval taký kódex je nepredstaviteľná. Preto 

právne  povedomie  mnohých  ľudí  (dokonca  aj  formálne 

vzdelaných právnikov) je deformované „tvorivou dekadenciou“ 

nezmyselne  hlásaného  pravidla:  „čo  nie  je  zakázané,  je 

povolené“. A tu sa dostávame k jadru problému dneška, teda 

chaosu  vyvolávaného  v  neschopnosti  identifikácie  obsahu 

slov,  teda  úmyselnej  zmene  významu  dávno  známych  slov 
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rôznymi „rádoby“ upresneniami. 

Typickým  príkladom  takéhoto  slova  je  „liberálmi“ 

donekonečna omieľané slovo DEMOKRACIA. Pre pomýlených 

vyznávačov  právnej  demokracie  je  tantrou  už  zmieňovaná 

formulácia možností slobodného človeka, ktorý môže konať vo 

svoj  prospech  čokoľvek  čo  nie  je  zakázané.  Aby  som  bol 

celkom súčasný,  tak  použijem príklad  toho,  ako  sa  niektorí 

stávajú takto legálne bohatší a bohatší a bohatší. Podnikanie 

je nie len prostriedkom realizácie istej špecializácie ľudských 

činností  spojenej  s  obrovským  zvýšením  výkonnosti  a 

účinnosti podnikaním realizovanej činnosti, ale obchodovanie 

výsledkov podnikania je významným prvkom vytvárania zisku. 

Zjednodušený tzv. liberálny postup velí využiť všetky možnosti 

na  maximalizáciu  vedľajších  efektov  podnikania  (mimo 

racionálnej požiadavky trhu po nejakom tovare či službe), teda 

vytvárania  bohatstva  a  skrze  neho  ovládnutia  mocenských 

štruktúr  spoločnosti.  Mnoho  krajín  dnes  zvažuje  ako 

modifikovať svoj právny systém tak aby firmy nevyvážali dane 

vytvorené  podnikaním  v  nejakom  dopredu  známom 

„čitateľnom“ prostredí. Je totiž logické, že dane  (pokiaľ sa v  

administratíve moci nekradne) sú akousi návratkou podniku za 

služby poskytované štátom, teda napríklad ochrana majetku, 

vzdelávanie  zamestnaných  ľudí  a  ich  rodín,  dispozičný  trh 
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krajiny apod. Nastavenie daňovej povinnosti v každej krajine je 

slobodným  rozhodnutím  jej  vlády  zväčša  potvrdené  tzv. 

demokratickým aktom volieb reprezentantov moci  (politikov), 

nastavený tak aby pokryl služby štátu svojim občanom, teda 

tým ktorí  sú tvorcami produktov, a teda aj  tvorcami pridanej 

hodnoty  a  teda  aj  tvorcami  zisku.  Toto  všetko  firmy  a 

korporácie vedia dopredu,  napriek  tomu mnohé vynakladajú 

veľké úsilie aby takúto „návratku“ tým čo tvorili jej profit nedali 

v  duchu  spomínaného  sloganu,  čo  nie  je  zakázané  je 

povolené.  Je  to  v  poriadku?  Právne  v  duchu  dnešného 

vnímania práva iste áno, ale právo malo a snáď aj má morálny 

či  etický  rozmer.  Tak  sa  dostávame  ku  generovanej  a  nie 

teritoriálne, znalosťami či zručnosťami vymedzenej nerovnosti 

a len akoby ďalej pokračujeme v praktikách 17., 18., 19. a 20. 

storočia. Bez otrokov, ale s otrocky vykorisťovanými krajinami. 

Formálne však oproti minulosti, nevládnu bohmi vyvolení, ale 

vládnu  si  sami  ľudia  /  občania,  prostredníctvom  zvolených 

politikov, to aj  napriek tomu že mnohé takéto vydrancované 

krajiny  majú  formálne  demokratický  systém  moci, 

reprezentovaný slobodnými voľbami. 

Sám  mám obrovský  problém  najmä  s  týmto  slovom, 

dnes tak  frekventovaným:  „demokracia“  a  „demokratický“.  V 

rámci našej ľudskej tvorivosti  radi dávame istým slovám tzv. 
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prídomky, prílepky, ďalšie zmysly apod. Pred zhruba tridsiatimi 

rokmi sme tu mali „socialistickú demokraciu“, „vnútrostranícku 

demokraciu“, „demokratické voľby“, ktoré máme aj dnes spolu 

s „liberálnou demokraciou“. Už z takéhoto stručného popisu je 

snáď  čitateľovi  zrejmé,  že  takáto  demokracia  je  výberová, 

alebo  špecifická.  Takže nič  nové  pod  slnkom,  takouto 

demokraciou  boli  niektoré  helénske  „republiky“  rovnako  ako 

Rímska  republika  v  staroveku,  alebo  výberová  demokracia 

voľby panovníka či voľby pápeža v stredoveku, alebo formálna 

demokracia regulovaná selektívnym výberom voličov, voľbami 

reprezentantov  moci  pre  parlament,  napríklad  Viktoriánske 

obdobie vo Veľkej  Británii  či  počiatky  Americkej  demokracie 

(kedy nemohli voliť nemajetní, otroci a ženy).

Civilizačný pokrok a spravidla revolučne vynútené tzv. 

všeobecné slobodné voľby umožnili ďalší významný ale špatný 

počin ľudskej  tvorivosti,  teda voľby manipulované.  Možno si 

poviete,  dnes  prisilné  slovo.  No  neviem.  Spomeňme  na 

socialistickú  minulosť,  voľby  boli  všeobecné  ale  k  voľbám 

neboli pripustené iné ako vybrané politické skupiny v ktorých 

sa združovali občania. Navyše bola definovaná určujúca úloha 

a  riadiace  pozície  v  administratíve  štátu  len  jednej  z  tzv. 

povolených strán. Táto manipulácia bola však deklarovaná a 

do  nárastu  spoločenského  napätia  a  sklamania  po 
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neočakávanom,  novom  vytváraní  nerovnosti  a  hierarchie  v 

spoločnosti aj povedzme najprv trpezlivá a neskôr trpená aj u 

nás v roku 1990 i dotrpená. 

Dnešná tzv. liberálna demokracia samozrejme nemôže 

a  ani  nechce  meniť  základný  kameň formálnej  demokracie, 

teda  všeobecné  voľby.  Aj  dnes  sú  isté  politické  preferencie 

považované  na  základe  konvencie  za  nedemokratické 

vylúčené z  politického zápasu,  čo  je  logickým ekvivalentom 

istej regulácie spoločenského prospechu skrze právo. Aj to je 

dôkaz, že absolútna sloboda neexistuje. Nie je tomu tak preto, 

že sme si to vymysleli, ale preto že to vyplýva z prirodzenej 

existencie  pravidiel  nami  nazývaných  prírodnými,  pre 

informovanejších  spojenými  s  vytváraním  prirodzených 

hierarchií  bytia  riadených  evolučným  výberom.  V  prípade 

ľudskej  spoločnosti  sa  historicky  overujú  akési  vzorce 

spoločenského chovania,  a  preto  je  podobne ako v  prírode 

takýto proces evolučným výberom. 

Dnes ale sme atakovaný zámerným nedemokratickým 

ovplyvňovaním samotnej  demokracie.  Ja  som si  dovolil  túto 

etapu  spoločenského  vývoja  nazvať  marketingovým 

kapitalizmom,  alebo  propagandou  manipulovaný  systém 

spoločenských  vzťahov.  Pri  každých  voľbách  politickej  moci 

doma  i  v  zahraničí  si  kladiem  myslím  oprávnenú  a  stále 
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rovnakú  otázku  ich  demokratickosti.  Sloboda  a  formálno-

právna  rovnosť  prístupu  k  voľbám  sú  nespochybniteľné, 

otázna je  však povedzme „svojprávnosť“  demokracie.  Práve 

propaganda je medzníkom svojprávnosti demokracie. Prečo si 

to  myslím?  Kritickým miestom  slobody  voľby  je  subjektivita 

posúdenia jej prospechu, ako osobného tak i spoločenského. A 

tu je onen kameň úrazu. Určite absolútna väčšina ľudí dokáže 

posúdiť  okamžitý  osobný  prospech,  nie  všetci  zvažujú  aj 

časový  faktor  ponúkaného  prospechu  skrze  politiky  a  ešte 

menej ľudí zvažuje spoločenské efekty politiky. Tu sa prejavuje 

naša samoľúbosť i chamtivosť. Politické strany a ľudia v nich 

rovnako ako kedykoľvek v minulosti túžia po uchopení moci, 

ktorá od veky vekov umožňuje pohodlný a spravidla materiálne 

bohatý život (často je to i motív podnikania, v tejto súvislosti si  

spomínam na študenta, ktorý po jednej z mojich prednášok, sa  

k tomu otvorene priznal a dokonca to bol jeho jediný ani nie  

hlavný  motív  jeho  podnikania).  Podnikateľská  skúsenosť 

manipulatívnej reklamy sa bohužiaľ dostala i do politiky. Už V. 

I.  Leninxxxviii na  stretnutí  boľševikov  v  Prahe  v  roku  1912, 

presadil schválenie uznesenia o vydávaní masového denníka 

a  pri  tom  poznamenal:  „Noviny  sú  zbraňou  proletárskeho 

triedneho  boja,  budú  vychovávať  novú  generáciu 

revolucionárov“.  Predpokladajúc  určitú  mentálnu  úroveň ľudí 
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máme isté etické hranice, konvenčne definované za ktoré sa 

nemá  v  prípade  reklamy  ísť.  Takýmto  etickým  imperatívom 

politiky je minulá skúsenosť, a preto isté ideológie a postupy 

sú z politického boja vylúčené. Ako som uviedol, je to dané 

spoločenskou dohodou. 

Aká  je  však  dnes  pravda  v  politickej  propagande, 

zjednodušene  vyjadrené  podobná  ako  v  produktovej 

propagande, teda v reklame. Reklama už nejaký čas využíva 

všetky  dostupné  poznatky  ľudskej  psychiky  (podprahové 

vnímanie,  zovšeobecnenie  špecifickej  vlastnosti  a  stavu  

produktu  apod.) Tu  sme  rovnako  ako  v  práve,  na  hranici 

interpretácie  možnosti  či  nespochybniteľného  účinku  v 

neprimeraný  prospech  či  poškodenie  suverénov  moci  v 

demokracii,  teda  občana.  To  ale  nie  je  jediný  trestuhodný 

„prešľap“ súčasných praktík formálnej demokracie. Väčšmi ako 

v minulosti sa realizuje korupčný mechanizmus ovplyvňovania 

voliča  vďaka  absolútnej  materializácii  života,  to  nie  sú  len 

nesplniteľné  sľuby  politikov  a  politických  strán,  ale  doslova 

uplácanie voliča darmi a darčekmi.  Politici  a politické strany 

dávajú  v  pomere  ku  svojim  schopnostiam  a  možnostiam 

obrovské  prostriedky  na  kampaň  a  vďaka  skutočne  veľmi 

obmedzenej  veľkosti  svojej  členskej  základne,  zdrojom  ich 

financií sú komerčné úvery či tzv. dary politických nominantov. 
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To ale logicky vyvoláva tlak na ich splácanie a samozrejmú 

požiadavku  donátorov  na  návratnosť  takejto  investície.  V 

politike je ale jediným dispozičným zdrojom rozpočet krajiny, 

kraja,  mesta,  obce,  teda verejné  rozpočty  tvorené  sústavou 

daní  a  odvodov,  ktorých  pôvodný  zmysel  je  v  zabezpečení 

verejných  investícií  a  služieb.  Keď  si  to  vyjadríme  možno 

jednoduchšie a pochopiteľnejšie, potom je to akýsi stredoveký 

desiatok z každej  duše,  každej  záhrady,  stavby a pracovnej 

aktivity.  Je  to  v  podstate  bianko  šek  so  spochybniteľnou 

spoločenskou  návratnosťou,  lebo  nie  je  krytý  schopnosťami 

volených  zástupcov  ľudu,  ale  kupovaním voličských  hlasov. 

Niekto tiež  môže namietať,  že i  to  je  schopnosť!  Na takýto 

argument  je  ale  odpoveď  v  etickej  i  právnickej  rovine,  tzv. 

nekalé  obchodné  praktiky.  Zo  sľubovaných  vlastností 

obchodovaného tovaru – politiky sú spravidla nesplnené či len 

čiastočne  splnené  verejné  investície  a  služby,  ale  bohato 

naplnené vrecká politikov a ich firiem. Dnes sa teda politika  

stala  podnikaním  so  zaručeným  ziskom,  ale  bez  

adekvátnej kvality ponúkaného tovaru, služieb. 

Je asi veľmi nerozumné kupovať si nekvalitný tovar, a to 

najmä  preto,  že  zanedlho  budeme  musieť  investovať  do 

nového  produktu,  keďže  ten  starý  doslúžil.  V  prípade 

obrovského  množstva  dispozičných  zdrojov  by  ale  takýto 
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postup mohol viesť k mechanizmu žartovne popísanému už za 

socialistických čias, „kto ešte nemal nejakú funkciu nech sa 

prihlási“, čím by eventuálne mohla zbohatnúť celá spoločnosť 

s  naplňovaním  opäť  socialistického  hesla,  „kto  nekradne 

okráda svoju rodinu“. Je však otázne či by takéto perpetuum 

mobile naozaj mohlo fungovať? Asi nie, lebo naša existencia je 

postavená  na  princípoch  /  zákonoch  fyziky,  kde  energia  je 

produktívnym  výsledkom premeny  hmoty,  ale  hmota  ako  ju 

poznáme má len obmedzenú energetickú kapacitu a pokiaľ ju 

rozložíme  na  elementárne  zložky,  tak  už  negeneruje 

použiteľnú  energiu.  Predstavme  si  klasický  jadrový  reaktor, 

pracujúci  na  princípe  výroby  energie  delením  hmoty,  keď 

spotrebúvame  premeniteľnú  hmotu  slabne  i  výkonnosť 

energetickej  kapacity na čo veľmi rýchlo prídeme, exaktným 

meraním. 

Dnes  sme  v  stave,  že  meracie  prístroje  už  ukazujú 

úbytok  energie,  ale  stále  sa  akoby spoliehame,  že  meracie 

prístroje  sú  rovnako  nekvalitné  ako  my,  a  preto  nechceme 

úplne  veriť  meraným  hodnotám.  Tento  mechanizmus  sa 

prejavuje nie len v kvalite politiky, ale logicky v jej dôsledku, 

teda neustále spotrebovávanej  kapacite  zdrojov prostredia z 

ktorého čerpáme tj. Zeme. Sme na hrane, ak už nie sme za 

ňou,  strácame  tisícročia  stabilizovanú  biodiverzitu, 

126 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



reprodukčnú  schopnosť  spôsobenú  plienením  všakovakých 

zdrojov (pôda, voda, vzduch, fauna, flóra, potravinový reťazec  

a konečne i človek) a napriek tomu hlásame absolutizovanú 

slobodu  v  nekonečnom  raste  spotreby  generujúcej  čoraz 

väčšiu  nerovnosť  a  porušujúcu  prirodzenú  energetickú 

rovnováhu Zeme. 

Obrovským  a  večným  problémom  ľudského 

spoločenstva je využívanie rozumu na uspokojovanie jednej z 

najtypickejších vlastností človeka, teda jeho chamtivosti (podľa 

niektorých biológov i geneticky podloženej). Na druhej strane 

tejto historicky nevyriešenej rovnice je využitie racionality na 

potlačenie  tejto  vpred  nás  ženúcej  samostrednosti  mať  a 

vlastniť. V situácii kedy sme zrejme na prahu zmien, ktoré nás 

môžu  priviesť  do  nového  chaosu  práve  našim  vlastným 

pričinením. Ako snáď už všetci vieme, žiadny zdroj v prírode 

(myslím  tým  široké  vnímanie  prírody  vrátane  priestoru  v  

ktorom  sa  nachádzame,  tj.  kozmu) nie  je  nevyčerpateľný. 

Vieme, že základný zdroj biologickej a ekologickej aktivity na 

Zemi je energia. Toto uvedomenie nás zastihlo až v dobe, keď 

naša  ľudská  energetická  spotreba  významne  prevyšuje  jej 

prirodzenú  reprodukciu  voľne  dispozičnú  v  prírode.  Väčšina 

času  energetickej  histórie  ľudstva  bola  veľmi  podobná 

kobylkám či  africkým pakoňom,  teda  putovaním  za  zdrojmi 
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našej  existenčnej  energie.  Keď  sme spotrebovali  všetko  čo 

bolo na mieste, vyšší princíp prežitia nám zavelil  hľadať iné 

príhodné miesto. Keď sme sa začali zlučovať vo väčšie celky, 

tlupy – kmene – národy, tak sme boli  odolnejší  podobnému 

pohybu  iných  tlúp  či  tvorov,  ale  narazili  sme  na  racionalitu 

úvahy o míňaní vlastnej energie. Keď sme postavili mesto, tak 

by bolo mrhaním vydanej  energie spotrebovanej  k  výstavbe 

čoraz  honosnejších  príbytkov  či  iných  účelových  stavieb 

(obranných  valov,  hradieb,  kasární,  chrámov,  raketových  síl  

apod.),  opúšťať ich pre znižujúcu sa úrodnosť polí  na pôde 

vyčerpanej  pestovaním  úzkeho  sortimentu  plodín  nášho 

potravinového  reťazca  (obiloviny,  zelenina,  ovocie  apod.), 

spotrebou  konštrukčných  plodín  (drevo) či  vyťažením 

konštrukčných materiálov (kameň, hlina, nerasty používané na 

výrobu kovov a ich zliatin apod.). Vždy sa v istej fáze zastavila 

migrácia a začalo imperiálne rozširovanie vlastného teritória o 

územia  „plné“  zdrojov ako hmotnej  tak  i  nehmotnej  povahy. 

Mimo materiálnych zdrojov, bola nesmierne významná i otázka 

pracovných  zdrojov,  a  preto  sa  rozmohlo  otroctvo  do 

masových  rozmerov  a  vlastne  trvá  dodnes  i  keď  to  už 

nenazývame  otroctvom,  už  totiž  nevlastníme  ľudí  len  ich 

energiu,  teda  prácu  ktorú  si  podľa  mnohých  ekonómov 

kupujeme. Ale aká je to cena, ak neumožňuje ani jednoduchú 

128 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



(prirodzenú) reprodukciu?  Je  na  mieste  si  pripomenúť 

jednoduchý   princíp  jedného  z  fyzikálnych  systémov,  tzv. 

uzatvorený  systém  čo  znamená,  že  so  svojím  okolím  si 

vymieňa energiu, ale nie hmotu  (látku). Takýto systém nie je 

časovo  nezávislý  a  je  teda  nevyvážený.  V  nerovnovážnom 

systéme často stačí nepatrný vonkajší podnet a organizačná 

štruktúra takéhoto systému sa „zrúti“ do seba ako čierna diera 

a  hľadá  nový  rovnovážny  stav  často  úplne  odlišný  od 

predchádzajúceho.  Nie je najmenší dôvod neveriť,  že takto 

fungujú aj sociálne systémy skladajúce sa z fyzikálnych entít 

(človek, príroda).
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Moc vyplavuje pokrytectvo v nás

Čínsky staroveký filozof Mo-c´ (Mozi), okolo roku 400 pr. n. l. vyslovil  
myšlienku, že:
„Láskavosť a aktívna túžba po dobrom, by mala byť smerovaná ku 
všetkým osobám, lebo sebeckosť je príčinou spoločenského 
nesúladu.“

Na Slovensku sa oddávna 

hovorí,  že  politika  je 

špinavosť.  Toto 

konštatovanie  „ľudu“ 

zrejme  vzniklo  keď 

Slovácixxxix nemali  veľkú 

možnosť  zapojiť  sa  do 

politického boja  o  moc a bolo  ďaleko viac  viditeľné  keď sa 

niekto z tých čo sa k tomuto ľudu hlásili „vplával“ za nejakých 

„zvláštnych“  okolností  do  politiky.  Vtedy  ako  dnes  bolo  pre 

voličov bolestné, ak volený zástupca pred voľbou sľuboval a 

hostil  a  po zvolení  konal  inak a dával  iba vtedy keď dostal 
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oveľa  viac.  Takéto  konanie  potom  logicky  generuje 

nespokojnosť  a  v  prípade  relatívnej  chudoby  i  sociálne  či 

politické revolúcie. Pokiaľ prostredie nie je takto výbušné, tak 

toto  konanie  politikov  generuje  apatiu,  nezáujem a súčasne 

vyplavuje  osobnosti  ktorých  hlavným  rysom  je  chamtivosť, 

pokrytectvo  a  často  s  psychopatickými  sklonmi.  Nie  je  teda 

pravda, že moc korumpuje ale zrejme skôr pravdivé je, že moc 

priťahuje ľudí všetkého schopných a korupcia je len jedným z 

nástrojov udržania si či zlepšenia ich mocenského postavenia. 

Ľudí  majúcich  sklony  k  politickej  dobročinnosti  vytlačia  z 

politiky  ambície  psychopatickej  väčšiny  členov  politických 

zoskupení.  Politika  ako nástroj  je  všadeprítomná,  ale  každý 

nástroj niekto drží v rukách a tam je ten „zlý pes“ zakopaný. 

Aby som to dokumentoval uvediem niekoľko príkladov z tzv. 

modernej doby politiky demokracie a slobody.

V  apríli  roku  1982  Argentínske  vojenské  jednotky 

náhlym  prepadom  obsadili  britské  Falklandské  (Malvínske) 

ostrovy.  Sú  to  teritoriálne  najbližšie  ostrovy  k  Argentínskej 

pevnine,  kde  ešte  nepanujú  celoročné  mrazy  ale  bližšie  k 

Antarktíde  je  ešte  skupina  ďalších  troch  ostrovov  v  britskej 

správe  (pozostatok  britskej  koloniálnej  ríše).  Túto  oblasť 

obsadili  britské koloniálne ozbrojené sily v tridsiatych rokoch 

19.   storočia  a  Malvínske  ostrovy  boli  vtedy  súčasťou 
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Argentíny.  V  Argentíne  začiatku  osemdesiatych  rokov 

minulého  storočia  vládla  junta  Leopolda  Galtieriho  a  po 

vojenskom  obsadení  tohto  nevýznamného  ostrova  takýmto 

spôsobom dostala do ulíc tisíce svojich občanov oslavujúcich 

vytrhnutie drápov britského leva, ale nadšenie netrvalo príliš 

dlho.  Hlavné  mesto  ostrovov  Port  Stanley  Argentínci  hneď 

premenovali  na  Puerto  Argentíno,  hoc  všetky  orientačné 

značky ostali  anglické.  V Londýne tento incident,  zatiaľ  bez 

ľudských  obetí,  vyvolal  politickú  krízu  a  politici  na  čele  s 

Margaret  Thatcherovou  pokrytecky  hovorili  o  pokorení 

britského výsostného územia a ovládaní britských poddaných 

násilím. Narýchlo zostavené vojenské zoskupenie zamierilo do 

južného Atlantiku.  Briti  získali  toľko potrebný čas na presun 

jednotiek,  neúspešnými  diplomatickými  jednaniami 

sprostredkovanými americkým ministrom zahraničia Haigomxl. 

Druhého  mája  bol  potopený  argentínsky  krížnik  Generál 

Belgrano a zahynulo mnoho argentínskych námorníkov,  dva 

dni nato bol potopený britský torpédoborec Sheffield a začalo 

vyloďovanie  Britov  na  ostrovy.  Argentínci  kapitulovali 

14.5.1982  po  krvavých  bojoch  pri  San  Carlose,  Darwingu, 

Goos Greenu a na výšinách pri  Port  Stanley  (zahynulo 655 

Argentíncov a 255 Britov). Na oboch stranách to znamenalo i 

politické dôsledky. V roku 1983 sa položil  Galtieriho režim a 
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spolu s juntou skončili vo väzení. Naopak britský konzervatívci 

posilnili,  Thatcherová  aj  preto  nazývaná  železnou  lady  s 

podporou  verejnosti  za  udržanie  živenej  tradície  britského 

koloniálneho panstva a prosperity sa na relatívne dlho stala 

vodcovskou osobnosťou tzv. britského ekonomického zázraku. 

Je  pravdou,  že  pred  Falklandskou  krízou  popularita 

britských konzervatívcov bola na veľmi nízkej úrovni a hrozila 

porážka  od  labouristov  pri  najbližších  voľbách.  Týmto 

vojenským  dobrodružstvom  boli  najmä  v  Anglicku  doslova 

vybičované  vášne  koloniálneho  patriotizmu.  Margaret 

Thatcherová  a  jej  konzervatívna  vláda  si  mohla  dovoliť  aj 

mnoho  sociálne  nepopulárnych  krokov  a  významnú 

liberalizáciu hospodárstva. Strategicky a vojensky je uvedené 

sporné územie pre Britániu bezvýznamné, ale v tomto prípade 

sa ako strategický ukázal nostalgický význam tohto súostrovia 

pre  patriotizmus  ľudí  na  chvíľočku  pripomínajúci  skoro  už 

zabudnutý globálny význam Británie ako nespustnutej svetovej 

veľmoci. Politici na oboch stranách neváhali obetovať stovky 

mladých životov za chvíľkový ošiaľ a posilnenie svojej  moci, 

akoby tie stovky vojakov a ich rodín ani neboli občanmi krajín v 

ktorých prospech mali slúžiť. 

Druhým  príkladom  je  u  nás  málo  známy  príbeh 

Americkej občianskej vojny a príčin jej rozpútania so stovkami 
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tisíc obetí na životoch (asi 750 000 obetí na bitevných poliach) 

novo  sa  tvoriaceho  národa  Americkej  Únie  postupne  sa 

konštituovanej  zo  slobodných  štátnych  útvarov  na  Západ 

expandujúceho  prisťahovaleckého  kolonializmu.  Vznik 

ľudnatých sídiel  na západe uľahčovalo vyhnanie indiánskych 

kmeňov  z  oblastí  rozprestierajúcich  sa  na  východ  od 

Mississippi a ich pôda sa rozpredávala za nižšie ceny ako v 

predchádzajúcich  rokoch  kupovali  kolonisti.  Rýchla  a 

nepretržitá  expanzia  na  Západ  rýchlo  zmenila  bývalú 

rovnováhu  čo  vyvolávalo  nebývalé  napätia  v  rôznych 

oblastiach, od hospodárskych po politické. Východné štáty sa 

začali  cítiť  ohrozené  rastúcou  mocou  novo  vznikajúcich 

komunít  (čo  vyvolalo  aj  stále  sa  rozširujúce  všeobecné  

volebné právo a u mnohých vôbec prvá volebná skúsenosť a  

vôľa dať o sebe vedieť).  Americké štáty dlhšie etablovaného 

Východu a Severu v hospodárskom súťažení začali pociťovať 

zásadný  odpor  proti  otroctvu,  hospodársky  využívanému 

najmä  na  južanských  bavlníkových  plantážach  a 

generujúcemu  ďaleko  jednoduchšie  individuálne  bohatstvo 

južanskej  aristokracie.  To  malo  samozrejme  za  následok  i 

vzrast politickej moci a odvahu pri jej presadzovaní. Zásadne 

sa to  prejavilo  v  roku 1819 keď bol  v  Kongrese predložený 

návrh zákona na prijatie otrokárskeho štátu Missouri do Únie. 
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Kvôli  stále  narastajúcim  komplikáciám  s  neustálym 

rozširovaním  na  Západ,  nemohli  predstavitelia  Severu  ani 

Juhu vyvolávať ďalší zásadný konflikt, aby tým neoslabili Úniu, 

lebo možný bol aj jej rozpad. Západ sa v tej dobe zomkol okolo 

osobnosti generála Andrewa Jacksona, ktorý tvrdil že háji číre 

Jeffersonove  princípy  demokracie  proti  finančným  záujmom 

skorumpovaného Východu. V roku 1828 kandidoval Jackson 

na prezidenta Únie proti Adamsovi mladšiemu a zrodili sa dve 

zásadné  politické  zoskupenia,  Adamsom  prezentovaná 

provýchodná demokratická strana a prozápadná Jacksonom 

vedená  národná  republikánska  strana.  Po  prvýkrát  zvíťazil 

kandidát,  ktorý  nemal  silné  väzby  ani  žiadne  duchovné 

kontakty so „starým svetom“ Východu. 

Relatívne rýchlo však bolo treba riešiť už dlhšie latentne 

existujúci  problém  zvrchovanosti  Únie  a  jej  hospodárskeho 

usporiadania.  Protekcionárske  colné  tarify  zvýhodňovali 

záujmy Severu na úkor Juhu. Štát Južná Karolína sa preto v 

roku 1832 rozhodol spochybniť právo federálnej vlády zaviesť 

ucelený systém colných taríf a zameral sa na obranu doktríny 

práv  štátov  v  tej  najortodoxnejšej  podobe.  Na  základe 

argumentov  z  rozpravy  v  Kongrese  sa  rozhodol  prezident 

Jackson  „pritlačiť“  na  Južnú  Karolínu  a  argumentoval  ako 

vojak, teda aj silou. Nakoniec sa prijal kompromis a federálne 
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úrady trvale znížili clá a vláda Južnej Karolíny anulovala zákon 

o použití sily (Force Act) oprávňujúci nasadenie armády, pokiaľ 

by to bolo nevyhnutné. 

Ďalší  konflikt  na seba nedal dlho čakať, rozvinul sa v 

otázke federálnej banky, ktorej licencia mala byť obnovená v 

roku  1836.  Prezident  Jackson  odmietol  dať  súhlas  na 

schválenie  zákona  o  obnove  licencie  a  ešte  pred  týmto 

termínom z  federálnej  banky  stiahol  všetky  štátne  vklady  a 

poslal ich bankám jednotlivých štátov (potom takmer 30 rokov  

v USA neexistoval centralizovaný bankový systém). 

Po  americkej  anexii  mexického  Texasu  (1835) a 

vyhlásení autonómneho štátu vypuklo povstanie Mexičanovxli, 

ale  bolo  krvavo  potlačené  (pod  velením  generála  Sama 

Hustona z Tennessee, ktorého si neskôr zvolili za texaského  

prezidenta).  Ďalšie desaťročie sa hlavnou politickou otázkou 

Únie stala otázka pristúpenia Texasu do Únie. Demokratická 

strana  v  priebehu  volebnej  kampane  roku  1844  vyzývala  k 

okupácii Oregonu a anexii Texasu, čím by sa vyvážil južanský 

„prínos“ Texasu do Únie. Voľby vyhral demokratický kandidát 

James  E.  Polka  a  politici  nadobudli  dojem,  že  týmto 

víťazstvom demokratov voľby dali zelenú aj prijatiu Texasu do 

Únie, čo sa stalo spoločnou rezolúciou Kongresu vo februári 

1845. V máji 1846 ale logicky došlo k vojne medzi Mexikom a 
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Úniou, vzhľadom k tomu, že sa opakovane posúvali jej hranice 

ďalej  na juh.  V júni  1846 americký osadníci  podnecovaný z 

Washingtonu, vztýčili v Kalifornii podľa texaského vzoru vlajku 

suverenity s kalifornským medveďom grizly. Nedlho po tom do 

Kalifornie dorazili americké ozbrojené sily a „medvediu“ vlajku 

okamžite nahradila vlajka Unijná s hviezdami a pruhmi. Mexiko 

nakoniec vojnu prehralo a podpísalo zmluvu v ktorej  uznalo 

anexiu  Texasu  a  postúpilo  Spojeným  štátom  aj  Kaliforniu, 

Arizonu  a  Nové  Mexiko.  Dodnes  je  veľmi  citlivou  otázkou 

Americký  imperializmus  voči  krajinám  Južnej  a  Strednej 

Ameriky. 

Americký  expanzionizmus  realizovaný  doslova 

raketovou  rýchlosťou  však  po  vyčerpaní  patriotického 

nadšenia priniesol aj obrovské problémy, ktoré v racionálnych 

pozorovateľoch  vyvolávali  nesmierne  obavy.  Latentne  totiž 

ostali  zachované všetky  predchádzajúce problémy.  Najmä v 

Európe sa hovorilo, že Spojené štáty sa k utlačovaným rasám 

(indiánom a černochom) správajú ako sa celé ľudstvo chová 

ku zvieratám, využíva ich alebo hubí  (indiáni sa v konečnom 

dôsledku po prehrách zmierili s osudom vyhnancov vo vlastnej  

zemi,  ale  takmer  všetci  „afroameričania“  čiernej  pleti  boli  

otrokmi a bolo ich neúrekom, cca 4 milióny). Len ako príklad 

uvádzam, že ani duchovní rôznych kresťanských cirkví nemali 
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morálne zábrany aby vlastnili  otrokov,  5 tisíc  metodistických 

duchovných vlastnilo skoro 300 tisíc otrokov, 6,5 tisíc baptistov 

vlastnilo  125  tisíc  otrokov,  asi  4  tisíc  pastorov  episkopálnej 

cirkvi vlastnilo asi 90 tisíc čiernych otrokov apod.

Otroctvo  bolo  najmä  v  južanských  štátoch  bytostnou 

súčasťou ich života a stalo sa doslova súčasťou ich kultúry. Na 

Severe  to  čoraz  viac  vyvolávalo  akýsi  morálny  odpor  proti 

princípu  otroctva  v  kontraste  s  ideálmi  slobody.  Konflikt  sa 

dostal konečne na úroveň sporu politického a ústavného, keď 

Sever sa čoraz prísnejšie pridržiaval federalistickej koncepcie 

ale  Juh  neochvejne  trval  na  Jeffersonovskej  koncepcii 

neporušiteľných práv suverénnych štátov. Dokonca vyskytlo sa 

mnoho tých čo tvrdili, že Sever sa obohacuje na úkor Juhu, 

podobne ako sa pred rozdelením Československa začiatkom 

90.  rokov  20.  storočia  hovorilo  na  mnohých  fórach  na 

Slovensku, že Česi nás okrádajú. Ďalším dôvodom politického 

konfliktu  bola  trasa  transkontinentálnej  železnice,  kde  sa 

odzrkadľovali rôzne záujmy Severu a Juhu (alternatívne boli tri  

trasy, najkratšia južná smerujúca k Pacifickému pobrežiu idúca  

cez  New  Orleans  do  Texasu  a  San  Diega,  severná  trasa  

spojovala Kaliforniu s Oregonom, tretia trasa viedla cez zatiaľ  

úniou  nespravované  územia  fakticky  ovládané  kapitálom  

Severu).  Tento spor vyvolal  i  ďalší politicky významný faktor 
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budúceho  usporiadania  vzťahov  v  Únii,  zblíženie  Severu  a 

Západu.  Skrze  trasy  pripravovanej  železnice  sa  politicky 

presadzovali  ekonomické  záujmy  jednotlivých  skupín. 

Reprezentant  podnikateľských  záujmov  Severu,  senátor 

Stephen  Arnold  Douglas  z  Illinois  predložil  v  januári  1854 

zákon  o  zriadení  teritória  Nebraska  a  aby  získal  aj  hlasy 

južanských politikov pripojil  k návrhu aj klauzulu so zásadou 

„ľudovej  zvrchovanosti“.  Tým  sa  ale  zákon  stal  politicky 

výbušným  návrhom,  lebo  popudil  protiotrokársku  loby  na 

Severe  s  odôvodnením,  že  zaťahuje  otroctvo  do  nových 

teritórií.  Nakoniec  sa  novo  osídľované  teritóriá  rozdelili 

zákonom na dva nové štáty, Kansas a Nebrasku. V tom čase 

existovala  dohoda  na  únijnej  úrovni  o  tom,  že  zbehnutých 

otrokov Juhu vypátraných federálnymi agentmi budú vracať z 

tzv. slobodných štátov Severu späť ich južanským majiteľom (s 

tým súvisia pouličné protesty v Bostone proti navráteniu tam  

zadržaného  černocha  Antonyho  Burnsa,  ktoré  potlačovali  

jednotky polície i armády a stáli unijnú pokladnicu cca 100 000  

dolárov, a to bola v roku 1854 obrovská čiastka). Násilnosti v 

uliciach miest prerástli  v násilnosti  medzi  politikmi,  jeden zo 

senátorov  zastupujúcich  Južnú  Karolínu  dobyl  palicou  do 

bezvedomia  poslanca  za  Massachusetts.  Tieto  udalosti 

urýchlili vznik novej politickej platformy – novej Republikánskej 
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strany,  ktorá  si  dala  do  politického  programu  boj  proti 

otrokárstvu.  To  do  istej  miery  stmelilo  i  politický  Juh  a  ich 

prezidentský  kandidát  pochádzajúci  zo  Severu,  ale  s 

južanskými zásadami, James Buchanan z Pensylvánie, vyhral 

a tým južanská politika vo Washingtone posilnila. 

V  tejto  politicky  napätej  atmosfére  sa  v  Senáte 

vyprofilovala  Americká  nová  politická  osobnosť,  Abraham 

Lincoln – malomestský právnik zo Springfieldu nachádzajúcom 

sa  v  štáte  Illinois.  Práve  spory  a  politické  napätie  často 

„vyplavujú“ ambicióznych ľudí, ktorý by inak zrejme zapadli v 

ustálených  vodách  konzervatizmu  politiky  tzv.  úspešného  a 

bezkonfliktového obdobia. Prezident Buchanan a demokratický 

poradcovia  Bieleho  domu  sa  snažili  presadiť  vojenskú  a 

ekonomickú intervenciu a obsadenie Kuby a Nikaraguy, aby 

tak v Únii prevládli nové otrokárske teritóriá. Tento politický tlak 

vyvažovali štáty politicky príslušné Severu v ignorovaní zákona 

o  navracaní  zbehnutých  otrokov  ich  majiteľom.  To  viedlo 

napokon  k  spoločensky  výbušnej  situácii,  keď  stačilo  veľmi 

málo k tomu aby vzplanul iný ako len politický konflikt. 

V takto napätej atmosfére onou povestnou iskrou boli 

politické  prestrelky  smerujúce  k  prezidentským  voľbám 

plánovaným v  roku  1860.  Senátor  Jefferson  Davis  prišiel  s 

požiadavkou aby severské štáty odvolali svoj zákon o osobnej 
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slobode a prestali bojkotovať zákon o utečeneckých otrokoch, 

prijatý v roku 1850. Arnold Douglas, demokratický kandidát na 

unijného  prezidenta  predkladal  na  straníckom  zjazde  v 

Charlestone,  kompromisné  návrhy  ktoré  boli  dôvodom  pre 

vznik  krízy  v  Demokratickej  strane  a  napokon  došlo  k  jej 

rozštiepeniu.  Republikánska  strana  však  bola  jednotná  a 

zvolila  si  za  svojho  kandidáta  nekompromisného  právnika 

Lincolna  a  tým  vlastne  s  predstihom  rozhodla  voľby  proti 

nejednotnej a rozhádanej Demokratickej strane, kde dokonca 

bavlnárske  južné  štáty  nominovali  svojho  vlastného 

prezidentského kandidáta Johna C. Breckinridga z Kentucky, 

ktorý bol v tom čase úradujúcim viceprezidentom.

Všetky  politicky  i  ekonomicky  relevantné  otázky 

nahradilo jedno téma, otroctvo – politicky nesmierne výhodná 

situácia,  kedy  všetky  viac  či  menej  pálčivé  sociálne  a 

spoločenské témy nahradí jediná emocionálne chytľavá téma. 

Jej  protikladom  bolo  zachovanie  platného  princípu  „ľudovej 

zvrchovanosti“  presadzovanej  oficiálnou  Demokratickou 

stranou.  Tento  spor  čoraz  viac  smeroval  k  presadzovaniu 

nezasahovania  centralizovanej  vlády  Únie  do  osadníckych 

teritoriálnych záležitostí  jednotlivých štátov. Veľmi výrazne to 

pripomína  súčasný  spor  v  Európskej  únii,  ktorý  viedol  k 

odchodu Británie z jej zväzku, tu je ale viac univerzalizovaný 
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záujem motivovaný najmä silným kapitálom a ekonomickými 

výhodami „vodcovských“ krajín Spolkovej republiky Nemecka 

a  Francúzska,  alebo  emancipačný  veľmi  silne  zakorenený 

nacionálny  princíp  vygenerovaný  dôsledkami  prvej  svetovej 

vojny a Trianonského mierového „diktátu“. 

Abraham  Lincoln  bol  zvolený  necelými  štyridsiatimi 

percentami  voličov  za  prezidenta  Spojených  štátov  (6.  

novembra 1860). Vtedy  (20.  decembra 1860 v Charlestonu) 

schválil štát Južná Karolína výnos o odtrhnutí v ktorom sa ruší 

Únia z roku 1788 medzi Južnou Karolínou a ostatnými štátmi. 

Tento precedentný krok nasledovali  ďalšie  štáty,  Mississippi, 

Florida,  Alabama,  Georgia,  Louisiane  a  Texas.  Zástupcovia 

šiestich  odtrhnuvších  sa  štátov  Únie  boli  delegovaný  na 

stretnutie v Alabame, kde konštituovali novú Konfederáciu a za 

jej prezidenta zvolili Jeffersona Davisa. Vyhlásili novú ústavu, 

ktorá  bola  až  na  malé  rozdiely  totožná  s  tou  Unijnou,  jej 

súčasťou  však  bolo  jasné  deklarovanie  formálno-právnej 

existencie otroctva a jej vlajkou sa stala zástava s hviezdami a 

pruhmi. Konfederačný prezident Davis obdržal splnomocnenie 

a  finančné  prostriedky  na  naverbovanie  a  vyzbrojenie 

stotisícovej  armády  pre  ochranu  nového  spoločenstva 

(prakticky  vo  všetkých  konfederačných  štátoch  unionistické  

vojenské  základne  prešli  bez  boja  na  stranu  Konfederácie,  
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jedinou  Únii  vernou  posádkou  ostala  pevnosť  Sumter  na  

ochranu  charlestonského  prístavu).  Prvou  snahou 

konfederačnej vlády bola snaha o uznanie v Európe a za týmto 

účelom tam vyslali trojčlennú delegáciu s pevnou vierou, že v 

prípade intervencie či blokády unionistických Spojených štátov 

najmä  Británia  a  Francúzsko  pomôžu  (práve  tam  totiž  

smerovala väčšina vývozu ich bavlny). 

Keďže Lincolna k moci vyniesla idea likvidácie otroctva 

na Americkom kontinente, nebol po prevzatí úradu prezidenta 

(4. marca 1861) ochotný k žiadnym ústupkom v rokovaniach s 

južanskými vyjednávačmi.  Jeho túžba po moci bola silnejšia 

ako  odveká  občianska  preferencia  mieru  a  spolupráce. 

Južanský  úradníci  administratívy  a  vojaci  sa  začali  vracať 

domov,  a  tak  sa  štruktúry  federálnej  vlády  začali  rozpadať. 

Obyvatelia  oboch  zoskupení  najprv  ani  len  nepredpokladali 

rozdúchanie  vojenského  konfliktu,  nakoľko  prakticky  celé 

územie  severnej  Ameriky  bolo  pretkané  pradivom 

príbuzenských a priateľských väzieb. 

V apríli informoval Lincoln guvernéra Južnej Karolíny, že 

má v úmysle vypraviť do pevnosti Fort Sumer novú zásielku 

potravín a zásob pre tam lokalizovanú malú jednotku vernú 

Únii (83 vojakov a ich veliteľ major Anderson), čo sa nevzdala 

a  neopustila  územie  južanskej  Konfederácie.  Konfederačný 

144 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



prezident  Davis  však  požadoval  ešte  pred  dodaním 

potravinovej zásielky, kapituláciu pevnosti. Došlo i k jednaniu, 

ale  dohoda nevznikla  a  tak  delostrelectvo  začalo  ostreľovať 

pevnosť Summer. Nato veliteľ jednotky usúdil, že ich situácia 

je neudržateľná a spolu so všetkými vojakmi 14. apríla opustili 

pevnosť  a  dostali  povolenie  k  návratu  na  Sever.  Nebola 

preliata ani kvapka americkej krvi. Napriek tomu politici i médiá 

vybičovali na Severe vlnu akejsi občianskej spolupatričnosti a 

odhodlanosti k boju. Lincoln túto pre neho nesmierne pozitívnu 

situáciu  plne  využil  pre  posilnenie  svojej  moci,  povolal  do 

zbrane  75  000  mužov  tvoriacich  jednotky  domobrany  aby 

potlačili „povstanie rebelských južanských štátov“ príslušných 

k Únii, napriek tomu, že riadne vypovedali prístupovú zmluvu k 

Únii a Ústava priznávala zvrchované práva jednotlivých štátov 

čo ju tvorili. Lincoln verejne vyzval k tomu aby sa ľudia chopili 

zbraní a donútili odtrhnuté štáty k návratu do Únie. Na takúto 

zvôľu Lincolnovej politiky reagovala Virgínia, zakladajúci štát 

Únie s jej pôvodným hlavným mestom Richmondom skrze tzv. 

virginskú konvenciu prijatú v pomere 88:55 odmietla miestnej 

domobrane  pripojenie  sa  k  Lincolnovej  výzve  a  následne 

vystúpila  z  Únie  tiež a svoje  vojenské sily  dala k  dispozícii 

Konfederácii. Tak začala americká občianska vojna v ktorej už 

vôbec nešlo o otroctvo a otrokov, napriek tomu sa tento dôvod 
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aj  dnes  uvádza  ako  iniciačný,  pre  vypuknutie  jedinej  veľkej 

vojny na severoamerickej pôde. V tejto súvislosti  mi dovoľte 

citát Winstona Churchilla z jeho IV. Dielu anglicky hovoriacich 

národov – Veľké demokracie: „Vzhľadom k tomu, že sa južné 

štáty len dožadovali práva uberať sa svojou vlastnou cestou, 

mohli vsádzať na obrannú stratégiu. Sever, ktorý im toto právo 

upieral  a  bol  odhodlaný  udržať  ich  v  Únii  násilím,  musel 

naopak  veliť  do  útoku.  Pred  agresormi  sa  týčila  kolosálna 

úloha, bolo treba kúsok po kúsku podmaniť si celú krajinu.“ 

Po skončení štvorročnej vojny v rozmedzí rokov 1868 

až 1871 boli vo všetkých južanských štátoch inštalované vlády, 

v  ktorých  boli  dobrodruhovia  a  kolaboranti  (voľby  sa  totiž  

konali  pod  kontrolou  unionistickej  armády  a  s  účasťou  asi  

milióna  černošských  prvovoličov).  Tieto  administratívy  boli 

označované ako vlády radikálov a ich typickým príznakom boli 

podvody, korupcia, márnotratnosť a ponižujúca rasová politika. 

Mohli  takto  fungovať  len  s  pomocou  drastických  opatrení 

uplatňovaných federálnou mocou (aj organizovanie volieb bolo  

legislatívne  presunuté  do  kompetencie  federálnych  orgánov  

pri ktorých asistovali federálne ozbrojené sily). V tom čase sa 

medzi  obyvateľmi  severských  štátov  nahlas  hovorilo  o 

nespokojnosti s tým ako Sever s pomocou násilia drží pri moci 

menšinové  skorumpované  vlády  Juhu.  Napriek  tomu  čierny 
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afroameričania  (vyjadrené  dnešným  americkým  slovníkom) 

nezískali z pohľadu budúcnosti takmer nič.

Prečo sa teda dnešným Američanom „vtĺka“ do hlavy, že 

ich  najväčším  prezidentom  (samozrejme  po  otcovi  

zakladateľovi  Washingtonovi), politikom,  a  patriotom  je 

Abraham Lincoln?  Z  jednoduchého  dôvodu,  nepripustil  totiž 

zmenšenie krajiny zastúpenej na medzinárodnej scéne len ako 

USA  (United  State  of  Amerika) -  Spojené  štáty  americké, 

udržal jej jednotný veľký trh (aj keď trvalo takmer 20 rokov kým 

sa produkcia bavlny na Juhu dostala na úroveň roku 1860), 

vytvoril  vlastne veľký národ a konštituoval tým novú svetovú 

veľmoc. Cena tejto jednoty bola síce neobyčajne vysoká, ale 

našlo  sa  i  morálne  zdôvodnenie,  tým  bol  z  vtedajšieho  i 

dnešného pohľadu archaický otrokársky systém. Bol formálne, 

tj. legislatívne odstránený, ale zostala otrocká práca, otrocké 

getá a hlboko zažitá nerovnosť občanov tejto krajiny ako celku. 

Toto je koniec koncov odveký spôsob tvorenia ľudských dejín, 

ktoré  „diktujú“  spravidla  bezohľadný  pokrytecký  vodcovia, 

používajúci  akýsi  duchovný  slovník  prospechu  kmeňa, 

komunity či národa.

Doslova  v  priamom  prenose,  v  aktuálnom  čase  keď 

píšem  tieto  riadky,  som  svedkom  divadla  pokrytectva  v 

krajinách mne veľmi blízkych, Česku a Francúzsku. Už pár dní 
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je česká občianska verejnosť nútená sledovať nikým nechcenú 

dramatizáciu  divadelnej  hry  zvanej  politická  scéna.  Najprv 

snáď  stručný  popis  a  analýza  českej  situácie,  ktorá  presne 

zapadá do témy kapitoly o pokrytectve a falošnosti  politikov 

celým svojim „ja“ bojujúcich o čo najväčší podiel moci. Práve je 

pri moci koaličná vláda vedená sociálnou demokraciou v ktorej 

čele  stojí  predseda  Českej  sociálnodemokratickej  strany 

Bohuslav  Sobotka  (politik  čo  v  podstate  celý  dospelý  život  

sedel  len  na  poslaneckej  a  ministerskej  stoličke).  Po 

posledných voľbách sa ujal žezla moci v strane i tej vládnej 

moci ako premiér po „dramatickom divadle“ o jej uchopenie vo 

svojej  strane,  a  to  tiež  doslova  v  priamom  prenose,  keď 

niektorí  jeho  nespokojní  kolegovia  z  vedenia  strany  po 

víťazných  voľbách  navštívili  prezidenta  Miloša  Zemana  na 

pražskom hrade. Možný kandidát na premiérske kreslo,  pán 

Sobotka  spolu  s  jemu  najbližšími  vernými  vyvolali  verejný 

diskurz  o  pokuse  prevratu  vo  vedení  strany  iniciovanom 

prezidentom  a  jeho  návštevníkmi.  Bol  to  ako  Česi  hovoria 

„chytrý“  krok,  lebo  z  pána  Sobotku  urobil  martýra  čo  síce 

„vyhral“ voľby, ale mal nepriateľov vo vlastných radách. V tej 

chvíli  to  bolo  jeho víťazstvo  v  boji  o  moc v  strane  i  vláde, 

keďže ako predsedu strany po „utrpenom“ volebnom víťazstve 

so  znovu  získanou  podporou  strany  ho  prezident  logicky 
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poveril  jej zostavením. Jedinou šancou na úspech však bolo 

spojenectvo  s  novou  hviezdou  českej  politickej  scény, 

slovenským  podnikateľom  s  českým  občianstvom  Andrejom 

Babišom  a  jeho  „nestraníckou“  stranou  (takto  stranu  „ANO 

bude líp“ charakterizoval jej predseda a majiteľ), ktorá bola vo 

voľbách druhou najúspešnejšou. Budúci premiér Sobotka bol 

ale kvôli mocenskému úspechu nútený súhlasiť s vyhranenou 

ambíciou novej politickej hviezdy „Babiš“ a jeho post ministra 

financií  bol  ešte  vyšperkovaný  funkciou  podpredsedu  vlády. 

Obom aktérom tejto tragikomédie sa splnil ich mocenský sen. 

Dokonca  im  boli  „naklonené“  aj  hviezdy  a  bola  splnená 

základná  podmienka  pre  úspech  (to  platí  obecne nie  len  v  

politike), že  nastal  správny čas a  obaja,  aktéri  boli  na  tých 

správnych miestach,  ktoré  si  jeden vysedel  v  čele  politickej 

strany odmladi a druhý si postavil a zaplatil politickú stranu na 

svoj obraz vedomí si obecného sklamania z politiky a politikov 

tzv. klasických politických strán. Okolnosti pre ich úspech boli 

dané  časom,  keď  sa  po  pomerne  dlhom  hospodárskom 

úpadku a stagnácii  (od roku 2008 cca do roku 2013 a vláde  

pravicových  strán) začali  prejavovať  hlavne  vonkajšie 

ekonomické vplyvy rýchleho rastu predovšetkým vodcovských 

krajín  Európskej  únie,  Číny  a  USA.  To  sa  muselo  u  tak 

integrovaného  a  hospodársky  otvoreného  ekonomického 
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priestoru krajiny s nesmierne bohatou priemyselnou tradíciou 

prejaviť  pozitívne.  Stručne  povedané,  nech  by  bola  v  tejto 

chvíli  pri  moci  akákoľvek politická  zostava,  tak  môže smelo 

operovať argumentmi svojej ekonomickej úspešnosti, lebo sú 

fakticky pravdivé. Ale to neznamená, že je to a priori úspech 

vládnutia, ale logicky úspech tých čo ani nemôžu inak ak im 

nie  sú kladené administratívne prekážky štátu,  ale  ten si  to 

vlastne  nemôže  dovoliť  pokiaľ  chce  prežiť,  čo  je  nutnou 

podmienkou  politického  prežitia  a  uchovania  si  držanej 

mocenskej pozície. Tými nositeľmi tohto úspech sú ako vždy a 

všade občania v pozícii zamestnancov i podnikateľov, ktorí ako 

v každej dobe chcú byť úspešní a dnes je úspech a formálne 

šťastie merané predovšetkým ekonomickými kategóriami, ako 

je  obecne  kapitál,  tam  patrí  predovšetkým  nadobudnutý 

hmotný a nehmotný majetok. To je motorom produktivity, ktorú 

už  nedvíha  predovšetkým  kapacita  práce  (ľudia  často 

pracujúci  na  viac  pracovných  úväzkov),  ale  jej  výkonnosť 

podporovaná  elektronickými  nástrojmi  a  digitalizovanými 

metódami vrátane robotizácie a umelej inteligencie. 

Ale vráťme sa k súčasnému politickému kvasu. Obecne 

je možné konštatovať, že ekonomický rast je zásadne spojený 

s podnikateľskými aktivitami, takýto rast je logicky spojený s 

finančnými  efektmi  poklesu  spoločenského  i  individuálneho 
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dlhu, a teda s pozitívnym efektom ekonomickej dôvery. Ak je 

ministrom financií  podnikateľ,  veľmi  majetný  podnikateľ,  tak 

logicky rastie jeho dôvera i dôvera v jeho politický subjekt. To 

sa práve deje, karta sa oproti posledným voľbám obrátila a ako 

sa zdá stáva sa Andrej Babišxlii novým politickým hegemónom 

v Českej republike. 

Starý politický matador a vekom mladý premiér Sobotka 

sa  pokúsil  zopakovať  už  raz  úspešný  scenár  dramatickej 

politickej inscenácie na udržanie či uchopenie potápajúcej sa 

moci. Bez straníckeho či vládneho scenára oznámil a spustil 

krízu celej  vlády tým, že oznámil  akúsi  morálnu nemožnosť 

vládnutia  spolu  s  ministrom  financií  Babišom,  pre  jeho 

nezlučiteľnosť  politickej  a  podnikateľskej  role  pre  zdanlivé 

porušenie  politickej  etiky  a  zneužitie  síce  legálnej  ale 

nemorálnej praktiky daňovej optimalizácie firiem vedených p. 

Babišom. Všetci vedia, že nebol porušený zákon, všetci vieme 

že vlády a politici neurobili  nič pre to aby takýmto praktikám 

zabránili zákonnou reguláciou, čo by mohlo hroziť odchodom 

zahraničných kapitálových skupín odvádzajúcich do zahraničia 

miliardy vo forme zisku a dividend s adekvátnymi zákonnými 

daňovými  manipuláciami  (dnes  nazývanými  „daňová 

optimalizácia“), alebo sankciami zo strany Európskej únie a jej 

základnej,  zaručovanej  slobody  pohybu  kapitálu.  Všetci  v 
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politike  znalý  vedia,  že  doslova  denno  denne  dochádza  k 

manipuláciám za účasti  médií  formou platenej  či  neplatenej 

služby, a to nie len v podobe inzercie. Spomínam si na svoje 

pôsobenie  v  slovenskej  najvyššej  politike,  keď  politický 

predstavitelia  potápajúcej  sa  politickej  strany  zaplatili  pred 

voľbami  agentúre  prieskum  verejnej  mienky  zmanipulovaný 

podľa  potrieb  politikov  strácajúcich  svoju  moc,  aby  tzv. 

naštartovali zmenu vnímania spoločnosti, nebolo to k ničomu 

lebo  uvedení  politici  nepochopili,  že  už  prekročili  „Rubicon“ 

ochoty  spoločnosti  akceptovať  ich.  Tlač  a  novinári  obecne 

nikdy neboli apolitický, čo je zrejme logické lebo nikto nevie a 

ani  nemôže  zabrániť  tomu  aby  mal  svoj  názor  a  väčšina 

politických situácií sa dá interpretovať rôznym spôsobom. 

Tá  súčasná  Česká  situácia  gradovala  nasledovným 

spôsobom.  Premiér  Sobotka  iniciatívne  bez  konzultácií  s 

vedením  strany  ktorej  predsedá,  oznámil  svoju  demisiu  s 

odôvodnením neschopnosti spolupracovať s ministrom financií 

s  politicky  neakceptovateľným konfliktom záujmov  politika  a 

podnikateľa  (známym  aj  verejne  viac  ako  tri  a  pol  roka  

vládnutia)  a formálne nepreukázaným nezákonným krátením 

daní s formálnym konfliktom záujmov príslušnosťou Finančnej 

správy  štátu  (ktorej  úlohou  je  preverovať  správnosť  a  

dostatočnosť  daňovej  povinnosti  podnikateľských  i  

152 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



nepodnikateľských  subjektov  pôsobiacich  na  území  Českej  

republiky)  do  kompetenčnej  pôsobnosti  Ministerstva  financií 

Českej  republiky.  Podľa  všetkých  indícií  sa  nejedná  o 

nezákonné postupy, ktorých prehliadanie či  napomáhanie by 

bolo  trestným aj  pre  pracovníkov  finančnej  správy,  lebo nik 

nebol  v  súvislosti  s  podnikaním Andreja Babiša obvinený či 

podozrievaný za celú dobu jeho podnikateľských aktivít. 

Teda čo  je  podstatou súčasnej  českej  politickej  krízy, 

práve zmieňovaný boj o moc a už nie ani tak tú súčasnú moc, 

lebo za pol  roka budú riadne parlamentné voľby, ale o moc 

budúcu po voľbách. Bohuslavovi Sobotkovi hrozí jej strata, a 

preto  rozpútal  toto  nevkusné  divadlo,  do  ktorého  po  ďalšej 

tlačovej  besede  vtiahol  jediného  politického  hráča,  ktorému 

posunul riešenie po oznámení svojej demisie, teda prezidenta 

Zemana.  Ten je  politickým hráčom solitérom,  ktorý  bol  a  je 

známy  svojou  sebastrednosťou  a  akýmsi  politickým 

narcizmom, ktorý však vyplýva z jeho štvrťstoročnej politickej 

angažovanosti  po  roku  1990  a  zistení  ako  intelektuálne 

prevyšoval  či  prevyšuje  svojich  politických  spoluhráčov  či 

protihráčov. To keď môže, tak veľmi ostentatívne dáva najavo. 

Tak sa stalo i v tomto prípade, keď premiér Sobotka oznámil 

svoju  demisiu  a  v  priebehu  hodín  ju  posúval  v  čase  až  o 

niekoľko týždňov a po porade s ďalšími mocichtivými zo svojej 
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strany sociálnej demokracie nakoniec deklaroval svoj záujem 

len konzultovať svoj krok s prezidentom. 

Túto chvíľu si logicky prezident Zeman vychutnal svojím 

spôsobom,  keď  pán  Sobotka  bol  tak  netaktný,  že  po 

avizovanom  odchode  prezidenta  z  novinármi  preplnenej 

„abdikačnej“  sály  pražského  hradu  ho  nenasledoval  s 

opakovanou potrebou prezentovať pred zástupcami médií, to 

čo už pár minút predtým vysvetlil ako médiám tak prezidentovi, 

že prišiel  len konzultovať a vyzvedať od hlavy štátu ako sa 

zachová. Prezident Zeman sa zachoval čitateľne podľa svojej 

povahy  a  politického  narcizmu  a  tiež  osobnej  odplaty  za 

verejnú  urážku tým,  že  prezident  deklaroval  ochotu  odvolať 

pána  Sobotku  ako  člena  a  predsedu  vlády,  bez  toho 

očakávaného  kroku  odstránenia  z  predvolebnej  vrcholovej 

politickej scény Andreja Babiša. 

Dalo  sa  čakať,  že  urazený  pán  Sobotkaxliii bude 

reagovať tým, že neabdikuje a predloží prezidentovi návrh na 

odvolanie ministra a podpredsedu vlády Babiša. Evidentne mu 

nevyšiel  zjavne  extrémne  pokrytecký  politický  ťah  o  svojej 

„nesmiernej“  obete spojenej  aj  s možnou stratou postavenia 

premiéra  a  očiste  politiky  od  nemorálnych  politikov 

„okrádajúcich“ českú krajinu a jej ľud. Jedným slovom mienil 

sa stať „mesiášom“ prinášajúcim najvyššiu politickú obetu za 
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očistenie  politiky,  a  tak  naštartovať  opätovný  rast  svojich 

politických preferencií  a šancu stať sa po prvýkrát  politikom 

bezprostredne  opätovne  zasadnuvším  do  „kresla“  predsedu 

vlády. Uvidíme čo sa stane ale predpokladám ako Helénsky 

filozofi,  že  dvakrát  do  tej  istej  rieky  nevstúpiš  a  história 

záchrancu  čistoty  politiky  spred  štyroch  rokov  sa  nebude 

opakovať  (aj  keď  v  tom  prípade  ešte  len  čistoty  samotnej  

sociálnodemokratickej  strany  a  dnes  samoiniciovaného  

martýra čistoty celej politiky).  To čo sa mu podarilo už dnes, 

dať možnosť „priživenia sa“ politikom a politickým stranám bez 

nutnosti  vlastnej  politickej  investície.  Uvidíme ako bude táto 

nečakaná  investícia  úspešná,  ale  zrejme  sa  nepodarí  toto 

téma  udržať  nosným až  do  parlamentných  volieb  a  zrejme 

zanikne  ďalšia  hviezdička  na  Českom  politickom  nebi. 

Kumulácia a načasovanie týchto politických machinácií,  bolo 

zrejme špatné a otázkou zrejme pre analytikov a historikov či 

„politológov“  zostane  úvaha  o  alternatívnych  možnostiach, 

ktoré budú možno spaľovať pokryteckú samoľúbosť súčasných 

politických hráčov na politickom dôchodku.

Druhou  zmieňovanou  krajinou  je  Francúzsko,  kde  sa 

odohrávajú  strategické  i  taktické  politické  hry  v  prospech 

uchopenia labilnej  moci,  krajiny viacerých dejinných zvratov, 

historicky  známou  aj  opakovanou  snahou  o  politickú 
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dominanciu  nad  kontinentálnou  Európou.  Prebehli 

prezidentské  voľby  po  neobľúbenom  socialistickom 

prezidentovi  Hollandovixliv.  Ten  pochopil,  že  jeho  politické 

účinkovanie  je  už  len  labuťou  piesňou  jeho  životných 

politických  ambícií,  preto  sa  podľa  mňa  logicky  zmieril  s 

osudom  síce  neúspešného,  ale  s  historickými  štatistikami 

nezmazateľným záznamom Francúzskeho prezidenta, kde už 

nefigurujú  analýzy  úspešnosti  podobne  ako  v  štatistikách 

víťazov bez obvyklého záznamu počtu a kvality súperov. Do 

druhého  kola  prešli  dvaja  kandidáti  s  evidentnou  chuťou 

siahnuť po moci  dnes oslabenej  spoločenskou nevôľou voči 

vedúcemu predstaviteľovi  štátu,  ktorý sľuboval  čo nevedel a 

možno i  nemohol  splniť.  Sú dnešní  kandidáti  iný? Prvým je 

Emanuel Macronxlv, mladý ambiciózny s podporou skúsenosti 

a  dôstojnosti  veku  svojej  všadeprítomnej  manželky  s  po 

prvýkrát ponúkanou víziou vlády politického stredu, teda ani 

naľavo ani úplne napravo. To je alternatíva v „Paríži“ vlastne 

nepoznaná ak pominieme prezidentské pôsobenie De Gaullaxlvi 

a  účelovej  politiky  gaullizmu obecne  deklarovaného  vpravo, 

ale  v  podstate  podriadeného  vôli  a  spoločenskej  akceptácii 

„vojnového  hrdinu“  a  človeka  odolávajúcemu  mocenského 

tlaku Británie a Spojených štátov, presadzujúcemu zaradenie 

sa  Francúzska  do  spoločenstva  mocností  sveta,  nie  len 
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európskou  politikou,  ale  globálnou  stratégiou  svojho 

obmedzeného imperiálneho vplyvu (tj. zachovanie svojej malej  

teritoriálnej  zvrchovanosti  na  viacerých  kontinentoch  a  tak  

aspoň formálneho deklarovania moci a sily globálneho hráča  

aj  po  strate  Vietnamu  a  Alžírska).  Macronovým  hlavným 

politickým  programom  je  zachovanie  vodcovskej  pozície  v 

Európskej  únii  a  ekonomická  intenzifikácia  využívania 

hospodárskeho  rozvoja  v  ekonomicky  slabých  krajinách 

strednej a východnej Európy už začlenených či čakajúcich na 

vstup  do  EU.  Zrejme  sa  zachová  isté  latentné  napätie  v 

spoločnosti vyplývajúce z relatívne vysokej nezamestnanosti a 

z  toho  vyplývajúcej  akejsi  segregácie  najmä  moslimských 

prisťahovalcov ako nových tak aj detí tých čo prišli na výzvy 

ponuky  práce  v  šesťdesiatych  a  sedemdesiatych  rokov. 

Pokrytectvo v jeho prípade je v tom, že ponúka francúzskym 

občanom svoju rokmi v politike neodpozeranú tvár, ale návyky 

a známosti z politiky starej. Z politiky sa stal „biznis“, obchod 

medzi politikom a občanmi, občania ponúkajú exekutívnu moc 

a politici sľubujú všetko tak aby získali väčšinu, ktorá im zaistí 

prístup k moci. Každý obchod tohto druhu je ale krátkodobým 

kontraktom, lebo nedokáže zaistiť  adekvátnu spokojnosť ani 

na zákonom stanovenú dobu záruky. Teda obchody tohto typu 

sú bez záruk na oboch stranách. Keby som to mal  vyjadriť 
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slovníkom  starej  obrazotvornosti,  tak  by  som to  prirovnal  k 

dnes už neznámemu štopkaniu ponožiek našich starých mám, 

životnosť ponožky to predĺži, ušetrí pár korún na krátku dobu, 

ale v opravovanom mieste to tak trochu tlačí a nová diera z 

obnosenia sa objaví trochu ďalej. Druhým „čakateľom“ na vôľu 

voličov a francúzsky prezidentský úrad je Marin Le Penn, ktorá 

sa  pred  druhým  kolom  pokrytecky  vzdala  postu  predsedu 

strany, aby „presvedčila“ voličov o vôli byť nestrannou. To je 

ten samý postup,  ale  postráda onú novú fasádu a počíta  s 

istou obmedzenosťou voliča.

Už vieme ako to dopadlo, Emanuel Macron vládne, v 

parlamente má väčšinu a jeho kolegovia zostavili vládu. Toto je 

ale stav prevzatia absolútnej zodpovednosti za všetko čo sa 

stane  vo  Francúzsku  za  nasledujúcich  5  rokov.  Na  jednej 

strane  je  dobre  mať  toľko  moci,  ale  na  strane  druhej  to 

vyžaduje úspech meraný občanmi a voličmi. Som skeptický, 

ale ukáže čas …

Jedna výskumná inštitúcia z Hongkogu vo svojej štúdii 

zverejnenej tohto roku našla spojitosť medzi pokrytectvom a 

psychopatickými  sklonmi.  Doktorka Tatia  Leeaová so svojim 

týmom  realizovala  výskumný  program  založený  na 

dotazníkovom prieskume štatisticky dostatočne veľkej skupiny 

ľudí a zistili, že: „Psychopati sú lepšími klamármi ako všetci 
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ostatní. S touto vlastnosťou sa nerodia, ale nadobúdajú ju 

počas života. Výskumy preukázali, že psychopati nemusia 

mať lepšiu prirodzenú schopnosť klamať, no na rozdiel od 

zdravých  ľudí  sa  dokážu  lepšie  naučiť,  ako  čo 

najprirodzenejšie klamstvá používať“. Inak povedané,  tí s 

psychopatickými  vlastnosťami  potrebovali  menej  času na to, 

aby povedali  klamstvo. „Počas klamania musia byť pravdivé 

informácie potlačené a obrátené. To znamená, že klamanie si 

vyžaduje  zníženú  aktivitu  niektorých  procesov  v  mozgu, 

vrátane pozornosti, pracovnej pamäti, či riešenia konfliktov, čo 

bolo  zistené  u  jedincov  s  vysokou  mierou  psychopatických 

vlastností.“ Donedávna neexistovali  dôkazy o tom, či vysoko 

psychopatickí jedinci majú tendenciu klamať viac alebo lepšie 

ako ostatní. Tieto výsledky poskytujú nové dôkazy o tom, že 

ľudia s vysokou mierou psychopatických vlastností, môžu 

byť lepší pri učení sa ako klamať.
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Politika je ako organizovaný 
zločin

Taliansky  novinár  a  spisovateľ  prvej  polovice  20.  storočia  Corrado 
Alvaro, rodák z Kalábrie svojho času povedal:
„Najchmúrnejším zúfalstvom, ktoré sa môže zmocniť ktorejkoľvek 
spoločnosti, je strach, že žiť poctivo nie je k ničomu.“

Americký federálny ústav pre trestné 

právo  (jeho sekcia pre organizovaný 

zločin) v  roku  1978  definoval 

ORGANIZOVANÝ  ZLOČIN  ako 

zložitú  sieť  zločineckých  organizácií, 

ktorú  je  možné  rozdeliť  do  troch 

skupín:

 podniky, ktoré  prevádzkuje 

podsvetie  ako  obchodné 

organizácie v službách svojich ilegálnych cieľov,

 Syndikát,  ktorý  riadi  veci  organizovaného  podsvetia 
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takmer ako vládny orgán,

 jednotlivé  nápadne  riskantné  akcie,  uskutočňované 

pod vedením Syndikátu, alebo s ním spojené (napríklad 

starostlivo  pripravovaná  akcia  na  skorumpovanie  

vedúcich predstaviteľov verejného života).

Organizovaný zločin  celú  svoju  energiu  vynakladá na 

budovanie organizačných foriem ktoré je možné ťažko odhaliť 

(napriek tomu, že sú nezákonné), napadnúť či odstrániť, lebo 

sú  súčasťou  spoločenského  poriadku.  Podobne  ako  u 

mamutích  nadnárodných  podnikov,  neexistuje  stála 

organizačná  štruktúra,  ale  je  taká  čo  neustále  pružne  

reaguje  na  obchodnou  propagandou  motivované  

požiadavky trhu.  Podsvetie  inštinktívne a  logicky  pri  svojej 

snahe  o  integráciu  do  spoločenského  poriadku  muselo 

nevyhnutne  prevziať  organizačné  zásady  legálneho 

podnikania s tým rozdielom, že nad vrchným šéfom už nie sú 

akcionári. 

V  spoločnosti  politiky  sa  organizovaný  zločin  cíti 

nesmierne dobre, zvlášť keď sú k tomu vytvárané podmienky 

menším  počtom  politických  subjektov  na  politickom  nebi. 

Napríklad  v  spojených  štátoch  sú  absolútnymi  hegemónmi 

politiky Demokratická a Republikánska strana  (obe formálne 
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veľmi  ostro  odsudzujú organizovaný zločin,  lebo obmedzuje  

ich politické podnikanie majúce vlastne rovnakú podstatu ale  

voličmi  legalizované  prostriedky  a  nástroje).  Organizovaný 

zločin ale vždy prenikne do vnútra politických štruktúr, nakoľko 

z politiky sa stal biznis  s teoreticky nevyčerpateľnými zdrojmi 

verejného  podnikania,  s  neustále  občanmi  doplňovaným 

mešcom  (štátnym rozpočtom).  Pre súčasnú politiku, rovnako 

ako zločinecký Syndikát je korupcia nevyhnutným pracovným 

nástrojom úspešného fungovania. Už v roku 1960 Americkým 

prezidentom  zostavená  komisia  konštatovala,  že: 

„Organizovaný zločin si berie na mušku vedúce, alebo aspoň 

stredné  pozície  represívnych  orgánov  a  korumpuje  ich 

príslušníkov“.  Dobrým pomocníkom spolupráce politického a 

zločineckého  Syndikátu  sú  dôkladne  prepracované 

konšpirácie. 

Už niet nezaujímavých politických postov. V meste a 

obci  je  starosta,  ktorý  zadáva  verejné  zákazky  a  pre 

ambicióznych záujemcov už nie je tak zaujímavý ani tak plat, 

lebo obchodné činnosti naviazané na tieto funkcie sú vskutku 

finančne  lákavé.  Preto  organizovaný  zločin  pod  akoukoľvek 

formálnou  hlavičkou  vynakladá  najviac  prostriedkov  na 

volebné kampane, tým dostáva zvolených do pozície vazalov 

(rovnako sa to týka i represívnych zložiek štátu ako je polícia,  
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prokuratúra,  súdy  apod.).  Kandidáti  totiž  potrebujú  vytlačiť 

propagačné plagáty,  bilbordy, ozvučené zhromaždenia apod. 

Veľmi  často  a  ako  sa  dnes  hovorí,  sofistikovaným 

(rafinovaným) spôsobom práve organizovaný zločin „dodáva“ 

zorganizovaný  blok  voličov.  Teda  nie  vždy  sú  nástrojmi 

vzájomného  prenikania  politiky  a  organizovaného  zločinu 

priame reálne bankovky, ktoré sa dajú vypátrať či objaviť. 

Aby  som  tomuto  „rozprávaniu“  dodal  dôveryhodnosť 

historickej reality,  pripájam jeden možno známy starý príbeh 

mafiána  s  netalianskym pôvodom,  Meyera  Lanskyhoxlvii.  Bol 

úspešný pri reorganizácii hazardu v Las Vegas v roku 1937 a 

pozdejšie  sa  stal  osobným  priateľom  kubánskeho  diktátora 

Fulgencia  Batistu  a  organizátorom  „veľkého“  hazardu  v 

Havane.  Žil  v  luxusnom  hoteli  Nacional  a  otvoril  dodnes 

fungujúci hotel s kasínom „Flamingo“ v mafiánskej réžii  (dnes 

už  samozrejme v  kubánskom štátnom vlastníctve  ako relikt  

historických spomienok pre bohatých turistov). Všetko skončilo 

Batistovým  útekom  a  Castrovou  revolúciou,  Lansky  musel 

späť do Ameriky. 

Do  ozaj  veľkej  politiky  sa  „zaplietol“  vďaka 

švajčiarskemu  bankárovi  maďarského  pôvodu,  doktorovi 

Tiborovi  Rosenbaumovixlviii,  ktorý  začínal  v  roku  1949  ako 

zakladateľ  a  manažér  podniku  Hervis  management 
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Corporation  pre  rozvoj  Švajčiarsko  Izraelskej  obchodnej 

výmeny.  Neskôr  aktívne  pôsobil  v  diplomatických  službách, 

zastupoval Libériu v Organizácii spojených národov  (OSN)  a 

viedol  jej  viedenské  zastupiteľstvo,  priateľstvo  ho  viazalo  s 

manželom holandskej kráľovnej, princom Bernhardom (aj keď 

to priateľstvo bolo zrejme skôr obchodné, nakoľko sa zistilo,  

že  princ  „veľmi  dobre“  predal  ICB  banke,  asi  za  400000  

dolárov, jeden kaštieľ). 

Všetko vyzeralo dobre a dôstojne až do roku 1967, keď 

nedopatrením stratil  z  vreciek  svojho  kabáta  na  Miamskom 

letisku  niekoľko  veľkých  dolárových  bankoviek.  Po  osobnej 

prehliadke vyšetrovatelia našli aj potvrdenie, že 28. decembra 

1964 prevzal 350 tisíc dolárov aby boli uložené v Ženevskej 

banke ICB na účet pod názvom Maral2812. Tento dokument 

bol  podpísaný  aj  Johnom  Pullmanom,  bývalým  obchodným 

partnerom  Meyera  Lanskyho  z  doby  prohibície  a  jeho 

neskorším  poverencom  vo  Švajčiarsku  (nadobudol  totiž  

občianstvo  Švajčiarskej  konfederácie).  Rosenbaum  sa  od 

začiatku  päťdesiatych  rokov  osobne  poznal  s  Lanskym  a 

dokonca ICB pre uľahčenie transakcií otvorila svoju pobočku 

na  Bahamách.  Nebolo  to  sprvu  nápadné,  lebo  Lansky  bol 

podielnikom  v  Bank  of  World  Commerce.  Medzinárodné 

finančné transakcie realizované ICB boli obrovské aj preto, že 
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táto banka ponúkala o 1 až 2% vyššie úroky ako konkurencia 

(hlavne vďaka prepieraniu peňazí zločineckého Syndikátu)  a 

tiež  kvôli  bohatej  židovskej  klientele.  Svoje  peniaze  mala  v 

jeho banke uložené aj Izraelská robotnícka strana. 

Rosenbaumove  neprekonateľné  ťažkosti  sa  podľa 

Izraelskej rozviedky začali spolu s ropnou krízou v roku 1970. 

Predchádzajúce  juhoamerické,  africké  a  európske  investície 

sa rozplynuli. Jedna z nich v Taliansku, kde odkúpil od bývalej 

kráľovskej rodiny 1200 hektárové pozemky vo viere, že tam v 

krásnom  prostredí  postaví  obrovský  hotelový  komplex. 

Talianska vláda však práve začiatkom roka 1970 vyhlásila toto 

územie  za  chránenú  prírodnú  oblasť  so  zákazom výstavby. 

Všetky  zlé  investície  porušili  dovtedy  neotrasiteľnú  stabilitu 

banky a obrovský škandál  vypukol,  keď Israel  Corporationxlix 

tam  mal  uložené  milióny  dolárov  na  nákup  zbraní  (90% 

takýchto transakcií sa uskutočnilo cez ICB a mnohé z nich boli  

prísne tajné, napríklad aj po zavedení De Gaullovho embarga  

v  roku  1967l)  a  Dr.  Rosenbaum  mienil  aj  pomocou  týchto 

peňazí kryť straty zo svojich nevydarených obchodov. To už 

bola  ale  hodne  vysoká  hra,  lebo  prezidentom  Israel 

Corporation bol práve barón Edmont de Rotschild, popredný 

predstaviteľ  medzinárodného  finančníctva  a  najmocnejší 

Americký  priateľ  Izraela.  Podnet  k  preskúmaniu  finančných 
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transakcií  Rosenbaumovej  banky  podal  sám  Rotschild, 

vyšetrovanie ukázalo, že šéf ICB spreneveril z peňazí Izraela 

30 až 40 miliónov dolárov. Následne podal v Izraeli oznámenie 

na Rosenbauma pre defraudáciu, a to aj napriek odporúčaniu 

mnohých  Izraelských  politikov,  ktorí  nechceli  aby  bol  mladý 

izraelský  štát  spojovaný  s  týmto  škandálom,  najmä  kvôli 

tajným  vojenským  nákupom.  Podľa  amerických  zdrojov,  bol 

ďalším  klientom  ICB  aj  Jimmy  Hoffa,  šéf  v  tej  dobe 

najsilnejších  dopravných  odborov  USA,  Zväzu  vodičov 

nákladnej dopravy a súčasne investor v mafiánskom hazarde v 

Las  Vegas.   V  tejto  švajčiarskej  banke  bolo  „prepraných“ 

mnoho miliónov dolárov. 

Lanskyho  priateľom  bol  Samuel  Rothberg,  jeden  z 

investorov v Las Vegas, bol prispievateľom na rozvoj Izraela a 

členom správnej rady firmy Israel Corporation spolu s Loisom 

H.  Boyaromli,  ktorý  bol  patrónom  mnohých  amerických 

židovských humanitárnych inštitúcií. Práve on sa prihováral u 

izraelskej premiérky Goldy Mayerovej za umožnenie vstupu a 

udelenie občianstva v Izraeli pre starnúceho Lanskyho. Podľa 

zdrojov amerického ministerstva spravodlivosti bol Lansky vo 

svojej  dobe  „najväčším  korupčníkom  a  manipulátorom  na 

svete….“ 
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V utorok ráno 19. mája 1981 bolo tým prvým, čo hlásili médiá v 

celom Taliansku, ako dopadlo referendum presadené tlakom 

Vatikánu,  skrze  Kresťanskodemokratickú  stranu  (67,9% 

voličov odmietlo zákaz umelého prerušenia tehotenstva). Popri 

tom zaznela aj informácia, akoby mimochodom, že ministerský 

predseda Arnaldo  Forlani  bude v  parlamente  odpovedať  na 

interpelácie  (písomne  doručené  otázky  na  členov  vlády) 

hlavne vo veci hroziaceho škandálu súvisiaceho s činnosťou 

slobodomurárskej lóže P-2. Veľmajster tejto lóže totiž napísal 

premiérovi  výhražný dopis,  že  v  prípade zverejnenia  členov 

tejto  tajnej  spoločnosti  to  bude  mať  pre  neho  i  jeho  vládu 

vážne dôsledky. 

Niekoľko  týždňov pred touto  udalosťou sudca Juliano 

Turone našiel vo vile Wandalii obálku označenú adresou Banco 

Ambrosianoliii s  menom podpredsedu  Najvyššej  súdnej  rady 

Uga  Zillettiholiv,  blízkeho  spolupracovníka  prezidenta 

Alessandra Pertiniholv vykonávajúceho v súlade s talianskou 

ústavou  aj  funkciu  predsedu  Najvyššej  súdnej  rady.  Popri 

adrese  banky  bola  na  obálke   napísaná  aj  suma  určená 

politickému adresátovi Zillettimu, 850 miliónov lír. Bola to cena 

za  zariadenie  nového  cestovného  pasu  riaditeľovi  banky 

Robertovi  Calvimulvi,  ktorý  o  riadny  pas  prišiel  na  základe 

súdneho rozhodnutia.  Mimo tejto obálky interiér vily vydal aj 
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svoje  ďalšie  verejne  tajné  dokumenty  o  snahe  majiteľa  vily 

Luciana  Gelliho  o  ovládnutie  denníka 

Kresťanskodemokratickej strany v provincii Trento, ale najmä 

zoznam  962  členovlvii tajnej  propagandistickej 

slobodomurárskej  lóže  Grande  Oriente  d´Italia,  inak 

označovanej  ako  P-2lviii.  Menoslov  členov  bol  pestrý, 

obsahoval  ministrov,  najvyšších  straníckych  funkcionárov, 

poslancov  parlamentu,  prefektov,  generálov,  policajných 

veliteľov,  sudcov,  bankárov,  obchodníkov,  cirkevných 

hodnostárov, novinárov a členov iných nezákonných spolkov a 

organizácií. 

Kto bol Luciano Gelli? Dieťa buržoáznej rodiny z Pistoie 

až manicky túžiaci vyniknúť. Ako sedemnásťročného ho vylúčili 

zo všetkých talianskych škôl, bol študentom druhého ročníka 

strednej  ekonomickej  školy.  Jeho predkovia zbrane vyrábali, 

ale  mladý  Gelli  „miloval“  ich  používanie,  ktoré  v  čase 

Mussoliniho fašistickej vlády premenil  na fašistickú vášeň. V 

roku 1936 odišiel  do  Španielska  ako dobrovoľník  na  strane 

španielskych Frankových fašistov, ako člen légie Tercio. V roku 

1941 sa zo španielska vrátil a v obci Montale neďaleko Pistoii 

kde  žil  bol  členom fašistického  úderného  oddielu lix.  Napriek 

tomu koncom roka 1944, keď bolo zrejmé, že fašizmus prehrá, 

bol  účastníkom  istej  antifašistickej  akcie  pri  oslobodzovaní 
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partizánov z miestneho väzenia, ale popri tom „stihol“ zastreliť 

veliteľa polície, ktorý tajne spolupracoval s partizánmi a vlastnil 

zoznam  nacistických  kolaborantov.  Bola  to  teda  dobre 

premyslená „hra“ v duchu rozprávkového „jednou ranou dve 

muchy“. Po vojne sa veľmi vehementne hlásil k antifašistickej 

minulosti vo Výbore pre národné oslobodenie  (skoro ako cez 

kopírák, po 2. svetovej vojne na Slovensku, niektorí príslušníci  

Hlinkovej  gardy vstupovali  do Komunistickej  strany a boli  aj  

takí,  ktorým  sa  podarilo  presvedčiť  príslušné  orgány  

registrujúce  bojovníkov  proti  fašizmu  o  tom,  že  boli  

príslušníkmi partizánskych oddielov). 

Po  vojne  sa  pokúsil  doštudovať  strednú  školu  v 

Nemecku, ale nepodarilo sa mu ju ukončiť maturitou. V roku 

1951  sa  vrátil  do  rodného  Pistoie  a  pokúšal  sa  podnikať 

obchodovaním s elektronikou. Stal sa aj osobným vodičom a 

tajomníkom  poslanca  Romola  Diecidueho  a  začal  sa  jeho 

„obchod s politickou mocou“. Zoznámil sa s riaditeľom firmy na 

výrobu  matrací  Permaflex,  Giovannim  Pferrim  ktorý  ho  po 

krátkom čase menoval do funkcie obchodného riaditeľa. Tento 

obchod podriadil svojim politickým ambíciám, daroval matrace 

vysokopostaveným straníckym funkcionárom rôznych strán a 

tiež cirkevným inštitúciám aby bol chápaný ako donátor dobra. 

Ako člen vedenia firmy pozoroval ako jeho riaditeľ a väčšinový 
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vlastník firmy vyvádza z firmy kapitál ilegálne do Švajčiarska a 

čakal  na správnu príležitosť ako to zneužiť.  Medzičasom sa 

zahľadel do tajných spoločenstiev. V Taliansku bolo pomerne 

veľa slobodomurárskych lóží (verejne utajovaných spolkov) a v 

roku  1962  do  takého  vstúpil  v  Ríme.  Veľmajstra  Luigiho 

Romagnisiho však svojimi schopnosťami neoslnil a stal sa iba 

učňomlx. Ale keď vyšla najavo jeho náklonnosť k fašizmu, bol 

vylúčený. Nebol však dlho mimo tajných spoločenstiev, lebo v 

roku 1971 vstúpil do práve založenej propagandistickej lóže, 

ktorej cieľom bolo od začiatku združovať „veľké ryby“ politiky, 

správy  a  biznisu  krajiny.  Gelliho  patrónom  bol  od  začiatku 

veľmajster Giordano Gamberini  a zrejme aj kvôli tomu hneď 

obdržal  hodnosť  majstra.  Už  za  4  roky  sa  toto  tajné 

spoločenstvo  nazývané  aj  ako  P-2  stalo  fakticky  štátom  v 

štáte,  jej  členovia  boli  na  mnohých  významných  štátnych a 

verejných postoch. Nie všetci  členovia a činovníci  lóže však 

zdieľali  spokojnosť  s  Gelliho  účinkovaním  v  nej,  jeho 

slobodomurársky  sok,  veľmajster  v  lóži  Lino  Salvini  o 

tajomstve  Gelliho  úspechu  povedal:  „Napriek  skromnému 

vzdelaniu  sa  mu  podarilo  nadviazať  kontakty  s  poprednými 

osobnosťami,  ktoré  spravidla  navštevovali  salón  v  jeho  vile 

Wanda.  Jeho  hlavnou  propagandistickou  a  presvedčovacou 

metódou bolo politické a hospodárske vydieranie. 
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Ako je vidieť  z  týchto a mnohých iných neuvedených 

príkladov,  politické  strany  a  ich  poprední  členovia  sa  veľmi 

často  objavujú  v  pyramídových  hierarchiách  zločinu  a 

nezákonnosti. Dnes sme sa už dostali ďalej, samotné politické 

strany  popri  svojich  verejných  štruktúrach  tvoria  tie  tajné, 

organizované  podobným  spôsobom  ako  organizované 

zločinecké spolčenia.
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Od autokracie k demokracii a 
späť?

Karel  Čapek nám vo svojej literárnej pozostalosti zanechal túto 

múdru vetu:

„Všetci vladári sveta sa najviac boja toho, že by to mali  skúsiť 
ináč, neslýchane a opačne. Nič nie je konzervatívnejšie ako ľudské 
vládnutie.“

Dnešná  situácia  je  v 

mnohých  krajinách  už 

dostatočným  dôkazom 

tohto obratu od demokracie 

tvorenej súťažou politických 

strán  k  autokracii  strany 

vedenej  silným  vodcom, 

často  sa  takéto  systémy 

nazývajú  hybridnými. 

Príkladov nie je málo, len v 
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našom okolí je to Rusko, Ukrajina, Turecko, Albánsko, Bosna a 

Hercegovina,  Arménsko,  Kirgizsko,  Gruzínsko,  Moldavsko  a 

tam  zrejme  smerujú  Poľsko  a  Maďarsko  do  istej  miery 

Slovensko a podobne už aj Česko. Do tejto skupiny krajín parí 

aj  Čína.  Ďalšie  republiky  bývalého  Sovietskeho   zväzu  ako 

Bielorusko,  Azerbajdžan,  Kazachstan,  Turkménsko, 

Uzbekistan, občianskou vojnou devastovaný Tadžikistan, spolu 

s  Južnou  a  Severnou  Kóreou,  Madagaskarom,  Kuvajtom, 

Mauretániou, Jordánskom, Marokom, Etiópiou, Fidži, Burkinou 

Faso,  Kubou,  Bahrajnom,  Nigériou,  Togom,  Alžírskom, 

Kamerunom,  Komorami,  Nigerom,  Gambiou,  Gabonom, 

Rwandou,  Katarom,  Egyptom,  Pobrežím  slonoviny, 

Vietnamom,  Svazijskom,  Kongom,  Ománom,  Guineou, 

Tuniskom,  Zimbabwe,  Jemenom,  Spojenými  arabskými 

emirátmi,  Afganistanom,  Sudánom,  Eritreou,  Sýriou, 

Džibutskom,  Demokratickou  republikou  Kongo,  Laosom, 

Guineou  Bissau,  Iránom,  Líbyou,  Rovníkovou  Guineou, 

Saudskou  Arábiou,  Stredoafrickou  republikou,  Barmou  a 

Čadom  patria  medzi  autoritárske  režimy  a  ich  politické 

systémy majú veľmi blízko k autokracii. 

Aj v starom Grécku po demokracii nastúpila autokracia, 

aj  starý  Rím  po  republikánskom  období  nastolil  samovládu 

moci absolútneho vládcu. Po peripetiách revolúcií a zvlášť  tej 
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Francúzskej,  opäť  nastal  vek  republík  a  postupne  i  vek 

demokracie.  Zo  zdanlivej  demokracie  Vajmarskej 

„socialistickej“  republiky  povstal  najkrutejší  absolutizmus 

modernej  doby, absolutizmus segregácie a vlády čistej  rasy, 

najsvätejšej  idei,  najlepšieho  národa.  To  bohužiaľ  ešte 

neskončilo, lebo už síce nemáme jediného správneho vodcu, 

či najvedeckejšiu ideológiu. Ale ešte stále máme „najskvelejší“ 

národ  a  jeho  vodcami  univerzalizované  hodnoty.  Ale  práve 

tento  tlak  na  jednotu  je  ohnivkom  nového  zrodu  „pravých“ 

vodcov, pravej viery, vyvoleného národa. Sme nepoučiteľný?
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Okamihy revolúcie

Alexander Gercen, ruský intelektuál a revolucionár prelomu 19. a 20.  
storočia o cárskej moci povedal: 
„Cár má moc aby mohol mať moc.“

Napriek tomu, že revolúcie sú zväčša vnímané ako skokové a 

razantné  zmeny  tak  z  historického  hľadiska  sú  spravidla 

dôsledkom  relatívne  dlho  trvajúcich  procesov  ktoré  v  istom 

čase  a  spravidla  na  jednom  mieste  akoby  explodovali  z 
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malichernej  príčiny.  Ukážeme si  na viacerých príkladoch, že 

všetky známe revolúcie mali procesný charakter a v prípade 

rešpektovania  reality  nemuseli  prerásť  v  revolučný  výbuch. 

Týka sa to ako spoločenských, či inak nazývaných politických 

revolúcií, rovnako ako revolúcií tzv. vedeckých, technických či 

technologických.

Asi najznámejšou revolúciou je tá buržoázna, teda Veľká 

francúzska  revolúcia.  Dnes  majú  mnohí  politici  plné  vrecká 

peňazí  a  plné  ústa  demokracie  a  slobody,  pričom 

najjednoduchší  dôvod  „pokračovania  politiky  inými 

prostriedkami“  (násilnými) vidia  v  obrane  demokracie  pred 

diktátormi.  Deje sa tak napriek tomu, že celé zaznamenané 

dejiny sa točia okolo diktátorov. Jedným z nich je i záchranca 

revolúcie  slobody,  rovnosti  a  bratstva,  jej  pokračovateľ  a 

samozvaný šíriteľ Napoleon Bonaparte. 

Nepredbiehajme  však  udalosti  a  vráťme  sa  v  čase  do 

roku  1774,  keď  francúzsky  trón  pripadol  z  „božej  milosti“ 

Ľudovítovi  XVI.  A on  plný  predsavzatí  a  hmlistých  dobrých 

úmyslov vymenoval  v hospodársky nesmierne ťažkej situácii 

za  generálneho  kontrolóra  financií  poctivého  a  schopného 

Anne  Roberta  Turgota.  Jeho  predsavzatia  boli  primerané 

potrebe  zadĺženej  štátnej  kasy,  jednoduché  a  keby  boli 

realizované  tak  i  účinné.  Navrhoval  vyrovnať  dlh  pomocou 
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radikálnych  úspor  v  štátnej  správe  a  na  kráľovskom dvore. 

Plánoval zrušenie robotovania roľníkov v prospech kráľa (tzv. 

corvé)  zahrňujúce  najmä  práce  na  zemských  cestách  a 

zrušenie  miestnych  ciel.  Kvôli  rozvoju  podnikania  hodlal 

obmedziť  niektoré  výsady  remeselných  cechov  a  chcel 

podporiť  voľný  trh  s  obilím.  Zavedením voľného  trhu  si  ale 

„zarobil“  na  vyhadzov,  lebo  to  prvé  čo  sa  stalo  v  čase 

všeobecného  nedostatku  bol  vznik  tzv.  sivej  ekonomiky  a 

prosperita  špekulantov  sprevádzaná  astronomickým  rastom 

cien  chleba  a  hladové  revolty.  Jeho  reformy  vyvolávali 

nespokojnosť šľachty kvôli útoku na ich privilégiá a kráľovský 

dvor na čele s kráľovnou Máriou Antoanettou  (dcérou Márie 

Terézie) presadil po štyroch rokoch jeho zosadenie a označil 

ho za revolucionára. Dopad bol v mnohom podobný dnešku, 

odchod  progresívneho  politika  je  sprevádzaný  rýchlym 

návratom  k  starým  praktikám.  Aj  v  jeho  prípade  sa  ním 

zavedené reformy akoby stratili. Len dva roky po jeho odvolaní 

sa Francúzsko pustilo do ďalšieho vojnového dobrodružstva, 

ale tentoraz na vzdialenej Americkej pôde a proti odvekému, 

ale silnému súperovi  (Angličanom). Francúzsko totiž uzavrelo 

spojenectvo  s  odbojnými  americkými  kolóniami,  čo 

samozrejme  znamenalo  konflikt  s  Britániou.  Na  vojnu  však 

bolo  treba  mnoho  peňazí  a  štátny  dlh  zaťažený  ďalšími 
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pôžičkami opäť výrazne narastal.

V  zúfalej  snahe  o  kontrolu  nad  rozpočtom  menoval 

Ľudovít XVI. za generálneho kontrolóra financií švajčiarskeho 

protestanta  Jacquesa  Neckera.  Ten  pochopil  príčiny 

Turgotovho neúspechu a vedel, že na výsady šľachty nemôže 

siahnuť.  Tak  sa  zameral  na  výdaje  a  zorganizoval  reformu 

väzníc a nemocníc (súčasne zrušil inštitút mučenia používaný  

na vynútenie priznania). Dal zvolať provinčné zhromaždenia, 

ktoré sa mali ujať práce ako miestne úrady a na ne preniesť 

časť  kompetencií  štátu  (akási  reforma  verejnej  správy).  Ale 

zavedenie  nedokonale  pripravenej  administratívnej  zmeny 

vyvolalo len mnoho nerealizovateľných iniciatívnych nápadov a 

slepú  nenávisť  voči  ústrednej  vláde.  Väčšina  z  nich  časom 

zanikla a nešťastný Necker napádaný zo všetkých strán v máji 

1781 rezignoval.

Už i v tejto dobe boli niektoré informácie nezastaviteľné, 

práve  v  tomto  období  nesmierne  rezonoval  v  mase 

chudobných  a  sklamaných  Francúzov  fakt  zrodu  slobodnej 

republiky  na  Americkom  kontinente,  keď  to  bolo  možné  v 

novom svete  tak  prečo  by  nie  v  jednej  z  najväčších  krajín 

starého kontinentu. Samozrejme, že významným faktom bola 

nezanedbateľná  úloha  Lafayettalxi s  francúzskymi 

dobrovoľníkmi  (nezabúdajúc  na  úlohu  kráľom  vyslaného  
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vojska vedeného generálom Rochambeaom a možno aj preto  

ako  vojsko  režimu  /  Ancien  Régime  /  pomáha  vzniku  

slobodného štátu budovaného tzv. zdola). Keď sa minul štátny 

úver (v roku 1785) vláda v stave chaosu a bezradnosti vyzvala 

zhromaždenia notáblov aby odhlasovali daň z majetku a zrušili  

privilégiá šľachty a katolíckej cirkvi, táto požiadavka však bola 

odmietnutá  (hlavne  klérus  sa  postavil  proti).  Vláda  mohla 

získať  nové  úvery  len  s  podmienkou  zvolania  generálnych 

stavov  (dobová obdoba parlamentu zvolávaná v dobe veľkej  

krízy  aby viedli  národ a  podporili  korunu), kráľ  sa  výbušnej 

situácie  a  hroziacej  revolty  zľakol  (v  Paríži  ľudia  pálili  

podobizne kráľa,  kráľovnej  a  prvého ministra)  a aklamáciou 

povolal  späť do štátnej služby ministra Neckera a zišli  sa aj 

generálne stavy po viac ako 175 rokoch. Problémom uvedenej 

situácie  bola  absencia  akejkoľvek  politickej  koncepcie 

predloženej  zástupcami  jednotlivých  stavov  (poslancami). 

Preto  boli  vlastne  dve  možné  alternatívy,  cesta  reforiem  a 

obnovy Francúzska,  alebo mocenský boj  medzi  jednotlivými 

frakciami a chaos a anarchia.

Všetci poslanci  (5 miliónov voličov zvolilo približne 1500  

poslancov)  zvolený  snáď  za  najliberálnejších  volebných 

podmienok vo vtedajšej Európe, na začiatku jednania zrejme 

predpokladali  prijímanie  krokov  vedúcich  k  inštitucionálnej 
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reforme  a  vytvoreniu  konštitučnej  formy  vlády  podobnej  tej 

britskej. Generálne stavy sa skladali zo zástupcov dvoch tzv. 

vyvolených  stavov,  kléru  a  šľachty.  Tretím  stavom  boli 

pozemkový  vlastníci,  obchodníci,  právnici,  advokáti,  lekári, 

úradníci  a  remeselníci  rôznych  profesií.  Viac  ako  polovica 

poslancov  zvolených  legitímnymi  voľbami   bola  delegovaná 

práve z tretieho stavu. Asi nikto z poslancov odchádzajúcich 

5.mája  1789  do  Parížskeho  chrámu  Notre  Dame,  nemal  v 

úmysle  voviesť  krajinu  do  chaosu  revolúcie  a  oprát 

revolučného teroru.  Výsledkom trojročnej  práce generálnych 

stavov však bolo práve to.

Prvou pálčivou otázkou pre administratívne usporiadanie 

rokovaní,  bola  problematika  hlasovania.  Kráľovi,  šľachte  a 

kléru bolo jasné, že v prípade spoločného hlasovania s tretím 

stavom budú vzhľadom k  počtu  poslancov prehlasovaní.  To 

pochopil i tretí stav a jeho poslancom bolo jasné, že v prípade 

spoločného  hlasovania  všetkých  stavov  je  možné  presadiť 

potrebné reformy. Ľudovít XVI. podnecovaný svojou náročnou 

kráľovnou sa ale odhodlal k neuveriteľne riskantnému kroku, 

postaviť stavy proti sebe. Povolal vojenské oddiely a prikázal 

uzatvoriť rokovaciu sálu a zabrániť vstupu poslancov tretieho 

stavu, ktorým hrozil rozpustením. 

Táto situácia bola tým neopraviteľným nevratným krokom 
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znamenajúcim zvrat v smerovaní dejín Francúzska či dokonca 

celej Európy. Tretí stav sa nedal zastrašiť a jeho poslanci sa 

presunuli  do  neďalekej  budovy,  premenovali  sa  na 

Ústavodarné zhromaždenie (Konstituanta) a jeho poslanci 20. 

júna zložili slávnostnú prísahu, že svoje rokovanie neprerušia 

pokiaľ  nevznikne nová ústava kráľovstva.  Pridali  sa  k nim i 

pokrokoví zástupcovia ostatných dvoch stavov sympatizujúci s 

ideou  vytvorenia  novej  konštitučnej  ústavy.  Tým  vlastne 

prestali  formálne existovať dva privilegované stavy šľachty a 

kléru.  Kráľ sa ale v tejto situácii  zľakol možného vyhrotenia 

konfliktu v krvavú občiansku vojnu (v okolí Paríža totiž táborilo  

kráľovské  vojsko), navyše  s  prázdnou  štátnou  i  kráľovskou 

pokladnicou a po neúspešnej snahe prerušiť jednanie nového 

parlamentu, ustúpil.

Centrom revolučného kvasu boli  obyvatelia Paríža  (cca 

600  000  ľudí),  ktorých  znepokojovala  prítomnosť  armády  v 

blízkosti metropoly, nedôvera voči kráľovskému dvoru, a preto 

vo  všetkých  jeho  šestnástich  obvodoch  začali  vznikať 

občianske milície  (v uliciach znelo Aux armes! – Do zbrane!). 

Dobrovoľníkov bolo požehnane, ale chýbali zbrane, preto ráno 

14.  júla  1789  si  početný  zástup  „občanov“  vynútil  vstup  do 

arzenálu  Invalidovne  a  zmocnil  sa  veľkého  počtu  pušiek  a 

muškiet. Zbrane bez munície sú k ničomu, a preto bolo ešte 
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treba zmocniť sa predovšetkým strelného prachu, ktorý bol v 

najväčšom skladišti umiestnenom zhodou okolností v Bastile, 

stredovekej pevnosti dlho používanej ako kráľovské väzenie. 

Zástupcovia ozbrojených milícií jednali s veliteľom pevnosti de 

Launayom,  po  pomerne  zdĺhavom  vyjednávaní,  možno  z 

nervozity  či  nerozvážnosti  či  omylom de Launay vystrelil  do 

davu  ktorého  vodcovia  niesli  biele  zástavy.  Nasledoval 

spontánny útok, občania bojovali s neobyčajnou zúrivosťou a 

odhodlaním. Za dve hodiny sa malá posádka pevnosti vzdala 

síce málo vyzbrojenej, ale odhodlanej presile, de Lauany bol 

zabitý  a  jeho  odseknutá  skrvavená  hlava  bola  možno 

predzvesťou ďalších hrôz. Tak padol  prvý symbol  kráľovskej 

zvrchovanosti – Bastila, bolo prepustených jej sedem väzňov 

(prejavom  absurdity  kráľovského  absolutizmu  bolo  aj  

zatýkanie  bez  písomného  príkazu  a  väznenie  bez  súdu,  

samotný Ľudovít XVI. vydal ako jeden z najbenevolentnejších  

Bourbonovcov  najmenej  14  000  zatykačov  na  svojich  

poddaných).  Často  sa  práve  tento  akt  násilia  uvádza  ako 

začiatok  revolúcie  a  vo  Francúzsku  sa  14.  júl  oslavuje  ako 

štátny sviatok.

Mnohí  mali  pocit,  že  revolta  skončila  a  boli  naplnené 

„ciele revolúcie“, že všetko smeruje k dohode medzi kráľom a 

Národným zhromaždením a dopadne to ako v Anglicku, teda 
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nastolením  konštitučnej  vlády  bez  privilégií  panovníka  s 

parlamentnou  vládou  zástupcov  „ľudu“.  Ešte  dva  roky  sa 

vlastne  nič  nezmenilo,  kráľ  požíval  výhody  svojho  stavu  a 

Národné  zhromaždenie  diskutovalo  o  novej  ústave  pre 

Francúzsko a jeho 25 miliónov obyvateľov. Tieto dva roky boli 

zrejme príčinou toho, že kráľ dospel k pocitu, že to so stratou 

jeho  moci  ešte  nie  je  stratené  aj  keď  mnoho  príslušníkov 

šľachty  v  obavách  budúcnosti  emigrovalo  najmä do  Itálie  a 

Nemecka  a  v  zahraničí  vytvorili  základ  tzv.  royalistickej 

reakcie,  udržujúcej  tajné  styky  s  kráľovskou  suitou,  fakticky 

nezmierenou  s  vytvorením  konštitučnej  formy  vlády.  Toto 

obdobie  rastúceho  napätia  bolo  vyvolané,  ako  sa  neskôr 

ukázalo,  opodstatnenými  obavami  zo  zrady  lojality  kráľa 

Ľudovíta  XVI.  voči  Národnému  zhromaždeniu  a  ľudu. 

Zástupcovia  ľudu  v  Parížskej  mestskej  rade  sa  rozhodli 

povolať  kráľa  z  Versailles  aby  boli  spolu  s  Národným 

zhromaždením  v  centre  politického  diania  pod  akousi 

spoločenskou  kontrolou  revolučne  naladeného  ľudu  (práve 

Paríž bol najsilnejším a centrálnym ohnivkom tejto revolučnej  

reťaze). V  tom čase  sa  z  občianskych  milícií  vytvárala  tzv. 

Národná  garda,  ktorej  velil  hrdina  amerického  boja  za 

nezávislosť,  generál  Lafayette,  ktorý  sám  seba  vnímal  ako 

akéhosi arbitra revolúcie. 
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Liberalizácia  obchodu  v  situácii  všeobecného 

nedostatku,  ako  sme  si  už  uviedli,  generuje  vznik  „sivej 

ekonomiky“  a  extrémne vysoké ceny.  Piateho  októbra  1790 

začali  parížske ženy protestovať na  uliciach proti  drahote  a 

pretože to boli často matky, ženy či milenky vojakov Národnej 

gardy,  vytvorili  akýsi  ochranný  štít  pokojne  protestujúcim 

ženám  a  v  ich  čele  kráčal  sám  Lafayette.  Smerovali  do 

Versailles so žiadosťou kráľovi, aby na tvare miesta v Paríži 

prispel  riešeniu  neutešenej  situácie.  Kráľ  si  vypočul  i 

Lafayettovo uistenie o zaručení jeho bezpečnosti a skutočne 

ďalší deň bol radostne uvítaný v Paríži spolu s Ústavodarným 

zhromaždením. Problém však bol v tom, že toto zhromaždenie 

nebolo kompletné, lebo približne 300 jeho členov ešte predtým 

požiadalo  o  dovolenku  alebo  rezignovali  z  obáv  o  svoju 

bezpečnosť  a  nenachádzali  sa  v  Paríži.  Takto  nekompletné 

zhromaždenie  oznámilo  koniec  feudalizmu  a  vypracovalo 

Deklaráciu  ľudských  a  občianskych  práv,  ktorá  zaručovala 

rovnosť všetkých občanov. Následne bolo uzákonené zrušenie 

všetkých  dedičných  titulov  a  znárodnila  sa  pôda  dovtedy 

vlastnená  cirkvou  (bola  rozdeľovaná  alebo  predávaná,  čo  

postupne hlavne na vidieku zapríčinilo vznik celej tzv. sociálnej  

skupiny pozemkových vlastníkov, ktorí vďačili revolúcii za toto  

nadobudnuté imanie). 
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Dobre  rozbehnutí  poslanci  však  neskočili  týmto 

zákonodarným  aktom,  zreformovali  justičnú  správu,  zmenili 

status kléru na platených služobníkov štátu a rozdelili krajinu 

na dodnes platný  samosprávny systém departmentov lxii.  Tak 

bol  ustanovený  nový  politický  poriadok  v  krajine  a  rýchlosť 

tejto zmeny dávala niektorým pocit vyvolenosti pre jej šírenie v 

duchu bratstva i mimo hraníc Francúzska a v prípade odporu i 

so zbraňou v ruke. Jediným človekom schopným racionálnej 

politiky  s  vodcovskými  schopnosťami  vo  vtedajšom  vedení 

zhromaždenia  bol  zrejme  markíz  Mirabeaulxiii.  Svojich 

súčasníkov  prevyšoval  v  rečníckom  talente  i  politickej 

jasnozrivosti,  čo  ale  bolo  i  príčinou  nenávisti  a  závisti  voči 

nemu.  Bohužiaľ  v  apríli  1791  zomrel  a  ako  píše  Winston 

Churchill,  Francúzsko  stratilo  muža  cromwellovských 

schopností  presadiť  nastolené  zmeny  bez  osobnej  ambície 

neobmedzenej  moci,  ale  nekompromisného  v  zachovaní 

vydobytých zmien. 

Tak  sa  stalo  často  vídané,  že  do  vedenia 

Ústavodarného  zhromaždenia  sa  dostali  demagógovia  a 

extrémisti,  najprv to  boli  zástupcovia departmentu Bordeaux 

nazývaní girondisti a potom predáci jakobínov, ktorých názov 

sa odvíjal od jakobitského kláštora stojaceho neďaleko Tuilerií 

za  múrmi  ktorého  nerušení  vonkajším  chaosom,  rozvíjali  v 
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atmosfére politického klubu svoje koncepcie. Kráľ Ľudovít XVI. 

sa navonok tváril, že tento svoj údel konštitučného panovníka 

prijíma  s  pokorou a  v  prospech ľudu.  Možno,  že  by  to  tak 

skutočne  aj  bolo  nebyť  tej  „nešťastnej“  okolnosti,  jeho 

manželstva  s  absolútne  konzervatívnou  dcérou  Rakúskej 

cisárovnej  Márie  Terézie  (bola  totiž  vychovávaná  v  duchu 

najprísnejšieho  absolutizmu),  ktorá  bola  neochvejne 

presvedčená,  že  „kontrarevolučný“  absolutistický  zvrat  je 

možný  i  reálny  so  zahraničnou  pomocou.  Ľudovít  sa  preto 

rozhodol pre hodne nebezpečný krok, tajne 20. júna spolu s 

manželkou  a  deťmi  v  preoblečení  opustili  Paríž.  Mali  však 

smolu a v mestečku Varennes neďaleko hraníc sa zastavili aby 

sa  nadýchali  čerstvého  vzduchu  a  trochu  si  odpočinuli  po 

neprerušenej dlhej ceste (oproti nim smerovala jazda verných  

dôstojníkov s ktorými spolu mali opustiť krajinu, ale minuli sa). 

Pri  prepriahaní  koní  si  vládcu  na  základe  podobizne  z 

bankovky  všimol  tamojší  poštmajster,  oddaný  prívrženec 

revolúcie a upozornil miestnych príslušníkov Národnej gardy. 

Útek  sa  nepodaril,  kráľovská  rodina  bola  na  ďalší  deň 

eskortovaná do Paríža. Tým bol osud tejto monarchie nadobro 

spečatený a tento čin bol revolúciou kvalifikovaný ako zrada, 

kráľ bol formálne zbavený moci a ako občan Capet súdený a 

odsúdený.  Poprava  bola  vykonaná  21.  januára  1793  na 
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smrtiacom mechanizme nazvanom po vynaliezavom autorovi, 

lekárovi Guillotinovi ktorý chcel zmierniť utrpenie popravy. To 

bola  prvá  hlava  v  koši  pod  gilotínou  v  pohnutej  revolučnej 

histórii, ale nebola posledná a nebolo ich vskutku málo.

Už viac ako pol roka trvali boje vyvolané predovšetkým 

girondistickými ministrami v obave z jakobínskej revolučnosti. 

Stalo  sa,  po  nich  nastúpivší  jakobínsky  ministri  už  mienili 

exportovať  revolúciu,  lebo  gilotínskou  smrťou  kráľovnej 

urazené  Rakúsko  už  nejakú  dobu  spolu  s  Pruskom  a 

emigrantskými  exulantmi  zhromažďovali  vojsko,  vyhlásili 

Rakúsku  vojnu.  Dúfali,  že  svojim  „križiackym“  ťažením 

revolúcie  slobody,  upevnia  svoju  vratkú  moc.  Toto  sa  veľmi 

podobalo,  vyhláseniu  vojny  Britániou  a  Francúzskom  voči 

Nemecku za napadnutie Poľska, približne o 140 rokov neskôr. 

V čase obojstrannej nečinnosti si Prusko a Rakúsko rozdelili 

Poľsko,  tzv.  „šľachtickú  republiku“.  Na  jeseň  už  ale  takto 

posilnení „vojnoví partneri“ sebavedome vpadli do Francúzska 

a  predpokladali,  že  neprofesionálna  armáda  zložená  s 

ozbrojených  občanov  republiky  nemôže  vzdorovať  moci 

konvenčnej profesionálnej armády. Ale po prvý krát v dejinách 

sa  vyzbrojovali  ľudia  –  občania  odhodlaní  brániť  svoju 

republiku a z Francúzov sa stal národ vo zbrani. V priebehu 

jediného vojenského ťaženia sa tejto ľudovej armáde vedenej 
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generálom Charlesom Dumouriezom podarilo to o čom sníval 

viac ako 40 rokov Ľudovít XIV. nazývaný „kráľ slnko“. Po prvý 

krát  v  dejinách boli  všetky  materiálne a ľudské zdroje  štátu 

použité  pre  tzv.  totálnu  vojnu  obrany národa a  revolúcie.  V 

tejto napätej a nebezpečnej situácii „povstali nový bojovníci“ a 

do čela revolúcie sa dostali Dantonlxiv, Robespierrelxv, Maratlxvi a 

Carnotlxvii (vtedajší minister vojny a jediný z nich ktorý umrel  

prirodzenou smrťou na starobu).

Bolo to po prvý krát, keď sa z nejakého miesta na Zemi 

začala  šíriť  myšlienka  svetovej  revolúcie.  I  v  liberálnom 

Anglicku  vznikali  nepokoje  vyprovokované  myšlienkami 

slobody a nedeliteľných ľudských práv v rovnoprávnosti. Často 

boli  vyvolané hlavne vo veľkých mestách radikálnymi klubmi 

pracujúcich,  vedených  príslušníkmi  stredných  vrstiev  a 

intelektuálmi  vítajúcimi  francúzsku  ústavu.  Tieto  kluby 

udržiavali  častú  korešpondenciu  hlavne  s  Parížskymi 

jakobínmi,  poslancami  zhromaždenia  a  členmi  Konventu. 

Posielali dokonca akési súdružské delegácie na návštevy do 

Paríža.  Toto  nadšenie  však  skončilo  po  masakri  politických 

väzňov v roku 1792 a ostentatívnej poprave kráľa v roku 1793. 

Mocný  Danton  sa  v  tejto  veci  vyjadril  na  obranu  revolúcie 

nasledovne: „Ohrozujú nás králi, ktorí sa proti nám spojili, a my 

im  k nohám ako výzvu hodíme hlavu kráľa“. Marat reagoval 
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nasledovne:  „Aby  sme rozdrtili  despotizmus  kráľov,  musíme 

nastoliť  despotizmus  slobody“.  Girondistický  minister  tiež 

dôvodil: „ Mier neprichádza do úvahy, máme 300 000 mužov v 

zbrani a musíme ich nechať mašírovať kam ich nohy ponesú, 

lebo inak sa vrátia a podrežú nám krky“. Dekrétom vydaným v 

novembri  1792  prikazujú  generálom  aby  prenasledovali 

ustupujúcich Rakúšanov do ktorejkoľvek krajiny v ktorej nájdu 

útočisko. Úspechmi opantaný Konvent vybičovaný revolučnou 

rétorikou  Dantona,  vydal  v  januári  1793  výnos  potvrdzujúci 

anexiu rakúskeho Holandska. Británia mala svoje zámery vo 

vzťahu  k  Holandsku  a  francúzsky  revolucionári  nadobudli 

dojem, že sa i v Anglicku schyľuje k revolúcii, vyhlásili  hneď 

ďalší  deň  vojnu  Veľkej  Británii  a  Holandsku.  Obe  strany  si 

uvedomovali ako dôležité pre obchod Anglicka s kontinentom 

je  práve  okupované  vlámske  pobrežie.  Aj  Britskej  vláde  sa 

zdalo,  že  z  južného  Holandska  sa  môže  nebezpečne  šíriť 

revolúcia a skrze britského imperiálneho dosahu sa môže stať 

svetovou. Nakoniec táto vojna v ktorej  pokračoval Napoleon 

trvala dvadsať rokov.

Ako sa do tejto vojnovej vravy dostal  dejinne jeden z 

najznámejších  diktátorov?  Možno  náhodou,  lebo  v  čase 

britského zmocnenia sa Toulonu,  cestou na dovolenku sa u 

jakobínskych  obliehateľov  zastavil  mladý  korzický  dôstojník 
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francúzskej  armády  Napoleon  Buonaparte  (takto  sa  totiž  

písalo pôvodne jeho meno). Ako absolvent vojenskej školy a 

špecialista na delostrelectvo, hneď spoznal nekompetentnosť 

velenia  obliehateľov  a  ponúkol  im  svoju  pomoc.  Veleniu 

navrhol  spôsob  ako  Toulon  dobyť,  skrze  útoku  na  pevnosť 

Aiguillette strážiacu vjazd do prístavu kde kotvila britská flotila. 

Roajalisti  v  Toulone  počítali  práve  s  touto  podporou. 

Napoleonovi  a  jeho  druhom  v  zbrani  sa  podarilo  citadelu 

dobyť,  na  to  sa  veliteľ  britskej  flotily  rozhodol  opustiť  tieto 

nebezpečné vody a lode odplávali.  Tým sa vlastne negovali 

pôvodné  strategické  úvahy  obrancov  Toulonu  a  mesto 

kapitulovalo  bez  boja  čo  znamenalo  i  nesmierne  účinný 

spôsob oslabenia kontrarevolúcie, nakoľko revolucionári sa s 

tými toulonskými kruto hneď vysporiadali. Samozrejme táto pre 

revolúciu  výnimočná  správa  dorazila  do  Paríža  a  sám 

Robespierre sa o tohto dôstojníka začal zaujímať. Tento fakt 

mohol mať rovnako pozitívny i negatívny dosah pre mladého 

Napoleona, revolučný teror bol totiž na svojom vrchole a nikto 

si  nemohol  byť  istý  svojim  životom  (denne  umieralo  pod 

gilotínou až päťdesiat ľudí). 

V  takejto  situácii  samozrejme  rastie  aj  tajný  odpor 

ohrozených  čo  vyvrcholilo  27.  júla  1794  (nový  revolučný 

kalendár tento deň popisoval ako 9. termidor roku II.) kedy bol 
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zvrhnutý a gilotínou popravený samotný Robespierre.  Skoro 

samovoľne  sa  spustil  teror  voči  predchádzajúcim  „vládcom 

revolúcie“ a všetci ktorých nejako spojovali s Robespierrovým 

záujmom  boli  doslova  ohrození  na  živote.  Ani  Napoleon  si 

nemohol  byť  istý.  V  roku  1795  došlo  vo  dvoch  bohatých 

Parížskych  obvodoch  k  ozbrojenému  povstaniu  a  jeden  z 

členov Direktória, Barras si spomenul na odvážneho Korzičana 

ktorý  dobyl  Toulon  a  bolo  mu  urýchlene  zverené  velenie 

ozbrojených  oddielov  a  obrana  Konventu.  Ako  delostrelec 

rozmiestnil  delá  na  obranu  Konventu  a  rozprášil  povstalcov 

žiadajúcich nové voľby v duchu slobody voľby. Delostrelecká 

ochrana  Konventu  zo  4.  októbra  1795  bola  Bonapartovou 

vstupenkou  na  pole  slávy  a  vzostupu.  Požiadal  o  vojenskú 

satisfakciu udelením hodnosti generála a súčasne perspektívu 

ďalšieho  vojenského  postupu,  keďže  sa  práve  pripravovalo 

vojenské ťaženie proti  Rakúšanom v severnom Taliansku.  V 

nasledujúcom  roku  previedol  svoje  vojsko  „otrhancov“  cez 

alpské  priesmyky  do  krajiny  zaliatej  slnkom  a  nezničenej 

opakovaným plienením. Víťazstvo bolo významne ovplyvnené 

Napoleonovou schopnosťou vliať vojakom novú nádej, nádej 

na víťazstvo spojenú s bojovou korisťou a vyhliadkami na lepší 

život. Vo viacerých menších bitvách porazil rakúskych veliteľov 

a  obsadil  významnú časť  Apeninského  poloostrova.  Stal  sa 
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jakobínskym generálom, záchrancom a „mečom“ revolúcie, čo 

ambiciózny Korzičan už nikdy nemienil nechať nepovšimnutým 

a  rozhodol  sa  vpísať  svoje  meno  do  dejín  Francúzska  i 

vtedajšieho centra sveta, Európy. To dosvedčuje i  fakt,  že z 

Rakúskymi  vyjednávačmi  rokoval  o  mierovej  zmluve  bez 

poverenia i schválenia Direktória. Odškodnením víťazovi bolo 

pripojenie  Belgicka  ku  Francúzsku,  benátska  republika 

pripadla  Rakúsku  a  vznikla  Cisalpínska  republika  tvorená 

Milánom,  Piemontom  a  malými  severotalianskymi 

kniežatstvami.  Súčasťou tejto  dohody  (neskôr  nazvanej  ako 

zmluva  z  Campo  Formio) bol  i  jej  tajný  dodatok  o 

zainteresovanosti  Rakúska  proti  útokom  voči  republike  z 

Nemecka. Nasledoval vpád do Egypta na jar roku 1798, ktorý 

ohrozoval Britský vplyv, a preto tam zamieril aj admirál Nelson 

so svojou flotilou, ktorá nakoniec zachovala britskú námornú 

nadvládu  nad  Stredomorím.  Súčasťou  tejto  taktiky  sa  stala 

Malta ako námorná základňa pre ovládanie tohto priestoru a 

jeho  zachovanie  predovšetkým  ako  križovatky  slobodného 

obchodu riadeného z Londýna. Postupne sa tento ozbrojený 

konflikt zmenil  a zhruba od roku 1800 sa z boja za svetovú 

revolúciu stával boj za svetové panstvo na strane Francúzska 

a logicky na druhej strane bojom za zachovanie status quo a 

zabránenie Napoleonovej svetovláde. 
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Neschopnosť Napoleona priamo ohroziť Britániu, čo by 

vyžadovalo námornú intervenciu, a predsa len „vládcom morí“ 

bola Británia, mu vnukla myšlienku poraziť Európsku koalíciu 

Rakúska, Pruska a Ruska tam, kde by mohol byť vojenský lup 

najbohatší,  tj.  v  Rusku,  čo  ako  vieme  bol  začiatok  konca 

Napoleonovej vlády nie len v strednej a južnej Európe, ale i vo 

Francúzsku. 

Z Bonaparta sa postupne stal  prvý generál  revolúcie, 

potom  pán  ľudu  a  možno  logicky  mu  chýbalo  božské 

potvrdenie vládcovského postavenia a z prvého revolucionára 

sa  stal  prvý  Francúzsky  „pomazaný“  cisár  –  diktátor.  Čím 

opantal vedomie a vôľu ľudu? Tým čím sa to podarilo predtým 

Caesarovi či Justiniánovi a po ňom Hitlerovi a Stalinovi, teda 

vnuknutím viery na lepší a spravodlivejší život. 

Revolúcie priemyselnej éry a ich „novoaristokratický“ 
revolucionári

Zaoberať sa všetkými revolúciami či povstaniami, ktoré 

by bolo možné podľa niektorých charakteristík zaradiť medzi 

revolučné by asi nebolo ani účelné ani prehľadné a pre našu 

dobu možno ani poučné. Preto som zvolil v názve kapitoly ich 

identifikačný  znak,  historicky  vymedzujúci  spojenie  s 

proletariátom  ako  ho  chápe  socialistická  idea  a  možno 
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novotvar pomenovania mnohých vodcov, dobre popisujúci ich 

správanie sa, najmä po víťazných prevratoch.

Prvá ruská revolúcia 20. storočia (1905 – 1907)

Rovnako  ako  v  prípade 

Francúzskej  buržoáznej 

revolúcie  aj  táto  nebola 

nepredvídateľným  aktom. 

Revolučné  vzplanutia  z 

rokov  1905  až  1907  boli 

konfrontáciou  okázalého 

bohatstva  a  absolútnej 

svojvoľnej  moci  s  fakticky 

„bezvládnou“  buržoáziou,  rovnako ako zúfalstvo  bezostyšnej 

chudoby a bezmocnosťou nad vlastnými životmi  (dovolil som 

si to charakterizovať uvedeným spôsobom napriek tomu, že  

nevoľníctvo bolo zrušené po reforme v roku 1861). Rusko ešte 

aj v 19. storočí bolo predovšetkým krajinou, kde hospodársky 

život  prebiehal  predovšetkým  na  vidieku  (napriek  existencii  

niektorých  veľkých  mestských  aglomerácií) ako  nekončiace 

feudálne  dedičstvo.  Je  pravdou,  že  už  nie  všetci  statkári  a 

vlastníci  pôdy  boli  aristokratického  pôvodu,  začala  sa  tvoriť 

vidiecka  buržoázia  a  spolu  s  jej  mestskými  príslušníkmi 
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podnikajúcimi v priemysle či manufaktúrnej výrobe sa rozvíjal 

ruský  kapitalizmus  (približne  od  polovice  19.  storočia). 

Relatívne rýchlo sa rozvíjajúci ruský priemyslový kapitalizmus, 

v  mnohých  odvetviach  prerastajúci  vo  faktický  monopol, 

narážal  pri  svojom rozvoji  na  malý  priestor  na  domácom – 

vnútornom trhu mimo iné brzdený aj obrovským zaostávaním 

ruského  poľnohospodárstva  čerpajúceho  z  nevoľníckej 

tradície,  ktorá  bola  nesmierne  dlho  poznačená  nízkou 

produktivitou, lebo sa opierala najmä o biologickú produktivitu 

človeka  a  jeho  hospodárskych  zvierat  (charakter  

mechanizovaných  výrobných  vzťahov  v  priemysle  diktovaný  

produktivitou strojov bol v ostrom kontraste s prevažne ručnou  

prácou a jej nízkou produktivitou). 

Iniciátorom,  aj  keď  nesmelým  pri  ekonomickej 

transformácii  ruského  hospodárstva  bola  pomaly  silnejúca 

buržoázia  ktorá  sa  čoraz  viac  dostávala  do  konfliktu  s 

feudálnymi  pomermi  v  krajine  a  ktoré  boli  ochraňované  jej 

politickou i  právnou nadstavbou  (podobne to charakterizoval  

K.  Marx  pri  popise  pomerov  v  Prusku  prvej  polovice  19.  

storočia) čo  vyvolávalo  čoraz  ostrejšie  konflikty  s  politickou 

platformou cárizmu – samoderžavím. 

Hlavný predpoklad hospodárskeho rozmachu roľníckeho 

vidieka vlastne neexistoval, pretože väčšina pôdy bola v držbe 
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starých feudálnych „zemepánov“ (navyše cárskym výnosom o 

vytvorení tzv. „odrezkovlxviii“ po zrušení nevoľníctva boli roľníci  

povinný  ich  zaplatiť  statkárom,  čo  bolo  cca  2  milióny  

vtedajších  rubľov) a  od  nevoľníctva  oslobodení  roľníci  boli 

finančne  zadlžený.  Vtedajšia  štatistika  zmieňuje,  že  10,5 

milióna roľníkov vlastnilo 75 miliónov „desjatin pôdy“ (často to 

nestačilo ani na uživenie rodiny, pretože sa v týchto pomeroch  

hospodárilo  extenzívne) a  30  tisíc  statkárov  vlastnilo  70 

miliónov desjatin pôdy. Preto najpálčivejšou politickou otázkou 

Ruska  prvej  dekády  20.  storočia  bola  ekonómia 

poľnohospodárstva založená na zmene vlastníckej štruktúry a 

mechanizácii výrobných vzťahov v tejto oblasti generovanej z 

vlastnej priemyselnej základne. 

Tejto  štrukturálnej  zmene  hospodárstva  bránila 

predovšetkým  politická  moc  slepo  bazírujúca  na  feudálnej 

tradícii  s  „všemocným“  cárom  a  ekonomické  diletantstvo 

štátnej  byrokracie moci,  tvoriacej  jej  právny rámec  (ak  ešte 

vezmeme do úvahy obrovskú zemepisnú rozľahlosť krajiny a  

nízku hustotu zaľudnenia, tento problém sa náležite zväčší), 

fakticky  bez  centralizácie,  evidencie  a  hodnotenia  účinnosti 

práva  (každý gubernátor,  statkár,  úradník bol autokratom na  

maličkom kúsku svojej kompetencie). 

Všetky uvedené problémy sa ešte vyostrili koncom roku 
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1904  v  súvislosti  s  rusko-japonskou  vojnou.  Nízka  celková 

produktivita a efektivita ruského hospodárstva sa veľmi rýchlo 

prejavila vo výsledkoch a dôsledkoch tohto konfliktu, hlavne v 

nedostupnosti potravinovej produkcie a z toho vyplývajúceho 

hladu a s tým súvisiacej chudoby. Vojna bola samozrejme aj 

kapitalistickou  príležitosťou  ako  v  priemyselnej  tak  i 

poľnohospodárskej  produkcii,  bránilo  tomu  ale  archaické 

politické  a  ekonomické  usporiadanie  krajiny  a  jej 

administratívny  aparát  tvoriaci  onú  sociálno-ekonomickú, 

právnu a politickú nadstavbu. Teda pokiaľ k zmene dlhodobo 

nedochádzalo evolučnou cestou, ako napríklad v Anglicku, či 

Spojených  štátoch  bola  naporúdzi  len  násilná  /  revolučná 

zmena  moci  a  nastolenie  iného  právneho  a  ekonomického 

poriadku.  Aké  boli  teda  dôvody  k  revolučnej  zmene moci  v 

Rusku? 

Ekonomické,  spojené  s  hospodárskymi  efektmi 

priemyselnej produkcie nemožné rozvoja bez väčšej slobody 

pre  podnikanie  i  slobody  osobnej  (pre  obrovské  zástupy 

nesmierne  chudobných  ľudí  vidieka) a  tým  zvýšenie 

konkurenčného  tlaku  na  cenu  práce  a  očakávaného  efektu 

ekonomickej  liberalizácie,  teda  zvýšenie  produktivity  a 

súbežne i zväčšenie zisku, čo sú tie kapitalistické očakávania. 

Toto sú jednoznačné dôvody pre buržoáznu politickú zmenu a 
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vo  vtedajšom  Rusku  zrejme  inak  ako  revolučne,  násilným 

zvratom neprevediteľnú. 

I v Rusku rovnako ako v iných buržoáznych revolúciách 

sa  prejavila  zásadná  politická  disproporcia  dočasných 

spojencov,  teda buržoázie a proletariátu  v  ich spoločných a 

dočasných cieľoch a rozdielnych cieľoch konečných.  Fridrich 

Engels na  to  poukazoval  už  pri  analýze  Veľkej  francúzskej 

revolúcie v období jakobínskej diktatúry. Menej revolučným a 

ekonomicky  silnejším  partnerom  v  takejto  revolúcii  je 

buržoázia,  revolučnejším  (viac  náchylným  k  násiliu), 

početnejším ale chudobným partnerom menej pripraveným na 

prevzatie  oťaží  moci  je  určite  proletariát,  alebo  lepšie 

povedané všetci tí čo túžia po osobnej i ekonomickej slobode, 

ale  musia  začínať  takpovediac  s  nulou.  Toto  je  zásadne 

nerovnovážny  stav  a  musia  byť  splnené  isté 

špecifické/neštandardné  podmienky,  aby  úspešnejším  v 

takomto  nerovnom  partnerstve  bol  ten  menej  pripravený 

(nemajetný,  bez  intelektuálnych  elít  apod.).  V  prípade 

masového  uvedomenia  si  svojich  možností  a  existencii 

dostatočne bezohľadných a charizmatických vodcov, môže byť 

tento  „slabší“  partner  v  mocenskom  zápase  úspešný,  keď 

využije svoj početný potenciál a bezohľadnosť či neohľadnosť 

svojich  ľudských  strát.  Ale  dnes  v  dobe  nevídaného 
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technologického pokroku sa váha významnosti  a  úspešnosti 

zásadne presúva na stranu vlastníkov týchto technológií, teda 

kapitálu.  Do väčšej rovnováhy ľudskej komunity však začína 

významne  „prehovárať“  energetická  bilancia  potrieb  a  ich 

udržateľnosť, ale o tom v inej kapitole.

Prvé  významné ruské  revolučné  vrenie  modernej  doby 

spojené  s  ambíciou  uchopenia  moci,  asi  logicky  nebolo 

úspešné. Neuspelo kvôli neprekonateľným rozdielom v cieľoch 

spojených  s  uchopením  moci  (na  rozdiel  od  francúzskej  

revolúcie  si  už  všetky  strany  vzájomne  aspoň  dočasne  

konvergujúce  a  cieľmi  divergujúce  dostatočne  uvedomovali  

túto skutočnosť). Absencia kritického myslenia absolutistického 

vládcu  obklopeného  len  aristokratickými  pochlebovačmi  a 

ortodoxnými  cirkevnými  vládcami  nad  „duchovným  svetom“ 

celej  Rusi  zvyknutej  na  „bič  a  cukor“,  spôsobili  teror 

autokratickej moci. Udalosti v Rusku v rozmedzí rokov 1905 až 

1907 sa väčšinou charakterizujú ako revolučné aj preto, že boli 

čo do rozsahu hromadným vystúpením ľudí proti ekonomickým 

a  tým  pádom  i  politickým  pomerom.  Autokratická  vláda 

(samoderžavie) centralizovaná  do  rúk  jediného 

neobmedzeného  vládcu  už  bola  minimálne  v  Európe 

anachronizmom  a  zvlášť  u  tzv.  „opozičných“  politických  a 

spolitizovaných  skupín  intelektuálov  pohybujúcich  sa  v 
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zahraničí  (aj z radov šľachty) a tiež podnikateľov vnímajúcich 

vyššiu výkonnosť hospodárskych systémov Spojených štátov, 

Británie,  Francúzska,  Nemecka  apod.  Stále  naliehavejšie 

vnímali potrebu zmeny politickej a právnej formy moci, keď už 

nie konštitučnej ako v Británii, tak republikánskej ako napríklad 

vo Francúzsku. Tradícia autokratického Ruska voči akejkoľvek 

politickej opozícii bola pre tieto skupiny natoľko odstrašujúca 

(mimoriadne hrdelné tresty či dlhoročné vyhnanstvo), že aj v 

roku 1905 boli iniciátormi ľudia pracujúci a napriek tomu žijúci 

v  biede  a  bez  akejkoľvek  perspektívy.  Robotníci  svoju 

neochotu zdieľať svoj stav vyjadrili 3.1.1905 prerušením práce 

a pokojným pochodom k vtedajšiemu centru moci, Zimnému 

palácu  s  petičným  vyjadrením  svojich  ponosov  a  žiadostí, 

ktoré mienili odovzdať priamo „báťuškovi cárovi“ a dopadlo to 

tak,  že  pri  Palácovom  námestí  zomrelo  pod  paľbou  vojska 

1000 štrajkujúcich a takmer 5000 bolo zranených. 9. januára J. 

M. Gorkij napísal otvorenú výzvu k spoločnosti a obvinil cársku 

vládu z hromadnej a premyslenej vraždy pokojných obyvateľov 

a  vyzval  k  tvrdému  a  družnému  boju  proti  samoderžaviu. 

Rukopisu sa ale zmocnila polícia, zatkla a uväznila Gorkého. 

Keď tieto správy prenikli na verejnosť, tak ľudia začali stavať 

barikády  (na  Vasilevskom  ostrove,  Šlisseľburskej  ceste,  

Navarskej  stanici  a na Nevskom prospekte).  V januári  1905 
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štrajkovalo okolo 440 tisíc hlavne priemyselných robotníkov čo 

vyvolalo  vo  svete  pomerne  veľkú  vlnu  sympatií  a 

spolupatričnosti  predovšetkým  v  Európe.  To  vystrašilo  aj 

cársku  vládu  a  Petrohradský  generálny  gubernátor  D.  F. 

Trepov zorganizoval politické divadlo, zhromaždil akúsi falošnú 

„robotnícku deputáciu“, ktorú cár veľkodušne prijal  a prečítal 

im  pripravený  a  dostatočne  cynický  prejav  obviňujúci 

robotníkov z revolučného ošiaľu a napriek tomu im odpúšťa a 

z „vlastných“ prostriedkov veľkodušne venuje 50 tisíc rubľov 

pre poškodených  (rodiny zavraždených a zmrzačených to s  

odporom  odmietli  ako  urážajúcu  almužnu). Vláda  vytvorila 

špeciálnu vyšetrovaciu komisiu  pod vedením senátora  N.  V. 

Šidlovského (tzv.  komisiu  štátnych  úskokov),  ktorá  ale  bola 

čoskoro  rozpustená  bez  konkrétneho  výsledku.  Vo  februári 

1905  nasledoval  krvavý  trojdňový  arménsko-azerbajdžanský 

konflikt v Baku. 

Napätie v krajine nepoľavilo ani po rôznych reštrikčných 

krokoch  cárskej  vlády,  preto  aj  z  popudu  zahraničných 

investorov  cár  vo  februári  podpísal  manifest  adresovaný 

ministrovi  vnútra A. G. Bulyginovi v ktorom požadoval účasť 

„zvolených  ľudí“  pri  rozpracovaní  a  posudzovaní  nových 

zákonov, ale pri plnom akceptovaní princípov samoderžavia a 

absolútnej moci cára. Z tohto podnetu sa aktivizovali Zemské 
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zhromaždenia, mestské dumy a burzové výbory a obracali sa 

na  vládu  s  požiadavkou  zvolania  „ľudového  zastupiteľstva“. 

Protesty  však  neustali,  dôkazom  toho  boli  oslavy  1.  mája, 

týchto demonštrácií v Petrohrade, Moskve, Rige, Varšave sa 

zúčastnilo  cca  200  tisíc  ľudí.  Štrajk  ivanovo-voznesenských 

robotníkov  trval  od  12.  mája  do  začiatku  augusta  1905. 

Robotníci žiadali osemhodinový pracovný deň, zrušenie práce 

nadčas, určenie minimálnej mzdy (rovnakej pre mužov i ženy), 

zvolanie  Ústavodarného  zhromaždenia  na  základe 

všeobecného – priameho, tajného a rovného volebného práva, 

právo  osláv  1.  mája,  slobodu  slova,  tlače,  spolkov  a 

zhromažďovania, nezasahovania polície a vojska do priebehu 

štrajkov,  osobnú  nedotknuteľnosť,  rovnako  ako 

nedotknuteľnosť obydlia a zrušenie väzníc pri továrňach. Do 

prvomájovej  demonštrácie  vo  Varšave  sa  strieľalo  a 

nasledovali  ďalšie protestné štrajky,  18. júna v Lodži  cárske 

vojsko  napadlo  účastníkov  takéhoto  protestného 

zhromaždenia, bolo zabitých 10 ľudí a 40 ranených, do ľudí sa 

v  Lodži  strieľalo  aj  21.  a  22.  júna keď sa  začal  všeobecný 

štrajk. Takmer vo všetkých veľkých mestách a priemyselných 

centrách Ruska sa organizovali aj polovojenské oddiely ktoré 

si sami vyrábali zbrane, strelivo a výbušniny. 

Ani roľníci nezostali ľahostajný, veď práve oni boli na tom 
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zo všetkých spoločenských skupín najhoršie. Proti statkárom 

stávkovali  v  Kurskej,  Oriolskej,  Černigovskej,  Voronežskej, 

Stratovskej  a  Tbiliskej  gubernii.  Na  jar  začali  aj  štrajky 

pobaltských  roľníkov  a  poľnohospodárskych  robotníkov, 

rovnako ako na Ukrajine,  Bielorusku a  strednom Povolží  (v 

prvom  polroku  1905  bolo  zaznamenaných  1630  roľníckych  

protestov). Často boli medzi ich požiadavkami aj tie politické, 

ako  bolo  zvolanie  ľudového  zastupiteľského  orgánu, 

demokratické  slobody,  zmena  ekonomického  postavenia  a 

nahradenie  „žoldnierskejlxix“  stálej  armády  akousi  ľudovou 

domobranou  apod.  Toto  agrárne  hnutie  bolo  živelnejším  a 

menej organizovaným ako protesty v mestách.

Súčasťou dejín  tohto pohnutého obdobia Ruska boli  aj 

vojenské revolty a protesty. Najznámejším je tzv. povstanie na 

krížniku Poťomkin, ktorý odplával z Tendrovského zálivu pred 

plánovaným termínom a 14. júla bol  v  prestrelke na palube 

zabitý G. N. Vkulenčuk. Námorníci sa zmocnili lode a odplávali 

do Odesy, kde práve prebiehal všeobecný štrajk (jeho pohreb 

sa  zmenil  na  obrovskú revolučnú demonštráciu).  Rozkazom 

velenia  čiernomorskej  flotily  sídliacej  v  Sevastopole,  bolo 

nariadené potlačenie povstania všetkými prostriedkami.  Proti 

tomuto  krížniku  bola  vyslaná  flotila  piatich  krížnikov  a 

siedmych  torpédoborcov.  Námorníci  z  Poťomkina  nestratili 

205



duchaprítomnosť a vyplávali v ústrety tejto flotile s väčšinou im 

známymi námorníkmi. Dokonca posádka krížnika Pobodonec 

sa  fakticky  odmietnutím  bojovať  pridala  k  „povstalcom“,  ale 

nenasledovali  ich  a  nedošlo  ani  k  uchopeniu  velenia  nad 

krížnikom, len k vypovedaniu poslušnosti dôstojníckemu zboru 

plavidla.  Peripetie  Poťomkina  skončili  po  opakovaných 

pokusoch o doplnenie paliva a stravy v rumunskej Konstanci, 

odovzdaním  plavidla  miestnym  úradom  a  požiadaním  o 

pobytový azyl ako politický emigranti. Na jeseň toho roku boli 

ďalšie  vojenské  nepokoje  a  povstania  (podľa  štatistík  v  

rozmedzí  októbra  až  decembra  ich  bolo  celkom  89) v 

Kronštate, Vladivostoku, Petrohrade, Kyjeve, Charkove, Baku, 

Ašchabade či Taškente.

Vláda  v  ďalšom  memorande  zo  17.  októbra  1905 

sľubovala postupné riešenie najpálčivejších problémov, ale už 

na  jeseň  začali  cárske  úrady  organizovať  vlastné 

zmanipulované manifestácie a vojsko s políciou organizovali 

tzv. pogromy, za pár týždňov bolo zabitých asi 4 tisíc ľudí, asi 

10  tisíc  zranených  a  zmrzačených  (boli  to  výpady  tzv. 

„černosotňovcov“.  Od  októbra  vznikali  v  Rusku  buržoázne 

strany, napríklad v Petrohrade Obchodno-priemyselná strana, 

Zväz  17.októbra  (tzv.  okťabristi,  jej  zakladateľmi  boli  P.  A.  

Gajden, D. N. Šipov), Konštitučno-monarchistická strana (tzv.  
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kadeti,  jej  zakladateľmi  a  vodcami  boli  P.  N.  Miľukov,  P.  B.  

Struve, I. I. Petrunkovič, F. I. Rodičev).

Na  december  1905  pripravovali  už  vtedy  dobre 

organizovaní  príslušníci  tzv.  moskovského  sovietu  vedení 

boľševikmi  robotnícky  štrajk,  ktorý  mal  prerásť  v  ozbrojené 

povstanie  (odsúhlasila  5.12.1905  Mestská  konferencia  

boľševikov). Siedmeho decembra štrajkovalo asi 400 podnikov 

a  100 tisíc  robotníkov,  ale  v  ten  deň boli  zatknutý  členovia 

moskovského výboru a moskovského sovietu V. L. Šancera a 

M.  I.  Vasilieva-Južina.  Polícia  v  ďalší  deň  prepadla 

štrajkujúcich v parku Akvárium a v ďalší deň vojaci ostreľovali 

Fidlerovo učilište kde sa zhromažďovali polovojenské oddiely 

(tzv. družiny). Práve tieto družiny použili  po prvýkrát  taktiku 

pouličného a partizánskeho boja (neskôr nazývané gerily) na 

barikádach  a  v  úzkych  uličkách  (vojenským  veliteľským 

stanovišťom  bol  moskovský  soviet  vedený  boľševikmi). 

Ozbrojené povstania boli aj na Urale (Motovilicha), v Sormove 

na Sibíri a Ďalekom východe (Krasnojarsk, Čita, Vladivostok), 

v  Soči,  Tuapse,  Novorosijsku,  Charkove,  Jekaterinoslave, 

Alexandrovskau, Gorlove, Rostove na Done atď. Bojovalo sa 

aj v Gruzínsku, Pobaltsku, Poľsku a Fínsku. 

Vo  februári  a  marci  1906  prebehli  voľby  do  I.  štátnej 

dumy.  Vo  voľbách  zvíťazili  kadeti  a  predstavovali  evolučný 
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princíp  postupného  prevzatia  moci  oslabovaním  cárizmu  a 

nastolením demokratických princípov parlamentarizmu. Tento 

poradný orgán neotrasenej cárskej moci a vlády mal mnoho 

roľníckych poslancov a logicky prvotné návrhy dumy smerovali 

k  pozemkovej  reforme.  Do  dumy  prichádzalo  aj  mnoho 

rezolúcií  a  žiadostí  o  urýchlené  riešenie  nedostatku  a 

rozdrobenosti  pôdy,  požiadavky  na  ďalšie  prerozdeľovanie 

pôdy. Podľa návrhu kadetov  (42 poslancov) sa mala štátna, 

údelná a kláštorná pôda previesť do štátneho pôdneho fondu. 

Do  tohto  fondu  by  bola  zaradená  aj  pôda  statkárov,  ktorú 

obyčajne  dávali  k  prenájmu.  Ďalšia  skupina  poslancov 

združených pod názvom trudovci (106 poslancov), navrhovala 

utvorenie celonárodného fondu so štátnou, cirkevnou, nútene 

odcudzenou  statkárskou  pôdou  a  súkromná  pôda  pod 

pracovnou  normou  (pôda  zušľachťovaná  vlastnou  prácou,  

dnešnou terminológiu popísateľná ako záhradka). Časom mala 

byť  do  tohto  fondu  zaradená  všetka  roľnícka  prídelová  a 

súkromná pôda neprevyšujúca pracovnú normu. Pozemkovú 

reformu mali uskutočniť miestne výbory zvolené všeobecným 

hlasovaním.  Realizácia  tohto  plánu  by  znamenala  koniec 

statkárskych  latifundií  a  rozvoj  farmárskeho  typu 

hospodárenia. 

Na  návrh  P.  A.  Stolypina  z  5.  júla  1906  bola  cárom 

208 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



koncom  mesiaca  prvá  duma  rozpustená.  Liberáli  v  cárskej 

vládnej  administratíve uvažovali  o zostavení  kadetskej  vlády 

(napr. veliteľ paláca D. F. Trepov dokonca začal rokovania s  

vodcami  kadetov  o  utvorení  vlády  s  ich  účasťou),  ale 

konzervatívci  považovali  takýto  „experiment“  za  nesmierne 

odvážny a nebezpečný a žiadali okamžité rozpustenie dumy a 

vyhlásenie  výnimočného  stavu.  20.  júla  vláda  uverejnila 

oznámenie,  že  nepripustí  navrhovanú  „revolučnú“  zmenu 

vlastníckeho  práva  k  pôde,  predovšetkým  likvidáciu 

veľkostatkov.  Aby tento krok nezdvihol  opakovanú revolučnú 

vlnu, boli určené voľby do II. štátnej dumy na jar roku 1907. 

Výbušnosť  situácie  v  celom  Rusku  už  nebola  živená 

beznádejou,  predsa  len  existencia  a  rokovania  dumy 

umožňovali  vieru  v  riešenie  nahromadených  problémov  a 

bolestí Ruska. Cár a jeho administratíva prestali mať strach z 

masového vystúpenia proti moci, napriek tomu sa neodhodlali 

zasiahnuť  do  rokovania  druhej  dumy  a  opakovane  ju  kvôli 

agrárnym reformám rozpustiť.  Zámienkou však bola politická 

provokácia  ochranky  dumy  voči  jej  sociálnodemokratickej 

frakcii  a jej  údajnému vojenskému sprisahaniu.  3.  júla  1907 

bola rozpustená aj II. štátna duma, bez akéhokoľvek účinku na 

politický, sociálny a hospodársky systém krajiny.

Neschopnosť cárskej autokratickej moci, vzdať sa aspoň 
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jej časti v prospech zástupcov občanov, bola istou okrajovou 

podmienkou nedôvery voči akejkoľvek ústrednej moci v Rusku 

v druhej dekáde 20. storočia a logicky táto skúsenosť zrejme 

vygenerovala  aj  jej  krutosť  a  nekompromisnosť,  ale  o  tom 

ďalej.

Prvá svetová vojna, ruský a proti ruský komplex

Najprv  si  dovolím  vysvetliť 

možno  nie  úplne 

zrozumiteľný  názov  tejto 

kapitolky,  teda  jeho  druhej 

časti.  Prečo  som  použil 

slovíčko  komplex,  ktoré  je 

možno  aj  dnes 

najvýstižnejším  spôsobom  vyjadrenia  konania  politikov  a 

mnohých štátnych administratív, novinárov a analytikov ktorý 

po  roku 1995 získali  vysokoškolský  diplom s  pomenovaním 

svojej odbornosti – politológ (považujem to len za ďalší dôkaz  

deformácie  na  akademickej  pôde  o  ktorom  som  písal  v  

predchádzajúcom). Možno  sme  všetci  zaťažení  nejakým 

komplexom  (menejcennosti,  dôležitosti,  ctižiadostivosti,  

bohatstva,  chudoby  apod.),  ale  je  iste  dobré  sa  k  nemu 

priznať, lebo inak pôsobíme úplne komicky a funguje to ako v 
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partnerských  vzťahoch  pri  nevere,  všetci  o  nej  vedia,  len 

samotný postihnutý  žije  akoby v  inej  realite  a  keď precitne, 

zasiahne  to  ako  blesk  z  čistého  neba.  Obdobie  ktoré  sa  v 

histórii  nazýva novovekom je  celé  ako pavučinou v  Európe 

pretkané sieťou komplexov z Ruska (spojených so strachom, 

alebo  naopak  jeho  očakávanou  slabosťou,  závisťou  i  

nenávisťou). Európska civilizácia sa spravidla spája s gréckou 

filozofiu,  pretože  ju  prevzali  spolu  s  architektúrou  a  vlastne 

celou kultúrou Rimania ako tisícroční vládcovia Stredomoria a 

západu  Európy.  Táto  „tisícročná“  vláda  bola  ohrozovaná 

predovšetkým vpádmi od východu a severu a tento komplex 

akoby sa dostal  do našej  genetickej  výbavy.  Nové osídlenie 

Severnej Ameriky prenieslo tento komplex aj na jej pôdu. Má 

tento ruský komplex reálne opodstatnenie – áno aj nie. Každá 

veľká krajina so sebavedomými alebo poslušnými občanmi a 

vládcami  vyvoláva  obavy,  taká  je  totiž  historická  skúsenosť 

ľudstva.  Rímska antická tradícia  sa preniesla  na Európanov 

voči  Afrike  a  Afričanom,  kolonizovala  sa  a  slúžila  ako 

nevyčerpateľný zdroj lacnej pracovnej sily, otroctva. Bohatstvo 

východu, či Orientu ako sa traduje v onej rímskej tradícii vždy 

lákalo a pretože najbezpečnejšou obchodnou cestou bola tá 

vodná,  tak  sme ju  časom ovládli  a  18.  a  19.  storočie  bolo 

Britským, práve vďaka jeho námornej, vojenskej i  obchodnej 
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prevahe.  Oveľa  nebezpečnejšou  cestou  na  východ  bola 

vlastne  veľmi  málo  známa  cesta  po  súši,  ktorej  jediným 

absolventom bol oslavovaný najväčší z vojvodcov staroveku, 

ku  ktorému  sa  prirovnávali  všetci  schopní  i  menej  schopní 

vojvodcovia,  Alexander  Macedónsky,  zvaný  Veľký.  Opačnú 

trasu  z  Východu  mali  nie  len  zmapovanú,  ale  aj  používali 

východní obchodníci s cennosťami východu a aj oni sami ju 

démonizovali.  Bola  nebezpečnou,  pretože  nebola 

ľudoprázdnou. Na týchto teritóriách žilo etnické obyvateľstvo 

fyziologicky  i  mentálne  iné  ako  v  Európe  a  človek  sa 

prirodzene  bojí  všetkého  neznámeho.  Rusku  sa  podarilo 

rozšíriť  svoje  teritórium  na  východ  práve  tým  náročnejším 

spôsobom – po súši do zalesnených, bažinatých, púštnych, či 

inak exotických končín. Až ruskí „pionieri“  prinášali  správy o 

nesmiernom prírodnom a nerastnom bohatstve týchto končín a 

až  priemyselná  doba  tento  fakt  „nevyčerpateľných“  zásob 

začala vnímať koristnícky. 

Pokúsim  sa  to  ukázať  na  faktoch  spojených  s 

vojenským  konfliktom  nazývaným  ako  I.  svetová  vojna. 

Cisárske  Nemecko  bolo  nie  len  najaktívnejším článkom pre 

vojnu horiacej „reťaze“ stredoeurópskych „mocností“ ale aj jej 

faktickým  generátorom.  Napriek  tomu,  že  sa  traduje  o 

príčinách  vojny  jej  Sarajevský  atentátnický  počiatok,  tak 
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myslím  že  pravou  príčinou  svetovosti  tejto  vojny  boli 

veľmocenské  plány  Nemecka.  Pred  vojnou  považovali 

predstavitelia  cisárskeho  dvora  a  jeho  vládnej  politiky  za 

hlavného  protivníka  v  Európe  predovšetkým  cárske  Rusko. 

Tvorilo  totiž  významnú  prekážku  veľmocenských  plánov  na 

ovládnutie  strednej  Európy  a  Balkánu  ako  cesty  pre  voľný 

prístup obchodu a vplyvu v Malej Ázii a na Strednom východe. 

Nie nezabudol som ani na nevraživosť z čias Napoleonských 

vojen,  tam smerovala  snaha  vtedajšej  nemeckej  politiky  na 

oklieštenie  a  oslabenie  Francúzska.  Námorná  veľmoc 

udržujúca tak celé Britské spoločenstvo a logický spojenecký 

vzťah k anglicky hovoriacej Amerike bol príliš veľkým sústom, 

a preto ho tu uvádzam i na poslednom mieste. K možnému 

budúcemu mocenskému súpereniu už v tom čase tradičnej a 

sebavedomej  globálnej  veľmoci  Británie  a  nového  prusky 

sebavedomého  spoločenstva  zjednotených  Nemcov,  bolo 

treba  globalizovať  jeho  veľmocenské  postavenie.  Zrejme 

jedinou  relevantnou  možnosťou  tak  učiniť,  bolo  teritoriálne 

rozširovanie  po  súši.  Vtedy  najprogresívnejšia,  železničná 

doprava  predstavovala  obrovský  ekonomický  i  politický 

potenciál  a  Nemecko  plánovalo  projekt  na  spojenie  medzi 

Berlínom  a  Bagdadom.  Prekážkou  však  bolo  práve  Rusko, 

malo veľký vplyv na slovanskom Balkáne, ktorý mal slúžiť ako 
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dopravný uzol  predpokladaného spojenia a samozrejme istú 

úlohu hral aj fakt bezprostredných hraníc Ruska s Nemeckom i 

Rakúsko-Uhorskomlxx bez  akéhokoľvek  „nárazníkového 

pásma“  umožňujúceho  účinnejšiu  vojenskú  obranu  i  útok. 

Týmto  pohnútkam  o  vyvolanie  napätia  pomáhali  i 

nacionalistické snahy Poliakov a čiastočne i Ukrajincov. Preto 

nemecký  publicista  a  historik  Theodor  Schieman,  známy  aj 

ako popredný ideológ nemeckého expanzionizmu, alebo lepšie 

povedané imperializmu, napísal 27. augusta 1914 vedúcemu 

tajného  civilného  cisárskeho  kabinetu  Rudolfovi  von 

Valentinimu, že je nevyhnutným čo najskôr obnoviť pôvodné 

Poľsko až k pobrežiu Čierneho mora, aby slúžilo ako pevná 

hrádza proti útokom na východné hranice Nemecka. Dnes je 

už  dostatočne  známy  sled  udalostí  vrcholiaci  vyhlásením 

vojny,  vytvorením  a  rozšírením  tzv.  centrálnych  mocností  o 

Turecko  a  Bulharsko  a  aj  keď  pôvodné  úmysly  Rakúsko-

Uhorského  revanšu  mali  slúžiť  skôr  ako  trest  neustále 

dotierajúcim  Srbom  a  malá  ekonomická  náplasť  za 

predchádzajúce  straty  predovšetkým  v  severnom  Taliansku. 

Práve Nemecko bolo motivátorom a akcelerátorom tejto vojny. 

Na  dokumentovanie  jeho  úmyslov  uvediem  tzv.  Program 

vojnových  cieľov  Nemecka  predložený  ríšskym  kancelárom 

Theobaldom von Bethmann-Hollweg 9. septembra 1914:
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„Nemecká  ríša  musí  byť  na  západe  aj  východe 

zabezpečená  na  čo  najdlhší  čas.  Preto  je  nutné  oslabiť 

Francúzsko  natoľko  aby  sa  znovu  nemohla  obnoviť  ako 

veľmoc,  zatlačiť  Rusko  na  východ  od  nemeckých  hraníc  a 

zlomiť  jeho  panstvo  nad  neruskými  vazalskými  národmi“. 

„Preto,

1. Francúzsko  musí  odstúpiť  západné  svahy  Vogéz, 

umožniť zbúranie svojich obranných pevností a nechať 

nám  obsadiť  pobrežné  pásmo  od  Dunkerque  do 

Boulogne.  V  každom  prípade  je  nutné  získať  rudnú 

oblasť pri Biery, lebo je dôležitá pre nemecký priemysel. 

Vojnová náhrada musí byť tak vysoká, aby Francúzsko 

nemohlo zbrojiť v najbližších 15 až 20 rokoch. Súčasne 

bude uzatvorená taká obchodná zmluva, aby sa dostali 

do  hospodárskej  závislosti  na  Nemecku  a  popri  tom 

tvorili nemeckú vývoznú oblasť, aby bol z kontinentálnej 

Európy vytlačený anglický obchod.

2. Belgicko  musí  odovzdať  Prusku  svoje  pohraničné 

oblasti,  Lutych  a  Varvies  a  byť  vazalským štátom  a 

hospodárskou  provinciou  Nemecka,  ktoré  obsadí 

vojensky dôležité prístavy a pobrežie.

3. Luxembursko bude rozšírené o časť belgického územia 

a zmení sa na nemecký spolkový štát.
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4. Založenie stredoeurópskeho hospodárskeho zväzu so 

spoločnými  colnými  dohodami  za  účasti  Francúzska, 

Belgicka,  Holandska,  Dánska,  Rakúsko-Uhorska, 

Poľska,  Talianska,  Švédska a  Nórska pod nemeckým 

vedením  a  hospodárskou  nadvládou  Nemecka  nad 

strednou Európou.

5. Otázky  koloniálnych  ziskov,  predovšetkým  v  strednej 

Afrike  vytvorením  súvislého  nemeckom  ovládaného 

územia.

6. Holandsko  musí  byť  významne  závislé  na  Nemecku, 

ktoré  bude  mať  nárok  na  obsadenie  Antverp  a  ústie 

rieky Šeldy.

Predstavitelia  priemyslu  prostredníctvom  svojich 

hospodárskych  združení  20.  mája  1915  predložili  ríšskemu 

kancelárovi  von  Beatman-Hollwegovi  svoje memorandum o 

nemeckých  vojnových  cieľoch.  Ako  hlavné  ciele  Nemecka 

uviedli  zabezpečenie  západných  aj  východných  hraníc  a 

rozšírenie nemeckého svetového vplyvu. To samozrejme bolo 

akési úvodné líškanie sa do priazne vojny chtivých militantov v 

Generálnom štábelxxi priamo bez prostredníkov komunikujúcich 

s  vládou  i  cisárom.  Ďalšie  požiadavky  boli  zemepisne 

rozdelené na západné a východné. Pre západ požadovali:

1. Pre  zaistenie  námorných  síl,  vojenských  a 
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hospodárskych vzťahov voči Anglicku je nutné dôležité 

územia  Belgicka  vojensky,  ekonomicky  a  dopravne 

podriadiť Nemecku.

2. Z  rovnakých  dôvodov  ovládnuť  atlantické  pobrežie 

Francúzska  s  výhradným  využívaním  francúzskych 

prístavov  v  okolí  kanálu  La  Manche,  z  vojenského 

hľadiska  obsadiť  pevnosti  Verdum  a  Belfort  a  svahy 

Vogéz,  pripojenie  rudného  náleziska  Briery  a  uhoľnej 

panve Nord a Pas de Calais.

Pre východné oblasti požadovali:

1. Ovládnutie poľnohospodárskych území cárskej ríše pre 

zvýšenie  potravinovej  produkcie  a  zaistenie  výživy 

Nemecka.

2. Pripojenie  pobaltských  krajín  pre  zlepšenie 

obranyschopnosti  nemeckých  hraníc  vo  Východnom 

Prusku a bezpečnosti Západného Pruska a Sliezska.

Tieto základné požiadavky podnikateľov ešte rozšíril  a 

prezentoval  podnikateľ  Gustav  Krupp  31.  júla  1915  ktorý 

vychádzal  z  predpokladu,  že  Nemecko  zvíťazí  a  nebude 

iniciovať  zvolanie  mierovej  konferencie,  ale  protivníkom 

nadiktuje  mier  a  pri  tom  sa  sústredí  na  tri  hlavné  ciele 

nasledovne:

1. Všetci  Nemci,  ktorí  sú  jadrom  Európy  sa  musia  čo 
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najviac zomknúť, aby nemecká kultúra vládla Európe.

2. Politicky a vojensky zaistiť, aby Nemecko v dohľadnej 

dobe nemohlo byť v Európe obkľúčené a utlačované.

3. Podstatné rozšírenie nemeckej hospodárskej činnosti v 

Európe a zámorí.

Pre  naplnenie  týchto  predsavzatí  je  podľa  priemyselníkov  i 

predkladajúceho Kruppa nevyhnutné:

1. Naviazať pevný hospodársko-politický zväzok so štátmi 

strednej  Európy,  najmä  s  Rakúsko-Uhorskom, 

Holandskom,  Švajčiarskom,  Dánskom,  Nórskom  a 

Švédskom,  a  umožniť  Nemcom  z  cárskeho  Ruska 

pripojenie sa k Nemecku. V Rakúsko-Uhorsko musí byť 

zaručený rozhodujúci vplyv Nemcov.

2. Pre  zaistenie  bezpečnosti  Nemecka  posunúť  jeho 

hranice na západ od Vogéz po tok Mosely a Maasy čo 

by  znamenalo  aj  vlastníctvo  súčasnej  Francúzskej 

rudnej  a  uhoľnej  základne.  To  oslabí  jej  súčasné 

veľmocenské  postavenie  a  neumožní  ohrozovanie 

Nemecka.  Belgicko  po  obsadení  už  nemôže 

nadobudnúť  samostatnosť  a  bude  slúžiť  spolu  s 

Francúzskym pobrežím ako obranná línia proti útokom 

Anglicka.  Briti  sa  totiž  stanú  priateľmi  jedine,  keď  im 

bude Nemecko schopné účinne škodiť, lebo rozumejú 
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len  silovým  argumentom.  Na  východe  sa  ustanoví 

samostatné  Poľsko  ako  nárazníkový  štát,  ale  jeho 

pôvodné územia zostanú naďalej vo vlastníctve Pruska 

s čisto nemeckou pohraničnou oblasťou.

3. Colná  únia  s  Holandskom,  Rakúsko-Uhorskom, 

Švajčiarskom, severskými  a balkánskymi štátmi  otvorí 

nové  možnosti  pre  hospodársku  činnosť  Nemecka. 

Preto je potreba získať rozsiahle provincie v ktorých by 

sa usadzovali Nemci, zvlášť na východe. Cudzie národy 

v  okolitých  a  privlastnených  oblastiach  nesmú  mať 

volebné  právo  do  ríšskeho  snemu  a  ich  počet  bude 

znížený  ponemčením.  Alsasko-lotrinská  otázka  bude 

navždy vyriešená rozdelením medzi Prusko, Bavorsko, 

Wurtenbersko a Bádensko. V zámorí je celkom jasným 

cieľom  vrátenie  pôvodných  nemeckých  kolónií  a 

obsadenie  holandských  dŕžav  a  vytvorenie  veľkej 

súvislej  koloniálnej  ríše  v  strednej,  juhozápadnej  a 

východnej  Afrike.  Súčasťou  tohto  plánu  musím  byť 

zaistenie  oporného  bodu  na  africkom stredomorskom 

pobreží,  ktorý by slúžil  ako most do Afriky.  Je možné 

uvažovať aj o území Novej Kaledónie, ktoré by mohlo 

byť francúzskou vojnovou náhradou.

Tieto návrhy mali  byť základom nemeckých požiadaviek pre 
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uzatvorenie mieru diktovaného Nemeckom. 

Z  uvedeného  vyplýva,  že  Nemecko  bolo  nie  len 

iniciátorom  všeobecného  veľmocenského  konfliktu,  ale 

sústavne  pracovalo  na  vytváraní  vlastnej  koncepcie  podoby 

Európy a svetovej koloniálnej zainteresovanosti.  Na začiatku 

20.  storočia  bolo  práve  Nemecko  ekonomicky 

najprogresívnejšou  krajinou  a  keďže  Britské  koloniálne 

panstvo  udržované  predovšetkým  kontrolou  námorných 

obchodných  trás  bolo  Nemecku  stále  nedostižné,  jedinou 

alternatívou ekonomickej expanzie bola teritoriálna expanzia v 

Európe  ako  to  dokazujú  niektoré  tu  uvedené   citácie 

memoránd  adresovaných  vláde.  Nemecko  asi  logicky 

vyhodnotilo,  že  najslabším  článkom  vtedajšej  veľmocenskej 

reťaze bolo Rusko. Jednak k tomu prispela porážka Ruska od 

Japonska na Ďalekom východe a tiež neustále sa zvyšujúce 

napätie  vo  vnútri  cárskeho  Ruska.  Moc  ruského  cára  s 

archaickým princípom absolútnej  osobnej  moci  vládcu,  teda 

tzv. samoderžavia sa pomaly rozpúšťala v postupných malých 

reformách a politických ústupkoch. V zásade sa vytvorili dve 

politické  línie,  monarchisticko-nacionalistický  konzervatívny 

prúd  a  akýsi  protiprúd  v  podobe  radikálnych  revolučných 

zoskupení.  Charakteristickým  prvkom  vtedajšej  Ruskej 

vnútropolitickej  situácie  nebola  len  polarizácia  politických 
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skupín, ale aj iný charakter vplyvu pomaly rastúceho priemyslu 

a  moci  kapitálu  v  politike.  Obchodu  a  rastu  ekonomického 

potenciálu krajiny pomáha hlavne koncepcia liberalizmu, ale v 

Rusku sa stali treťou politickou silou a bez akejkoľvek politickej 

dohody  tradične  xenofóbnych  konzervatívcov  aj  revoluční 

socialisti,  ktorí  ich  považovali  za  vykorisťovateľov  a  bojovali 

proti  nim.  Samozrejme  toto  nezmieriteľné  politické  napätie 

malo  i  špecificky  ruské  dôvody,  plynúce  z  rozľahlosti  jeho 

územia,  multietnicity  spojenej  často  s  náboženskou 

intoleranciou  a  otrasné  sociálne  pomery  vyplývajúce  z 

pretrvávajúceho  archaického  hierarchického  usporiadania 

spoločnosti. Tieto tenzory napätia sa ešte zvýšili po zapojení 

sa cárskeho Ruska do začínajúcej vojny o Balkán a prístup k 

čiernomorskému pobrežiu. 

Práve  Nemecko  strategicky  využilo  vnútropolitickú 

situáciu Ruska pre jeho vojenské oslabenie. Nemecký minister 

zahraničia A. Zimmermann oznámil 23. marca 1917 vrchnému 

veleniu  armády,  zámer  predákov  Sociálno  demokratickej 

robotníckej strany Ruska (boľševikov), vrátiť sa zo Švajčiarska 

cez Nemecko a Švédsko do Ruska.  Pretože bolo v záujme 

Nemecka vyvolať v Rusku politickú destabilizáciu a najlepšie 

tak aby títo  radikálny revolucionári  vyvolali  chaos a potrebu 

vojenského zásahu ruskej  armády smerom dovnútra krajiny, 
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čo  iste  postaví  veľkú  časť  vojakov  regrutovaných  z  tých 

najchudobnejších  sociálnych  skupín  proti  veleniu,  tradične 

tvorenému  aristokratickou  vrstvou  spoločnosti  majetkovo 

pripútanej k pôde. 

Všetci vrcholoví reprezentanti Nemecka počnúc cisárom, 

vládou až po generálny štáb vyslovili 25. marca 1917 súhlas s 

takýmto  riešením.  Ako  dokument  príprav  tohto  presunu 

uvádzam obsah rozhovoru nemeckého vyslanca v Kodani A. 

Helphanda-Paulusa o ďalšej politike Nemecka voči Rusku:

 K vojenskej okupácii a zničeniu bývalej cárskej ríše je 

treba široká ofenzíva na východnom fronte najneskôr v 

júni  1917  a  následné  dobytie  južného  Ruska.  Potom 

odzbrojenie  ruskej  armády,  zničenie  pevností  a 

vojenského  loďstva,  zákaz  výroby  diel  a  munície.  V 

opačnom prípade sa za nejaký čas Rusko spamätá a 

bude nebezpečným protivníkom Nemecka, ktoré preto 

musí  podporovať  extrémistické  prúdy  revolučného 

hnutia,  aby  sa  čo  najviac  prehĺbili  vnútorné  rozpory 

Ruska.

 Podmienky  mieru  uzatvoreného  s  dočasnou  vládou 

nesmú vniesť do vzájomných vzťahov pocity horkosti, 

ale naopak majú umožniť budúcu spoluprácu obidvoch 

krajín.  V  takom  prípade  má  Nemecko  usilovať  o 
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ukľudnenie  pomerov  v  Rusku,  aby  jeho  vláda  mohla 

splniť podmienky mieru.

Vladimír Iľjič Uľjanov – Lenin a ďalší predstavitelia boľševikov 

dorazili  s  nemeckou  finančnou  i  logistickou  podporou  do 

Petrohradu  16.  apríla  1917  a  okamžite  sa  vrhli  do  víru 

revolučných  udalostí.  Ich  cieľom  bolo  uskutočnenie 

revolučného socialistického prevratu, na to ale potrebovali aj 

peniaze  a  tie  im  sľúbilo  Nemecko.  Rezident  nemeckej 

rozviedky  v  Štokholme  17.  apríla  1917  hlásil  do  Berlína 

centrále,  že  „Leninov  vstup  do  Ruska  sa  podaril  a  pracuje 

podľa našich predstáv“.

Druhá ruská revolúcia, socialistická

U nás (povedzme eufemisticky  

na východ od Dunaja, Labe a  

Odry) bola  do  roku  1990  za 

najväčšiu  svetovú  udalosť 

„Novej  éry“  považovaná  tzv. 

Veľká  októbrová  socialistická 

revolúcia.  Skúsme  si  prejsť 

kúsok  histórie  zviazanej  so 

vznikom a udržaním revolúcie 

vo vodcovskej gescii Vladimíra 
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Iľjiča Uľjanova, známeho skôr pod pseudonymom „Lenin“. 

Začnem citátom Borisa Bažanovalxxii, ktorý pôsobil tri roky 

(od  roku  1922  do  1926) ako  Stalinov  dôverníklxxiii,  a  takto 

odpovedal na otázku, „prečo Stalin likvidoval  nie len zjavných 

nepriateľov  systému,  ale  i  jeho  príslušníkov  –  komunistov“, 

citujem:  „Keď  Lenin  v  roku  1917  organizoval  revolúciu, 

podporovalo  ho  len  asi  desať  či  dvadsaťtisíc  komunistov  – 

boľševikov.  Ale  bezprostredne  po  revolučnom prevzatí  moci 

bolo znárodnené takmer celé hospodárstvo (priemysel, banky,  

doprava) a na nové pozície pre riadenie a správu bolo treba 

mnoho  ľudí  ktorí  v  boľševickej  strane  neboli,  bolo  treba 

relatívne  rýchlo  zohnať  približne  sto  tisíc  ľudí,  nové  kádre 

socializmu. Tak sa otvorila cesta predovšetkým mladým ľuďom 

(ako  v  každej  generácii  mladých,  bez  väčších  skúseností  

idealistických  a  ešte  schopných  takejto  viery),  ktorí  verili  v 

novú  lepšiu  a  spravodlivejšiu  spoločnosť,  lepší  spoločenský 

poriadok. V priebehu ďalších dvoch desaťročí títo ľudia ovládli 

aj štátnu správu, ale časom spoznali že režim ktorý pomáhali 

budovať je autoritatívnym podobne ako ten cársky a tiež plodí 

nový typ otroctva.“ Boli dve možnosti ako sa s časťou z nich 

vysporiadať. Prvou alternatívou bolo zbaviť sa ich vylúčením 

zo strany, ktorá si chcela vytvoriť pevnú štruktúru absolútnej 

oddanosti  najvyššiemu predstaviteľovi  a uzurpátorovi  moci  v 
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nej. Ale logicky to znamenalo aj vytvorenie politickej opozície, 

čo  je  teoreticky  možné  v  tzv.  pluralitnej  spoločnosti  súťaže 

politických strán, ale v systéme s jediným správcom moci to je 

začiatok konca. Druhou možnosťou ku ktorej mal Stalin, ale i 

Lenin mentálne blízko, bolo odstránenie týchto ľudí z politickej 

a  hospodárskej  mocenskej  scény  (niektorých  bolo  možné 

zlomiť  a odradiť  od akejkoľvek budúcej  opozičnej  činnosti  a  

iných  bolo  treba  umlčať  naveky,  lebo  by  učinili  všetko  aby  

„hovorili“ a presviedčali aj po akejkoľvek dlhej dobe internácie  

a  nútenej  otrockej  práce,  takých  umlčali  hneď  vraždou  či  

justičnou  vraždoulxxiv).  Dovolím  si  ešte  jeden  citát  z 

Bažanovovej  literárnej  spovede:  „Politické  osobnosti,  pozrite 

sa napríklad na Roosevelta, bez akéhokoľvek zaváhania vydal 

polovicu  Európy  ruskému  Gulagu,  ako  osobnosť  by  bol 

pravdepodobne absolútnou nulou, v politike je ale považovaný 

za osobnosť.  Zovšeobecňujúc svoju politickú skúsenosť,  ten 

kto  pripraví  iného  človeka  o  život  je  vrah,  ak  ale  zavraždí 

milióny  ľudí  je  veľkou  historickou  osobnosťou“.  Tlmočením 

názorov „revolucionára“ som chcel zámerne dokumentovať, že 

máloktorá revolúcia je masová  (je veľmi pravdepodobné, že  

taká revolúcia ešte nebola).

Podľa  Manésa  Sperbera,  sociálneho  psychológa 

narodeného v Haliči roku 1905 v židovskej rodine a majúceho 
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vlastnú  skúsenosť  s  revolúciou,  sa  Októbrová  revolúcia 

vlastne začala vo februári zvrhnutím vlády ruského cára. V tom 

čase  bola  Halič  súčasťou  Rakúsko-Uhorskej  monarchie  na 

hranici s cárskym Ruskom a práve vo februári duli od východu 

silné vetry o ktorých sa hovorievalo,  že keď dujú Cár práve 

vešia nevinného. Preto si mnoho ľudí i  v Rusku myslelo, že 

keď bude cár  odstránený,  stane sa niečo obrovské.  V roku 

1917  to  pre  naprostú  väčšinu  ľudí  v  Rusku  i  v  ruskom 

cezhraničí znamenalo istotu mieru, dokonca to potvrdzovalo aj 

rozhlasové  vysielanie  a  prvé  verejné  vystúpenie  predsedu 

sovietskej vlády V. I.  Lenina, ktoré doslova znelo: „Všetkým, 

všetkým, všetkým! Mier bez anexií a vojnových kontribúcií“, čo 

bolo vlastne ono očakávané zmúdrenie a ukončenie vojnového 

šialenstva. Obrovské množstvo ľudí sympatizovalo s politikou 

sovietskeho  Ruska,  lebo  zovšeobecňovala  sociálnu 

spravodlivosť  a  odstránenie  štátu  ako  mocenského nástroja 

(takto  ju  prezentoval  samotný  V.  I.  Lenin  vo  svojej  útlej  

knižočke „Štát a revolúcia“).

Je  pravdou,  že  neuveriteľné  množstvo  ľudí,  od 

intelektuálov,  umelcov  až  po  nemajetných  a  chudobných 

oslovila  idea  spravodlivej  spoločnosti,  ktorú  nenaplnila  ani 

Francúzska revolúcia, hoc ju vehementne deklarovala. Je veľa 

príčin a motívov, že ľudia verili tak dlho  (to platilo aj u iných 
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„revolúcií“  so sociálnym podtextom).  Na vine je zaiste akási 

zmes  „psychickej  chémie  pocitov  a  myšlienoklxxv“,  ktoré  sa 

nedajú  jednoducho vysvetliť  v  živote  plnom komplikovaných 

situácií,  požiadaviek,  výziev,  ohrození  a  sľubov  každého 

druhu. Preto je jednou zo všeobecných odpovedí na to prečo 

sme  očarení  sociálnymi  teóriami  či  revolúciami,  POTREBA 

UTÓPIE, potreba viery v niečo čo sa uskutoční v budúcnosti. 

Naliehavejšie  to  platí  v  dobe,  keď  náboženstvá  stratili  svoj 

vplyv, pretože židovstvo, kresťanstvo i islam sľubujú odmenu 

najneskôr na onom svete a až potom dôjde ku „vykúpeniu“. 

Ľudia ktorí  stratili  náboženskú vieru,  nejakú vieru potrebujú, 

vieru v budúcnosť. 

Americký model spoločnosti postavenej na individuálnom 

úspechu  ale  nedokáže  naplniť  sociálnu  senzibilitu  mnohých 

ľudí túžiacich po spolupatričnosti s inými, a preto funguje ich 

stotožnenie  sa  s  nejakým  osvietenským  hnutím,  ktoré 

poskytuje niečo čo si nemôžeme individuálne obstarať, vytvára 

silné  citové  spojenie  (podobne  ako  láska,  je  krásna  ale  

niekedy prerastie do absolútnej  iracionality).  Strana sa stala 

tým, čím bolo náboženstvo a jeho viera v čase Európskej vlády 

cirkví  a  jej  prívržencov,  alebo  inak  strana  bola  akýmsi 

kláštorom  (dnes  je  to  zrejmé  u  teroristických  organizácií  a  

teroristov, lebo byť ich zradcom je strašná záležitosť spojená  
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minimálne s osamelosťou či prenasledovaním). 

Vojna  býva  často  rozbuškou  rôznych  revolúcií,  revolt, 

revízií či zmien. Prvá svetová vojna bola spúšťačom dovtedy 

nevídaného  reťazenia  zmien  dovtedajšieho  sveta,  napriek 

tomu  že  osvietenský  postoj  intelektuálov  na  základe 

nevídaného rozmachu vedy a poznania z druhej polovice 18. 

storočia prorokoval „zlatú“ dobu povznesenia človeka, lebo toto 

poznanie  sa  už  dostávalo  do  masovej  produkcie  bežných 

spotrebných predmetov. Namiesto uľahčenia života však prišiel 

asi  dlho  a  nebadane  tlejúci  ošiaľ  túžby  po  zmenách  na 

mocenskej mape Európy a Sveta. Po februárovej revolúcii lxxvi 

sa Rusko stalo fakticky republikoulxxvii s tzv. dočasnou vládou 

menovanou ešte cárom Mikulášom II.  (2.  marca abdikoval  v  

prospech svojho brata Michaila Alexandroviča, ten to okamžite  

odmietol  a  vyhlásil,  že  situáciu  v  Rusku  musí  riešiť  

Ústavodarné  zhromaždenie), vedenou  na  krátku  dobu 

predstaviteľom  Konštitučnej  demokratickej  strany  v  skratke 

nazývanej  strana  kadetov  Georgijom  Evgenovičom  Ľvovom 

(príslušníkom starého ruského šľachtického rodu), ktorá najprv 

vyhlásila amnestiu politických väzňov, ktorí už beztak boli  na 

slobode  a  zrušila  tradičné  cárske  dni.  Začali  sa  hromadne 

formovať soviety, odborové zväzy a vojenské výbory a všetky 

politické strany začali aktívne pracovať (samozrejme aj Ruská 
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sociálnodemokratická  robotnícka  strana  –  RSDRS,  strana  

boľševikov). 

Petrohradský  Soviet  robotníckych  a  vojenských 

zástupcov  bol  počas  existencie  dočasnej  vlády  zrejme 

najvplyvnejším mocenským centrom v celom Rusku a práve 

on vydal  27. marca 1917 prehlásenia ku všetkým vojnovým 

národom o uzatvorení mieru bez anexií a vojnových reparácií. 

Logicky  takýto  stav  by  najviac  vyhovoval  centrálnym 

mocnostiam a uzatvorením separátneho mieru s Ruskom by 

destabilizoval  mocnosti  Dohody,  keď  by  sa  bojové  akcie 

preniesli na Západ, čím by významne stúpli šance Nemecka 

na  víťazstvo,  alebo  prinajmenšom  na  prijateľný  mier. 

Operatívne,  už  29.  marca  1917  oznámil  Nemecký  kancelár 

von  Bethmann-Hollweg  v  ríšskom  sneme,  že  Nemecko  sa 

nehodlá  vmiešavať  do  vnútorných  záležitostí  Ruska  ani  sa 

nebude pokúšať o reštauráciu cárskeho režimu, lebo nevedie 

vojnu proti ruskému národu, a preto nepomýšľa na nečestné 

podmienky  mieru  s  Ruskom.  Ruský  minister  zahraničia 

dočasnej  vlády Pavel  N.  Miľjukov už 5.  apríla  1917 verejne 

vyhlásil Ruské vojnové ciele:

1. Oslobodenie utlačovaných národov Rakúsko-Uhorska.

2. Zjednotenie  talianskych  území  do  spoločného  štátu, 

rovnako ako zlúčenie rumunských území do jednotného 
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rumunského štátu.

3. Pripojenie  ukrajinských  oblastí  Rakúsko-Uhorska  k 

Rusku.

4. Neutralizáciu  námorných  úžin  Bospor  a  Dardanely  a 

obsadenie Istanbulu.

Tieto ciele sa kardinálne nekrížili s Nemeckou potrebou 

uzatvorenia  prímeria  či  mieru  na  východe,  ale  do  fakticky 

neprijateľnej  situácie  stavala  jeho  spojencov  v  Rakúsku  a 

Turecku.  Po  ďalších  neoficiálnych  rokovaniach  s  ruskými 

štátnymi  úradníkmi  vznikla  v  máji  1917  u  generála  E. 

Ludendorffa  inštrukcia  pre  vyjednávanie  s  dočasnou  vládou 

Ruska:

1. Nemiešanie sa do vnútorných pomerov v Rusku.

2. Žiadne  vojnové  náhrady  v  peniazoch  a  pripojenie 

Kuronska, Litvy, Rigy a priľahlých ostrovov k Nemecku.

3. Venovať  náležitú  pozornosť  národným  požiadavkám 

Litovcov.

4. Samostatnosť  Poľska  závislého  na  centrálnych 

mocnostiach.

5. Nezabudnúť na samourčovacie práva národov Fínska, 

Livonska,  Estónska,  Moldavska,  východnej  Haliče  a 

Arménie.
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6. Hospodárska  pomoc  pri  obnove  Ruska  a  tesné 

vzájomné hospodárske vzťahy. 

Predseda dočasnej vlády Ľvov si nezískal dostatočnú dôveru 

Petrohradského  sovietu,  ktorý  viedol  eser lxxviii Alexander 

Fiodorovič Kerenskij a 7 júla 1917 odstúpil v jeho prospech, 

keďže vo vláde pôsobil najskôr ako minister spravodlivosti a 

od apríla ako minister vojny a vojnového námorníctva.  

Ani jednej z dočasných vlád (viacero variant s rôznymi  

menami  ministrov) sa nepodarilo ani čiastočne riešiť sociálny 

nepokoj,  hospodárske  problémy  ani  ukončenie  vojnového 

stavu,  chopili  sa  príležitosti  boľševici  na  čele  s  Leninom  a 

podporovaný nemeckými peniazmi. 

Lenin  vychádzajúc  z  Marxových  a  Engelsových  prác, 

spracoval už v roku 1905 svoju predstavu sociálnej revolty s 

cieľom prevzatia politickej i ekonomickej moci vo svojom diele 

nazvanom „Dve taktiky sociálnej demokracie v demokratickej 

revolúcii“  a  tým vznikla  jeho  „teória  proletárskej  revolúcie  v 

epoche imperializmu“. Uveďme si jej základné myšlienky:

1. Imperializmus  je  umierajúcim  kapitalizmom.  Svetová 

vojna  je  prejavom  všeobecnej  krízy  kapitalistického 

systému.

2. Vyhrotenie  konfliktu  medzi  politickým  vývojom  a 

ekonomickou  mocou  dáva  možnosť  víťazstva 
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socializmu aj v jednotlivých kapitalistických krajinách.

3. V  dôsledku  politickej  nerovnováhy,  národnostného  a 

koloniálneho  útlaku  nemôže  prebehnúť  čisto 

socialistická  revolúcia.  Odohrá  sa  skôr  ako  masový 

výbuch nespokojných a utlačovaných skupín a vrstiev, 

ktoré  sú  ale  veľmi  rôznorodé,  nerovnako  vyspelé  a 

zaťažené rôznymi predsudkami. Tieto vrstvy spoločnosti 

majú však spoločného „nepriateľa“ ktorým je kapitál. Za 

istých okolností sa hegemónom takýchto skupín a hnutí 

môže stať robotnícka trieda a jej revolučná strana.

4. Najdôležitejšou  otázkou  každej  revolúcie  je  moc a 

vedúce spoločenské (triedne) sily  k moci inklinujúce. 

V  epoche  imperializmu  sa  stáva  najsilnejšou  a 

najpokrokovejšou spoločenskou silou robotnícka trieda, 

ktorá  sa  pod  vedením  revolučnej  strany  môže  stať 

hegemónom  v  buržoázno-demokratickej  a  národnej 

revolúcii. Jej bojovými prostriedkami sú najmä masové 

politické štrajky prípadne účasť v ozbrojenom boji. 

5. Základnou  podmienkou  úspešnosti  proletárskej 

revolúcie  je  rozbitie  buržoázneho  štátneho  aparátu  a 

nastolenie proletárskej moci, diktatúry proletariátu.

Počas rokov vojnového konfliktu sa zvyšovalo sociálne 

a tým pádom aj politické napätie vo všetkých vojny účastných 
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krajinách. Bolo to doprevádzané množstvom krízu indikujúcich 

symptómov ako rozklad disciplíny v armádach, vzbury celých 

jednotiek, únava celého vojnového zázemia (vojenský výraz je  

tylového  zázemia),  zásobovacie  potiaže  aj  pre  civilné 

obyvateľstvo,  pacifistická  propaganda,  hnutia  žien  proti 

drahote,  štrajky  proti  predlžovaniu  pracovného  dňa  a  proti 

militarizácii  práce apod. Toto napätie sa v Európe extrémne 

zvýšilo  po  obrovských  a  zbytočných  „ľudských  jatkách“  v 

bojoch pri Verdune a na Somme a v Rusku po katastrofálnom 

haličskom vojenskom ťažení. 

Vo  Francúzsku  už  v  októbri  1915  bol  na  čele  vlády 

bývalý socialista, lavírujúci republikánsky politik Aristide Briand 

a konflikty medzi politickými skupinami tvoriacimi vládu hrozili 

neustále  vypuknutím  politickej  krízy.  V  decembri  roku  1916 

podali  demisiu  dvaja  socialistický  ministri  (Jules  Guasde, 

Marcel  Sembat)  na protest prevzatia moci  v ich strane inou 

frakciou. Rovnako v parlamente vzrástol vplyv tzv. defetistickej 

opozície  vedenej  Josephom  Caillauxom,  prístupným  k 

rokovaniu  s  Nemeckom.  Krajne  nacionalistickým zástancom 

tvrdej  línie  proti  separátnemu  mieru  bol  neskoršie  dobre 

známy politik Georges Clémenceaou, ktorý vládu obviňoval z 

laxného postoja k vojne  (v novembri  1917 v inej vojenskej i  

politickej  situácii  sa  stal  novým šéfom francúzskej  vlády).  K 
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podobnej polarizácii na politickej scéne dochádzalo takmer vo 

všetkých  krajinách  zasiahnutých  vojnovým  konfliktom. 

Súčasťou tohto politického kvasu bola i spoločensky výbušná 

situácia s množstvom masových vystúpení príslušníkov takmer 

všetkých spoločenských vrstiev.  

Ani  Rusko  nebolo  výnimkou.  Autoritatívny  princíp 

„samoderžavia“ nebol schopný zabezpečovať podmienky ani 

pre kapitalistický rozvoj krajiny a tým pádom ani ekonomickej 

podpory  úspešnej  vojny.  Hospodárska  situácia  krajiny 

nedokázala  vygenerovať  dostatočne  silnú  a  efektívne 

fungujúcu kapitálovú vrstvu spoločnosti, a tak primerane rýchlo 

plniť  modernizačné  požiadavky  armády.  Tým  sa  zhoršovalo 

postavenie  armád  na  frontoch,  ale  aj  väčšiny  obyvateľov 

žijúcich  a  pracujúcich  doma.   Práve  vojna  zrýchľovala 

vyhrocovanie napätia medzi prianím cára a vysokej šľachty a 

zvyšku nespokojnej spoločnosti.  Príslušníci  buržoázie nemali 

dostatok  materiálnych  zdrojov  ani  ľudí  na  zvyšovanie 

konkurencieschopnosti svojich produktov a tým i svojho zisku. 

Pracujúca väčšina viac pracovala za menšiu mzdu či úrodu. To 

vytváralo  opakovane  výhodné  podmienky  pre  spojenectvo 

týchto dvoch spoločenských skupín (podobne ako v roku 1905 

až 1907), ktoré ale leptala nedôvera vyplývajúca z predošlej 

revolučnej skúsenosti. Cársky režim na túto situáciu reagoval 
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tým najhorším možným spôsobom, častou výmenou nositeľov 

zodpovednosti aspoň za cárom pridelenú časť výkonnej moci. 

Striedali sa ministri i šéfovia vlád ktorí nedokázali dostatočne 

zmobilizovať  ruskú  vojnovú  ekonomiku.  Samozrejme  v 

systéme  budovanom  na  vazalstve  vyplývajúceho  zo 

spoločných cieľov mocenských skupín a úradníckej byrokracie 

(politickej i ekonomickej korupcii), to znamenalo hospodársky 

chaos.  Aj  príslušníci  najstaršej  šľachty  a  dokonca  niektorí 

členovia  cárskej  rodiny  sa  pripojili  k  liberálnej  buržoáznej 

opozícii  požadujúcej  vytvorenie  konštitučnej  monarchie 

európskeho  typu  a  mienili  vytvoriť  „vládu  dôvery  verejnosti“ 

(niektorí  však  pravda  len  s  ambíciou  odstrániť  Rasputinov  

vplyv na jednanie cárskej rodiny).

K  pracujúcej  vrstve  ruskej  spoločnosti  patrilo  asi  42 

miliónov  chudobných  individuálne  hospodáriacich  roľníkov 

(tvorili  spolu  so  svojimi  rodinami  v  európskej  časti  Ruska  

celkom  asi  66,7%  všetkého  obyvateľstva),  56  miliónov 

poľnohospodárskych  a  priemyselných  robotníkov  a  asi  32 

miliónov  členov  ich  rodín.  Petrohrad  bol  najväčšou  ruskou 

priemyselnou  aglomeráciou  (v  roku  1917  tam  žili  skoro  3 

milióny ľudí), necelých 400 tisíc továrenských robotníkov a asi 

600 tisíc námedzne pracujúcich (armádu tvorilo celkom asi 15 

miliónov ľudí). 
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Revolúciu  vlastne  odštartovali  problémy  v  zásobovaní 

potravinami  vo  februári  1917  v  Petrohradskej  oblasti.  Bola 

pomerne  krutá  zima  a  fatálny  nedostatok  chleba,  najmä  v 

chudinských  a  robotníckych  štvrtiach.  Z  iniciatívy  textilných 

robotníčok, aj preto lebo si pripomínali Medzinárodný deň žien 

(podľa  vtedajšieho  ruského  kalendára  23.  február) vzniklo 

masové štrajkové hnutie za chlieb, ktoré prerástlo v obžalobu 

cárizmu. Veliteľ petrohradského vojenského okruhu dostal od 

cára  25.  februára  rozkaz  obnoviť  poriadok  aj  s  použitím 

strelných zbraní. Bodovo je možné jednotlivé etapy februárovej 

fázy revolúcie popísať nasledovne:

1. Dvadsiateho tretieho a 24.2.1917 rozšírenie štrajkového 

hnutia  za  chlieb  na  celý  Petrohrad,  prvé  masové 

politické demonštrácie  v  centre mesta,  drobné zrážky 

kozákov s demonštrantmi  (počet štrajkujúcich 23.2. =  

128 tisíc, 24.2. = 214 tisíc ľudí).

2. Dvadsiateho  piateho  a  26.2.2017  prerastá  štrajk  v 

Petrohrade  na  politický,  demonštranti  kladú  odpor 

malým  skupinám  polície  a  četníctva,  príležitostne  sa 

ozbrojujú a agitujú pre vznik roľníckeho vojska.

3. Dvadsiateho  siedmeho až  2.8.2017  prerastajú  štrajky 

na ozbrojené povstanie robotníckeho proletariátu  (cca 

390 tisíc) a roľníckych vojakov (cca 70 tisíc), obsadenie 
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niektorých ministerstiev, pôšt, policajných komisariátov, 

petropavlovskej pevnosti a budovy admirality.

K  „revolúcii“  patrí  aj  jej  mocenské  centrum,  ktorým  bol 

Petrohradský  soviet  robotníckych,  roľníckych  a  vojenských 

zástupcov, 28. februára (podľa nášho kalendára 13. marca) sa 

k  revolúcii  prihlásila  aj  Štátna  duma  reprezentujúca  hlavne 

buržoáziu  (jej  vtedajším  predsedom  bol  predstaviteľ  

okťabristov M. V. Rodzjanka). Cár abdikoval 2. marca a ešte v 

ten istý  deň zmenila  duma svoj  dočasný výbor  na dočasnú 

(prechodnú) vládu  Ľvova-Gučkova-Miljukova  (zložená  z 

okťabristov a kadetov). Hneď 3. marca bol zverejnený program 

dočasnej vlády, v ktorom sa deklarujú hlavné vládne zásady:

1. Úplná a okamžitá amnestia vo všetkých záležitostiach 

politických  a  náboženských  (terorizmus,  atentáty,  

vojenské povstania, agrárne delikty apod.)

2. Sloboda  tlače,  slova,  spolčovania,  zhromažďovania  a 

právo  na  štrajk.  Rozšírenie  politických  slobôd  na 

vojakov s istými obmedzeniami vyplývajúcimi z potrieb 

zabezpečenia obranyschopnosti.

3. Zrušenie  všetkých  stavovských,  náboženských  a 

národnostných obmedzení.

4. Okamžitá  príprava  na  zvolanie  ústavodarného 
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zhromaždenia  na  základe  všeobecného,  rovného, 

tajného  a  priameho  hlasovania  (toto  zhromaždenie  

pripraví Ústavu a v nej definuje formu vlády).

5. Nahradenie  polície  ľudovou  milíciou  s  voleným 

vedením, ktoré bude podriadené miestnej samospráve.

6. Voľby  do  orgánov  miestnej  samosprávy  na  základe 

všeobecného, rovného a priameho hlasovania. 

7. Vojenské útvary zúčastnené revolučného hnutia nebudú 

rozpustené a odzbrojené, zostanú v Petrohrade.

8. Pri zachovaní prísnej vojenskej disciplíny sa odstránia 

všetky  obmedzenia  brániace  vojakom  uplatňovať  si 

spoločenské  práva  ktoré  sú  poskytované  ostatným 

občanom.

Pre  toto  obdobie  bolo  charakteristickým  menšinové 

postavenie a vplyv sociálnodemokratických boľševikov ako v 

sovietoch  tak  i  petrohradských  továrenských  výboroch. 

Rozhodujúcou politickou silou v Rusku boli menševici a eseri, 

ktorí  mienili  otázku  moci  riešiť  postupnými  reformami 

stávajúceho systému  (ako to vyjadril  neskôr Lenin, dočasná  

vláda  sa  stala  orgánom  diktatúry  buržoázie  a  soviety  jej  

pozorovateľmi  a  kontrolórmi).  Petrohradský  soviet  vydal  14. 

marca 1917 „Vyhlásenie národom celého sveta“ v ktorom sa 

píše:
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„Obraciame  sa  na  všetky  národy  ktoré  hubí  a  ruinuje  táto 

hrozná vojna, vyhlasujeme že nastal čas zahájiť rozhodný boj 

proti  anekčným snahám vlád všetkých krajín. Nasal čas aby 

národy vzali  rozhodovanie o vojne a mieri  do vlastných rúk. 

Uvedomujúc  si  svoju  revolučnú  moc,  ruská  demokracia 

vyhlasuje,  že  je  odhodlaná  všetkými  prostriedkami  čeliť 

dobyvačnej politike vlastných vládnucich tried a vyzýva národy 

Európy k spoločnému a rozhodnému boju za mier. Apelujeme 

tiež  na  našich  bratských  proletárov  v  rakúsko-nemeckej 

koalícii  a  predovšetkým na proletariát  Nemecka.  ….Budeme 

pevne  hájiť  našu  vlastnú  slobodu  pred  každým  reakčným 

úkladom z vnútra či  zvonka.  Ruská revolúcia  neustúpi  pred 

bodákmi  dobyvateľov a nedovolí,  aby si  ju  podrobila  cudzia 

vojenská sila. ….“

Neobyčajne rýchlo po tejto prvej fáze revolúcie nastali 

podmienky na jej ďalšiu etapu. Čo a zmenilo? Už nefungovala 

pôvodná politická a právna nadstavba cárskeho autoritárskeho 

režimu  (samoderžavia),  ale  všetky  pálčivé  problémy  krajiny 

zostávali  nevyriešené  (ekonomická  zaostalosť  krajiny,  

závislosť  na  západných  dodávkach  ako  vojenského  tak  i  

civilného  charakteru,  absencia  mieru,  hlad,  nespravodlivé  

rozdelenie  pôdy,  nevyriešené  národnostné  problémy  a  

demokratizácia správy štátu). V apríli 1917 skoncipoval Lenin 
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tzv.  aprílové  tézy,  ktoré  predstavovali  program  prerastania 

buržoázno demokratickej revolúcie v socialistickú. Uveďme si 

jej najdôležitejšie body:

1. Nevyhnutnosť  dôsledného  vysvetľovania  postoja 

boľševikov  k  faktickej  väzbe  medzi  kapitálom  a 

imperialistickou vojnou a dokazovať,  že skončiť  vojnu 

mierom skutočne demokratickým nenásilným spôsobom 

nie  je  možné  bez  zvrhnutia  kapitálu  (tzv.  „revolučné 

obranárstvo“).

2. V  Rusku  ide  o  možno  neopakovateľnú  možnosť 

prechodu  buržoáznej  demokratickej  revolúcie  na 

revolúciu socialistickú.

3. Preto  je  nutné  nepodporovať  dočasnú  vládu,  lebo  je 

vládou buržoáznou.

4. V sovietoch kritizovať a vysvetľovať chyby menševikov 

a  eserov,  aby  „masy“  zdieľali  tieto  nadobudnuté 

skúsenosti.

5. Nahradenie  buržoáznej  parlamentnej  republiky  typom 

štátu  Parížskej  komúny,  teda  republikou  sovietov 

organizovanou  zdola  nahor  a  nahrádzajúcou  políciu, 

armádu a byrokraciu všeobecným vyzbrojením ľudu a 

voliteľnými úradníkmi.

6. Agrárny  program  postavený  na  skonfiškovaní  pôdy 
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statkárov  a  jej  nacionalizácia.  Prevedenie  práva 

manipulovať  s  pôdou  na  soviety  poľnohospodárskych 

robotníkov a chudobných roľníkov.

7. Zlúčenie všetkých bánk do jedinej celonárodnej banky 

pod kontrolou sovietov.

8. Zavedenie  kontrolovanej  spoločenskej  výroby  a 

rozdeľovania  výrobkov  (ako  akýsi  predstupeň 

socializmu).

9. Založiť  novú  socialistickú  medzinárodnú  organizáciu, 

revolučnú Internacionálu.

Tento  program  bol  Leninom  predložený  na  práve 

prebiehajúcom  spoločnom  zhromaždení  boľševických  a 

menševických  delegátov  Všeruskej  porady  sovietov.  Tento 

plán  najprv  spôsobil  rozruch  u  boľševikov  a  odpor  u 

menševikov a eserov. Po februárovej  časti  revolúcie bol  ľud 

vyzbrojený,  pokojný  a  organizovaný  v  sovietoch,    riadil  sa 

heslom „Všetku moc sovietom!“ Zmena nastala v lete (16. až 

18.  júla  1917) pri  živelnom vystúpení  robotníkov  a  vojakov 

proti dočasnej vláde, bolo nariadené strieľať do demonštrantov 

a  začal  hon na boľševikov.  Strach z  množstva  ozbrojencov 

viedol  dočasnú  vládu  ku  snahe  o  odzbrojenie  vo  februári 

vyzbrojených robotníckych milícií, nazývaných Červené gardy 

a  rozpustenie  niektorých  regulárnych  vojenských  jednotiek 
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účastniacich  sa  demonštrácií.  Tým  ale  porušila  vlastné 

februárové  vyhlásenie  revolučných  garantovaných  slobôd. 

Vytvorila  sa  Kerenského  tzv.  vláda  záchrany  revolúcie  a 

formálne sa zmenšili  kompetencie sovietov.  Tým sa skončia 

dualita  moci  medzi  dočasnou  vládou  a  sovietmi.  Už  bolo 

možné z oboch strán hľadať protivníkov revolúcie a nazývať 

ich  kontrarevolucionármi  a  úhlavnými  nepriateľmi.  Napätú 

politickú  situáciu  ešte  zhoršil  pokus  generála  Kornilova  o 

nastolenie vojenskej diktatúry (koncom augusta). 

Spoločensky  degradačné  účinky  vojny  a 

nepochopiteľného  umierania  bez  ideí  a  ďalej  trvajúci 

hospodársky rozvrat iste podporovaný ako nekritickou snahou 

kapitálu  po  zvýšení  produktivity  pre  nezmyselnú  vojnu, 

zvýšením počtu pracovných hodín bez zmeny mzdovej politiky, 

ba  dokonca  pri  znižovaní  miezd  a  aj  mohutným štrajkovým 

hnutím ešte viac zrýchľujúcim znižovanie výkonnosti ruského 

hospodárstva  ďalej  polarizovali  ruskú  spoločnosť  a  uistili 

všetky  zainteresované  politické  zoskupenia  o  nemožnosti 

realizácie  nutných  kompromisov  vo  februári  sľubovanej 

politickej a ekonomickej zmeny. Približne od konca septembra 

bolo zrejme všetkým jasné, že ďalším bude boj o moc medzi 

Kerenského  vládou  a  medzičasom  významne  boľševikmi 

ovplyvnenými  sovietmi.  To  už  všetko  smerovalo  ku 
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konfrontácii, ale na rozdiel od predchádzajúcich prípadov nie 

živelnej,  lež  organizovanej  a  propagandisticky  pripravenej. 

(Len ako zaujímavosť uvádzam, že Lev Davidovič Trockij sa  

chcel vyhnúť povstaniu a počkať s prevzatím moci sovietmi až  

podľa toho ako rozhodne II. všeruský zjazd sovietov zvolaný  

na 25. októbra   7.  novembra 1917 a členovia ústredného 

výboru  boľševickej  strany  L.  B.  Kamenev  a  G.  J.  Zinoviev  

zverejnili text svojej opozičnej menšinovej platformy v tlači. V  

tom  čase  si  Lenin  zrejme  opakoval  Marxov  výrok,  že  

„povstanie  je  umením“  a  vyžaduje  silnú  osobnosť  s  

režisérskymi schopnosťami.).

V  Petrohrade  10.  októbra  1917  (23.10.) prijalo 

zasadnutie  Ústredného  výboru  sociálno  demokratickej 

robotníckej strany Ruska (boľševikov) uznesením rozhodnutie 

o realizácii Leninovej koncepcie povstania (prítomní boli Lenin,  

Zinoviev, Kamenev, Trockij, Stalin, Sverdlov, Urickij, Dzeržinsij,  

Kollontajová, Bubnov, Skolnikov, Lomov, predsedal Sverdlov a  

Leninov referát bol 4. bodom programu uvedeným ako „Prejav  

o  súčasnej  situácii“).  Po  diskusii  bola  schválená  rezolúcia 

nasledovného  znenia  (10  hlasmi  proti  dvom  hlasom 

Kameneva a Zinovieva):

„UV konštatuje, že medzinárodné postavenie ruskej revolúcie 

(možno uvažovali aj o spojitosti so svetovou revolúciou keďže  
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v tom čase prebehlo povstanie nemeckých námorníkov a tým  

naplnenie Marxových ideí svetovej revolúcie) ako aj vojenská 

situácia (určite zavážila aj špekulácia, že Kerenskij je ochotný  

vydať  Nemcom  Piťer  tj.  Petrohrad) aj  získanie  proletárskej 

väčšiny  v  mnohých  sovietoch,  že  to  všetko  v  spojení  s 

roľníckym  povstaním  a  keď  ľud  prejavil  dôveru  boľševickej 

starne zastúpením v sovietoch a tiež evidentná  snaha o druhú 

kornilovštinu odsunutím kozáckych jednotiek z  Petrohradu a 

obkľúčenie  Minska,  dáva  predpoklady  pre  ozbrojené 

povstanie.  UV  teda  konštatuje,  že  ozbrojené  povstanie  je 

nevyhnutné a  celkom dozrel  čas  na jeho realizáciu.  Ukladá 

všetkým organizáciám strany aby sa tým riadili  aby  z tohto 

hľadiska prejednávali a riešili všetky praktické otázky ….“

Uveďme si aspoň stručný sled revolučných udalostí v časovej 

súslednosti:

12. októbra (25.10.1917)

Výkonný výbor petrohradského 

sovietu sa uzniesol vytvoriť 

Vojenský revolučný výbor (VRV), a 

tak vytvoriť akýsi štáb ozbrojeného 

povstania. Podliehali mu Červené 

gardy (asi 20000 členov), baltské vojenské námorníctvo (asi 

80000 príslušníkov) a väčšina útvarov petrohradskej posádky. 
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Tento výbor sídlil v budove petrohradského sovietu v Smoľnom 

inštitúte (dôvod jeho umiestnenia bude jasný keď 

pripomeniem, že v tejto budove sídlilo aj ÚV SDDRS(b).

22. októbra (nedeľa 4.11.1917)

Pre zaistenie lojality 

petrohradskej posádky 

boli vyslaní komisári VRV ku 

všetkým jej plukom a tiež do 

všetkých významných závodov.

24. októbra (utorok 6.11.1917)

Dočasná Kerenského vláda 

nemohla nečinne prihliadať 

takémuto pozvoľnému 

prevzatiu moci, preto 

prikročila k protiopatreniam. Oddiely 

tejto vláde oddané obsadili tlačiareň a redakciu novín 

SDDSR(b) a ďalšie strategické body v meste. To logicky našlo 

odozvu v jednaní vojenského výboru a jeho oddiely si zaistili 

kontrolu nad Nevskými komunikačnými kanálmi, obsadili totiž 

všetky mosty na Neve a tiež telegrafné a telefónne ústredne 

spolu s Baltskou železničnou stanicou. Vojenskému výboru sa 

podarilo povolať do Petrohradu aj oddiely z Kronštadtu a 

Helsínk. Ešte v ten večer napísal Lenin dopis ústrednému 
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výboru (bol to posledný dopis skrývajúceholxxix sa vodcu 

revolúcie pred jej vypuknutím), kde varoval pred 

nerozhodnosťou, ktorá by mohla znamenať „smrť povstaniu“ a 

upozornil na nutnosť zbavenia moci Kerenského vlády. 

Doslova napísal „urobte to dnes večer alebo v noci ….“ Keďže 

mal veľmi presné informácie o dianí v meste, už okolo polnoci 

sa objavil v prestrojení v Smoľnom a osobne vstupoval do 

komunikácie s ozbrojenými povstaleckými oddielmi.

25. októbra (streda 7.11.1917)

Revolučné oddiely obsadili 

vládne budovy (eseri a 

menševici v petrohradskom 

soviete proti tomu 

protestovali a nesúhlasili s tým) a 

strategické miesta v meste. V prístave zakotvil krížnik „Aurora“ 

a vylodilo sa asi 5000 kronštadtských námorníkov. VRV vydalo 

vyhlásenie „Občanom Ruska!“, ktoré skoncipoval Lenin a bolo 

vysielané z „Aurory“, nasledujúceho znenia: „Dočasná vláda je 

zvrhnutá. Štátna moc prešla do rúk orgánu Petrohradského 

sovietu robotníckych a vojenských zástupcov – Vojenského 

revolučného výboru, ktorý stojí v čele petrohradského 

proletariátu a posádky … Nech žije revolúcia robotníkov, 

vojakov a roľníkov!“ Vo večerných hodinách (okolo 18. hodiny) 

246 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



bol už obkľúčený komplex sídla vlády v tzv. Zimnom paláci a v 

noci tesne pred jedenástou hodinou začal v Smoľnom inštitúte 

II. Všeruský zjazd sovietov robotníckych a vojenských 

zástupcov a prítomných bolo 649 delegátov. V priebehu 

rokovania zjazd opustili zástupcovia pravých eserov a niektorí 

menševici.

26. októbra (štvrtok 8.11.1917)

Rokovanie zjazdu bolo informované 

o obsadení Zimného paláca a 

internácii väčšiny ministrov v 

Petrohradskej pevnosti (predseda 

dočasnej vlády Kerenský totiž ešte 

odpoludnia predchádzajúceho dňa tajne opustil sídlo vlády v 

aute amerického pridelenca). Bolo prijaté vyhlásenie zjazdu 

„Robotníkom, vojakom a roľníkom!“ o víťazstve revolúcie a 

prevzatí všetkej moci sovietmi. Večer prijal zjazd prvý 

zákonodárny akt novej moci - „Dekrét o mieri“ vypracovaný na 

základe Leninovho diskusného príspevku o potrebe mieru pre 

ďalší rozvoj revolúcie. 

27. októbra (piatok 9.11.1917)

Ďalším aktom zákonodarstva 

revolúcie (všimnite si podobnosť s 

Francúzskou revolúciou) bol 
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zjazdom prijatý „Dekrét o pôde“, 

ktorý znamenal okamžité vyvlastnenie pôdy veľkostatkárov 

bez akejkoľvek náhrady, premenu súkromného vlastníctva 

pôdy na všeľudové, štátne či obecné vlastníctvo.

28. októbra (sobota 10.11.1917)

V skorých ranných (okolo 4.00) 

hodinách rozhodli delegáti zjazdu 

väčšinou hlasov o vytvorení 

robotnícko-roľníckej vlády – Rade 

ľudových komisárov (sovnarkom), 

zloženej len z boľševikov a vedenej samotným Leninom (účasť 

v takejto vláde odmietli kvôli boľševickému akčnému plánu ľaví  

eseri aj menševici a keďže zjazd opustili niektoré skupiny 

delegátov, väčšinu vytvorili delegáti boľševickej strany). Bol 

zvolený aj nový Všeruský ústredný výbor sovietov (VÚVV), 

ktorý sa stal najvyšším zákonodarným, výkonným aj 

kontrolným orgánom sovietskej moci a sovietskeho štátu 

medzi zjazdami sovietov (od roku 1937 sa premenoval na 

Najvyšší soviet).

Ako  väčšina  z  nás  vie,  bolo  na  relatívne  dlho 

rozhodnuté o forme vlády a spôsobe výkonu moci v Rusku pod 

medzinárodne  uznanou  značkou,  „Zväz  sovietskych 

socialistických republík“.  Už sa  nejednalo  o Rusko,  nakoľko 
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sovietska  moc  uskutočnila  aj  svoj  program  národného 

oslobodenia  „porobených“  národov  cisárskym Ruskom a  po 

občianskej vojne sa vlastne všetky národy Ruska opäť pripojili 

so svojimi robotnícko-roľníckymi vládami ku krajine sovietov a 

boli jej  súčasťou ako federatívne republiky, formálne riadené 

svojimi  vládami  a  sovietmi.  Práve  tento  rok  2017  je  stým 

výročím týchto udalostí, do roku 1990 nazývaných dejinnými 

(je  treba  uznať,  že  takými  boli  nakoľko  ovplyvnili  históriu  

nezmazateľným  spôsobom  a  každý  si  z  tohto  dejinného  

obrazu môže urobiť svoj obraz, kriticky zhodnocujúci klady a  

zápory jednania revolucionárov, politikov, vojakov i občanov).

Nemecká revolúcia 1917 – 1918

Prvá  svetová  vojna  úplne 

zlikvidovala  osvietenstvo 

plynúce  z  viery  v  pokrok 

prinášaný  poznaním  a 

otvorila  Pandorinu  skrinku 

nacionalizmu  v  Nemecku 

ktoré  malo  svoje  korene v 

potlačení  meštianskej 

revolúcie  roku  1848. 

Nemecká  buržoázia  sa  s 

249



tým zmierila, aj preto že pokroky vedy, techniky a technológií 

jej  dávali perspektívu rastu objemu i vplyvu aj bez zásadnej 

demokratizácie  spoločnosti.  Národné zjednotenie zaistil  Otto 

von Bismarcklxxx jeden z pruských junkerov a jeho rozhodná a 

nekompromisná vláda. Negatívny vplyv na pomery v ríši mala 

Bismarckom  zostavená  a  presadená  Ústava,  tzv. 

bismarkovská  založená  na  dualizme  Ríše  a  Pruska  so 

zdanlivou  mocou  zemských  kniežat  a  Spolkovej  rady, 

nejasnými  kompetenciami  rozdelenia  moci  medzi  cisára  a 

kancelára. Takýto systém mohol fungovať iba s Bismarckom a 

iba v takej  situácii  z akej  vzišiel  so silnou a vtedy víťaznou 

pruskou  armádou.  Formálna  moc  aristokracie,  ekonomická 

moc buržoázie a z toho vyplývajúce postavenie proletárov v 

mestách i na vidieku generovali v časti inteligencie i senzitívnej 

aristokracie  potrebu  politickej  platformy  pre  zlepšenie  ich 

postavenia  a  zmenšovanie  napätia  medzi  jednotlivými 

sociálnymi skupinami.  Vznikla sociálnodemokratická strana s 

väčšinovým členstvom robotníkov  väčších  miest  a  vedením 

prevážne zloženým z tzv. ľavicových intelektuálov, súcitiacich s 

chudobou, ale málo znalých skutočného utrpenia a strádania. 

Sociálny demokrati Bismarckovej éry boli akýmisi revolučnými 

vlastencami,  žiadajúcimi zmeny ale bez vplyvu na vonkajšiu 

moc a vplyv Ríše, nechceli ju oslabiť ale „preniesť“ na úroveň 
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doby.  Práve  v  tom  sa  prejavovala  jej  intelektuálnosť,  lebo 

teoreticky  to  dobre  znelo,  ale  prakticky  nevedeli  ako  to 

dosiahnuť.  Ich  revolučnosť  je  však  od  počiatku 

spochybniteľná,  predpokladali  že  niekedy  v  budúcnosti  je 

možná a stačí trpezlivo vyčkávať. V roku 1891 August Bebel lxxxi 

predniesol na Sociálnodemokratickom zjazde toto: „Buržoázna 

spoločnosť  pracuje  tak  intenzívne  na  svojom  zániku,  že 

potrebujeme vyčkať okamžiku,  kedy prevezmeme moc ktorá 

jej vypadne z rúk… a je tu len málo tých čo sa toho nedožijú.“  

V  prvej  dekáde  20.  storočia  vyškrtli  revolúciu  zo  svojho 

politického  programu,  ale  pokrytecky  kvôli  zachovaniu  si 

proletárskej podpory ju verbálne proklamovali pod revolučnou 

červenou  vlajkou.  Bolo  to  tým  intenzívnejšie,  čím  viac 

poslaneckých mandátov postupne SPD získavala vo voľbách 

do Ríšskeho snemu  (v  Bismarkovskom Nemecku mal  tento  

snem pramalú  moc,  ale  očakávali  aj  v  tom akúsi  evolučnú  

zmenu).

V  jeseni  1916  bola  v  Nemecku  taká  vnútropolitická 

situácia, že skutočnou nemeckou vládou bolo vojenská vrchné 

velenie, faktickým cisárom bol odvtedy Hindenburg a faktickým 

predsedom  vlády  Ludendorff.  Vytvárala  sa  tak  v  pozadí 

monarchistickej  fasády  vojenská  diktatúra  a  na  bezmocnej 

parlamentnej scéne akýsi republikánsky konvent koalície SPD 
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a  Pokrokovej  strany  vzniklej  transformáciou  z  Nemeckej 

ľudovej  strany  a  dvoch  strán  slobodomyseľných.  Sociálny 

demokrati  sa  dočkali  svojej  šance  v  lete  1917,  keď  vrchné 

velenie v kooperácii  s vedením Ríšskeho snemu za pomoci 

bezprecedentného porušenia vtedajšej Ústavy fakticky zmenili 

nemecký  ústavný  systém  prostredníctvom  zákulisných  a 

neoficiálnych  dohôd.  Celý  tento  proces  spustil  Ludendorff, 

ktorý spolu s Hindenburgom presadzovali tzv. víťazný mier. 15. 

augusta  spojenecké  vojská  prelomili  obranu  balkánskeho 

frontu  a  27.  augusta  kapitulovalo  Bulharsko  a  spojenecké 

vojská  na  západe  napadli  tzv.  Hindenburgovu  poslednú 

obrannú líniu  a bola  prelomená.  Ludendorff  zo  dňa na deň 

pretvoril  vládu  (začlenil  SPD  do  vlády) a  tým  súčasne  aj 

ústavu, a tak ustanovil  v Nemecku parlamentnú demokraciu 

ktorej  tak  pripadlo  prijať  kapituláciu  skrývanú  za  značku 

mierového porozumenia. 

Stalo sa tak v nedeľu 29. septembra 1918, keď sa vlastne 

rozhodlo  o  ukončení  prvej  svetovej  vojny  a  tiež  o  osude 

nemeckého cisárstva, ale historické pramene sa veľmi dlho o 

týchto udalostiach vôbec nezmieňovali.  Generál  prvý vrchný 

ubytovateľ vrchného velenia Erich Ludendorff, ktorého moc sa 

počas vojny  stala  takmer  neobmedzenou  (napriek tomu,  že 

ústavným  formálnym  vrchným  veliteľom  bol  cisár  a  vo 
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vojenskej hierarchii generál poľný maršal von Hindenburg, tak  

obaja  plnili  „priania“  generála  Ludendorffa),  vzhľadom  na 

katastrofálne nepriaznivú situáciu na frontoch a jeho sklon ku 

krajným  riešeniam,  vzal  situáciu  doslova  absolutisticky  do 

vlastných rúk. Jeho hlavným cieľom bolo zachrániť existenciu 

a  česť  armády,  ktorá  je  vždy  po  prehranom  boji  v  centre 

politických vášní a spoločenského tlaku. Bolo potrebné spojiť 

dva základné ciele odpovedajúce zamýšľanému cieľu:

1. Politická ponuka prímeria musí byť dostatočne politicky 

motivovaná,  a  preto  musí  byť  spojená  s  mierovým 

návrhom a predložená politickými stranami zastúpenými 

v Ríšskom sneme.

2. Tieto  politické  strany  musia  byť  zastúpené  v  ríšskej 

vláde, alebo ju musia sami tvoriť.

Tento zámer sa dal uskutočniť len ak by sa väčšina v Ríšskom 

sneme  odhodlala  prevziať  politickú  moc  čo  bolo  spojené  s 

nutnou zmenou ústavy a zavedením parlamentnej formy vlády 

(zvlášť americký prezident Wilson sa dal počuť, že povojnový  

stav  si  vie  dobre  predstaviť  s  demokratickým  Nemeckom), 

ktorá by predkladala ním sformulovaných štrnásť bodov ako 

základ mierových jednaní! Uvažoval asi nasledovne, že ak by 

boli  mierové podmienky príliš  ponižujúce,  alebo neprijateľné 

potom  je  zodpovednosťou  ľudovej  vlády  a  nie  armády 
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akýkoľvek povojnový vývoj,  dokonca v extrémnom prípade i 

vyvolanie ľudovej  (občianskej) vojny. Podrobenie sa krajiny i 

prípadná  občianska  vojna  potom  budú  „maslom  na  hlave“ 

ľudovej vlády a armáda z toho „vykorčuľuje“ s čistým štítom, 

prípadne sa stane záchrancom národa a ostane nepoškvrnená 

a nezneuctená kapituláciou. 

Do  celej  veci  zasvätil  ďalší  deň  svojho  faktického 

veliteľa  Hindneburga,  ktorý ako vždy so všetkým súhlasil,  a 

preto  predložil  svoj  plán  ministrovi  zahraničia,  cisárovi  a 

úradujúcemu kancelárovi a na rozdiel od vojenských operácií 

sa  mu  táto  úplne  podarila  a  skutočne  mala  strategický 

charakter  a  taktickú  vyspelosť  hodnú  generálneho  štábu  a 

mohla by sa nazvať doslova revolúciou nadiktovanou zhora. 

Ludendorffov vyslanec, major generálneho štábu von Bussche 

oznámil predstaviteľom všetkých politických strán zastúpených 

v  Ríšskom sneme nasledovné:  „Vrchné  vojenské  veliteľstvo 

považuje za nutné navrhnúť Jeho Veličenstvu, aby sa pokúsilo 

prerušiť  boje  a  prehlásilo  pokračovanie  vo  vojne  za 

beznádejné. Situácia sa zhoršuje každým dňom a nepriateľom 

odhaľuje  naše   slabinylxxxii.“  Medzitým Ludendorff  nadobudol 

svoju  duševnú rovnováhu  a  dôstojníkom generálneho štábu 

vysvetlil aká je situácia vojensky neudržateľná a tvrdil, že na 

vojenské oddiely už nie je spoľahnutie, preto nepriateľ v blízkej 
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budúcnosti  dosiahne  veľkých  víťazstiev,  najmä  vďaka 

americkej pomoci na západnom fronte a takejto katastrofe je 

treba  stoj  čo  stoj  zabrániť.  „Preto  vrchné  velenie  požiadalo 

Jeho  Veličenstvo  a  kancelára  o  bezodkladnú  ponuku  na 

uzatvorenie  prímeria  prezidentovi  USA Wilsonovi.  Kancelár 

von Herling šetrne cisárovi vysvetlil, že sa musí vzdať svojho 

úradu  kancelára,  lebo  nechce  byť  aktérom  takejto  potupy. 

Cisár  jeho  žiadosti  blahosklonne  vyhovel.  Ludendorff  to 

okomentoval  nasledovne:  „Zatiaľ  sme  bez  kancelára  a 

požiadal  som Jeho veličenstvo, aby v tejto situácii  do vlády 

priviedol tých  ktorým vďačíme za to kam sme sa dostali. Aby 

zaujali  miesta  ministrov,  ktorých  úlohou  je  uzatvoriť 

nevyhnutný  mier,  a  tak  si  sami  zjedli  čo  naservírovali  nám! 

Nevidím žiadne iné východisko.“ To bola cena, ktorú stanovil 

Ludendorff na zaplatenie politickej väčšiny v Ríšskom sneme 

za možnosť vládnuť. Ponúkol politickým stranám to, o čom sa 

im ani  nesnilo,  úplnú moc + parlamentný systém, a to  bolo 

neobyčajne  lákavé  vnadidlo.  Ludendorff  s  istotou  dravca 

číhajúceho  na  svoju  korisť,  nastavil  pascu  svojim 

vnútropolitickým odporcom.  Podobne  ako  myš  pred  pascou 

plnou syra, najprv nedôverovali, ale vôňa moci bola obrovská 

– neodolateľná. Novým ríšskym kancelárom sa stal princ Max 

Bádenský.  Predseda  sociálnych  demokratov  Fridrich  Ebert 
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vyslal  do  tejto  vlády  Philippa  Scheidemanna  ako  štátneho 

sekretára. Tak sa Nemecko ráno 5. októbra dozvedelo, že má 

parlamentnú demokraciu i novú vládu v ktorej majú významné 

postavenie  sociálno  demokratický  „scheidemannovci“  a 

kancelárom  je  liberálny  Bádenský  princ,  ktorý  poslal 

americkému  prezidentovi  žiadosť  o  prímerie  a  nastolenie 

mieru.  To  ale  rozdelilo  nemeckú  spoločnosť,  jedni  totiž 

pociťovali nesmiernu úľavu z konca útrap a iných premáhala 

hanba  či  zúfalstvo  z  porážky.  Prvá  skupina  vyvolávala  na 

námestiach: „Konečne“ a tá druhá s doslova červenými očami: 

„Zrada“. 

Od  8.  do  23.  októbra  poslal  kancelár  prezidentovi 

Wilsonovi  3  diplomatické  nóty,  v  prvej  požiadal  o  stiahnutie 

vojska z obsadených území, v druhej zastavenie ponorkovej 

vojny a v tretej  ponúkol  cisárovu abdikáciu.  Medzitým vojna 

pokračovala nezmiernenou intenzitou, ďalej umierali  ľudia na 

frontoch a beznádejou sa trápili tí v civilnom zázemí. Západná 

fronta nebola prelomená ani v októbri  a ani v novembri,  ale 

všetkým  bolo  jasné  že  porážka  je  neodvratná,  a  tak 

najsúdržnejším  motívom  armádneho  velenia  a  vlády,  bolo 

uchrániť  krajinu pred hrôzami  invázie.  Ďalšie  udalosti  konca 

prvej svetovej vojny sú dostatočne známe a nie sú predmetom 

tohto  pojednania,  ale  udalosti  nabrali  nečakaný  spád,  v 
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princípe  veľmi  podobný  tomu  ruskému.  Vojaci  už  nechceli 

umierať  na  konci  vojny,  nechceli  položiť  život  za  svojich 

bývalých vodcov, za aristokraciu a boháčov ku ktorým nepatrili 

a  s  ktorými  nezdieľali  nič  mimo spoločnej  vlasti,  ktorú  bolo 

možné zmeniť. V prvej polovici novembra sa vzbúrili oceánske 

flotily  proti  svojmu  veleniu,  čo  vyvolalo  revoltu  veliteľského 

zboru  proti  vláde  bez  zrozumiteľnej  vojenskej  koncepcie  a 

výsledkov.  Tento  konflikt  vojenskej  masy a  veliteľskej  hŕstky 

viedol  30.  októbra  1918  k  ich  meraniu  síl  pred 

Wilhemshavenom po vládou nariadenom zastavení ponorkovej 

vojny a pokuse velenia flotily vybojovať tento boj s anglickým 

oceánskym loďstvom  (možno  chceli  dokázať  svoj  pohŕdavý  

postoj voči vláde „úbožiakov a špekulantov“ ako ich častovali v  

rozhovoroch  medzi  sebou).  Prvou  vojnovou  loďou  ktorá 

odmietla vyplávať na more bol  30. októbra „Thűringen“ (k nej  

sa  ešte  pridala  posádka  lode  „Helgoland“),  kde  skupina 

námorníkov dôvodila prvému dôstojníkovi, že takéto počínanie 

je  v  rozpore  s  politikou  vlády.  Na  čo  im  onen  dôstojník  s 

trpkosťou odvetil,  že  to  je  ich  vláda ale  nie  jeho.  Nakoniec 

velitelia  situáciu  zvládli,  ale  upustili  od  realizácie  útočnej 

operácie proti Angličanom s americkou flotilou v zálohe, lebo s 

nespoľahlivou posádkou sa nedá vyhrať žiaden boj. Za tri dni 

títo námorníci v Kielu na súši našli stratenú odvahu k revolte, 
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najprv  žiadali  o  prepustenie  uväznených  námorníkov 

vyslaných ako vyjednávačov 30. októbra, ale ich požiadavky 

boli striktne odmietnuté. Námorníci a prístavný robotníci ďalšie 

dva dni vášnivo diskutovali čo ďalej ale v nedeľu 3. novembra 

im uzatvorili odborový dom v Kielskych dokoch a pred vchod 

postavili  ozbrojenú stráž.  Preto  sa  zhromaždili  na jednom z 

vojenských cvičísk a vytvorili demonštračný sprievod, ktorý bol 

na  jednej  z  križovatiek  zastavený  vojenskou  hliadkou  a  jej 

veliteľom vyzvaný na rozchod. To tento ľudský zhluk rezolútne 

odmietol a veliteľ dal povel k paľbe. Na mieste zostalo ležať 9 

mŕtvych a 29 ranených, pochod sa síce rozptýlil, ale jeden z 

protestujúcich a ozbrojených námorníkov strativší priateľa sa 

veliteľovi  hliadky  pomstil,  poručíka  Steinhäusera  zastrelil. 

Týmto  výstrelom  bola  symbolicky  odštartovaná  nemecká 

revolúcia. Ráno 4. novembra si námorníci tretej eskadry zvolili 

vojenskú radu, sami sa vyzbrojili a odzbrojili dôstojnícky zbor. 

Na sťažeň vyvesili červenú zástavu revolúcie. K tejto vojenskej 

revolte sa nepridala len jediná vojenská loď, „Schleisen“, ktorá 

unikla z dostrelu ostatných plavidiel  na šíre more. Na večer 

toho  dňa  k  nim  dorazili  dvaja  vydesení  vyslanci  berlínskej 

vlády, poslanec Gustáv Noske a štátny sekretár Haussmann, 

boli  však  prijatý  s  jasotom  a  Noske  bol  zvolený  za  ich 

guvernéra.  Túto  revoltu  ešte  čakal  prerod  v  revolúciu,  ale 
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nebolo to zo dňa na deň, a to najťažšie mali ešte pred sebou, 

rozšíriť svoju revolučnú moc na ostatné časti krajiny, lebo inak 

ich čaká osud všetkých nedotiahnutých vojenských vzbúr,  tj. 

izolácia, obkľúčenie a smrť v celách či na popraviskách.

Námorníci  sa  teda  dali  na  pochod  a  všade  tam kde 

dorazili  sa  k  nim  pripojili  miestne  posádky  spolu  s 

továrenskými  robotníkmi,  5.  novembra  Lübeck  a 

Brunsbüttelkoog, 6. novembra Hannover, Oldenburg a Kolín, 

8.  novembra  už  boli  všetky  väčšie  mestá  pod  kontrolou 

revolucionárov  aj  s  polabskými  mestami  Lipskom  a 

Magdeburgom, ale k tomu už nebolo treba námorníkov. Všade 

tam  kde  dorazila  revolučná  vlna  sa  tvorili  robotnícke  a 

vojenské  rady  (voľby  boli  bez  nominácií  aklamáciou  

najrevolučnejších  alebo  najznámejších  z  účastníkov  týchto  

zhromaždení).  Na  miesto  najvyššieho  vojenského  velenia, 

ktoré dovtedy za pomoci vyhlásenia stavu obliehania ovládalo 

nemecké  mestá  a  vidiecke  okrsky,  revolucionári  ustanovili 

svoju autoritu vojenských a robotníckych rád.  Všetky civilné 

správne  orgány  zostali  nedotknuté,  lebo  ich  najvyššou 

autoritou  bola  vlastne  nevolená,  ale  politická  zväčša 

sociálnodemokratická  vláda,  vtedy  už  vedená  jej  vodcom 

Fridrichom Ebertomlxxxiii,  ktorému rád odovzdal zodpovednosť 

za vládnutie v chaose cisárom kooptovaný kancelár princ Max 
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Bádenský. Ten spolu s vojenským velením dúfali, že nebudú 

považovaní  za  zradcov,  keď  zodpovednosť  za  stav  krajiny 

prevezme na seba strana ktorá po tom posledných 20 rokov 

utopisticky túžila – socialisti. Ebert ale zo všetkého najmenej 

chcel  revolučné  prevzatie  moci,  jeho  bytostnou  túžbou  bol 

návrat  k  predvojnovému  stavu  bez  cisára  a  aristokratickej 

vlády cisárskeho dvora, s parlamentným systémov a sociálnou 

demokraciou  ako  kľúčovým  hráčom.  Bol  typickým 

predstaviteľom prušáckej tradície prísnych regulí a poriadku s 

akousi  byrokratickou  subordináciou.  Revolučný  dav  bol 

presvedčený o tom, že u sociálnych demokratov nájde svojho 

vodcu a Ebert  túžiaci  po  moci  od „ulice“  prevzal  túto  úlohu 

napriek  tomu,  že  jeho  najvyššou  prioritou  po  prevzatí  moci 

bude  nastolenie  poriadku  a  ukončenie  revolučného  chaosu, 

ktorý z celej duše nenávidel. Zradil nie len revolučné davy, ale 

aj  pilier  stability svojej  strany,  robotníctvo a zdroj  jej  ideovej 

zrelosti,  ľavicových  intelektuálov.  Formálne  túto  požiadavku 

spolu  s  delegáciou  SPD  oznámil  9.  novembra  v  Ríšskom 

kancelárstve,  pár  minút  po  poludní  s  argumentom  jeho 

sebavedomej  schopnosti  zachovania kľudu a poriadku v ríši 

(čo zjavne nemohol ovplyvniť a ešte mnohokrát potom použil  

túto  metódu  účelového  klamstva,  či  nehoráznej  

nesebakritickosti).

260 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



Ešte  ráno  toho  dňa,  vojenskí  pohlavári  nemeckej 

brannej moci generáli Groener a Hindenburg oznámili cisárovi 

v  kúpeľnom  Spa,  kde  sa  už  niekoľko  dní  zdržiaval,  že 

pozemné vojsko už za ním nestojí a nepoužiteľná je i berlínska 

posádka, a tak je vojenské potlačenie revolúcie nemožné, v tej 

chvíli to znamenalo aj zabránenie občianskej vojne, ktorá by 

zrejme  vypukla.  Zmienení  generáli  po  rozhovore  s  cisárom 

volali  tajnou  priamou  linkou  do  Ríšskeho  kancelárstva,  aby 

oznámili  že revolúcia je zbytočná,  lebo cisár sa vzdá trónu. 

Beh udalostí  sa  už  valil  berlínskymi  ulicami  v  podobe lavín 

demonštrantov, Ebert stroho oznámil, že už je pozde, ale po 

krátkej dramatickej prestávke dodal: „Uvidíme, čo sa dá robiť“. 

V skutočnosti ešte v ten deň cisár neabdikoval  (učinil  

tak až o tri týždne z Holandského exilu) a Nemecká ríša ešte 

nebola  republikou  (hoc  jeden  zo  sociálnodemokratických  

predákov,  Philipp  Scheidemannlxxxiv to  k  demonštrantom  v  

eufórii nadšenia kričal z okna Ríšskeho snemu). Ulice boli plné 

odhodlaných  ľudí  túžiacich  po  zmene  a  schopných  ju  v  tej 

chvíli  brániť,  ale  k  ozbrojeným stretom s  vojenskou  mocou 

nedošlo,  keďže  vojaci  sympatizovali  s  revolúciou  odmietli 

poslušnosť svojim veliacim dôstojníkom  (často sami  otvárali  

brány  kasární  a  tiež  vyvesovali  revolučné  červené  zástavy,  

strieľalo sa len v gardových kasárňach „Maikäferkaserne“ kde  
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vojaci zastrelili niekoľko dôstojníkov). 

Revolúciu  ale  v  skutočnosti  neorganizovali  a  stávky 

neviedli  sociálny  demokrati,  bolo  to  asi  sto  revolučných 

robotníckych predákov z berlínskych tovární, väčšina davu ich 

ani nepoznala ale boli to ľudia v čele robotníckych spolkov a 

odborov,  inteligentní  a  s  preverenými  organizačnými 

schopnosťami.  Davy  smerovali  k  centru  civilnej  moci, 

Ríšskemu  snemu. Obsadili  ho a napriek zmätku a absencii 

volieb začali v miestnosti číslo 17 jednať, ktosi sa ujal slova, 

bolo navrhnuté a schválené predsedníctvo. Bolo rozhodnuté o 

tom, že ráno budú vo všetkých továrňach a kasárňach zvolené 

robotnícke  a  vojenské  rady  (jeden  zástupca  za  1000  

robotníkov a jeden zástupca vojenského práporu či bataliónu) 

a ich zástupcovia sa mali  zhromaždiť  o piatej  popoludní  pri 

Cirkuse Busch v ktorom malo prebehnúť menovanie dočasnej 

vlády,  tzv.  Rady  ľudových  poverencov.  Po  tom  čo  sa  túto 

správu dozvedel Ebert,  začal konať a poslovia informovali  a 

vyzývali aby sa zasadnutia zúčastnili  predovšetkým robotníci 

členovia SPD a aby on bol zvoleným prvým predsedom Rady 

ľudových poverencov (v tlačiarňach svojich straníckych novín  

Vorwärts celú noc tlačili  propagačné letáky).  Stávali  sa také 

excesy, že v továrňach boli  do rád zvolení funkcionári  SPD, 

ktorí  sa  predtým odmietli  pripojiť  k  revolučným sprievodom. 
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Tak sa stalo, že voľby v továrňach sa stali doslova polovičnou 

porážkou  revolučných  aktivistov  dokonale  organizujúcich 

pochody,    obsadenie  Ríšskeho  snemu  a  zhromaždenie 

zástupcov,  ktorí  pripravili  pôdu pre  vznik  revolučnej  vlády  v 

Cirkuse Busch. Ale táto noc kedy SPD „ukradla“ revolúciu jej 

včerajším vodcom, bola ich úplnou porážkou v kasárňach a 

vojenských  útvaroch,  nik  z  demonštrujúcich  revolučných 

vojakov totiž nepoznal ich mená. Bol  vytvorený akčný výbor 

berlínskych vojenských oddielov a ich stretnutie sa uskutočnilo 

na nádvorí tlačiarne SPD Vorwärts. V budove Cirkus Bush sa 

na avizovanom zhromaždení tiesnilo 2 až 3 tisíc ľudí a viedol 

ho Emil Barth, jeden z vodcov revolučných predákov a čerstvo 

zvolený ľudový poverenec  (tj.  minister  dočasnej  vlády),  muž 

nie práve vhodný do situácie kde ide o čas, pretože sa rád 

počúval  (mal nekonečné príhovory a mal pocit, že musia za  

každú cenu odznieť).Tak zmaril rýchlu dohodu, lebo si vynútil 

už štvrtý prejav ktorým nahneval vojenských zástupcov čo sa 

počítali  medzi  pravicových  socialistov  a  odopieral  im 

zastúpenie a účasť na dočasnej revolučnej vláde. Došlo to až 

tak  ďaleko,  že  sa  vojaci  vyhrážali  prevzatím  oťaží  moci 

revolúcie,  ktorú  povedú  sami  bez  politických  strán  (to  bolo 

vlastne to čo mali v pláne niektorí vysokí dôstojníci a velenie  

vojsk – vytvorenie vojenskej diktatúry). Zasadnutie bolo znovu 
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zahájené keď predsedajúci Barth oznámil dohodu na vytvorení 

dvadsať  člennej  „Výkonnej  rady  robotníkov  a  vojakov“  s 

paritným  zastúpením  oboch  strán,  teda  10  robotníkov  z 

ktorých  bola  polovica  z  SPD  a  10  vojakov,  ktorí  mali  byť 

zvolený  nasledujúci  deň.  Zhromaždenie  to  schválilo,  potom 

bola potvrdená nová ríšska vláda ktorá dostala názov „Rada 

ľudových  poverencov“  a  odsúhlasená  revolučná  rezolúcia  o 

socialistickej republike a svetovej revolúcii. Túto rezolúciu na 

druhý  deň  vytlačili  všetky  buržoázne  plátky,  len 

sociálnodemokratické  noviny  Vorwärts tak  neučinili.  TAK SA 

STALO,  ŽE  Fridrich  EBERT  DOSTAL  PRE  SVOJU 

PROTIREVOLUČNÚ  VLÁDU  REVOLUČNÉ  OPRÁVNENIE, 

lebo výkonná rada revolúcie v takom zložení ako bola zvolená 

sa nemohla zhodnúť na ničom! Ešte v ten večer mu generál 

Groener  z  vrchného  velenia  armády  telefonicky  ponúkol 

spoluprácu, pokiaľ budú dodržané dve podmienky. Prvou bolo 

nastolenie „normálnych pomerov“, ktoré spočívali vo verejnom 

poriadku  a  druhá  v  urýchlenom  skoncovaní  s  revolučnými 

radami  a  potlačení  socialistického  radikalizmu.  Ebert  takúto 

spoluprácu len uvítal, lebo sám z duše nenávidel neporiadok a 

likvidácia revolúcie bol beztak jeho politický cieľ.

Formálne sa teda revolúcia dostala k moci, ale fakticky 

žiadnu moc nemala. Vláda čo nebola revolučnou, zástupcovia 
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revolucionárov  v  zákonodarnom  zbore  v  ktorom  nemali 

väčšinu,  bez  vplyvu  na  armádu  a  bez  prezidenta  s 

nezmenenými konzervatívnymi zemskými radami s vládami čo 

ani  nezmenili  agendu  z  ríšskej  na  republikánsku.  Väčšina 

Nemcov sa stiahla do súkromnej ulity uspokojená, že revolúcia 

vyhrala a všetko pôjde k lepšiemu ďalej. Všetci akosi v eufórii 

zabudli, že revolúcia vždy splodí aj kontrarevolúciu zjednotenú 

na spoločnom nepriateľovi  (nič  nespojuje  viac ako spoločný  

nepriateľ). Ludendorff v kruhu svojich blízkych často opakoval, 

že: „Najväčšou hlúposťou revolúcie bolo to, že nás všetkých 

nechala na žive. Keby som ja bol znovu pri moci, tak by som 

nikoho nepardonoval.  S kľudným svedomím by som Eberta, 

Scheidemanna a ich druhov povešal a díval by som sa ako sa 

húpu  na  šibenici!“  Neodpustiteľnou  ľahkomyseľnosťou 

predstaviteľov revolúcie a jej vlády bolo ignorovanie faktu, že 

by  aj  ich  malo  spojovať  vedomie  miliónov  „pravicových 

nepriateľov“.  Ich však  rozdeľovala  ľavicová rivalita  a tam 

hľadali  a  likvidovali  nepriateľa.  Navyše sociálni  demokrati 

denne propagandisticky hlásali revolučné heslá, takže ľudia so 

sympatiami  k  revolúcii  boli  spokojný,  že  dosiahli  revolúciu 

viacmenej pokojnou cestou, bez masového krviprelievania, to 

ale ešte nevedeli čo ich čaká.

SPD  vedomá  si  svojho  postavenia  získaného 
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Ludendorffovým  účelovým  odovzdaním  ríšskej  moci  do  rúk 

politických  strán  starého  ríšskeho  snemu  a  pacifistickými 

náladami  občanov  mnohých  sklamaných  aj  neúspechom 

vojnového dobrodružstva, presadzovala čo najrýchlejšie voľby, 

nezávislý spolu s vodcami revolučných masových vystúpení v 

uliciach si želali voľby čo najviac oddialiť, lebo si uvedomovali 

nutnosť  konsolidácie  revolučnej  moci.  Na  konci  novembra 

1918 sa im podarilo dohodnúť a stanoviť termín volieb na 16. 

februára 1919. 

Medzitým  príslušníci  generálneho  štábu  vypracovali 

operačný  plán  likvidácie  revolúcie,  rámcovo  telefonicky 

dohodnutej vzájomnej lojality Eberta a Groenera. Termín bol 

stanovený  na  10.  až  15.  decembra 1918,  teda  tak  aby bol 

zaistený verejný poriadok pred celo-nemeckým kongresom rád 

naplánovaných  na  16.  decembra.  Vojenské  akcie  malo 

zabezpečiť desať vybraných divízií vracajúcich sa z vojnových 

bojísk,  ale nestalo sa tak kvôli  horlivosti  niektorých oddielov 

berlínskej  posádky.  Jeden  oddiel  Franzerovho  pluku  totiž 

obsadil  poslaneckú  snemovňu  a  zatkol  členov  berlínskeho 

výkonného výboru robotníckych a vojenských rád zvolených 

10.  novembra  v  Cirkuse  Busch.  Oddiel  gardových  strelcov 

zastavil  na  rohu  ulice  nazývanej  „Invalidenstrasse“  sprievod 

demonštrantov  a  bez  varovania  spustil  guľometnú  paľbu. 
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Zastrelili 16 ľudí a na dlažbe ostalo ležať i mnoho ranených. 

Iný  oddiel  Franzerovho  regimentu  operoval  pred  ríšskym 

kancelárstvom a vyzval Eberta aby vyšiel pred budovu. On to 

ochotne  učinil  a  vojaci  ho  napodobujúc  starorímsky  kolorit 

pretoriánskeho  odovzdania  moci  novému  cisárovi  pred 

palácom zavraždeného vládcu, prevolali mu slávu a prevolali 

ho  ríšskym prezidentom.  Našiel  sa  i  hovorca,  istý  vojenský 

šikovateľ  Spiro,  ktorý  zakončil  svoj  oslavný  prejav  slovami: 

„Tak  volám  slávu  nemeckej  republike  a  veľkému  Fricovi 

Ebertovi, ktorého tu z nášho stredu, opierajúc sa o ozbrojenú 

moc,  prevolávam  nemeckým  prezidentom  s  vedomím,  že 

hovorím  za  celý  národ“.  Ebert  nepovedal  ani  slovo  a 

nehovorilo  sa  o  tom  ani  11.  januára,  keď  ho  vajmarské 

Národné zhromaždenie vyhlásilo ríšskym prezidentom.

Vojaci  sa  večer  vrátili  do  kasární,  iniciátori  pokusu  o 

prevrat zostali neznámymi ani streľba a úmrtia demonštrantov 

sa nevyšetrili a všetko bolo ako predtým.

Keďže frontoví vojaci sa vracali domov, vojenské velenie 

začalo  organizovať  na  cvičiskách  v  okolí  Berlína  oddiely 

dobrovoľníkov,  razantné,  poslušné  a  odhodlané  zbory 

kontrarevolúcie.  Do  svojich  domovov  smerovali  aj  vojaci 

účastnivší  sa  novembrovej  revolúcie,  lebo  všetci  chceli 

Vianoce  stráviť  spolu  so  svojimi  blízkymi.  Na  útvaroch  v 

267



kasárňach zostali len dôstojníci a vojaci, ktorým toto „remeslo“ 

prirástlo k srdcu a cítili sa vojakmi telom i dušou (ale oni neboli  

v uliciach revolučného Berlína). Jediným revolučným vojskom 

bola  ľudová  námorná  divízia  s  asi  3000  mužmi,  ktorá  v 

novembri  prišla  z  Kielu  do  Berlína.  Wels,  vojenský  veliteľ 

Berlína sa už od polovice decembra snažil o ich rozpustenie, 

čo sa mu evidentne nedarilo, a preto vymyslel  trik pomocou 

ktorého to chcel uskutočniť, neposlal jednotke žold a peniaze 

sú zvlášť v krízovom stave hospodárstva nesmierne dôležitým 

artiklom,  potrebou  efektívneho  prežitia.  23.  decembra 

námorníkom  pretiekol  pohár  trpezlivosti,  už  nežiadali 

veliteľstvá, ale šli rovno do ríšskeho kancelárstva, obsadili ho a 

kontrolovali  telefónne  linky.  Druhá  časť  jednotky  mala 

paralyzovať  miestne  veliteľstvo,  keď  tak  učinili  pri  vchode 

postavili  ozbrojenú  stráž  na  ktorú  ale  zaútočil  obrnený 

automobil,  zastrelili  troch  námorníkov.  Ebert  tajnou  linkou  o 

ktorej zrejme nik nevedel, zatelefonoval na armádne veliteľstvo 

a žiadal o pomoc, vypočul ho istý major Kurt von Schleicher a 

sľúbil  pomoc.  Večer  okolo  pol  deviatej  sa  v  skrytu  noci  k 

ríšskemu  kancelárstvu  blížili  dve  ťažko  ozbrojené  kolóny, 

vojenské  jednotky  z  Postupimi  a  Babesbergu.  Ale  k 

prekvapujúcemu  zvratu  nedošlo,  námorníci  boli  rovnako 

odhodlaní.  Ako mierotvorca  a  ako už  mnohokrát  pokrytecky 
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zasiahol sám Ebert a pozval veliteľov oboch strán k sebe do 

kabinetu  a  snažil  sa  ich  „dostať  k  rozumu  zmieru“  tým,  že 

argumentoval svojím postavením ich revolučného poverenca a 

sľuboval vyriešenie celej záležitosti hneď ráno na druhý deň. 

Dnes už vieme, že samotný Ebert vydal o druhej hodine rannej 

rozkaz  jednotkám  verným  veleniu  armády  aby  zaútočili  na 

ubikáciu  kde  prespávali  námorníci,  a  tak  dostali  ľudovú 

námornú divíziu pod kontrolu. Bitva s občasnými prerušeniami 

trvala  do  poludnia  a  námorníci  zvíťazili  ale  na  rozdiel  od 

ruského príkladu vojaci revolúcie nemali velenie a ich ciele boli  

vždy len miestne či  čiastkové,  tak ako v tomto prípade keď 

vlastne išlo o nárokový žold. Námorníci sa vrátili do ubikácií a 

požadovali urýchlené vyplatenie svojich peňazí a stalo sa tak 

do  večera.  Je  zrejmé,  že  keby  toto  víťazstvo  premenili  na 

úspech revolúcie pomocou propagandy a svojich ultimatívnych 

požiadaviek, revolúcia mohla uspieť, aj keď s inými vodcami 

mimo sociálnej demokracie. TAKTO SA PRVÉ A AJ JEDINÉ 

VÍŤAZSTVO  tejto  REVOLÚCIE  STALO  JEJ  POLITICKOU 

PORÁŽKOU. 

Rozpadla sa aj aká taká ľavicová solidarita, 30.12.1918 

vznikla  Komunistická  strana  Nemecka  (KPD).  O  osude 

nemeckej  revolúcie  sa  rozhodlo  v  prvom januárovom týždni 

nového roka 1919. Vianočné udalosti mnohým revolucionárom 
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otvorili oči a už neboli ochotní veriť doslova kontrarevolučnej 

SPD. Ebert sa ale po politickom kľučkovaní posledných dvoch 

mesiacov  cítil  tak  silný,  že  vlastne  spustil  posledný  cisárov 

plán  na  ozbrojené  potlačenie  každej  nespokojnosti  a 

nastolenie  moci  pušiek  a  zákazu  politiky  v  uliciach  a 

námestiach.  Celý  proces  nezvratných  udalostí  spustila 

spontánna nespokojnosť ľudí so stavom, ktorý nik neočakával 

po úspešných revolučných pochodoch a nastolení revolučnej 

vlády.  Demonštrácia  bola  naplánovaná  na  14  hodín  v 

Siegesalee. Nebolo to už pacifistické zhromaždenie veriacich, 

ale  zhluky  ozbrojených  demonštrantov  a  ako  neraz  v 

podobných  situáciách   aj  tu  zohrali  významnú  a  negatívnu 

úlohu  vládny  provokatéri  a  nohsledi  podávajúci  zaručené 

správy  a  jatriaci  nervóznu  atmosféru  do  krajnosti.  Ako  je 

známe, v hneve človek nejedná vždy racionálne či efektívne.

V noci bolo vydané nasledujúce vyhlásenie: „Robotníci! 

Vojaci!  Súdruhovia!  Veľmi  razantne a z vlastnej  vôle  sme v 

nedeľu  dali  najavo,  že  posledné  úklady  krvou  poškvrnenej 

Ebertovej  vlády  sú  zmarené.  Teraz  ide  o  viac!  Všetky 

kontrarevolučné  čachre  musia  prestať!  A  preto:  vyjdite  z 

tovární!  Príďte  všetci  o  jedenástej  Siegesallee!  Je  treba 

posilniť revolúciu a doviesť ju až do konca. Vpred do boja za 

socializmus! Vpred do boja za moc revolučného proletariátu! 
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Preč  s  vládou  Eberta  a  Scheidemanna!“  Bol  vytvorený 

päťdesiattri  členný „provizórny revolučný výbor“  ktorý  svojim 

vyhlásením dočasne prevzal vládne kompetencie. Ľudia znovu 

vyšli  do ulíc, tvorili  sa ozbrojené skupinky, ale neobjavilo sa 

žiadne rázne a odhodlané revolučné vedenie.  Ktoré by toto 

zatiaľ spontánne hnutie zjednotilo a tvorilo stratégiu a taktiku. 

Postupne nadšenie upadlo a ulice sa vyprázdnili, tak umrela 

nemecká  revolúcia  v  tme  tejto  januárovej  noci.  Vojenské 

oddiely  verbálne  revolučne  odhodlané  sa  k  žiadnej  akcii 

neodhodlali.  Väčšina  z  nich  chcela  lepší  spravodlivejší 

spoločenský systém, ale aj po svojich skúsenostiach z bojísk 

svetovej  vojny,  báli  sa  chaosu  vzniklého  z  rinčania  zbraní. 

Mnohí  si  mysleli,  že  stačí  zastrašovať  zbraňami,  najmä 

civilistov. Prešlo ešte pár dní vyčkávania s napätím čí strach je 

väčší,  strach  vlády  z  revolúcie,  alebo  strach  ozbrojencov 

uviesť krajinu do ozbrojeného chaosu.

Ale  Freikorps,  tj.  oddiely  vojensky  cvičených 

dobrovoľníkov  strach  nemali.  Boli  cvičený  k  hrubosti  a 

cynizmu, pretože už nemali útočiť na cudzieho nepriateľa ale 

na  svojich  spoluobčanov,  susedov,  spolužiakov  a  možno  i 

súrodencov.  Bo  Berlína  vpochodovali  a  vošli  motorizované 

oddiely  týchto  dobrovoľníkov  vo  formáciách  „regiment 

Reichstag“  a  „Reinhard“  a  12.  januára  bolo  po  všetkom, 
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revolúcia i mnoho revolucionárov bolo mŕtvych. Väčšina ľudí 

už  vedela,  že  sociálna  demokracia  zlyhala  skrze  svojich 

vodcov,  Eberta,  Scheidemanna  a  Noskeho.  Aby  uhájili  len 

nedávno  nadobudnutú  moc  pred  svojimi  vlastnými 

prívržencami a robotníckymi členmi SPD, museli si zvoliť iných 

spojencov, takých čo uzatvárali tiež toto účelové spojenectvo a 

čakali  len  na  vhodný  okamžik  prevzatia  moci,  tentoraz 

kontrarevolučnej. 

Od  januára  do  júna  v  celom  Nemecku  s  rôznou  

intenzitou, prebiehala občianska vojna. Viedli ju a doviedli  

k víťazstvu dobrovoľnícke zbory v prospech vlády SPD z  

ktorých  sa  neskôr  formovali  prvé  oddiely  SA  a  SS! 

Vytvorila  sa  tak  predtým  nemysliteľná  koalícia  sociálnych 

demokratov  a extrémnych nacionalistov.  Ako obraz  postojov 

dobrovoľníckych  zborov  uvediem  citát  jedného  z  veliteľov, 

podplukovníka  Heinza:  „Tento  štát  zrodený zo  vzbury,  bude 

vždy našim nepriateľom a je ľahostajné, akú si vytvorí ústavu a 

kto bude stáť  v  jeho čele … Boj  vláde! Smrť demokratickej 

republike!“  Podobne  píše  veliteľ  dobrovoľníckeho  zboru 

„Werwolf“, Peter von Heydebreck, neskôr vysoký dôstojník SA, 

ktorý bol na Hitlerov príkaz zavraždený spolu s Röhmom v lete 

1934:  „Vojnu  každému  dňu  a  všetkými  prostriedkami! 

Akokoľvek  Nemecko  milujem,  tak  republiku  z  9.  novembra 
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nenávidím!“ Takto premýšľali  velitelia štyristotisícovej armády 

dobrovoľníkov,  ktorú  nechali  vyzbrojiť  a  vlastne  aj  vycvičiť 

Ebert s Noskem a zverili im ochranu republiky a konieckoncov 

aj svoj vlastný osud. 

Trochu inak ako vo zvyšku Nemecka prebehla revolúcia a 

kontrarevolúcia v Mníchove a Bavorsku. Revolučným vodcom 

sa stal obratný a predvídavý divadelný kritik Kurt Eisner, bez 

revolučnej strany, a predsa nasledovaný po celé tri mesiace. 

Svoje nadanie ukázal ako zdatný organizátor stávok v januári 

1918  (za  čo  sedel  v  árešte  deväť  mesiacov  bez  súdu,  

prepustený  v  októbri  a  v  novembri  vodcom  mníchovskej  

revolúcie). V Mníchove sa totiž revolúcia uskutočnila ako „one 

man show“ režiséra a hlavného protagonistu Eisnera. Pod jeho 

vedením sa v  Matejskom pivovare  (Matthäserbräu) vytvorila 

prvá robotnícka a vojenská rada a už 8. novembra vyjednával 

s  kráľovským  ministerským  predsedom  a  poobede  už 

predstavil  na  prvom  valnom  zhromaždení  „provizórnej 

národnej  rady“  svoj  vládny kabinet.  Uskutočnili  sa  voľby  do 

Zemského  snemu,  ktoré  vyhrala  Bavorská  ľudová  strana 

(dnes  nazývaná  Kresťansko-sociálna  únia,  CSU).  To  ale 

vyvolalo  konflikt  v  názore  na  prerozdelenie  moci  medzi 

robotnícke a vojenské rady a novozvolený zemský parlament. 

21.  januára  1919  smerovalo  auto  s  Eisnerom  na 
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zahajovacie  zasadnutie  zemského  snemu,  kde  mal  mať  o 

desiatej  prejav  o  svojom  odstúpení,  ale  bol  zavraždený 

mladým  nacionalistom  grófom  Acro-Valleyom  (bol  síce 

eisnerovým ochrankárom postrelený, ale prežil a zomrel až v  

roku  1945).  Odplata  nečakala  dlho  ani  na  Eisnerovho 

politického  soka,  ktorý  s  jeho  vraždou  nič  nemal,  ministra 

vnútra Auera z SPD na ktorého v zemskom sneme vystrelil 

mäsiarsky učeň Lindner (Auer prežil, ale na niekoľko rokov bol  

úplne vyradený s politiky). Tak náhle skončili dvaja protagonisti 

bavorskej  politiky  v  čase  revolúcie  a  kontrarevolúcie  v 

Nemecku. Po Eisnerovi prevzal vodcovskú úlohu v revolučnej 

rade robotníkov a vojakov učiteľ  Ernst Niekisch, ktorému sa 

podarilo vyjednávaním so zemským snemom v marci zostaviť 

ľavicovú zemskú vládu v  čele  s  Johannesom Hoffmanom z 

SPD  a  17.  marca  získala  splnomocnenie  a  stala  sa 

diktátorskou  vládou  na  hlinených  nohách!  V  apríli  bola 

vyhlásená republika rád, tzv. mníchovská z podnetu ministra 

vojny  sociálnodemokratickej  Hoffmannovej  vlády,  Ernsta 

Schneppenhorsta  so  zámerom  ovládnuť  situáciu  pomocou 

vojenského puču mníchovskej posádky, ktorú mal aspoň ako 

tak  pod  kontrolou.  Ako  reakcia  na  tento  počin  sa  vytvorili 

bojové  jednotky  tzv.  „červená  armáda“  vedená  básnikom 

Ernstom  Tollerom,  ktorá  neďaleko  Dachau  porazila 
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Schneppenhorstove tzv.  „biele oddiely. Hoffmanova vláda sa 

obrátila  o  pomoc  na  Noskeho  do  Berlína  a  Würtenberské 

dobrovoľnícke  oddiely  spolu  s  pruskými  o  sile  dvadsaťtisíc 

chlapov  vpochodovali  pod  vedením  pruského  generála  von 

Ovena  od  severozápadu  do  Bavorska.  Tieto  dobrovoľnícke 

zbory sa chovali kruto ako víťazi na cudzom dobytom území, 

nakoniec vznikla nová zemská vláda vedená Gustavom von 

Kahrom (vládla do ďalšieho puču v roku 1923).

V  júli  1919  po  podpise  Versaillskej  mierovej  zmluvy 

museli odísť šéfovia  vrchného velenia Reichswehru Groener a 

Hindenburg a početný stav vojsk sa musel znížiť na 115000 

mužov.  Do tej  doby  bola  aspoň časť  starého  dôstojníckeho 

zboru  politicky  zdržanlivá,  ale  potom bolo  vojsko aspoň tak 

pestro spolitizované ako Národné zhromaždenie. Preto sa ani 

nemohlo  podariť  zrealizovať  plány  niektorých  vysokých 

veliteľov na ovládnutie politickej situácie pučom a zavedenie 

vojenskej diktatúry  (aj keď je v histórii  zapísaný tzv. Kappov  

puč, ako vojenská vzbura proti Noskeho nariadeniu rozpustiť  

Ehrhardtovu  námornú  brigádu,  ktorá  bola  vlastne  

dobrovoľníckym zborom a čítala asi 5000 mužov v poslednej  

fáze  odlíšených  od  iných  jednotiek  namaľovaným  hákovým  

krížom na prilbách!). Ebertova sociálnodemokratická frakcia vo 

vláde  (bez  podpory  buržoáznych  koaličných  partnerov) 
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vyhlásila výzvu ku generálnemu štrajku. V krajine ustal bežný 

ruch, doprava stála, továrne nepracovali, nižší úradníci neprišli 

do práce, boli zatvorené pošty a nevyšli noviny (stávka trvala 

od 14. do 21 marca 1920 a v Porúrí dokonca ovládli situáciu  

ozbrojení robotníci). 

Opakované  mocenské  zlyhanie  sociálnej  demokracie 

vedenej Fridrichom Ebertom vyvolalo zjednotenie na opačnej 

strane  politického  spektra,  „revolúcia“  vygenerovala  silnú 

kontrarevolúciu. Ich hovorcom a politickým reprezentantom sa 

stal  vicekancelár  Ebertovej  vlády  Eugen  Schiffer  (právnik  – 

politik  Národnej  liberálnej  strany,  1860-1954).  S  Ebertovým 

súhlasom  (v  tom čase totiž nebol  v  Berlíne,  ale s  väčšinou  

vlády  sa  alibisticky  schovával  v  Stuttgarte) a  pod  záštitou 

štyroch  buržoáznych  strán  menoval  generála  von  Seecka 

vrchným  veliteľom  Reichswehru.  Stále  sebavedomejšia 

pravica požadovala vypísanie nových volieb, ešte v apríli bolo 

rozpustené  Národné  zhromaždenie  a  6.  júna  zvolený  nový 

Ríšsky snem. SPD  voliči  vystavili „zásluhový“ účet za zradu 

revolúcie  a  dostala  len  polovicu  hlasov  svojich  pôvodných 

prívržencov (cca 5,5 mil. z pôvodných asi 12,5 mil.)  a začala 

epocha vlády koalície buržoáznych strán, ktorá trvala až do 

prevzatia moci Adolfom Hitlerom a jeho NSDAPlxxxv! 

Ani to sa však nezaobišlo bez reminiscencií nedávnej 
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vojnovej minulosti. Dvadsiateho deviateho novembra 1923 sa 

vydalo  protestné  zhromaždenie  asi  2000  nemeckých 

nacionalistov  k  pamätníku  bavorských  vojvodcov  vo 

Felherrnhalle.  Chceli  vyvolať  nepokoj  a  z  neho  rýchly  puč 

bavorskej zemskej vlády, prípadne aj vlády ústrednej v Berlíne. 

V čele týchto zväčša vojnových veteránov v starých frontových 

uniformách, často ozbrojených  (aj keď mali príkaz priamo od 

svojho ideológa bezvýznamného vodcu extrémistickej NSDAP,  

Adolfa  Hitlera  aby  na  pochod  niesli  nenabité  zbrane) a 

vedených  vojnovým  cisárskym  generálom  Erichom 

Ludendorffom  (pokiaľ  si  pripomenieme  jednu  z  

predchádzajúcich  kapitol,  Ludendorffa  ako  vrchného  

ubytovateľ nemeckej cisárskej armády asi od polovice vojny  

manipulujúceho vtedajšiu nemeckú politiku i vojenské velenie).

Viera a neviera, revolúcia a kontrarevolúcia

Komplexnosť  dôvodov  účasti 

a viery v utópie je spojená aj 

s  podobnými  pocitmi,  ako  u 

podvádzaných manželov ktorí 

sú  často  prezentovaní  ako 

paroháči a hlupáci. Všetci už 

vedia pravdu, len oni ktorých 
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sa to týka ju nepoznajú. Podvádzaný manžel nepozoruje nič 

nezvyčajné,  nie  preto  že by bol  hlúpy,  ale  preto  že  nechce 

vedieť a dáva prednosť viere o láske pred skutočnou realitou. 

Musí sa neobyčajne pevne dať viesť svojou vierou a láskou, 

ďaleko viac ako ten ktorý nemá dôvod pochybovať a jeho žena 

mu bez prestania prináša dôkazy svojej lásky. Potrebuje to ako 

chlieb  svoj  každodenný,  pretože  v  tom  je  zakotvený  jeho 

duševný život. Potrebuje zdanie istoty tým viac, čím menej je 

schopný uniesť pravdu a túžba po istote je vlastná každému 

človeku bez rozdielu. 

Sú ale aj taký čo nechcú veriť v nič čo by ich samých 

nepovznášalo  na  Olymp  a  majú  vždy  aj  tých  čo  im  verne 

slúžia.  Zatiaľ  nikdy  a  nikde  človek  nestál  zoči  voči  svojmu 

všeobecnému ohrozeniu, dokonca samým sebou. Možno  21. 

storočie  je  onou  hranicou  kedy  si  uvedomíme  svoju 

výnimočnosť  a  zároveň  evolučnú spätosť  s  našim životným 

prostredím.  Keď  budeme  stáť  na  prahu  neprekročiteľnej 

priepasti  a  budeme  odkázaní  na  vzájomnú  pomoc  a 

spoluprácu, aby sme ochránili  našu existenciu, ktorá navždy 

potlačí  naše  koristnícke  a  grobianske  správanie  nie  len  v 

prospech nás samých, ale i okoliu živej prírody pre udržateľnú 

budúcnosť.

Dostatočne podrobne sme si ozrejmili podmienky vzniku 
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a protagonistov troch najvýznamnejších revolúcií 20. storočia. 

Možno  v  tejto  súvislosti  stojí  za  zmienku  ešte  revolúcia  

Kubánska, ktorá sa ale v mnohých aspektoch odlišovala od  

zmienených  revolúcií.  Nemala  ambíciu  prerásť  v  revolúciu  

svetovú,  a  to  svojím  spôsobom  z  nej  vyčlenilo  Ernesta  

Guevarulxxxvi,  mesiášskeho  revolucionára  „žijúceho“  pre  celú  

Strednú  a  Južnú  Ameriku.  Dodnes  má  kubánska  revolúcia  

podporu  väčšiny  obyvateľstva  aj  napriek  istej  materiálnej  

chudobe spôsobenej výraznou izoláciou najmä zo strany USA.

Revolúcie  20.  storočia  vznikli  z  chaosu  spôsobeného 

vojnou rovnakou mierou ako z vôle politikov a vládcov   ešte 

viac  destabilizovať  situáciu  a  takýto  stav  neskôr  zneužiť  na 

nastolenie  ešte  tvrdšej  mocenskej  nerovnováhy  v  prospech 

malej vládnucej skupiny. Samozrejme nie je možné zabudnúť 

na ekonomické záujmy, ktoré boli vždy v pozadí absolutistickej 

politiky menšiny nad väčšinou. V Rusku to bola najmä agrárne 

zameraná  aristokracia  a  priemysel  často  ovládaný  zo 

zahraničia, alebo v držaní prezieravejšej šľachty a samozrejme 

tiež  tradicionalistický  obchod.  V  Nemecku  priemysel  už 

doháňal  ten  anglický  a  potreboval  ďalší  impulz  v  podobe 

materiálnych  zdrojov  a  lacnej  pracovnej  sily  aby 

vykompenzoval  Britskú  námornú  svetovládu  a  Americkú 

priemyselnú pásovú produktivitu. Preto tak výrazne podporoval 
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imperiálne ambície  svojho vládcu, ktorý sa čoraz viac chcel 

cítiť  svetovým  politickým  hráčom.  Preto  bolo  naivné 

neočakávať  reakciu  k  revolúcii,  ani  dnes sa  nik  dobrovoľne 

nevzdá svojho vplyvu a bohatstva  (dovolím si tu uviesť staré  

slovenské  porekadlo  keď  zlodej  kričí  „chyťte  zlodeja“). 

Kontrarevolúcia sa preto sformuje rýchlo a efektívne, lebo ju 

spojuje  spoločný „nepriateľ“  a  často  i  exteritoriálna  podpora 

ďalších  potenciálnych  čakateľov  na  korisť.  Spomeňme  na 

Ludendorffove  slová  o  zásadnej  chybe  nemeckej  revolúcie, 

ktorá  kruto  nepotrestala  svojich  odporcov  a  prehrala.  Na 

rozdiel od revolúcie ruskej, ktorá bola rovnako krutá či možno 

ešte bezohľadnejšia ako jej nepriatelia a kontrarevolúcia bola 

potlačená. Je nesmierne naivné si myslieť, že existuje klasická 

grécka demokracia či dokonca slobodná demokracia v boji o 

moc.  Ani  v  starovekom  Grécku  nefungovala  ako  slobodná 

voľba,  jednak  Aténskeho  príkladu  priamej  demokracie 

nenasledovali ďalšie grécke komunity a v ohrození sa vždy a 

všetci  utiekali so sľubmi väčšine svojich občanov, ktorá bola 

vždy nemajetná, alebo málo majetná pre účinné ovplyvňovanie 

politiky.

Na koniec tejto kapitolky sa opäť vrátim ku Manésovi 

Sperberovi  a  jeho  publikovaným  názorom.  Nikdy 

nespochybňoval  úmysel  Lenina,  Trockého,  ba  dokonca  i 
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Stalina, že by skutočne nechceli viesť socialistickú revolúciu a 

vybudovať ideálnu spoločnosť. „Ľudia by si radšej priali dobro, 

keby mali záruku že im to poskytne rovnaké záruky ako zlo.“ 

Ruskej revolúcii sa z ekonomického hľadiska nepodarilo ani to 

čo  francúzskejlxxxvii,  lebo  efektívne  nezreformovala 

poľnohospodárstvo od ktorého výkonnosti bola závislá väčšina 

občanov.  Máme ale  významné ponaučenie,  že  vyvlastnenie 

majetku a zrušenie kapitalistických výrobných vzťahov nemusí 

v  žiadnom  prípade  viesť  ku  vzniku  socializmu.  Príklad 

Sovietskeho zväzu je poučením o tom, že zavedenie diktatúry 

istej  časti  populácie  nad ostatnými,  nevedie  k  socializmu či 

sociálnej spravodlivosti,  a to až do doby, keď sa majetnícke 

vrstvy spoločnosti dobrovoľne nezmieria s tým, že už nie sú 

majiteľmi. (Keby Zem vytvoril Boh, možno by bol jej majiteľom  

ale nestalo sa, potom ako môžu byť jej majitelia tí čo sú jej  

evolučným výtvorom? Mnohí mladí si myslia, že keď uzurpujú  

majetok svojich rodičov tak budú vlastniť aj ich a rozhodovať o  

nich, ale prirodzená psychika toto nechcené vazalstvo často  

vyrieši  „odchodom rodičov  do  večných  lovíšť  energetického  

nekonečna“, potom takáto vláda netrvá dlholxxxviii).

 Nesmiem  zabudnúť  na  titulok  kapitoly,  kde  som 

revolucionárov nazval novodobou aristokraciou. Spomeňme si 

napríklad  na  Rumunského  komunistického  „revolucionára“, 
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vodcu a prezidenta, roľníckeho synka Nicolae Causescu, ktorý 

nielenže vládol podobne ako mnohí vládcovia minulosti, teda 

za  pomoci  špehov  a  „žalobníkov“  a  „pretoriánov“  osobnej 

gardy,  ale  žil  si  ako  „caesar“  uzavretý  v  paláci  s  arkádami, 

tešený  tanečnicami  a  klaunmi,  kúpajúci  sa  v  zlatej  vani  a 

kŕmený  exotickou  stravou  spolu  s  „cisárovnou“  Elenou 

ovešanou  „titulmi“  a  oceneniami.  Aj  koniec  mali  doslova 

caesarovský bez súdu i obhajoby. Alebo Leninova (minimálne) 

tolerancia výkonu exekučnej politickej moci bez rozsudkov, len 

s katmi, zbožštenie skulptúrami a mumifikáciou s mramorovým 

mauzóleom  hodným  Egyptských  faraónskych  vladárov 

strednej ríše.  Do roku 1961 tam ležal i mumifikovaný Stalin, 

ktorému ako jedinému zo sovietskych štátnikov, bola po smrti 

usporiadaná  panychída v  pravoslávnom  chráme. 

Aristokratickou  bola  zrejme  aj  smrť  nášho  vodcu  Klementa 

Gottwalda,  ktorá  mala  doslova  Nerovský  charakter  bez 

Agrippininej dramatičnosti. Z tohto spoločenstva nevynecháme 

ani revolucionára teoretika pochádzajúceho z rabínskej rodiny 

(Marx Levi), skutočne geniálneho teoretika filozofa a ekonóma 

Karla Heinricha Marxa, ktorý rád pohodlne žil, ale takýto život 

mu  musel  zaisťovať  iste  oddaný  a  obdivujúci  priateľ,  syn 

podnikateľa  a  sám  podnikateľ  Fridrich  Engels.  Zrejme 

jediným  revolucionárom  u  ktorého  absentovali  sklony  k 
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aristokratickému  zbožšťeniu  či  vnadám  materiálneho 

exhibicionizmu  absolútnych  vládcov  bol  Fidel Alejandro 

Castro Ruz, Kubánsky milovaný vodca revolúcie. Rovnako bol 

jediným,  ktorého  jeho  ľud  neznenávidel  ani  do  ani  po  jeho 

smrti. 

Dnes sa ako nástroj  „zahmlievania“  zdravého rozumu 

používa  propaganda zo  všetkých  útrob  politického  svetla  i 

podsvetia. Politická propaganda sa sústreďuje vždy na to aby 

z „nepriateľa“ urobila DIABLA čo je dnes zhubným tumorom, 

zjednodušovanie  a  používanie  hesiel  v  politike.  Heslá  sú 

akýmisi šatami politikov, ktorými sa snažia zakryť svoju  

nahotu.

Kontrarevolúcia revolucionárov, Československo v 
auguste 1968

Ako rýchlo sa šíria správy? 

Všetci  čo  sme  zažili  tzv. 

August  68  vieme,  že  keď 

ľudia cítia spolupatričnosť s 

politikou  a  politikmi, 

inštinktívne cítia ich i  svoje 

ohrozenia,  tak  neexistujú 

ani bariéry. Kto by aj v tom 
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čase, snáď mimo nespavých dôchodcov, počúval rádio už pred 

svitaním, ktoré ako každé leto prichádza veľmi skoro. Ale nad 

ránom 21.  augusta  1968  bolo  mnoho  uší  akoby  prišitých  k 

svojim  rádioprijímačom.  Na  dvoroch  domov,  uliciach, 

továrňach sa vytvárali  hlúčiky ľudí a na rozdiel od iných dní 

mali jedinú tému, „preboha prišli Rusi, okupovali nás naši, už 

nie  sú  naši,  čo na to  strana a  čo vláda,  ….“  Aj  vtedy sme 

vedeli, že to neboli len vojaci ruskej národnosti, že so zbraňou 

k nám prišli všetci susedia, Maďari, Poliaci, východní Nemci a 

ešte i Bulhari od Čierneho mora.

V pražskej redakcii vtedy najvplyvnejšieho a straníckeho 

denníka Rudé právo sa odohral vzrušený rozhovor,  ktorý sa 

pokúsim  stručne  zreprodukovať.  Medzi  šiestou  a  siedmou 

hodinou, keď sa chodilo v Prahe do práce, už bolo známe čo 

sa deje, ale ešte neboli vojakmi obsadené všetky strategické 

miesta  hlavného  mesta.  Aj  redakcia  Rudého  práva  sa 

schádzala a nik nehovoril o ničom inom ako o tom čo sa v noci 

stalo a naďalej  deje už aj  badateľne v uliciach na mnohých 

miestach,  s  čím  sa  mnohí  stretli  cestou  do  práce  (tanky,  

obrnené transportéry,  nákladniaky s bielym pruhom a vojaci  

často vystrašení viac ako ľudia čo ich nechápavo pozorovali). 

Šéfredaktor  logicky  nominovaný  Komunistickou  stranou 

(KSČlxxxix) mal kanceláriu hneď vedľa tej kde mali porady a kde 
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sa často zdržiavali  redaktori  jednotlivých rubrík  týchto vtedy 

čítaných  novín.  Handrkovanie  redaktorov  bolo  naprosto 

identické,  ako  diskusie  ľudí  na  uliciach.  Počúvali  rádio  z 

ktorého bol  počuť  rozhorčený ale  odhodlaný hlas  hlásateľa. 

Vysielalo sa vyhlásenie predsedníctva ÚV KSČ, ktoré rokovalo 

v  budove  ÚVxc,  pretože  sa  pripravovali  témy  a  návrhy  na 

predčasný  14.  Zjazd  KSČ,  teda  najvyšší  orgán  ktorý 

rozhodoval o smerovaní strany a schvaľoval ako personálne 

tak aj jej strategické  rozhodnutia a vízie na najmenej štyri roky 

do  ďalšieho  zjazdu.  Odcitujem  podstatnú  časť  tohto  rána 

vysielaného  vyhlásenia:  „Všetkému  ľudu  Československej  

socialistickej republiky! Včera, dňa 20.8.1968 okolo 23. hodiny  

prekročili vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky,  

Nemeckej  demokratickej  republiky,  Maďarskej  ľudovej  

republiky a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice ČSSR.  

Stalo  sa  tak  bez  vedomia  prezidenta  republiky,  predsedu  

Národného zhromaždenia, predsedu vlády a prvého tajomníka  

ÚV  KSČ  a  jej  orgánov.  V  týchto  hodinách  zasadalo  

predsedníctvo ÚV KSČ a zaoberalo sa prípravou XIV. zjazdu  

strany.  Predsedníctvo  ÚV  KSČ  vyzýva  všetkých  občanov  

našej  republiky,  aby zachovali  kľud  a  nekládli  postupujúcim  

vojskám odpor. Preto ani naša armáda, Bezpečnosť a Ľudové  

milície nedostali rozkaz na obranu krajiny. Predsedníctvo ÚV  
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KSČ  považuje  tento  akt  za  odporujúci  nie  len  zásadám  

vzťahov  medzi  socialistickými  štátmi,  ale  aj  za  popretie  

základných  noriem  medzinárodného  práva.  Všetci  vedúci  

funkcionári štátu, KSČ aj Národnej fronty zostávajú vo svojich  

funkciách,  do  ktorých  boli  ako  predstavitelia  ľudu  a  ako  

členovia  svojich  organizácií  zvolení  podľa  zákonov  a  iných  

noriem  platných  v  Československej  socialistickej  republike.  

Ústavnými  činiteľmi  je  okamžite  zvolané  zasadnutie  

Národného  zhromaždenia,  vlády  republiky,  predsedníctvo  

ústredného  výboru  KSČ  zvoláva  plénum  ÚV  KSČ  na  

prejednanie vzniknutej situácie.“

Jedného  z  redaktorov  naštvalo,  že  „klábosia“,  ale  je 

potrebné  konať  a  vydať  mimoriadne  spravodajské  vydanie, 

mapujúce okamžité dianie v krajine a najmä toho čo sa deje v 

Prahe, centre politického života celej  krajiny.  Neváhal  a bez 

klopania  vtrhol  do  kancelárie  šéfredaktora,  ktorý  sediac  za 

stolom ako kopa nešťastia a bez toho aby čakal na otázku a 

ďalej počúvajúc rádio a smoliac nejaký text, spustil stroho ale 

úplne  iným  hlasom  ako  zvyčajne,  „nič  nebudeme  vydávať, 

žiadne vyhlásenie ÚV strany“. Pri tom bol ako šéf straníckeho 

denníka  členom predsedníctva ÚV KSČ.  Teda tento Oldřich 

Švestka, inokedy veľký šéf ani nereagoval na to, že redaktor 

vošiel bez klepania, ani na to že porušil pracovnú aj stranícku 
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subordináciu,  ale  odpovedal  na  položenú  otázku,  „akým 

právom zakazuje vydanie uznesenia predsedníctva ÚV KSČ?“. 

Bledý a s istou mierou strachu z hnevu svojich kolegov, lebo 

dobre vedel, že je vlastne sám proti všetkým odpovedal: „Ja … 

ja … nie len ja, to My“. Kolega redaktor akoby nechápal, „Kto 

my?  Veď  predsa  bolo  predsedníctvom  prijaté  takéto 

uznesenie, nie?“. Šéfredaktor Švestka odvetil: „Áno bolo, ale 

boli sme viacerí čo sme nesúhlasili a boli proti, Kolder, Biľak a 

… Barbírek ….“ Pri  tom sa postavil  a vykrikoval,  „ja predsa 

hájim  najvyššie  záujmy  strany  …  a  konieckoncov 

predsedníctvo sa neuznieslo toto vyhlásenie aj zverejniť!“ 

V tom čase už nad Prahou lietali nie len vojenské lietadlá 

so  zbraňami,  ale  aj  propagandou,  aj  keď  nie  vždy 

zodpovedajúcej politickej realite. Napríklad zhadzovali  letáky, 

kde presviedčali občanov, že „zdravé jadro strany a prezident 

Novotnýxci v obave o osud krajiny sú pevne odhodlaní brániť 

socializmus  a  nerozborné  priateľstvo  krajín  socialistického 

tábora“. Informovaní velitelia, predovšetkým červenej armády 

Sovietskeho  zväzu  na  otázky  občanov  zhromaždených  na 

uliciach  a  tvoriacich  akýsi  ľudský  štít  proti  tankom,  prečo? 

Odpovedali  pomerne  zasvätenexcii,  že  nás  prišli  brániť  pred 

silami  kontrarevolúcie  a  imperializmu.  Mnohým  bola 

vykreslená  situácia  dôvernejšie,  najmä  pri  návšteve 
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Sovietskeho veľvyslanectva. Medzi týchto zasvätených patrili 

Miloš Jakeš, Vasil Biľak, Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich 

Švestka,  Emil  Rigo,  Oldřich  Pavlovský,  Jozef  Lenártxciii a 

Otakar Rytíř – náčelník generálneho štábu ČSĽAxciv. 

Podobne  ako  v  novembri  1989,  neostali  mimo hru  ani 

vedúci  predstavitelia  Štátnej  bezpečnosti  a  kontrarozviedky. 

Vtedajším námestníkom ministra  vnútra  ČSSRxcv pre  Štátnu 

bezpečnosť  bol  Viliam  Šalgovičxcvi,  majúci  skúsenosti  aj  s 

kontrarozviedky a sovietskej NKVDxcvii a KGBxcviii. Vedel o tom 

kedy  a  kde  presne  vstúpia  armády  Varšavskej  zmluvy  na 

územie  Československa  a  už  deň  predtým  zvolal  poradu 

verných veliteľov a rozdeľovali sa konkrétne úlohy aktuálne v 

prvých  okupačných  dňoch  po  nastolení  kolaborantskej 

robotnícko-roľníckej  vlády.  Keďže  sa  tak  nestalo 

bezprostredne a naplánované udalosti nabrali trochu iný spád i 

charakter,  tak  sa  vlastne  „služobne“  skrýval  v  Rumunsku  a 

vrátil sa do vlasti, až keď bolo všetko jasné. V roku 1969 mu 

za  vernosť  udelili  Rad  práce,  v  roku  1973  Rad  víťazného 

februára a ešte v roku 1979 dostal Rad republiky.

Je pravdou, že Alexander Dubček si už v marci 1968 na 

schôdzke predstaviteľov komunistických strán v Drážďanoch 

musel vypočuť veľmi ostré výčitky  poľského „komunistického 

bosaxcix“  Wladislawa Gomulku a aj  toho Nemeckého Waltera 

288 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



Ulbrichtac. Zrejme oni boli najviac vystrašení tým čo sa deje v 

susednom Československu. Najmä ukončenie prísnej cenzúry 

bolo vnímané ako nebezpečný precedens „politiky socializmu 

s  ľudskou  tvárou“.  Pozdejšie  sa  k  nim  horlivo  pridal  aj 

Bulharský  komunistický  vodca  Todor  Živkovci.  Sovietsky 

komunistický  predák  Leonid  Iľjič  Brežnevcii sa  navonok  pri 

oficialitách  tváril  zmierlivo,  ale  pri  rozhovoroch medzi  štyrmi 

očami,  najmä v  Čiernej  nad Tisou bol  verbálne  mimoriadne 

tvrdý a naznačoval  možnosti  militantného riešenia situácie v 

Československu,  pokiaľ  jeho  dobre  mienené  rady  „bratom“ 

zostanú bez patričnej  pozornosti  československého vedenia. 

Dubček i jeho prívrženci si neochvejne mysleli, že Sovietsky 

zväz  ku  takému  krajnému  riešeniu  nepristúpi,  zohľadňujúc 

najmä  medzinárodné  súvislosti  vojenskej  intervencie  (boli  

presvedčení,  že  Američania  vystupňujú  tempo  zbrojenia,  

zotavujúc sa z Vietnamskej  vojnovej  anabázy na čo Sovieti  

nebudú už schopní reagovať s primeranou efektivitou). Takýto 

názor  sprvu  zdieľal  aj  Jánoš  Kádárciii,  generálny  tajomník 

Maďarskej  socialistickej  robotníckej  strany  a  rovnako  aj 

Juhoslovanský post-konštitučný zjednotiteľ, Josip Broz Titociv a 

jediný  komunistický  vodca  nepodliehajúci  Sovietskej 

subordinácii.

Inak  situáciu  hodnotil  kolega  z  čias  existencie 
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povstaleckých  povereníctiev  Ondrej  Pavlíkcv zástupca 

povereníka  školstva  a  osvety  a  neskôr  kamarát  Gustáva 

Husáka. Neveril  v politickú dohodu s Brežnevom a hroziacu 

vojenskú intervenciu v súkromných rozhovoroch popisoval ako 

príchod Marťanov. Gustáv Husák namietal, že dlhšia sovietska 

okupácia je nemysliteľná. „Určite keď sa presvedčia o tom, že 

veľvyslanec ZSSR Stepan Vasiljevič  Červonenko posiela  do 

Moskvy nepravdivé a poplašné informácie“,  tak svoj  (zlo)čin 

napravia.

Takže  nemôže  byť  pravdou,  že  všetci  boli  prekvapení, 

lebo  ako  predvídaví  politici  mali  počítať  aj  s  takouto 

eventualitou.  Preto  bolo  vrcholným  pokrytectvom  politické 

hranie sa na slepú babu. U mnohých prevážili osobné ambície 

nad  politickú  prezieravosť.  Jedným  z  nich  bol  i  vtedy 

oslavovaný  Alexander  Dubček,  ktorý  až  chorobne  túžil  po 

popularite  a  „láske“  ľudových  más.  Popri  tom  zabudol  na 

všetko, čo sa učil v Moskve. Ústredný výbor strany ktorú mal 

viesť,  sa  mu  rozpadal  na  frakcie  a  komunistický  spojenci 

logicky urobili  všetko, aby zachránili  svojich konzervatívnych 

spojencov  a  tým  aj  zdanie  opodstatnenej  pomoci 

(argumentovanej  pozývacím dopisom podpísaným vysokými  

straníckymi  a  štátnymi  predstaviteľmi,  ako  sme  si  už  skôr  

uviedli).  Preto  sovietsky  spojenci  nemohli  dopustiť 
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uskutočnenie riadneho a pripravovaného 14. Zjazdu KSČ. 

Po  moskovskej  anabáze  popredných  predstaviteľov 

československej  politickej  moci  a  uplatnení  štátnickej  a 

vojenskej autority prezidenta Svobodu sa naoko pomaly, ale 

trvalo začal meniť aj ich politický kompas. 

Dubček,  hoc  verejne  hlásil  svoje  politické  i  osobné 

priateľstvo s predsedom Federálneho zhromaždenia Josefom 

Smrkovským  (šéfom československého  parlamentu  a  treťou  

najvyššou politickou persónou v ČSSR), ale nič neurobil preto 

aby  ho  udržal,  a  to  len  preto  aby  si  nepohneval  novú 

slovenskú politickú reprezentáciu tvorenú najmä Husákom a 

Biľakom. Mal na mysli predovšetkým svoje postavenie, hoc už 

neurobil nič pozitívne v prospech ním vedenej strany ani štátu, 

keďže  všetci  výkonný  úradníci  štátu,  vrátane  ministrov  boli 

členovia komunistickej  strany.  Hrozba generálneho štrajku a 

vyhlásenie  štrajkovej  pohotovosti  Odborového  zväzu  Kovo. 

zastupujúceho  najmä  robotníkov  priemyslu,  bola  vhodným 

spúšťacím mechanizmom prvej veľkej rošády. Smrkovský sa 

na Dubčekovo naliehanie vzdal svojej vysokej ústavnej funkcie 

(bezprostredne ho nahradil Peter Colotka, pozdejšie dlhoročný  

predseda slovenskej socialistickej vlády). 

V januári 1969 sa v Prahe upálil  vysokoškolský študent 

Karlovej  univerzity,  Jan  Palach.  To  vyvolalo  obrovskú  vlnu 
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spoločenského  napätia,  spolupatričnosti  s  jeho  motívom  a 

nesúhlasu s novým smerovaním politiky, fakticky so všetkými 

„politickými esami“ Pražskej jari. Po Smrkovského odchode z 

popredia politiky sa  vplyv konzervatívcov v Ústrednom výbore 

KSČ výrazne  zvýšil,  formovala  sa  stále  vplyvnejšia  skupina 

okolo tajomníka ÚV Vasila Biľaka, za aktívnej účasti Oldřicha 

Švestku,  Jana  Fojtíka,  Miloša  Jakeša,  Josefa  Kempného  a 

Karla  Hofmana.  Zlomovým  okamžikom  krehkej  stability  boli 

občianske akcie (nepokoje) spojené s hokejovými víťazstvami 

československej reprezentácie nad tou sovietskou (2:0 a 4:3). 

Boli aj vandalské činy, ale jeden z nich bol pripravený Štátnou 

bezpečnosťou a ten bol aj iniciačnou trhlinou politického zlomu 

(zdemolovanie  pražskej  kancelárie  sovietskych  aerolínií,  

Aeroflotucvi),  rozširujúcej  sa „normalizácie“.  Napriek tomu, že 

tieto  udalosti  boli  väčšinou  spontánne,  vtedajší  vplyvní  mali 

pocit,  že  zlyhali  médiá  a  od  2.  apríla  1969  bola  opätovne 

zavedená  tvrdá  cenzúra.  17.4.1969  Dubček  formálne 

abdikoval  na  funkciu  prvého  tajomníka  KSČ a  8.5.1969  ho 

nahradil  na  Slovensku  populárny  Gustáv  Husák  (vtedy  vo 

funkcii vedúceho tajomníka ÚV KSS). Túto zmenu podporil aj 

prezident Svoboda, ktorý Husáka považoval za energického a 

schopného politika aj keď ho poznal najmä z protifašistického 

hnutia a prvej povojnovej dekády, kedy zdieľali podobný osud 
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odchodu z politiky. Okamžite sa zmenilo celé jedenásť členné 

predsedníctvo  ÚV na jeho návrh  (ako sa  u nás hovorí,  kul  

železo kým bolo horúce). Zo strany boli vylúčení „dubčekovci“ 

na  čele  s  nesmierne  odvážnym  a  v  Moskve  internovaným 

Františkom  Kriegelom.  Ďalšími  potrestanými  vylúčením  či 

odchodom  boli  František  Vodsloň,  Josef  Špaček  či  Václav 

Slavík.

Alexander  Dubček  na  chvíľu  viedol  Federálne 

zhromaždenie,  potom  veľvyslanectvo  v  Turecku  a  nakoniec 

politickú scénu opustil, nikým neľutovaný a fakticky mediálne 

neviditeľný. 

Napriek  zmenám  na  vrchole  politiky,  občania  (najmä 

mladí  ľudia) ešte  nezabudli  na  nedávnu  minulosť  a  už  20. 

augusta  1969  sa  na  uliciach  vyskytli  ostré  strety  s 

bezpečnostnými ozbrojenými silami (VB – poriadková polícia a  

špeciálne  jednotky  ministerstva  vnútra).  V  ďalší  deň  sa 

podarilo ozbrojencom znemožniť spojenie sa viacerých prúdov 

demonštrantov  na  Pražskom  Václavskom  námestí  (vrátane 

robotníkov z Prahy 9), obrnené vozidlá blokovali komunikácie. 

Predovšetkým  v  Prahe  a  Brne  bolo  zranených  niekoľko 

desiatok až stovák ľudí,  dokonca niekoľkých to stálo i  život. 

Represívne zložky štátu použili vodné delá, slzný plyn, obušky 

a  služobné  psy.  Už  22.  augusta  prijalo  Federálne 
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zhromaždenie  vedené  A.  Dubčekom,  zákonné  opatrenie  na 

ochranu  verejného  poriadku,  ktoré  aj  sám  podpísal.  Bol 

odvolaný z predsedníctva ÚV KSČ a spolu s ním ďalší. V roku 

1970  začali  tzv.  previerky  spojené  s  výmenou  členských 

straníckych legitimácií a zhruba 300000 členom bolo členstvo 

zrušené  či  odňaté.  Tak  komunistická  strana  vyriešila  aj  do 

budúcnosti  akúkoľvek  dilemu  o  svojej  vnútornej  názorovej 

opozícii.  Po intervencii  a získaní moci sa začala výraznejšie 

prejavovať dovtedy skrytá črta Husákovho politického profilu, 

prehlbujúci sa rozpor medzi tým, čo hovoril a tým, ako konal. 

Tak  sa  z  historicky  revolučnej  strany  stal 

zbyrokratizovaný  aparát  univerzálnej  spoločnej  a  neomylnej 
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vôle moci  nad všetkými  a všetkým.  Presne to  čoho sa  báli 

revolucionári predchádzajúceho storočia revolúcií.  Revolúciu 

zlikvidovala  kontrarevolúcia  revolucionárov.  Kritici 

odchýlok sa sami stali vychýlenými vykladačmi univerzálnej, a 

teda božskej pravdy. To nemohlo skončiť inak ako tým čo bolo 

politickou  realitou  ďalšie  dve  desiatky  rokov.  Na  rozdiel  od 

pružného kapitálu a kapitalizmu sa socializmus v sovietskom 

šate stal skostnateným, a teda aj tvrdým šatom. Skúste dlho 

chodiť v topánkach čo nezmäknú chodením, alebo navlečte si 

brnenie a skúste v ňom tancovať. Viete si predstaviť život bez 

prechádzok a veselosti v pohybe športu či tanca? 

Kubánska revolúcia racionality Fidela a mesiášstva 
Che

Napriek často negatívnemu pocitu 

občanov z politiky vo väčšine krajín 

sveta,  je  Kuba  asi  výnimkou. 

Neplatí to len o minulosti, keď ešte 

žil Fidel Castro, ale zrejme je to tak 

i  dnes  po  viac  ako  šesťdesiatich 

porevolučných rokoch. Nie som asi 

jediný čo hodnotí  práve kubánsku 

revolúciu  ako jedinú úspešnú.  Nie 
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je úspešnou preto, že na Kube žijú bohatí občania, ale preto 

že  tam  žijú  väčšinou  šťastní  obyvatelia  s  veľmi  dobrou 

zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním. A je to tak napriek 

tomu, že Amerika ako výkladná skriňa individuálneho úspechu 

a  okázalého bohatstva  istej  skupiny  občanov je  tak  strašne 

blízko.  Kuba  je  skutočným  ostrovom  oslobodených  od 

autokracie  diktátu  osobného  bohatstva  a  úplne  odlišného 

chápania  spoločného  ako  skutočne  spoločenského.  To  sa 

nepodarilo po žiadnej inej revolúcii v dejinách ľudstva.

Dnes sa všeobecne Kuba vo vedomí ľudí spojuje hlavne 

s tzv. Kubánskou krízou a napätím medzi USA a Sovietskym 

zväzom,  ktoré  je  najmä  západom  deklarované  ako  hrozba 

vypuknutia Tretej  svetovej  vojny a prvej  jadrovej  v dejinách. 

Možno bude zaujímavé dozvedieť sa viac o tejto udalosti i o 

samotnej revolúcii zorganizovanej malou hŕstkou kubánskych 

emigrantov,  zväčša  intelektuálov  (jedine  v  tomto  ohľade  sa 

kubánska revolúcia neodlišuje od všetkých predchádzajúcich  

revolúcií priemyselného veku).

Pre  kubánsku  revolúciu  bolo  zrejme  osudové  a 

rozhodujúce  mexické  stretnutie  mladého  právnika  Fidela 

Castracvii s  mladým  argentínskym  lekárom  Ernestom 

Guevaromcviii.  Ako  sa  obaja  ocitli  v  Mexiku?  Vlastne 

nedobrovoľne, lebo Ernesto Guevara tam docestoval vlakom 
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po Guatemalskom vojenskom prevrate  (1954) a pretože bol 

ako cudzinec nepohodlným a aktívnym návštevníkom, uchýlil 

sa kvôli  osobnému bezpečiu na argentínske veľvyslanectvo. 

Keďže  sa  už  nemohol  voľne  pohybovať  po  Guatemale, 

odmietol  letecký  transport  do  Argentíny,  rozhodol  sa  ešte 

navštíviť Mexiko. Pre jeho ďalší osud to bola doslova osudová 

cesta,  lebo  práve  vo  vlaku  sa  zoznámil  s  Guatemalským 

komunistom Juliom Robertom Cécaresom,  ktorého prezývali 

Pajdavec  (Pajoto).  Takto  sa  dostáva  do  voľnej  komunity 

latinskoamerických komunistov žijúcich v Mexiku a skrze nich 

sa  spoznal  s  Raulom Castromcix.  Práve  Raul  mu predstavil 

Fidela, ktorý po prepustení z väzenia tiež zamieril do Mexika. 

Fidel Castro bol faktickým vodcom gerilového Hnutia 26. júla, 

ktoré  si  kládlo  za  cieľ  zvrhnutie  kubánskeho  diktátora 

Fulgencia Batistu. 

Castro mal jasno čo chce a ako to chce dosiahnuť. Bolo 

mu  jasné,  že  jediný  spôsob  ako  dosiahnuť  svoj  cieľ  je 

partizánsky  boj,  partizánska  vojna  proti  Batistovi.  Preto  sa 

hneď pokúsil kontaktovať na generála letectva Alberta Bayo, 

ktorý   napísal  dve  knižky  o  vedení  partizánskych  vojen 

(Tempestad en el Caribe – Búrka v Karibiku, Mi desembarco  

en  Mallorca  –  Moje  vylodenie  v  Malorke).  Pri  stretnutí  s 

generálom  použil  všetko  svoje  rečnícke  umenie  aby  ho 
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presvedčil,  že  práve  on  je  tým  správnym  človekom  čo  má 

vycvičiť  jeho  partizánov  pre  boj  s  Batistovou  armádou  na 

Kube.  Jeho  prvou  vetou  pri  prvom stretnutí  bolo:  „Generál, 

prichádzam vás požiadať o spoluprácu pri porážke Fulgencia 

Batistu“.  Generálova  prvá  otázka  bola:  „Koľko  máte  ľudí  k 

dispozícii?“ Fidel pohotovo odvetil, že: „V tejto chvíli mám len 

pár  mužov,  ale  skoro  sa  na  Kube  vylodí  asi  sto  ľudí  z 

expedície“.  Keď  to  generál  Bajo  počul,  veľmi  zdvorilo 

odpovedal: „Veľmi ľutujem, ale nemôžem to prijať, pôsobím tu 

v meste ako inštruktor Vojenskej leteckej školy a mimo to mám 

továreň  na  nábytok,  ktorá  ma  potrebuje“.  Fidel  intenzívne 

gestikuluje, vysvetľuje, presviedča a prosí: „Ste Kubánec! Je 

vašou  povinnosťou  pomôcť  svojmu  ľudu  zvrhnúť  krvavého, 

skorumpovaného a zlodejského tyrana!“ Rozhovor pokračuje, 

je  plný  gestikulácie  a  emocionálnych  zmien  v  intonácii  a 

„zafarbení“ reči z oboch strán. Nakoniec je Castro úspešný a 

generál nakazený jeho optimizmom sľubuje, že sa vzdá výuky 

vo vojenskej škole, predá továreň a vycvičí svojich rodákov na 

partizánov.  Po  tomto  nezvyčajnom rozhovore,  tak  dôležitom 

pre  možný  úspech  revolúcie,  Fidel  pri  rozlúčke  hovorí: 

„Dopredu vám ďakujem, aj keď sa Kubáncovi nemá ďakovať 

za to, že zomrie pre svoju vlasť.“

Generál  za  asistencie  Castra  nájde  vhodné  výcvikové 
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miesto na cvičenie asi stovky budúcich partizánovcx. Nakoniec 

prenajme vidiecku usadlosť Santa Rosa na pol roka za 2900 

pesos  mesačne  (odmena  pre  generála  je  nadšenie,  lebo  

výcvik  koná zadarmo).  Keď do Santa  Rosy dorazia zbrane, 

začne aj strelecký výcvik a tam sa ako jeden z najlepších javí 

práve  Ernesto-Che  Guevara  spolu  s  Calixtom  Garcíom  a 

Juanom Almeidom.  Od začiatku  výcviku  je  práve  zdravotne 

hendikepovaný  Che  príkladom  pre  ostatných  svojou 

neobyčajne  pevnou  vôľou.  Z  Kuby  a  Spojených  štátov 

prichádza  do  Mexika  ďalších  asi  40  mužov.  V  expedičnom 

zbore nie sú len Kubánci, ako je zrejmé aj z účasti Guevaru. 

Jeden z nich, Mexičan prezradí v polovici septembra Fidelovi, 

že sa chce pozrieť k rieke Tuxpan na jachtu, ktorú by rád kúpil. 

Šli  na  jej  obhliadku spolu  s  Fidelom a keď ju  Castro  videl, 

prehlásil:  „To je loď ktorá ma odvezie na Kubu“. Jeho Mexický 

spoločník Antonio del Conde sa pokúša argumentovať, že je to 

malá a luxusná loďka pre expedíciu naprosto nevhodná. Fidel 

ale trvá na svojom so slovami: „Ak ju môžeš pre mňa pripraviť, 

doplavím  sa  na  Kubu  na  palube  tejto  jachty“.  Neskôr  to 

Mexičan  komentoval  nasledovne,  „nik  nedokáže  povedať 

Fidelovi  nie“.  Jachta  patrí  Severoameričanovi  Robertovi  B. 

Eriksonovi a volá sa Granmacxi.  Fidelovi sa veľmi páčil aj jej 

názov,  lebo  takto  sa  volá  aj  jedna  z  pohanských  bohýň 
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kubánskeho čarodejníctva. 

V polovici novembra 1956 dezertujú dvaja povstalci, a tak 

sa  Fidel  rozhodol  pre urýchlený odchod z Mexika a  možno 

predčasné začatie  expedičného vylodenia svojich partizánov 

na Kube. 23. novembra 1956 vydá rozkaz na presun k rieke 

Tuxpan a na nalodenie 82 účastníkov, výstroje a výzbroje. Po 

nalodení malej zásoby potravín, ich loď s vypnutými svetlami 

vyplávala  v  noci  25.  novembra  z  mola  pri  ktorom  dovtedy 

kotvila. Už začiatok ich bojovej expedičnej plavby preveroval 

ich  odolnosť,  loď  i  posádku  natlačenú  na  jej  jedinej  palube 

bičoval prudký dážď a vietor. Po polhodine vyplávali na šíre 

more a nesmeli sa prezradiť, aby ich ani náhodou neobjavili 

posádky hliadkových člnov mexického námorníctva. Ale ešte 

horšia  je  situácia  týchto  dočasných  námorníkov  tesne  nad 

ránom, kedy vplávali  do vĺn búrlivého Mexického zálivu.  Ich 

jedinou obranou je pieseň a odhodlanosť revolucionárov, ktorú 

posilujú  zvolávaním:  „Viva  la  Revolucióncxii“,  alebo  „Preč  s 

Batistovou diktatúrou“.

Samozrejme  úspech  revolúcie  nemohol  byť  zaručený 

malým expedičným „vojskom“, to vedel ako Castro tak aj jeho 

blízky spolupracovníci.  Bolo dôležité, že doma na Kube boli 

ľudiacxiii čo mali rovnaký cieľ ako Castrov expedičný zbor a boli 

v  neustálom  konšpiračnom  kontakte.  Bola  vytvorená  a 

300 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



pripravená sieť „spolupracovníkov“ vedená Francom Paísom a 

Celiíou Sánchezovou, ktorých úlohou bolo pripraviť  úspešné 

vylodenie, čo bolo napokon naplánované na 30. novembra, a 

to mal byť zároveň aj deň vypuknutia ozbrojeného povstania. 

Ale ako sa často hovorí či píše, čo má prísť aj príde, a tak ako 

zlým  počasím  začala  expedičná  anabáza  partizánskych 

vodcov,  tak sa aj  skončila.  V nedeľu 1. decembra bol  tento 

sprisahanecký  transport  takmer  na  dohľad  Kubánskych 

brehov,  a  preto  sa  bojovníci  zbavili  civilného  oblečenia 

(väčšinou  ho  pohádzali  do  vody),  obliekli  si  olivovo  zelené 

partizánske uniformy a pripravili svoje zbranecxiv. Po tom ako 

minuli  ostrov Caimán Brac, ich loď zamierila na dohovorené 

miesto smerom k mysu Cruz, pretože tam bol maják. Celú noc 

plávali  bez  svetiel  a  úpenlivo  hľadali  svetlo  majáku.  Toto 

miesto blízko majáku bolo dohodnutým miestom stretnutia s 

podporným tímom Celiíe Sánchezovej. 

Rozbúrené more, málo paliva, tma a absencia školeného 

lodivoda  vyústili  v  nevyhnutné.  Nie  len,  že  sa  netrafili  na 

dohodnuté  miesto,  ale  na  pobreží  ich  zastavila  bažina  s 

hustým  mangrovým  porastomcxv.  O  šiestej  ráno  začalo 

vyloďovanie  do  bahna  a  hustého  porastu,  ktorý  ich  ešte 

oddeľoval  od  pevného  brehu  Kubánskej  pevniny.  Nebolo  to 

vôbec  jednoduché,  lebo  bahno  a  neustále  prekážajúce  a 

301



fackujúce  porasty  spomaľovali  ich  presun  (prekonanie 

vzdialenosti  2  km im trvalo  asi  4  hodiny!).  Tieto  podmienky 

neboli jedinou prekážkou, Batistovo letectvo už malo správu o 

vylodení „teroristov“ a aj pobrežná stráž je v plnej pohotovosti. 

Povstalci sú ešte v bažinách ostreľovaný, ako zo zeme tak aj 

zo  vzduchu,  ale  v  tejto  situácii  im  sú  práve  mangrovníky 

vítanou zásterou, schovávajúcou ich pred zrakmi strieľajúcich 

vojakov.  Na  brehu  mali  aj  kus  šťastia,  lebo  pri  plazení  sa 

pevninským pobrežím stretli  roľníka Ángela Peréza, ktorému 

Fidel  vľúdne vysvetlil,  že sa nemusí  báť lebo toto sú vojaci 

revolúcie a prišli pomôcť ľuďom na vidieku. Tento vidiečan ich 

zaviedol domov, kde ich aj pohostil a keďže boli pripravení na 

nočné  pochody,  večer  sa  vydali  na  pochod  východným 

smerom  do  hôr  Siera  Maestra.  Batista  zúril  nad 

neschopnosťou  svojich  veliteľov  a  jednotiek  zabrániť  malej 

skupine partizánov  vo  výsadku a  presune po zemi.  V  celej 

provincii  Oriente  bola  vyhlásená  vojenská  pohotovosť 

(Batistovi vojaci vedeli o povstalcoch takmer všetko, lebo našli  

a  prehľadali  narýchlo opustenú expedičnú loď Granma,  kde  

našli  veľké  množstvo  usvedčujúcich  materiálov  i  zbraní)  a 

tisíce  vojakov  hliadkuje  na  cestách  a  v  dedinách  provincie. 

Povstalcom  sa  v  tejto  situácii  hodili  získané  zručnosti  v 

partizánskej „škole“ generála Baju, kde sa naučili napríklad za 
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sebou  zametať  stopy.  Aj  tak  to  ale  nemali  ľahké,  neustále 

nálety  vojenských  i  malých  civilných  lietadiel  hľadajúcich 

povstalcov,  hliadkujúci  vojaci  na  cestách  i  v  dedinách  a 

obmedzená  možnosť  kontaktu  s  obyvateľstvom,  ktorému  v 

tejto situácii hrozili represie na majetku a možno aj na živote, 

kvôli spolupráci s povstalcami – vojakmi revolúcie. 

Po  boji  s  armádnou  jednotkou  pri  Alegría  de  Pío  5. 

decembra,  po  poprave  20  príslušníkov  partizánskeho 

expedičného  zboru  a  po  niekoľkých  zbehnutiach  do  hôr  a 

svojich viac či menej vzdialených domovov, ostalo celkom z 82 

mužov, ktorí  sa 2. decembra vylodili  z lode Granma, len 17 

partizánov  čo  pokračovali  ďalej  do  hôr.  Z  vedúcich 

predstaviteľov, veliteľov revolučnej expedičnej jednotky neboli 

na žive len dvaja, zajatí a popravení Juan Manuel Márquez a 

Ńika López. Preživší vytvorili štyri skupiny, jednu pod velením 

Fidela Castra (Faustino Pérez, Univerzo Sánchez), druhú pod 

velením  Raula  Castra  (Ciro  Redondo,  Efigenio  Ameijeriras,  

René Rodríguez,  Armando Rodríguez, César Gómez),  tretia 

skupina  bola  vedená  Juanom  Almeidomcxvi (Ramiro  Valdez, 

Ernesto Che Guevara, Benítez, Chao) a štvrtú viedol Camilo 

Cienfuegoscxvii (Pancho González,  Pablo  Hurtado).  Nakoniec 

sa všetci  dostali  do  hôr  a  stretli  sa.  Život  tam nebol  vôbec 

jednoduchý, trpeli  podvýživou, ničil  ich svrab, blchy a špina. 

303



Oblečenie  často  len  matne  pripomínalo  bývalé  uniformy.  V 

tejto  situácii  sa  nesmierne  osvedčili  vyštudovaní  lekári  Che 

Guevara a Faustino Pérez. 

Prežilo  len  niekoľko  odhodlaných  a  na  všetko 

pripravených  povstaleckých bojovníkov.  Mohlo  takéto  vojsko 

zvíťaziť a nazvať svoj boj revolúciou? Väčšina z nás by vtedy 

aj dnes skonštatovala, že to určite nie je možné. Napriek tomu 

je aj dnes Kuba nezávislou ostrovnou krajinou, ktorú pozná na 

svete takmer každý čo i len trošku rozhľadený človek. 

Príčinou  úspechu  povstalcov  revolucionárov  bola 

jednoznačne podpora ľudí, ktorí boli ochotní vytvoriť podpornú 

sieť v zázemí bojových línií. Najvýznamnejšou a najznámejšou 

bola už spomenutá mestská sieť  Celíie  Sánchezovej,  ale  aj 

siete  Haydée Santa  María,  Melby  Hernandézovej  či  Franka 

Paísa.  Tieto  skupiny  ľudí  túžiacich  po  lepšom  živote  bez 

Batistovej  diktatúry  boli  schopní  dodávania  potravín,  liekov, 

oblečenia aj zbraní a samozrejme informácií o tom čo sa deje 

v mestách a dedinách, kde sa povstalci nemohli objaviť za dňa 

a často ani  v noci.  Bolo otázkou života a smrti,  spojenou s 

psychologickým  účinkom  najmä  pre  obyvateľov  Kuby,  že 

povstalci vedia bojovať a môžu víťaziť. Bolo preto nesmierne 

dôležité vojenské víťazstvo s pravidelnou kubánskou armádou 

a Fidelovi Castrovi to bolo jasné. Preto si ako prvý cieľ vybrali 
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malé kasárne v La Plate. Fidel tak rozhodol napriek tomu, že 

povstalecký  výcvik  v  Mexiku  malo  absolvovaných  len  17 

mužov a akcie sa zúčastní celkom 23 mužov (6 roľníkov čo sa 

už pridali k povstalcom). 

Všetko  dopadlo  pre  povstalcov  dobre,  prepadnutie  kasární 

so  streľbou  16.  januára  1957,  vyvolalo  zmätok,  lebo  nik 

nepredpokladal, že taký malý a zdecimovaný oddiel  (čo bolo 

známe z médií a samozrejme to rád veľkohubo prezentoval aj  

sám Batista) sa odhodlá  k takému bezprecedentnému činu, 

skoro  samovražde.  Vojaci  pobehovali  z  miesta  na  miesto, 

neboli  schopní  rýchlo  aktivovať  svoje  zbrane,  a  tak  celkom 

nezvykle bolo počuť pomerne málo streľby (aj povstalci museli  

šetriť strelivom lebo každý bojovník mal  len niekoľko nábojov). 

Výsledok však bol ohromujúci, na strane povstalcov sa nik ani 

len nezranil a z Batistových vojakov dvaja umreli na mieste, 

traja  ďalší  podľahli  svojim  zraneniam  po  prevoze  do 

nemocnice,  ďalší  dvaja  so  zraneniami  už  neboli  schopní 

služby a jeden vzal nohy na ramená, utiekol a jeden sa pridal k 

povstalcom.  Povstaleckí  revolucionári  ukoristili  8  pušiek,  1 

guľomet a 4000 nábojov. Nasledujú ďalšie prepady a ďalšie 

povstalecké  úspechy.  Samozrejme  to  vyvolá  aj  pozitívnu 

reakciu  obyvateľov  ostrova,  rovnako  ako  zvyšujúci  sa 

reštrikčný tlak  Batistovej  armády a  administratívy.  Už v  lete 
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toho roku je medzi povstalcami takmer 300 mužov, prevažne 

roľníkov. 

Che je stále viac zapojovaný do bojových akcií relatívne 

malých  gerilových  oddielov,  stáva  sa  ich  veliteľom,  pretože 

jeho odhodlanie, odvaha a vytrvalosť sú vskutku obdivuhodné. 

Ich príčinou je hlboké ľavicové presvedčenie získané štúdiom 

literatúry  od  Marxa  po  Lenina,  pozorovaním  pri  jeho 

juhoamerických cestách a bojom na Kube, že svet môže byť 

lepší ale historická skúsenosť velí revolucionárom nečakať na 

darovanú slobodu a ekonomickú rovnoprávnosť, ale je nutné si 

tieto  všeľudské slobody  vybojovať.  Vnútorne  sa  viac  a  viac 

stotožňuje  s  úlohou  akéhosi  mesiáša,  prinášajúceho  ľudské 

oslobodenie, ale na rozdiel od Ježiša so zbraňou v rukách (bol  

totiž  kresťanom).  Fidel  ho  poveruje  stále  strategickejšími 

bojovými úlohami a Che sa osvedčuje, napriek tomu že často 

sám potrebuje pomoc, nezištne pomáha svojim druhom a lieči 

ich bojové aj iné šrámy. 

Dostavia sa ďalšie víťazstvá a 22. decembra 1958 padnú 

mestá Cabaiguan, Guayos, Placetas vzdialené len asi 40 km 

od  mesta  Santa  Clara.  Oddiel  asi  300  partizánskych 

bojovníkov  pod  Guevarovým  vedením  poráža  koncom 

decembra v priebehu týždňa vojenskú posádku v Santa Clare 

a osádku v obrnenom vlaku a obsadí mesto. Na severe krajiny 

306 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



partizáni  pod  vedením  Camilo  Cienfuegosa  zvíťazili  v 

Yaguajay a Fulgencio Batista uteká spolu s celou rodinou z 

Havany do USA. Celá roľnícka, robotnícka a zamestnanecká 

Kuba  (teda  väčšina  obyvateľov  tzv.  Ostrova  slobody) víta 

povstalcov a oslavuje koniec Batistovej diktatúry.

Obrazom Batistovej vlády bola bieda väčšiny, nehorázne 

bohatstvo  veľmi  malej  skupiny  priaznivcov  diktatúry  a 

evidentne  provokatívne  správanie  sa  Americkej  klientely 

hľadajúcej  svoj  raj  na  Zemi  v  kasínach,  na  plážach  a  vo 

verejných domoch s kubánskymi kráskami. Batistovo vládnutie 

zanechalo  aj  mnoho  neoznačených  hrobov  odporcov, 

kriminálnikov  ale  i  obyčajných  nespokojencov  vyjadrujúcich 

svoju nespokojnosť len verbálne. Bolo to asi 20000 Kubáncov. 

Naproti  tomu  v  dôsledku  popráv  po  verejných  revolučných 

súdoch  skončilo  guľkou  popravčej  čaty  celkom  asi  450 

usvedčených mučiteľov, vrahov a zločincov. K ich usvedčeniu 

bolo treba dôkazov, minimálne v podobe osobných svedectiev. 

Na rozdiel od iných revolučných súdov, tie kubánske sa mohli 

prezentovať  aj  sprostením spod obžaloby a  oslobodením či 

zmiernením trestov.

Aj  na  Kube  sa  ukázalo,  že  jedna  vec  je  revolučné 

uchopenie  moci,  ale  možno  omnoho  komplikovanejšie, 

zdĺhavejšie  a  fakticky  nebezpečnejšie  pre  budúcnosť  je 
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konštituovanie  nových  mocenských  štruktúr  a  dokazovanie 

opodstatnenosti  revolúcie.  Fidel  sa  stal  predsedom vlády  a 

Che  ministrom  priemyslu.  Oboje  malo  svoje  opodstatnenie. 

Castro  bol  svojim  ľudským  založením  i  vzdelaním  veľmi 

dobrým kandidátom na toto vodcovské exekutívne miesto. Bol 

racionalista  a  pragmatik,  premýšľajúci  ako  šachista  nad 

množstvom  budúcich  ťahov  a  ich  dôsledkami,  schopný  a 

ochotný  kompromisov.  Che  Guevara  bol  Castrom  na  toto 

miesto  zvolený  zrejme  oprávnene.  Bol  nekompromisný, 

nesmierne  pracovitý  aj  odvážny  v  nových  prístupoch  a 

možnostiach,  sčítaný  a  ochotný  sa  obetovať  pre  splnenie 

svojich  predsavzatí.  Kuba  totiž  nesmierne  potrebovala 

naštartovať priemysel, lebo dovtedajšie priemyslové odvetvia 

zamerané  predovšetkým  na  ťažbu  nerastných  surovín  či 

pestovanie cukrovej trstiny a tabaku boli v rukách Amerických 

vlastníkov  a  politika  USA voči  Kube  neposkytovala  žiadny 

optimizmus do budúcnosti.

Väčšina kubánskych revolučných vodcov bola vzdelanými 

a  rozhľadenými  intelektuálmi.  So  samozrejmosťou  sledovali 

nie len politické, ale i ekonomické dianie vo svete. Poznali a 

spoznávali trendy a rozvojové tendencie v rôznych odboroch 

ľudskej  činnosti,  vedeli  odhadnúť  potreby  a  dôležitosť 

hospodárskej  stabilizácie  a  smer  rozvoja  kubánskeho 
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hospodárstva.  To  ale  nakoniec  narážalo  ako  na  personálnu 

nepripravenosť  doma,  tak  na  veľmi  rýchlo  Američanmi 

spustené  embargo,  prakticky  vo  všetkých  oblastiach 

ekonomickej  aktivity  štátu,  keďže  po  vzore  vtedajšieho 

socialistického  štátu  bola  väčšina  ekonomických  aktivít 

vložená  do  jeho  rúk  a  jeho  administratívy.  To  nakoniec  aj 

logicky vyplývalo z jedinej možnej hospodárskej stratégie po 

západnom embargu a zameraní sa na obchod a spoluprácu s 

Čínou, Sovietskym zväzom a niektorými ďalšími socialistickými 

štátmi,  ktoré  vykazovali  v  šesťdesiatych  rokoch  minulého 

storočia  pozitívny  hospodársky  rast  (napríklad  aj  

Československo). 

Američania  v  politickom  establishmente  sa  ale  neboli 

ochotní  zmieriť  so  stratou  svojho  ostrovného  kasína  a  raja 

svojho  Karibského  cestovného  ruchu.  Približne  vo  februári 

1962  vláda  Spojených  štátov  prijala  vojenskú  doktrínu  voči 

Kube  a  jej  plán  obsahoval  vojenskú  stratégiu  za  použitia 

pozemných,  leteckých  i  námorných  síl.  Sovietska  rozviedka 

získala  dostatočne  dôveryhodné  informácie  o  týchto 

amerických  zámeroch  a  samozrejme  aj  so  strategickým 

globálnym  politickým  a  možno  aj  vojenským  zámerom  ich 

poskytla kubánskej vláde. Presvedčenie o údajnej pravdivosti 

získala  sovietska  vláda  po  Chruščevovomcxviii jednaní  s 
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Kennedymcxix vo  Viedni.  Sovieti  poslali  na  Kubu  tajomníka 

KSSZcxx v  Uzbekistane  Šarafa  Rašidova  a  veliteľa 

strategických  raketových  síl  ZSSRcxxi,  maršála  Sergeja 

Birjuzova. Stretol sa s nimi sám Fidel Castro a jeho brat Raúl. 

Sovietsky vyjednávači navrhli pri onom rozhovore umiestnenie 

relatívne malého počtu rakiet stredného doletu na Kube.

Fidel  Castro  nebol  nadšený  z  takejto  ponuky,  lebo 

prezieravo  predpokladal,  že  Kuba  získa  povesť  sovietskej 

vojenskej  základne,  a  to  bolo  v  rozpore  s  proklamovanou 

stratégiou krajín podobných Kube v Strednej a Južnej Amerike 

i Afrike, teda tzv. rozvojových či nezúčastnených ako sa sami v 

istej  dobe  nazývali.  Spolu  s  Raúlom  Castrom,  Blasom 

Rockom,  Che Guevarom, Dorticósom a Carlosom Rafaelom 

túto  záležitosť  diskutovali  v  priebehu  Fidelom  vyžiadanej 

prestávky  v  rokovaniach  so  sovietskymi  vyslancami.  Castro 

svojim kolegom jasne naznačil, že najvýznamnejším faktorom 

tejto  strategickej  ponuky  je  iste  Sovietmi  želané  vyváženie 

pomeru strategických síl po umiestnení podobných amerických 

striel  v  Taliansku a Turecku.  Napriek tomu kubánska strana 

tento zámer odobrila, a to najmä vzhľadom na možnú pomoc 

ZSSR a ďalších  socialistických krajín  v  prípade  skutočného 

napadnutia  Kuby  zo  strany  USA.  Asi  by  nebolo  múdre 

očakávať neobmedzenú pomoc v prípade Americkej agresie, a 
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pritom odmietnuť z toho vyplývajúce politické riziká a prestíž 

ak budú sovietske návrhy odmietnuté. Tento sovietsky návrh je 

možné spájať i s neúspešnými a rozvláčnymi rokovaniami USA 

a  ZSSR  o  charaktere  ich  zbraní.  Sovieti  správne  namietali 

svoje ohrozenie a logicky považovali rakety stredného doletu v 

blízkosti svojich hraníc za útočné. Američania sa samozrejme 

neúspešne snažili presvedčiť druhú stranu, že ich rakety majú 

výhradne  obranný  charakter.  Skoro  okamžite  po  týchto 

konzultáciách  bol  spracovaný  sovietsky  návrh  vojenskej 

dohody,  ktorý  ale  skoro  kompletne  upravil  a  ručne  prepísal 

Fidel a poslal po Raúlovi do Moskvy, ktorý to prediskutoval s 

ministrom  obrany  Malinovskýmcxxii a  Chručšovom.  Nakoniec 

bol prijatý práve tento koncept vojenskej dohody. 

Po objavení sa správ o možnom umiestnení sovietskych 

rakiet  na  Kube  sa  garde  otočilo  a  Kennedyho  presviedčal 

Chruščov, že rakety majú obranný charakter.  Fidel Castro aj 

vzhľadom  na  uvedené  posiela  za  Chruščovom  do  Moskvy 

práve  Che  Guevaru,  aby  mu  vysvetlil,  že  je  nevyhnutné 

okamžite zverejniť vojenskú dohodu podpísanú medzi Kubou a 

ZSSR.  Sovieti  však  neboli  zvyknutí  na  zverejňovanie 

akýchkoľvek vojenských podrobností a túto iniciatívu odmietli. 

Kubánska  jadrová  kríza  sa  mediálne  začala  14.  a  15. 

októbra 1962, keď špionážne lietadlo U-2 armády Spojených 
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štátov vyfotilo odpaľovacie rampy na kubánskom území. Ale 

pravdou  je,  že  táto  kríza  začala,  keď  plukovník  sovietskej 

informačnej služby, Oleg Penkovský informoval Američanov o 

tom  kde  sú  presne  umiestnené  odpaľovacie  zariadenia 

sovietskych rakiet na kubánskom území (to ho stálo život, lebo  

bol sovietskou kontrarozviedkou odhalený). J. F. Kennedy bol 

informovaný o skutkovom stave vecí  večer  16.  októbra a o 

šesť dní neskôr vypukla kríza, keď Kennedy na radu ministra 

obrany USA Roberta McNamaru, rozhodol o námornej blokáde 

ostrova Kuba za pomoci 183 vojenských lodí (8 lietadlových) a 

z Floridy štartujúcich 579 bojových lietadiel. Verejne toto svoje 

rozhodnutie Kennedy prezentoval 22. októbra o siedmej večer 

v  televízii  a  tento  emotívny  prejav  je  verejnosťou  dodnes 

vnímaný ako začiatok Kubánskej jadrovej krízy. 

Medzitým  sa  na  stavbe  raketových  odpaľovacích 

zariadení  horúčkovito  pracovalo  vo  dne  v  noci.  Castro  v 

napätej  atmosfére  politických a  vojenských reakcií,  požiadal 

Sovietov  o  zrýchlenie  tempa  výstavby  rámp  pre  strategické 

rakety. To dokumentujú aj údaje o výstavbe, ešte 16.10. nebola 

prakticky  dokončená  žiadna  rampa,  18.10.  ich  bolo 

dokončených osem, 20.10. ich bolo trinásť a 21.10. ich bolo 

dvadsať.

Námorná blokáda, Kennedym nazvaná karanténou, bola 
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spustená 24. októbra 1962 o 14. hodine, tesne pred tým ako 

sa ku Kubánskym výsostným vodám priblížilo 23 sovietskych 

lodí vezúcich rakety a ich komponenty. Nie je jasné či to bol 

zámer  niektorých  vojenských  jastrabov  Armády  USA,  lebo 

riziko vplávania niektorej  zo sovietskych lodí do kubánskych 

teritoriálnych  vôd  bolo  značné a  nik  fakticky  nevedel  čo  by 

nasledovalo potom. Všetci len trochu normálni verili, že sa tak 

nestane  a  situácia  sa  nejako  vyrieši.  Stalo  sa  tak,  ale  bez 

účasti jednej zo zainteresovaných strán, teda Kuby. Ani ZSSR 

tak  ako  USA  nepovažovali  za  potrebné  v  tejto  situácii 

kontaktovať vládu suverénneho štátu, v blízkosti jeho hraníc, 

kde sa všetok ten vojenský cirkus odohrával. 

Sovieti stiahli rakety a zaviazali sa, že sa nebudú o niečo 

také pokúšať za podmienky,  že USA stiahnu svoje rakety  z 

Turecka a zaviažu sa vojensky nepodniknúť intervenciu voči 

Kube. Jediným ktorý zostal nevyslyšaný bola Kuba, lebo i sám 

Fidel  Castro  bol  sklamaný  z  vyjednávacej  taktiky  netaktiky 

sovietov,  ktorí  mohli  Kube  pomôcť  tlakom  na  zrušenie 

Americkej  vojenskej  prítomnosti  na  Kube  v  Guantanáme. 

Nestalo sa a dodnes je Guantanámo svetu známe, aj keď už 

viac  ako  základňa  kde  mučili  islamských  teroristov 

internovaných tam po atentátoch z 11. septembra 2001, vojne 

v Afganistane či Iraku.
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Revolúcia  zvíťazila,  „Viva  la  Revolución“  môžete  počuť 

ešte i dnes na Kube. Po udalostiach roku 1962 sa Svet i Kuba 

akosi ukľudnili, aj keď na studeno, ale situácia nebola taká vo 

všetkých končinách Zeme. Che Guevara mal pocit, že môže 

byť užitočnejší tam, kde oslobodenie kubánskeho typu je skoro 

v nedohľadne, tam kde to poznal a mnohé prežil, v Strednej a 

Južnej  Amerike. Darmo ho presviedčal  Fidel  o tom, že ešte 

nenastal  čas. Che bol  ochotný podobne ako Ježíš obetovať 

vlastný  život  pre  „vykúpenie“  svojich  „bratov“.  Chcel  naplniť 

svoju možno utopickú víziu slobodnej, nezávislej a spravodlivej 

Ameriky pod pomyselnou 30 zemskou rovnobežkou. Dopadol 

podobne  ako  Ježíš  (Kristus),  obetoval  život,  ale  obetovaní 

nepochopili, že tak činil hlavne kvôli nim! 

Väčšina  kubánskych  partizánov  tvoriacich  výsadok  „krížnika 

revolúcie Granma“ už nie je medzi živými. Dnešný Svet ľudí 

žmýkaných k extrémnej spotrebe už o mnohých ani nevie, či 

nechce vedieť. Kuba ako jedna z mála krajín nepatrí do tohto 

civilizačného reťazca. Ľudia nezabudli na Revolúciu a dokonca 

ju ani nezatratili ako v niektorých iných krajinách. Nevznikol tu 

ani caesarovský kult žijúceho boha, ba ani zomretého boha, 

pokiaľ zanedbáme Guevarovo „nanebovstúpenie“ medzi ikony 

revolty  globálneho  významu  o  čo  sa  pričinili  najmä 

spravodajské  agentúry  ako  CIA.  Fidel  Castro  už  nežije  a 
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možno práve preto, že tejto republike z prezidentského kresla 

prizerá  Raul  Castro,  plniac  prianie  svojho  brata,  nevznikol 

žiadny pomník, mauzóleum ani socha skutočného vodcu prvej 

revolúcie ľudu pre ľud. Udialo sa tak napriek snahe „veľkého 

brata“  čo  najradšej  ľud  delil  do  skupín  vyvolených  a 

menejcennýchcxxiii a možno práve preto, že nebol vyvolený si 

vyvolil  byť  hrdý  a  slobodný  zároveň.  Kde  inde  na  svete  je 

možné  vidieť  dymiace  „ohromné  trabuko“  v  ústach 

jednoduchého  muža  či  ženy?  Inde  milionári  si  dávajú  len 

darom  Cohiby  či  Monte  Christo  v  humidore  zabalenom  v 

zlatom previazanom obale.
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Koniec ďalšej éry

Francois Marie Arouet – Voltaire,  parížsky rodák a najvýznamnejší  
osvietenský mysliteľ povedal: 
„Dejiny sú ukážkou toho, ako jeden omyl strieda druhý, predsudok 
nasleduje za predsudkom a spoločne prenasledujú pravdu a rozum.“

V  Rusku  nepochopený 

„evolučný“  revolucionár 

Michail  Gorbačov vo svojej 

knižočke o prestavbe z roku 

1987 píše: „pre pochopenie 

prestavby  …  treba 

vychádzať z faktu, že to nie 

je len vrtoch niekoľkých ľudí alebo činiteľov, ktorí  by odrazu 

chceli  uplatniť  svoje  osobné  ambície.  …  Prestavba  je 

naliehavá  nevyhnutnosť,  ktorá  vyplynula  z  hlbokých 

vývojových procesov … spoločnosti.  Spoločnosť dozrela pre 

zmeny,  možno  povedať,  že  sa  k  nim prebojovala  utrpením. 
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Otáľanie  by  už  v  najbližšom  čase  mohlo  zostriť  vnútornú 

situáciu, ktorá by mohla vyvolať vážnu sociálno-ekonomickú a 

politickú krízu.“ 

Jeho  „Nové  politické  myslenie“  neuspelo  ani  v 

Sovietskom  zväze,  ani  v  zahraničí.  Bolo  zrejme  šťastím  v 

nešťastí,  že  Gorbačov  mal  za  manželku  Raisu.  Nebyť  jej, 

zrejme by i jeho „strávila“ komunistická propaganda, ktorej bol 

od útleho veku konzumentom. Ale Michail nesmierne miloval 

Raisu,  citlivú,  vnímavú  a  inteligentnú  ženu,  nezištne  ho 

usmerňujúcu  a  korigujúcu.  Vo  svojej  knihe:  „Môj  život, 

spomienky a zamyslenia“ v prológu píše: „… už uplynul rok od 

jej smrti… Môj život stratil zmysel a mojou spásou bola dcéra 

Irina a vnučky Xenia a Anastásia“. 

Raisa  ťažko  niesla  isté  javy  v  spoločnosti,  najmä 

konanie  neporiadnych  a  nezodpovedných  ľudí.  Možno  ona 

viac ako jej manžel, videla a vedela o sporných výhodách a 

nesporných  negatívach  života  bez  priameho  diktátu 

straníckeho aparátu. Kde koľko bolo treba čakať na niektoré 

potraviny, že existoval čierny trh a že všetko verejne bolo a 

vlastne  nič  nebolo  apod.  Prežívala  priamo  povinnosť 

zodpovednosti  ku  potomstvu  za  každú  jeho  životnú  etapu. 

Vedela  o  nesvároch  „tam  dole“  ktoré  boli  neprístupné 

straníckym špičkám a mohla  o nich  hovoriť  bez strachu so 
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svojim manželom! Z tohto poznania zrejme pochádzala revolta 

Gorbačova voči zaužívaným praktikám straníckej aristokracie 

a  komunistickej  partokracie.  Viac  tušil  ako  vedel,  že  ďalšie 

prešľapovanie  na  mieste,  ekonomický  úpadok,  znižovanie 

sociálnych  istôt  a  len  propagandistické  vyvolávanie  slávy 

strane a jej gerontokracii by viedli buď ku nekoordinovanému 

prevratu  z  vôle  nespokojných  ľudí,  alebo  nespokojných 

vojenských  veliteľov.  Bolestné  bolo  zistenie,  že  v  priebehu 

„perestrojky“  sa  mnoho  ľudí  na  dôležitých  hospodárskych 

postoch  vymenilo,  ale  v  priebehu  veľmi  krátkej  doby  všetci 

používali rovnaké metódy a prostriedky ako ich predchodcovia. 

Michail Gorbačov uvádza vo svojich literárnych spomienkach 

svoju  skúsenosť  z  roku  1987,  kedy  sa  poriadali  rôzne 

slávnostné  i  pracovné  zasadnutia  pri  príležitosti  70.  výročia 

októbrovej  revolúcie.  Druhého  novembra  1987  vystúpil  v 

Kremli  s  prejavom,  „Október  a  perestrojka,  revolúcia 

pokračuje“.  Toto  vystúpenie  nebolo  ani  bojovným  ani 

bezzubým,  možno by  sa  dalo  povedať,  skôr  diplomatickým. 

Napriek  tomu  neuspokojil  obe  skupiny  nespokojencov,  pre 

konzervatívcov  bol  príliš  radikálny  a  pre  modernistov  zasa 

príliš opatrnícky. Najviac však rezonovala výzva ku vzdaniu sa 

monopolu  na  pravdu.  Najväčšími  krikľúňmi  boli  na  jednej 

strane Ligačovcxxiv a  na tej  druhej  Jeľcincxxv.  U Ligačova ako 
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letitého  funkcionára  UV  sa  to  možno  aj  dalo  pochopiť,  ale 

Jeľcin bol novým aj keď viedol najväčšiu stranícku organizáciu 

v  rámci  KSSZcxxvi,  tú  Moskovskú.  Vadilo  mu,  že  je  šéfom 

najväčšej  organizácie,  ale  nie  je  členom  najvyššieho 

spoločného  orgánu  strany,  politbyracxxvii.  Bol  samoľúby  a 

netrpezlivý, uprednostňoval zavedené administratívne postupy, 

často  zneužíval  moc  potlačením  aj  tej  veľmi  obmedzenej 

vnútrostraníckej  demokracie,  ale  v  prípade  potreby  svojho 

vyššieho cieľa – moci sa utiekal k populizmu. 21. októbra 1987 

na zasadnutí  ÚV, ktoré viedol  práve Ligačov,  Jeľcin  vyslovil 

podozrenie,  že   vedenie  strany  a  jej  generálny  tajomník 

(Gorbačov) trpí  kultom  osobnosti.  Sťažoval   sa,  že  necíti 

podporu zo strany sekretariátu strany a menovite Ligačova, že 

nie je členom politbyra hoc vedie moskovský mestský výbor. 

Zrejme proti jeho očakávaniu sa v dôsledku jeho vystúpenia 

rozvinula diskusia len o ňom a „ešte jeho včerajší  nohsledi“ 

ucítili  šancu  a  tvrdo  vystúpili  proti  v  očakávaní  tej  svojej 

šancecxxviii.  Nakoniec  vzišiel  návrh  na  jeho  vylúčenie  z  ÚV 

strany, bez možnosti jemu samotnému sa k tomu vyjadriť, lebo 

už všetko bolo povedané. 

Stalo sa však opäť niečo na tú dobu nevídané, prihlásil 

sa  generálny  tajomník  a  požiadal  v  duchu  začínajúcej 

demokratizácie v strane o to aby sa ešte mohol vyjadriť súdruh 
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Jeľcin. Ten nervózne a akoby pokorne priznal svoju chybu a 

požiadal o prepustenie z UV a nie vylúčenie, doslovne: „Nie, 

chcem aby ste ma prepustili“.  

O  niekoľko  dní  neskôr,  3.  novembra  akoby  sa  nič 

nestalo,  požiadal  Jeľcin  listom  Gorbačova  aby  mohol 

pokračovať v  práci.  Pri  príležitosti  slávnostnej  prehliadky na 

deň Októbrovej revolúcie stál na streche Leninovho mauzólea, 

akoby  sa  nič  nestalo  a  9.  novembra  sa  vo  svojej  pracovni 

pokúsil  o  samovraždu kancelárskymi  nožnicami,  prežil  a  za 

krátky  čas  sa  zotavil.  Po  rokovaní  pléna  moskovského 

mestského výboru 12. novembra, bolo prijaté rozhodnutie, že 

bude kooptovaný na miesto ministra Štátnej výstavby ZSSR a 

zostane  členom  ÚV  (platí  podobne  ako  u  nás  v  období  

„reálneho socializmu“,  ZA TREST POVÝŠENÝ,  ale  ani  tam  

príliš nepochodil a čím bola situácia zložitejšia a naliehavejšia,  

tým radikálnejší bol jeho slovník, ale nie činy).  

Na jar roku 1988 sa situácia v strane i spoločnosti aj v 

dôsledku uvoľnení  cenzúry a straníckej „glasnosti“ ešte viac 

vyhrotila.  Na návrh generálneho tajomníka sa zorganizovala 

19.  stranícka  konferencia.  Diskusia  bola  otvorená  a  ostrá, 

prispel k tomu kto iný ako Jeľcin, kritizoval stranícke vedenie a 

dušoval  sa  ako  národovec  a  demokrat.  Vyzýval  k 

zodpovednosti tých čo sedeli v politbyre strany 10 či 15 rokov, 

321



čo volili  do  čela  strany nemocného Černenkacxxix a  dopustili 

kritický stav sovietskej spoločnosti! Trval na tom, že v Moskve 

vládne “mafia“ a je potreba znížiť byrokratický aparát strany v 

centre aj oblastiach. Upozorňoval na nespravodlivosť, ktorej si 

dovtedy  užíval,  trval  na  likvidácii  špeciálnych  nemocníc  a 

špeciálnych sanatórií. Na záver svojho vystúpenia požiadal o 

svoju rehabilitáciu, výsledky tzv. októbrového pléna UV čo ho 

zbavilo  straníckeho  postu  v  Moskve,  označil  za 

neodôvodnené.

Na základe rozhodnutí  konferencie došlo k omladeniu 

politbyra  ÚV,  do  dôchodku  odišli  Solomiencev,  Demičev, 

Dolgin a niektorí ďalší, bol znížený celkový počet členov ÚV, 

zmenšil  sa  aj  jej  sekretariát.  Konferencia  doporučila  zmeny 

niektorých  zákonov  vrátane  demokratizácie  Ústavy  ZSSR, 

zavedenie  volebného  systému  s  viacerými  kandidátmi  a 

zdôraznila nutnosť právnej a súdnej reformy. Boli podporené 

úlohy spojené s  radikálnou ekonomickou reformou krajiny a 

zavedenie  ekonomických  nástrojov  pre  zabezpečenie 

prosperity  vidieka.  Toto  všetko  bolo  možno  v  poriadku,  ale 

stále to boli len proklamácie a priania, nik však zrejme nevedel 

ako ich naplniť. Práve výsledky tejto straníckej konferencie a 

jej dôsledky na stranícky aparát zvyknutý na svoje pohodlie a 

zabehnuté  štandardy,  boli  spúšťačom  pokusu  o  politický 
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prevrat tzv. Štátneho výboru pre výnimočný stav v roku 1991. 

Prevrat vlastne ani nezačal vyhlásením výnimočného stavu  a 

akousi  domácou  internáciou  Gorbačova   v  čase  jeho 

dovolenky na Kryme, a teda i neprítomnosti v Moskve, ale už v 

roku  1990  radikalizáciou  volebného  bloku  „Demokratické 

Ruskocxxx“  vedeného  kým  iným  ako  Borisom  Jeľcinom.  Ich 

volebným a potom i politickým heslom bola obrana záujmov 

ruských  občanov  proti  zväzovému  centru  a  republikám. 

Argumentovali,  že  ich  záujmom  je  suverenita,  a  teda  aj 

suverenita  iných  zväzových  republík  čím  rozpútali  nie  len 

dovtedy  tlmený  extrémny nacionalizmus,  ale  spustili  rozvrat 

právnych  základov  existujúceho  štátu  tým,  že  požadovali 

nadradenie  republikových  zákonov  a  legislatívy  vôbec  nad 

dovtedy platnú normotvorbu a legislatívne základy existencie 

Zväzu  ako  spoločného  štátu.  Jeľcinovu  koncepciu  národnej 

suverenity  si  veľmi  rýchlo   osvojili  separatisti  z  pobaltských 

republík  Estónska,  Litvy  a  Lotyšska  (intenzívne  tomu 

napomáhalo účelové pripomínanie paktu Molotov-Ribentrop z  

roku 1939). Možno práve toto dnes niektorí v Rusku či iných 

post-sovietskych republikách označujú za revolúciu.

Po  voľbách  sa  tvorili  aj  najvyššie  orgány  ZSSR  a 

napriek upozorneniam na históriu Borisa Jeľcina prevážil jeho 

populistický spôsob robenia politiky, prísľuby rôznych funkcií a 
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výhod poslancom a nakoniec víťazstvo  o  púhe 4 hlasy,  ale 

dnes ho smelo môžeme označiť za Pyrrhovo víťazstvo. Začali 

tlieť  i  horieť  národnostné  konflikty  v  Karabachu,  Sumgate, 

Baku,  Tbilisi.  Ako  roznetka  reťazovej  reakcie  zaúčinkovalo 

vyhlásenie  suverenity  Ruskej  federácie,  nasledoval 

Uzbekistan,  Moldavsko,  Kazachstan,  Kyrgizstan.  Paradoxné 

bolo,  že  tak  učinili  aj  niektoré  autonómne republiky  a  kraje 

Ruska,  napríklad  Irkutsk.  Jeľcin  tvrdil,  že  má  v  rukách 

„zázračný“ ekonomický program prepočítaný na 500 dní! Na 

rozdiel od toho zväzového, ktorý počítal so zvyšovaním cien, 

Jeľcinov program sľuboval zvyšovanie životnej úrovne  (dnes 

vieme ako to dopadlo aj keď Rusom Jeľcin sľuboval, že keď sa  

tak nestane, ľahne si  na koľajnice a nechá sa prejsť prvým  

vlakom čo tadiaľ pôjde, ale zrejme aj vlaky už potom prestali  

chodiť???).  Rok  po  prijatí  Deklarácie  štátnej  suverenity 

RSFSR sa uskutočnili voľby jej prezidenta. S veľkou prevahou 

ich vyhral Jeľcin (40% obyvateľov Ruska volilo Borisa Jeľcina  

a ďalší  kandidáti  Ryžkov,  Bakatin,  Žirinovskij  a Makašov sa  

mu ani len nepriblížili). 

Taká bola atmosféra leta 1991 a možno to bolo typickým 

znakom nadchádzajúcich prevratne degradačných a z pohľadu 

dovtedajšej  praxe určite  nie  revolučných zmien Sovietskeho 

zväzu, bol to však akýsi spoločný menovateľ s väčšinou post-
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sovietskych  socialistických  štátov  kde  pred  rokom 1989  bol 

skostnatený,  konzervatívny  režim  vládnucich  komunistických 

strán a na zásah ich vlastných tajných agentúrnych štruktúr 

nastali  úplné  zmeny  ich  spoločenského  a  ekonomického 

vývoja  (Československo,  Nemecká  demokratická  republika,  

Rumunsko, Bulharsko).

Na  konci  júla  1991,  pred  odchodom  na  už  spomenutú 

dovolenku Michaila Gorbačova na Krym, sa ešte Michail stretol 

s Jeľcinom a Nazarbajevom pri veľmi dôvernom rozhovore ich 

spoločnej  koordinácie  pri  podpise  novej  zväzovej  zmluvy 

určenom na  20.  augusta.  Ich  rozhovor  však  veľmi  pozorne 

počúval tzv. „veľký brat“, teda v tomto prípade KGB. Zvukový 

záznam  ich  rozhovoru  údajne  poslúžil  pri  presviedčaní 

niektorých  nerozhodnutých,  pridať  sa  na  stranu  budúcich 

pučistov. Jedným z tých, ktorý si vypočuli tento záznam bol aj 

generál  Jazov.  Novým  „diktátorom“,  poprevratovým 

prezidentom  sa  mal  stať  viceprezident  zväzu,  Janajevcxxxi. 

Neschopnosť SVVScxxxii získať akúkoľvek podporu, odmietnutie 

Gorbačovovej  rezignácie  a odvážna neochota  lekárov splniť 

príkazy predsedu KGB o potvrdení zdravotnej nespôsobilosti k 

výkonu  prezidentských  právomocí  znamenali  úplný  krach 

politického  prevratu,  ktorý  predstavte  si  fakticky  skončil  21. 

augusta (pre nás z Československa deň akejsi satisfakcie za  
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ich úspešný prevrat v auguste 1968). 

Prevrat  ktorý  mal  zachrániť  a  zakonzervovať  Sovietsky 

zväz  paradoxne  odštartoval  jeho  rozpad.  Ešte  v  priebehu 

prevratu  koncentrujúceho  sa  najmä  na  Moskvu,  došlo  k 

vyhláseniu  nezávislosti  Estónska,  Lotyšska,  Ukrajiny, 

Bieloruska,  Moldavska,  Azerbajdžanu,  Kyrgyzstanu  a 

Uzbekistanu. 

Napriek  tomu,  že  sa  zdalo  nemožné  vzkriesiť  podpis 

zväzovej  zmluvy po návrate riadne zvoleného prezidenta do 

Moskvy, väčšina predstaviteľov zväzových republík súhlasila s 

tým, že je zväzová zmluva možná a vyjadrili pripravenosť sa 

na nej podieľať. Na zasadnutí mimoriadneho Zjazdu ľudových 

poslancov Zväzu 2.  septembra 1991 bolo prijaté  uznesenie, 

podľa ktorého zvolení zástupcovia jednotlivých republík spolu 

so zväzovým prezidentom, prezidentmi republík a predsedami 

najvyšších sovietov republík súhlasia s neodkladnou prípravou 

a podpisom Dohody o Zväze nezávislých republík  do ktorej 

potom  môžu  dobrovoľne  vstúpiť.  Opozične  sa  opäť  choval 

Boris Jeľcin,  ktorý vlastne torpédoval a zdržoval prípravy na 

vytvorenie konfederačného zväzku republík, ktoré k tomu boli 

naďalej  ochotné.  Ako  predkolo  bola  18.  októbra  podpísaná 

Dohoda  o  ekonomickom  spoločenstve  nezávislých  republík 

(účasť  odmietla  Ukrajina,  Moldavsko,  Gruzínsko  a 

326 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



Azerbajdžan).  Napriek  formálnemu  súhlasu  s  podmienkami 

ekonomickej  spolupráce  koncom  októbra  Jeľcin  oznámil 

vytvorenie  Ruskej  štátnej  banky  a  zastavil  financovanie 

zväzových ministerstiev obrany, dopravy, a atómovej energie. 

Konečný  návrh  Zväzového  demokratického 

konfederatívneho spoločenstva obsahoval inštitút prezidenta a 

parlamentu, spoločnú obranu s armádou a spoločný peňažný 

systém. Nakoniec sa ale 8. decembra v bielovežskej vládnej 

rezidencii Viskuli, neďaleko Poľských hraníc Boris Jeľcin ako 

prezident Ruska, spolu s prezidentom Ukrajiny Kravčukom a 

predsedom  bieloruského  parlamentu  Šuškevičom  tajne 

dohodli, že neumožnia právnu konštitúciu spoločenstva a budú 

vzájomne spolupracovať  ako  nezávislé  štáty.  Prezident 

Kazachstanu Nazarbajev neskôr konštatoval, že práve účasť 

Ruska  v  tzv.  bielovežskej  dohode  bola  najvýznamnejším 

faktorom  krachu  pripravovaného  konfederovaného 

spoločenstva. Jeľcin sa významne spoliehal na svoje kontakty 

v  štruktúrach  moci,  ministrom obrany ZSSR Šapošnikovom, 

jeho  zástupcom  generálom  Gračovom  a  ministrom  vnútra 

ZSSR  generálom  Barannikovom.  Je  až  komické  ako  sa 

účastníci  bielovežskej  dohody  usilovali  o  tomto  akte 

informovať prezidenta Spojených štátov, ale nemali odvahu či 

chuť informovať o svojom postoji  prezidenta krajiny v  ktorej 
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medzinárodnoprávne ešte žili!

Tak teda skončila posledná ruská revolúcia, ktorá ale na 

rozdiel  od  tých  predchádzajúcich  nemala  žiadnu  ideovú 

podstatu,  nechcela  ani  formálnu  rovnosť  a  nepotrebovala  k 

tomu ľud.  Všetko  sa  odohralo  mimo veľkých konferenčných 

budov, námestí a zhromaždení v konšpiračných podmienkach 

tajných dohôd a stretnutí.

Krajiny  tzv.  sovietskeho  bloku  neboli  ochotné  ešte  v 

polovici  osemdesiatych rokov k zmene,  ktorá by znamenala 

pomalý proces zlepšovania najmä ekonomických pomerov a 

razantný obrat k politike v prospech väčšiny občanov spolu s 

ponukou väčšej  miery  ich  zastúpenia  na riadení  verejnej  aj 

hospodárskej sféry (takýto „experiment“ brilantne zvládla Čína  

a dnes je jednou z hospodársky a politicky najvýznamnejších  

krajín sveta).  Celé  socialistické spoločenstvo sa „zrútilo“ ako 

domček z karát, na ktorý niekto jemne zafúkal. Formálne bolo 

tým  „jemným  zafúkaním“  správanie  sa  tzv.  Západu,  ktoré 

podobne ako po druhej svetovej vojne ponúklo americkú víziu 

materializácie  všetkých  sfér  života  spoločnosti.  V 

stredoeurópskych krajinách to bolo pomerne jednoduché, ich 

hospodárstva boli veľmi silne zviazané s tým sovietskym, keď 

sa spretŕhali ich kooperačné a obchodné vzťahy, bola väčšina 

firiem postavená pred otázku schopnosti rýchlo sa presadiť na 
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iných  trhoch.  Niektorí  sa  pokúšali  ako  boli  zvyknutí  o 

kooperácie,  ale  západné  firmy  nemali  chuť  spolupracovať, 

chceli  jednoznačne  ovládnuť.  Keďže  väčšina  kapitálových 

skupín,  medzinárodných bánk a vládnych úverových zdrojov 

bola  na  strane  USA,  Nemecka  či  EU,  bolo  jasné  ako  to 

dopadne a dopadlo. Závislosť hospodárstiev stredoeurópskych 

„postkomunistických“  krajín  je  násobne  vyššia  ako  pred 

tridsiatimi rokmi od tej Sovietskej. Bohužiaľ aj ľudská závislosť 

na materializovanej spotrebe, osobnej  chamtivosti  utišovanej 

„investičnými  osobnými  nehnuteľnosťami,  autami,  loďami  a 

lietadlami“ a malej občianskej spolupatričnosti je  alarmujúcim 

faktom dneška. 

USA  a  ostatný  „kapitalistický“  svet  sa  veľmi  rýchlo 

adaptoval  na  nečakane  rýchly  koniec  tzv.  Svetovej 

socialistickej  sústavy,  fakticky  existujúcej  len  na  politických 

dokumentoch komunistických strán. Pokúsim sa to lapidárne 

vyjadriť Pavla Dobšinského metódou, nasledovne: „Po rozbitej  

ceste ide nádherný koč, ale i keď je ťahaný mnohými tátošmi  

pohybuje sa opatrne a pomaly.  Preto aj  chudáci idúci  vôkol  

cesty  majú  šancu  pomôcť  si  ponukou.  Veľkomožný  pane,  

krásneho koča i koní máte, ale cesta je nedobrá a koč Váš  

takto  zhuntujete.  My  sme  už  zvyknutí  po  takej  chodiť,  

pomôžeme  keď  nám  len  trochu  grošov  dáte.  Tu  hľa  na  
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nosítkach  Vás  odnesieme,  vlastné  nohy  použijeme a  krpce  

zoderieme. Veľkomožný robí  najprv trochu drahoty  nezvyklý  

na takéto maniere,  ale  v  mysli  sa mu už víria veľkopanské  

huncúty. Tak si o tom húta, keď ma moji známy takto uvidia,  

iste sa najprv s úškľabkom medzi sebou očami dohovoria – čo  

je blázon? Vysvetlím im plný pýchy, že Caesar sám sa takto  

po  svete  za  pomoci  otrokov  prenášal  a  barbarov  si  

podmaňoval!“

Podľa  Michaela  Granta pri  interpretácii  doby  vlády 

prvých  Rímskych  cisárov  existoval  a  možná  i  dnes  je  spor 

medzi  historikmi a životopiscami v tom, čo ovplyvňovalo ich 

vládu a či má zmysel zameriavať sa na dobu mimo ich vlády. 

Podľa Tacita sú dejiny Ríma a jeho moci vlastne dejinami činov 

niekoľkých ľudí a zdôrazňoval, že hlavným faktorom v dejinách 

je vôľa jednotlivca a tým pádom osobnosti vytvárajú udalosti. 

Montesquieu  toto  chápanie  dejín  spochybňoval  svojou 

poznámkou o tom, že pokiaľ by Caesar a Pompeius neboli tak 

by  rímsky  štát  zničili  inakší ctižiadostivci.  Podobne  ako 

Montesquieu to chápal napríklad Fridrich Engels, ktorý vyhlásil 

že Napoleon sa neobjavil náhodou a keby to nebol on tak sa 

nájde  niekto  iný.  Inými  slovami,  že  dejinné udalosti  formujú 

osobnosti,  ktoré  možno  silnejšie  ako  iný  ovplyvňujú  svojimi 

rozhodnutiami dynamiku „valiacich“ sa udalostí  a je omnoho 
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jednoduchšie  sledovať  históriu  osobností  skrze  ich 

zaznamenané  činy,  ako  mapovať  zmeny  spoločenského 

chovania  sa  ľudí  cez  ich  zvyky,  nálady  a  anonymné  činy. 

Arnaldo Momigliano píše, že „iba málo revolúcií sa dá vysvetliť 

ich  vodcami“.  Celkom  sa  stotožňujem  s  názormi  väčšiny 

kritických  historikov,  že  ak  chceme pochopiť  sled  dejinných 

udalostí,  tak  je  potrebné  sa  zaoberať  históriou  v  širšom 

„spoločenskom“  kontexte.  Potom  možno  pochopíme  aj 

pozitívne  či  negatívne činy  „vodcov“,  ktoré  boli  modelované 

životnými  situáciami  čo ich „postihli“  pred i  počas vládnutia. 

Iste osobnosti či inak povedané vodcovia ovplyvňovali dejiny, 

ich  úloha  je    vcelku  spomaľujúca  či  akcelerujúca  evolúciu 

nášho  druhu,  ale  určite nie príčinná.  Dovolím  si  príklad  z 

oblasti vedy ktorú nemôžeme neakceptovať, lebo jej pravidlá a 

zákonitosti sú od nás nezávislé. 

Každý zamilovaný i každý vládychtivý ctižiadostivec sa 

občas díva a odvoláva na „nebo“, hviezdy a vesmír. Filozofie 

popisujúce náš vzťah k „nebu“, hviezdam i celému Univerzu sa 

menili,  ale  tento  systém  „nad  nami“  sa  menil  v  súlade  so 

svojimi pravidlami a nie podľa našich predstáv. Od logického 

samo-stredného  pohľadu  starovekých  civilizácií  (archaické 

spoločenstvá spravidla relatívne malých skupín ľudí,  chápali  

svoju „malosť“ v dennom kontakte so „silou“ prírody a neboli  
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celkom samo-stredné) sústredených do miest oddelených od 

okolia priekopami a hradbami sa tento sprostredkovaný pocit 

sily  premietol  do  dlho  „vládnucej“  Ptolemajovskej  idei 

pozemského stredu Univerza a nenahraditeľnej  úlohy ľudí  v 

ňom. 

Trvalo relatívne dlho, než sme pochopili že nemôžeme 

donekonečna  hlásať  niečo  čo  odporuje  poznaniu,  ktoré  sa 

logicky rozširuje spolu s ľudskou populáciou a čoraz väčším 

priestorom  pre  sledovanie  prírody,  ktorej  čoraz  väčšiu  časť 

zaberáme pre seba.  To vyplýva z populačného rastu nášho 

živočíšneho druhu, ktorý sa postupne zdokonaľuje v poznaní 

vplyvu  okolia  na  svoje  životné  podmienky,  objavovaním 

princípov  v  prírode  evolučne  „priradeným“  určitým  druhom, 

ktoré takými zostali často po milióny rokov, lebo sú súčasťou 

ekologickej  rovnováhy  vytváranej  po  celú  históriu  našej 

planéty.  Teda nebyť Koperníka či  Bruna,  tak by zaiste naše 

učebnice  dejepisu  a  fyziky  uvádzali  iné  osobnosti,  podobne 

ako v architektúre, filozofii, chémii apod. 

História  popisujúca  činy  nás,  by  rovnako  ako  iné 

disciplíny poznania človeka obsahovala iné politické osobnosti, 

lebo politika rovnako podlieha poznaniu, ktoré je dôsledkom 

istých vplyvov. Na rozdiel od udalostí okolo nás s ktorými byť 

by sme chceli ale nemôžeme hnúť, lebo sú riadené pravidlami 
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generovanými  väčšími  silami  a  energiami  ako sme schopný 

ovládať  (napríklad pojem „čistej energie“ či „temnej hmoty“ z  

kozmológie nie sme schopný chápať, a teda i postihnúť svojimi  

činmi),  tak spoločenské premeny sú do istej  miery ovládané 

našimi  vlastnosťami,  ktoré  môžeme  racionálne  riadiť  práve 

preto,  že  si  uvedomujeme  pozorované  súvislosti,  byť  sme 

často  ovládaný  egoizmom  väčších  schopností  voči  iným 

pozemským  druhom  a  možná  vrodeným  sebectvom  a 

chamtivosťou. 

Do kedy a na základe čoho môžeme len akceptovať, 

alebo naopak neakceptovať, ale zistiť pravé príčiny toho prečo 

sa podstatne mení  (zmenšuje) veľkosť plochy Zeme pokrytej 

ľadovým príkrovom. Že je príjemné si ochladiť lahodný nápoj 

ľadovou triešťou v čoraz sparnejšom lete, ale že rovnako to 

funguje  v  moriach  a  oceánoch  len  s  tým  rozdielom,  že 

ochladzujúce sa moria menia termodynamiku svojich tisícročia 

ustálených  prúdov.  Môžeme  neakceptovať,  že  teplota 

morských  vôd  mení  dynamiku  a  lokálnu  štruktúru  prúdenia 

vzduchu? Vetry  ale  nevejú  v  priezračnom nebi  bez molekúl 

ťažkých kovov, kyselín či zásad a mraky čo nesú túto zmes vo 

vodnom opare, inam rozsievajú roztoky všetkého čo sme im za 

roky či storočia dali. Vďaka pánom Charlesovi Darwinovicxxxiii a 

Johannovi Gregorovi Mendelovicxxxiv vieme, že všetko vôkol nás 
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sa vyvíja a mení, ale veľmi pomaly. 

Pomalé zmeny umožňujú postupné prispôsobovanie a 

všakovaké  morfologické  zmeny  (vonkajších  rozmerov  a 

tvarov) s tým súvisiacich, alebo pri istej hranici koncentrácie 

prvkov  okolitého  prostredia  aj  neschopnosť  realizácie 

akejkoľvek zmeny, vylučujúc pretvorenie biologických štruktúr 

na  efektívne  fungujúce  molekuly  schopné  reprodukcie.  Ak 

rýchlosť  zmien  fyzikálnych  faktorov  (napríklad 

termodynamických ako je teplota, tlak, koncentrácia, množstvo  

alebo  dokonca  siahajúcich  do  vnútornej  atomárnej  či  

subatomárnej  štruktúry  hmoty  a  ich  kvantového charakteru)  

presiahne  hranicu  schopností  evolučnej  prispôsobivosti.   

Vymieranie,  alebo  lepšie  povedané  zánik  druhov  je 

prirodzenou  súčasťou  evolúcie,  rovnako  ako  dlhoveké 

vytváranie  informačných  zdrojov  stavby  biologických  entít  v 

podobe genetických máp vpísaných do štruktúr  buniek.  Ale 

sme jediný zatiaľ známy druh čo si je schopný položiť túto 

otázku. V tom je ale aj náš problém, lebo to logicky generuje 

istú obrannú schopnosť, či snahu vymaniť sa z prirodzeného 

reťazca  života  a  využiť  všetky  nadobudnuté  technické, 

technologické a spoločenské (sociálne) znalosti na odvrátenie 

svojho  konca  (čo  samozrejme  neneguje  nutnosť  existencie  

životného cyklu, a teda aj konečnosť ľudského druhu). 
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Ja  i  mnohí  iní  si  kladieme  otázku  z  ktorej  plynie  i 

formulácia  názvu  tejto  kapitolky,  sme  skutočne  na  prahu 

nami  riadených  zmien  nás  samých  aby  sme  zabránili  

zmenám ktoré nevieme regulovať? Tu si  nevieme pomôcť 

spôsobom ktorý  často  používame vo  fyzike.  Keď je  mnoho 

faktorov ktoré ovplyvňujú fyzikálne deje, tak si pomôžeme tým, 

že  znížime  komplexnosť  problému,  niektoré  faktory 

zanedbáme čo znamená že ich takpovediac vygumujeme, lebo 

nemáme  nástroj  pomocou  ktorého  by  sme  multifaktorovosť 

riešenia  problému  zvládli  (tým  našim  fyziku  popisujúcim 

nástrojom je matematika a jej známe metódy a postupy). To 

ale  znamená,  že  už  neriešime  reálny  problém,  ale  jeho 

zjednodušenie a potom je otázkou do akej miery sa zhoduje s 

realitou.  Každý  takto  riešený  fyzikálny  problém  je  vlastne 

modelovou  simuláciou,  istou  aproximáciu  (priblížením) k 

skutočnosti,  umožňujúcou  vyslovenie  či  napísanie  viac  či 

menej pravde sa približujúcej teórie (hypotézy). 

Takýto postup prirodzene vedie k možným pozitívnym i 

negatívnym  výsledkom.  Ale  môžeme  si  my  ľudia  dovoliť 

experimentovať so svojou budúcnosťou?  Som toho názoru, 

že  tu  dnes  už  veľký  priestor  nemáme,  lebo  chyby  môžu 

znamenať obrovské straty (a tentokrát nemyslím tie materiálne  

vytvorené človekom). Podľa môjho názoru sme na tom tak ako 
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vesmírna loď s ľudskou posádkou vracajúca sa „domov“ na 

pozemskú základňu, všetci sa už nesmierne tešia domov (ako 

každý normálny pútnik), ale nesmú si dovoliť akýkoľvek omyl 

pri  navádzaní  svojej  „vesmírnej  škrupinky“  na  bezpečnú 

pozemskú  zostupnú  trajektóriu,  lebo  takýto  omyl  je  tým 

posledným (pri nesprávnom uhle vstupu do hustejších vrstiev  

atmosféry  by  ich  vesmírny  koráb  spolu  s  nimi  zhorel  v  

dôsledku  trenia  plášťa  vesmírneho  plavidla  o  atómy  a  

molekuly síce neviditeľné ale prítomné v atmosfére). Myslím, 

že  teraz  sme  pred  takouto  križovatkou  ktorá  už  nie  je  len 

latentná a dejinná, ale predovšetkým existenčná. 

Na tomto mieste si dovolím veľmi stručný popis toho na 

prahu čoho sme. V porovnaní s historickou minulosťou je nás 

ľudí omnoho viac a zanedlho nám nebudú stačiť naše ruky aby 

sme ukázali koľko miliárd nás je na Zemi. Len pred niekoľkými 

tisícami  rokov  nás  bolo  len  niekoľko  tisíc.  Ako  sme  mohli 

ovplyvniť  ekosféru,  ionosféru,  stratosféru  Zeme?  Nijak. 

Civilizujeme  sa  čo  znamená  v  našom  ľudskom  ponímaní 

koncentráciu  do  spoločných  sídiel,  čím  vytvárame  veľké 

spoločenstvá  a  vďaka technickému či  fyzikálnemu poznaniu 

ich  urbanizujeme  v  prospech  „nižšieho  vlastného 

energetického výdaja“, ktorý možno niekto nazve lenivosťou. 

To však znamená aj  čím ďalej  väčšie  teritórium do ktorého 
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nepustíme iných príslušníkov živočíšneho a rastlinného sveta 

Zeme  (až  na  nepatrné  výnimky,  pár  druhov  stromov,  tráv,  

rastlín  s  plodmi  a  niekoľko  vybraných  domestikovaných  

zvieracích druhov, najmä však psy a mačky). Takýto stav ale 

znamená,  že  sme  museli  postupom  času  vyčleniť  mnohé 

hospodárske funkcie mimo týchto sídiel  (dôvody sú rôzne –  

teritoriálne,  obranné,  hygienické  apod.).  Z  ekonomického  a 

energetického  pohľadu  to  bol  nutný  postup  spojený  s 

primeranou  efektivitou   pestovania  hospodárskych  plodín  a 

chovu hospodárskych zvierat pre  zaistenie  ich dostatočnej 

objemovej  výkonnosti   (pre  taký  veľký  počet obyvateľov). 

Pestovanie  monokultúr  na  veľkých  plochách  zhoršuje 

reprodukčnú  schopnosť  pôdy,  hromadný  chov  zvierat 

spôsobuje vznik splodín meniacich chemické zloženie vzduchu 

v  atmosfére  (napríklad  metán  z  fekálnych  splodín  chovov  

stúpajúci ako ľahší plyn do vyšších vrstiev atmosféry). 

Vôľa čoraz viac sa vzájomne napodobovať a prijímať 

civilizačné štandardy, vedie ľudí k opakovanému ničeniu lesov 

a  tým  k  nenahraditeľnej  strate  recyklačnej  schopnosti 

obnovovať  priaznivý  pomer  zložiek  atmosféry  (napríklad 

fotosyntéza).  Uvoľňovanie  neprirodzených,  prírode 

nepriateľských  zložiek  priemyselnej  produkcie  do  vzduchu, 

vody  a  pôdy  zrýchľuje  globálne  otepľovanie  vplyvom 
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skleníkového  efektu,  to  má  za  následok  topenie  sa  ľadu  a 

snehu v doposiaľ nevídaných objemoch. Voda ale prirodzene 

mieri  do  prírodných  nádrží  obrovských  objemov,  do  morí  a 

oceánov  čo  má  za  následok  stúpanie  ich  hladín  a  spolu  s 

ochladzovaním  vôd  topiacich  sa  ľadovcov,  mení  termiku 

počasia  závislú  od  rýchlosti  a  smeru  prúdenia  morských 

prúdov  (napríklad  Golfského).  Ľudská  činnosť  i  ekologické 

zmeny  neustále  stenčujú  pozemský  herbár  a  atlas  druhov 

(niektoré rastlinné druhy zanikli skôr ako sme ich stihli objaviť  

a mnoho druhov živočíchov je len cirkusovou ukážkou bývalej  

pestrosti prírody v zoologických záhradách). 

Nech posúdi čitateľ sám či je to v porovnaní s dávnou či 

nedávnou  minulosťou  kvalitatívne  iný  stav.  Ja  som 

presvedčený,  že  áno.  Práve  preto,  že  sme  zrejme  jediným 

reflexie schopným druhom s historickou pamäťou, a teda aj 

schopnosťou  ovplyvniť  svoje  chovanie  voči  prírode  i  iným 

príslušníkom svojho druhu, mali by sme už nie len uvažovať o 

svojej budúcnosti, ale ju i tvoriť. 

Prvým krokom musí  byť  racionálny  prístup  k  riešeniu 

svojej  existenčnej  sebestačnosti  zabezpečujúcej  prirodzenú 

reprodukčnú schopnosť Zeme. Tu nie je na mieste sa opájať 

absolutizáciou  matematických  nástrojov.  Naša  pozemská 

príroda neobsahuje nulu ani záporné veličiny a dokonca ani tie 
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imaginárne  (dnes  bude  asi  bližšie  a  zrozumiteľnejšie  slovo  

virtuálne), preto matematicky povedané musíme všetko riešiť 

výhradne  v  kladnej  časti  a  v  prvom  kvadrante.  Aby  som 

nepresvedčil  len  matematikov,  fyzikov  a  technikov  k  nutnej 

orientácii  na  budúcnosť,  musím konštatovať  nutnosť  riešení 

práve v tomto kvadrante i pre oblasť sociálnych vzťahov, čo sa 

pokúsim vysvetliť v ďalšej kapitolke. 

Sme totiž v úplne inej situácii ako historici, ekonómovia 

a politológovia večne sa sporiaci  o príčiny úpadku a zániku 

ríše  rímskej,  môže  sa  stať,  že  nebude  toho  čo  by  takúto 

slohovú úlohu spísal.  Už nestojíme pred dverami  bez skiel, 

kde aspoň matne vidieť čo sa za nimi deje. Tušené meraním 

popisujeme,  klasifikujeme  a  nami  stvoreným  nástrojom 

modelujeme  (čo  súvisí  s  obmedzenou  dĺžkou  nášho 

biologického  cyklu  a  vytvorením  číselných  sústav  to  

popisujúcich). Áno je to matematika a jej metriky, ktoré nám 

umožňujú tvoriť veľmi pravdepodobné obrazy našej blízkej či 

vzdialenej   budúcnosti.  Táto  schopnosť  mnohým  z  nás 

napovedá,  že  sme  začali  negatívny  odpočet  vlastnej 

budúcnosti,  preto  pokiaľ  chceme  modelovať  svoju 

vzdialenejšiu budúcnosť je nevyhnutnosťou vrátiť sa do prvého 

kvadrantu  a  trošičku  sa  spoliehať  aj  na  pomoc 

nemodelovateľných stavových porúch bytia univerza!
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Kobylky v ľudskom tele

Český herec, dramatik a spisovateľ Jan Werich:
„Zaspával som s pocitom, že celý svet je v prdeli. Keď som sa ráno 
prebudil, tak som ten pocit mal naďalej. Asi neviem spať ….“

Predstavme  si  situáciu 

starú päť či desaťtisíc rokov 

na  planéte  Zemi.  V 

priestore  okolo 

Stredozemného  mora  na 

Blízkom i Ďalekom východe 

boli tisíce malých ľudských 

tlúp a migrovali podobne ako mnoho   príslušníkov živočíšnej 

ríše  z  našej  biologickej  skupiny  (cicavcov).  Sťahovali  sa  za 

prístupom k potrave a keď sa míňali zdroje ich prežitia začali 

vyhľadávať  nové  a  šli  ďalej.  Až  do  konfliktu  susediacich 

kmeňov  a  možno  náhodnej  epizódy  spojenej  s  objavením 

možnosti  človekom  riadeného  pestovania  plodín 

Kobylky v ľudskom tele 341



potravinového reťazca sme sa podobali ostatným príslušníkom 

fauny Zeme. Pred konfliktom sme mohli ujsť a nájsť si novú 

oblasť s hojnosťou potravy dostatočnou na udržanie existencie 

kmeňa.  Flóra  bola  zrejme  bohatšia  ako  dnes  a  veľkosť  či 

pestrosť  živočíšnych  druhov  vhodných  ako  súčasť 

potravinového  reťazca  bola  s  dnešnou  nepredstaviteľne 

bohatá. Samozrejme tým i šanca predátorov na úspešný lov 

bola  neporovnateľná  s  tou  dnešnou.  Treba  pripomenúť,  že 

biodiverzita  bola  ešte  systémovo  neporušená  či  málo 

porušovaná, preto prirodzený  princíp rovnováhy vytvorený 

evolúciou  umožňoval  dlhodobé  uchovanie  pestrosti  a  

evolučne  vytvorenej  prírodnej  štruktúry  Zeme. 

Samozrejme jej limitom, rovnako ako možno viackrát predtým 

boli  udalosti  vesmírneho  charakteru  podriadené  evolúcii 

Univerza,  počínajúc  kvantovým  počiatkom  a  expanziou 

priestoru vyplneného produktmi počiatočnej  expanzie, najprv 

tými  hmotnými  a  možno  končiac  nehmotnými  či  nám 

neznámymi  „čiernymi“  či  temnými  „splodinami“  evolúcie 

vesmíru.

Ale vráťme sa späť k našej matičke Zemi. Náš ľudský 

počiatok  je  veľmi  pravdepodobne  „vsadený“  do  okolia 

pripomínajúceho systém v rovnováhe, ktorý vykazoval lokálne 

nerovnovážne stavy, ale ako celok bol vyvážený (v rovnováhe) 
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a preto jeho sumárne zdroje mohli fungovať „nekonečne dlho“ 

(to znamená čas vymedzený nami neovplyvniteľnými dejmi a  

procesmi v okolitom vesmírnom priestore – limitne v prípade  

absencie  iných  katastrofických  dejov  obmedzený  premenou  

našej  hviezdy  na  červeného  trpaslíka  až  do  deštrukcie  jej  

planetárneho  systému  a  prípadné  vytvorenie  čiernej  diery  

pohlcujúcej ako hmotu tak aj energiu). 

Túto  prirodzenú  rovnováhu  človek  v  zmysle 

charakteristík tzv. dlhého dosahu, zrejme zásadne porušil síce 

evolučne logickou populačnou expanziou druhu, ale v postate 

bez  regulačnej  odozvy  ekosystému  zaručujúcej  zachovanie 

rovnováhy  (túto úlohu aj v našej dobe zohrávajú baktérie či  

vírusy,  ale  naša  úspešnosť  v  ich  potlačovaní  je  čoraz  

významnejšia  a  teda  logicky  aj  populačná  expanzia  

zodpovedala  tejto  synteticky  získanej  schopnosti).  Tak  keď 

človek  „objavil“  schopnosť  reprodukcie  prvkov  svojho 

potravinového  reťazca,  povedané  dnešným  slovníkom 

pôdohospodárstvo  a  chov  hospodárskych  zvierat  tak  sa 

logicky aj usadil.  S tým je spojená aj fixácia tzv. obytných a 

hospodárskych  priestorov,  začali  sa  stavať  stavby  trvalého 

charakteru a samozrejme nadobúdaním zručností  a  znalostí 

sa zdokonaľovali a zväčšovali. To ale znamenalo i veľký výdaj 

energie  vo  forme  práce.  Obydlia  boli  teda  produktom  ich 
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energie a času, ktorý práve z pohľadu obmedzenej relatívnej 

dĺžky dožitia si asi ako jediné tvory na Zemi uvedomujeme a 

nechceme premárniť. Logickým dôsledkom tohto vývoja bola 

obrana týchto čoraz zložitejších a energeticky náročných sídiel 

proti  predátorom  a  najnebezpečnejším  a  schopnosťami 

rovným súperom človeka bol iný človek, väzbami času viazaný 

na svoj kmeň, svoje tzv.  sociálne spoločenstvo postupne sa 

odlišujúc,  dokonca  aj  svojimi  fyziologickými  znakmi  od 

všetkých ostatných. 

V prehistórii ľudstva slabší kmeň či neskôr národ buďto 

ustúpil a migroval, alebo bol ovládnutý či vyvraždený silnejším 

spoločenstvom.  To  v  zásade  zodpovedá  základnému 

evolučnému  princípu  vývoja  druhov,  ale  práve  mentálne 

vlastnosti  človeka  so  schopnosťou  učenia  sa,  uvedomia  si 

obmedzenosti  dispozičného  času  jedinca  pre  tvorbu  svojich 

zhmotnených či emocionálnych túžob nás ženie k čoraz väčšej 

energetickej  spotrebe.  Naše schopnosti  nám totiž  umožňujú 

využívať nie len vlastnú (relatívne malú) biologickú energetickú 

bilanciu,  ale  „vysávať“  akýkoľvek  energetický  potenciál 

okolitého prostredia, ktorý objavíme a ktorý tým pádov viac a 

viac ovládame. 

Najprv sme využívali potenciál energie vlastnej, potom 

porazených príslušníkov nášho druhu (otroci), neskôr potenciál 
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zvierat väčších a mocnejších nás  (kôň, vôl, slon apod.). Toto 

nás  podľa  môjho  názoru  čoraz  viac  približuje  k  hranici 

nevyhnutného  zvratu.  Najprv  možno  populačného  a  neskôr 

existenčného. 

Celú svoju doterajšiu existenciu sa totiž správame ako 

kobylky,  keď  vyžerieme  jeden  lán  presunieme  sa  na  ďalší. 

Samozrejme  takúto  jednoduchú  reprodukciu  sme  už  zvládli 

dávno,  práve  schopnosťou  pestovať  a  chovať.  S  touto 

energetickou kapacitou už sme takmer na konci. Už to nie je 

len biologická energetická bilancia,  ale civilizačná spojená s 

budovaním  sídiel  a  priemyselná  spojená  s  investičnou  i 

neinvestičnou  (neexistenčnou) spotrebou.  Čím  ďalej  viac 

spotrebúvame dispozičnú energiu Zeme bez obnovovania 

jej  regeneračných schopností. Len ako príklad si  uveďme 

fakt,  že  najzložitejším  a  s  najdlhším  procesom  vzniku  je 

spojený  vznik  ťažkých  prvkov,  napríklad  kovov.  Ľudská 

civilizácia  ich  spotrebováva  obrovské  množstvá  v 

transformovanej  materializovanej  podobe  čistých  prvkov  a 

syntetických  zlúčenín  či  zliatin,  ktoré  sa  v  takej  podobe  v 

prírode buď nevyskytujú, alebo len v stopových množstvách. 

To  ale  znamená,  že  nie  sme  schopný  navrátiť  ich  do 

prírodného-evolučného  reprodukčného  procesu  v  pôvodnej 

forme minerálov a hornín tvoriacich hmotu našej planéty. Takto 
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by  sme  mohli  pokračovať  s  energetickými  surovinami  typu 

fosílnych palív ako je uhlie a ropa, ktoré premieľame nie len 

nenávratne,  ale  aj  ekologicky  negatívne  voči  prírodnej 

schopnosti vyrovnať sa v ľudsky prijateľnom čase s produktmi 

takejto premeny. 

Ale  ak  tvoríme  civilizačné  splodiny  mimo  evolučného 

reťazca  Zemi  vlastných  procesov,  znamená  to  aj  zmenu  v 

prirodzenom výbere v biosfére, tak aj  zmeny síce človeku v 

jednej  generácii  možno  nepostrehnuteľné,  ale  potenciálne 

katastrofické.  Z  pohľadu  „nebeského“  systému  (slnečnej  

sústavy) a  nášho  postavenia  len  jednej  z  jeho  súčastí  v 

priestore  viazanom  gravitačným  vplyvom  relatívne  malej 

hviezdy  (slnka),  a  tiež  ako súčasti  galaxie  (mliečnej  dráhy), 

galaktických  zhlukov  či  systému  pavučiny  temnej  hmoty  a 

energie je naša existencia malichernou,  napriek tomu podľa 

môjho názoru výnimočnou.

Možno čitateľ celkom nerozumie, prečo uvádzam akýsi 

komplikovaný reťazec astronomických údajov väčšine ľudí bez 

záujmu  o  tento  vedný  odbor  nezaujímavých  faktov.  Mojim 

skromným  zámerom  v  tejto  veci  bolo  ukázanie  doslova 

genetickej  väzby  medzi  vzájomne  prepojenými  systémami 

nášho  Univerza  a  našej  malosti  v  súvzťažnosti  tohto 

obrovského priestoru súčasťou ktorého sme, či sa nám to páči 
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alebo nie. Ale je to zrejme zrozumiteľnejšie ako zaoberať sa 

pojmami kvantovej fyziky a deprimovať sa ešte extrémnejšou 

predstavou  existencie  energií  bez  nám dobre  zrozumiteľnej 

predstavy  hmatateľnej  hmoty  či  dokonca  antihmoty.  To  je 

jediná  dnes  nám  známa  nevyváženosť  či  nerovnováha 

vygenerovaná  prvotnou  expanziou  nebiť  ktorej  by  zrejme 

nebolo  ani  nás,  nakoľko  „konflikt“  hmoty  a  antihmoty  končí 

anihiláciou  (ukončením hmotnej existencie). To by sme sa už 

dostali do oblasti fyziky ktorá pripúšťa existenciu čistej energie, 

ktorú si bežný absolvent Newtonovskej „stredoškolskej“ fyziky 

ani nevie predstaviť, lebo takáto pozemská predstava pracuje 

s energiou len v súvislosti s premenou hmoty. Zmyslom tohto 

fyzikálneho excesu bolo priblížiť čitateľovi našu „malosť“  

v konfrontácii všetkého čo nás obklopuje.

Z pohľadu mimozemšťana podstatne inteligentnejšieho 

nás a chápajúceho súvzťažnosť dejov v priestore Univerza, by 

bola zrejme  najvýstižnejšou  človečou  charakteristikou  jeho 

pýcha,  pocit  nadradenosti  a  silne  zakorenený  vlastnícky 

syndróm,  ktorý  je  logickým  vyústením  uvedených 

charakteristík.  Sami  sa pasujeme za pánov Zeme,  byť  sme 

ňou  zrodení,  a  teda  logickou  súčasťou  vývoja  spojeného  s 

možno  výnimočnou  situáciou,  ktorá  v  jednej  malej  lokalite 

nášho vesmírneho priestoru nastala. Najtragickejším omylom 
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človečenstva je málo citlivé vnímanie práve tohto faktu, že pri 

inej  termodynamike  pozemských  procesov  by  sme  vôbec 

nevznikli,  že  naša  výnimočnosť  je  nie  v  agresivite  a 

nezávislosti  od  prírody,  ale  práve  naopak  v  schopnosti 

pochopiť že sme súčasťou istého systému, ktorého rozvoj a 

existencia  sú  spojené s  jeho  vnútornou  vyváženosťou  a  že 

vymiznutie  jedného  malého  lokálneho  prvku,  článku  tohto 

systému mu nespôsobí celkovú destabilizáciu. Samozrejme je 

fyzikálne možné zmeniť charakteristické vlastnosti  celku,  ale 

pre predstavu pred „veľkým treskom“ bola energia celého nám 

známeho vesmíru sústredená do bodu (geometricky priestor s  

rozmermi  limitne  sa  blížiacimi  nule) a  práve  kvôli  akýmsi 

pomyselným  vlastnostiam  tohto  bodu  a  nastaveniu  onej 

expanzie veľkého tresku je náš vesmír taký aký je s plejádou 

miliárd hviezd, galaxií, čiernych dier, temnej hmoty či temnej 

energie.  Toto  je  energeticky  nepredstaviteľný  ekvivalent 

zmeny, ktorý transformovaný na pánov Zeme by predstavoval 

schopnosť typu sci-fi  o absolútnom zakrivení priestoru, ktorý 

by nám umožnil v úvodzovkách „len tak málo“ ako pohybovať 

sa v priestore našej mliečnej dráhy, teda aspoň v istej  časti 

našej materskej galaxie  (len kvôli predstave uvádzam príklad  

amerického  raketoplánu  na  štartovacej  rampe,  každý  si  asi  

všimol že najväčšou časťou tohto dopravného systému je jeho  
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mohutná palivová nádrž, ktorej objem náplne stačí len na to  

aby  sme  prekonali  príťažlivosť  Zeme  a  vesmírna  loď  

zaparkovala  na  nízkej  obežnej  dráhe  a  napríklad  u  

medziplanetárnych  letov  našich  družíc  využívame  skoro  

výhradne  dynamických  síl  generovaných  príťažlivosťou  

hmotných telies/planét). 

Nie  sme  pánmi  situácie,  nie  sme  pánmi  Zeme,  a 

teda ani jej vlastníkmi. Sme horší ako kobylky, lebo dávame 

čoraz menší priestor Zemi na jej regeneráciu a tým jej návratu 

z  nerovnovážneho  stavu  do  toho  biologicky  rovnovážneho. 

Odnímame  právo  Zemi  na  regeneráciu,  lebo  ako  vlastníci 

máme pocit  že týmto právom môžeme určovať chod svojho 

vlastného systému, ktorý sme ale paradoxne nevytvorili, len si 

ho privlastnili, a preto nie sme ani znalý jeho všetkých potrieb 

a ani  schopný v časovom horizonte ľudského prospechu sa 

vzdať svojej chamtivosti vlastníka, teda osobného prospechu. 

Najkrutejším počinom ľudstva  je  uzákonenie  legitimity 

tvorby  zisku,  bez  regulácie  veľkosti  opodstatnenej  jeho 

objektívne nutnou reprodukčnou schopnosťou (dovolím si taký 

malý  príklad  tejto neekvivalentnosti,  pri  ťažbe  diamantov,  

premiestnite milióny ton zeminy či  horniny len preto aby ste  

urobili radosť stovkám či tisícom ľudských jedincov „sklíčkami“  

ktorých  najčastejšie  použitie  je  pri  seba-prezentácii  
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samoľúbych  žien  bez  akéhokoľvek  praktického  prínosu  /  

priemyselné diamanty už vieme synteticky vyrábať zhruba 50  

rokov). 

V  tejto  súvislosti  uvediem francúzsky  citát  skoro  300 

rokov  starý:  „Minulosť  je  pre  ekonómov  objektom 

bezmedzného  pohŕdania  a  národom už  storočia  vládnu  zlé 

zásady a všetko sa zdá byť vykonané ledabolo“. Celá história 

ľudstva  jednoznačne  ukazuje,  že  jedinou  existujúcou 

ekonómiou je tá politická. Všetky doteraz známe ekonomické 

hypotézy  boli  politicky  motivované,  politikmi  zavádzané  a 

regulované.  Udeľovať  teda  Nobelovú  cenu  za  ekonómiu  je 

rovnakou pochabosťou ako udeľovať ju „kráľovnám krásy“.

Vlastnícky  princíp  a  legitimita  tvorby  akéhokoľvek  

bezohľadného  zisku  sú  podľa  môjho  názoru  

najextrémnejšími  prejavmi  neochoty  či  neschopnosti  

udržať aspoň približnú rovnováhu systému človek – fauna  

– flóra tak aby boli zachované v dnešnej podobe, prípadne  

aby  mohla  evolučne  rásť  biodiverzita  (pestrosť)  nášho  

„pozemského priestoru“. 
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Politika rovnováhy

Kchung Fu-c´- Konfúcius, čínsky filozof a učiteľ pred viac ako 2500  
rokmi zanechal tento odkaz:
„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom“. 

Na  začiatok  si  dovolím 

opäť  „zabŕdnuť“  do 

relatívne dávnej minulosti a 

odcitujem  Dia  Cassia: 

„Kedysi  sa  všetko 

oznamovalo senátu a ľudu, 

aj  keď sa  to  stalo  ďaleko. 

Všetci o všetkom vedeli a mnohí to aj zaznamenali, a preto sa 

v  dielach  iných  spisovateľov,  ktorí  písali  o  tých  istých 

udalostiach, i  vo verejných záznamoch dala nájsť pravda, aj 

keď ju často skresľoval strach alebo radosť, priateľstvo alebo 

nepriateľstvo. Po Augustovi sa však veľa vecí začalo zatajovať 

a zakrývať, a hoci sa mnohé dostane náhodou na verejnosť, 
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nemôžeme tomu veriť, pretože si to nemôžeme overiť. Vládne 

totiž  podozrenie,  že  všetko  sa  hovorí  a  robí  s  ohľadom na 

želanie ľudí, ktorí sú pri moci. Preto sa veľa hovorí o tom, čo 

sa bez najmenších pochybností stalo, a keď sa niečo stane, 

takmer vždy o tom vznikne úplne odlišná verzia. Navyše už 

samotná veľkosť ríše  (štátu) a množstvo udalostí, ktoré sa v 

nej odohrávajú, neumožňujú ich presne zachytiť. Napríklad v 

Ríme a v podmanených oblastiach sa toho deje veľa, no ako si 

všimli naši nepriatelia, stále, každý deň, sa deje čosi, o čom 

nemôže vedieť nik okrem tých, čo boli pri tom, a väčšina ľudí 

sa o tom nikdy nedozvie.“ 

Nerónov  priateľ  Petronius,  dobre  poznajúci  život  v 

cisárskom  paláci  svojho  času  charakterizoval  šírenie  ničím 

nepodložených  správ  z  centra  vládnutia  nasledovne:  „Ľudia 

skôr dokážu plamene udržať v ústach než zachovať tajomstvo 

zaváňajúce  škandálom.  Hockto,  kto  postáva  pri  múre 

kráľovskej siene, začuje a vynesie von aj to, čo sa tam potichu 

šepce  a  nestačí,  že  to  roztrúbi  do  celého  sveta  –  ešte  to 

vylepší a sám k tomu niečo pridá.“

Teda  nič  nové  pod  slnkom,  dnes  keď  sme  obklopený 

celou plejádou obrazových i posluchových či dátových médií, 

ktoré na rozdiel od minulosti majú komerčný charakter, teda v 

duchu „liberálnej“  doby robia všetko pre to aby tvorili  zisk a 
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rozširovali  svoje  pole  pôsobnosti  a  tým opäť  zvyšovali  svoj 

zisk.  Politici,  umelci,  podnikavci  či  špekulanti  raz  na  médiá 

nadávajú, inokedy urobia všetko aby skrze ne šírili správy tzv. 

zaručeného charakteru. 

Celý  mediálny  kolotoč  totiž  slúži  ako  nástroj  pre 

manipuláciu  „ľudu“,  lebo  verejná  mienka  je  výborným 

spojencom v boji o moc a peniaze. To všetko je možné preto, 

že kedysi v našej časti sveta a jeho antickej minulosti, sa jeho 

mocní rozhodli pred ľudom a senátom zamlčovať mnohé svoje 

zámery  a  ciele.  Médiá  sa  stali  nosičmi  zaručených,  menej 

zaručených  či  nezaručených  správ  a  tým  sa  ich  charakter 

prispôsobil  všeobecnému  zámeru  tzv.  liberálnej  spoločnosti, 

teda propagande vytváranej  za účelom tvorby zisku. Ten sa 

však  generuje  ako  pyramída,  kde  prvé  kamene  na  úrovni 

základne nesú najväčšiu záťaž a čím vyššie pyramída stúpa 

tým jej stavebné kamene prenášajú nižšiu záťaž a vrchol už 

nesie len sám seba, preto môže byť aj zlatý! 

Znamená  to  jediné,  ľud  –  občania  sú  základňou 

každého usporiadaného sociálneho systému (takého ktorý má 

známe pravidlá svojho usporiadania), napríklad v štáte a naň 

sa  prenáša  tiaž  (váha)  onoho  systému.  Tak  je  zdrojom 

bohatstva  občan  –  človek  –  príslušník  komunity  tvoriacej 

hierarchiu posilňujúcu jej  miesto v susedstve iných komunít. 
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Tomu zodpovedajú účelové služby zaisťované istou skupinou 

občanov s cieľom zaistiť fungovanie spoločenského systému 

napríklad obce, mesta, štátu. Z ekonomického pohľadu, dane 

a  odvody  majú  slúžiť  nie  pre  generovanie  neprimeraného 

bohatstva jedných na úkor iných, čo je dnešné vnímanie zisku 

ale  pre  efektívne  poskytovanie  služieb  občanom  tvoriacim 

úplnú základňu občianskej spoločnosti.

Predstavte  si,  že  evolučne  vytvorená  rovnováha  – 

napríklad jazera s relatívne bujnou vegetáciou i tvorstvom tam 

žijúcim ako na brehu tak  i  v  „sladkej“  vode bude narušená 

nejakým bláznom, ktorý do jazera „vsype“ syntetické hnojivá, a 

to  len  preto,  aby  nezrazil  ich  cenu  na  svetových  trhoch, 

nakoľko bol  prírodne dobrý rok a nemuselo sa toľko hnojiť. 

Veľmi  rýchlo,  skoro  okamžite  sa  zmení  chemické  zloženie 

vody a vyhynú nie len všetky živé tvory, ale s istým spozdením 

spôsobeným  inou  reakciou  na  zmeny  štruktúry  biologickej 

stavby rastlín, vyschnú či zhnijú aj všetky porasty. Jazero zo 

svojho  povrchu odparuje,  ale  mimo molekúl  vody,  kyslíka  a 

vodíka sa takto do vzduchu dostanú aj iné molekuly a atómy 

prvkov, ktoré porušia biologicky priaznivú rovnováhu vzduchu. 

Začne chradnúť širšie okolie a časom možno aj ľudia žijúci i 

desiatky  kilometrov  od  jazera.  Následky  absolútnej  hlúposti 

zištného  po  zisku  prahnúceho  človeka  sú  katastrofálne,  ich 
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príčinou je anomálna zmena prirodzenej (prírodnej) rovnováhy. 

Niečo  podobné  sa  stáva  v  ľudských  dejinách  veľmi 

často.  Niekto  má  pocit,  že  jeho  sused  nežije  podľa  jeho 

štandardu a tým „ruší jeho kruhy“, nahlodáva morálku členov 

jeho  rodiny  a  možno  dáva  „zlý“  príklad,  ktorý  vychyľuje  z 

nariadeného  azimutu  jeho  predstáv  a  chcenej  hegemónie. 

Takto  to  funguje  aj  v  inej  rodine,  nazývanej  štát  a  niektorí 

vládcovia  moci  majú  od  nepamäti  pocit,  že  sú  „pomazaní“ 

prozreteľnosťou, a preto majú aj  absolútne právo, zbaviť  sa 

nasilu  svojich  susedov,  či  zbaviť  ich  aspoň  možnosti 

rozhodovať o svojom osude. To je ono narušenie rovnováhy, 

nasypanie chemikálií do vcelku pokojného a žijúceho jazera. 

To všetko je fakticky militantné narušenie krehkej rovnováhy, 

ktorá  by  nechaná na  evolučnú  zmenu  mohla  vygenerovať 

harmonickejšiu spoločnosť. 

Spomeňme  na  detstvo,  určite  si  pamätáme  aspoň 

niekoľko prípadov, kedy nám rodičia v dobrej vôli radili, ale až 

za niekoľko rokov a niekedy aj desaťročí sme prišli na to ako 

dobre  nám  radili.  Naše  zmúdrenie  bolo  evolučné,  často 

spojené  s  trápením,  bolesťou,  smútkom,  ale  prinášajúce 

skúsenosť postupne pretavenú do životnej harmónie. Viem nie 

je to tak vždy, ale evolučné „zmúdrenie“ je aj medzigeneračné. 

Rovnováha  možno  nie  je  vždy  ten  najziskovejší, 
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najrýchlejší  a  najmenej  bolestný  a  všeobecný (pre 

všetkých  prijateľný) princíp,  ale práve  politika  je  nástroj 

realizácie  potrebných  zmien  aj  keď  nie  sú  práve  revolučne 

rýchle.

Doslova  aj  v  týchto dňoch  zažívame  pokusy  o 

znerovnovážnenie  či  naopak  o  vytvorenie  novej  rovnováhy 

podloženej  kratšou  či  dlhšou  nerovnováhou  nastolenou  z 

pozície sily. 

Svet  v  minulom  storočí  vychýlený  zo  svojej  dočasnej 

rovnováhy dvomi globálnymi vojenskými šialenstvami, privítal 

pomyselný návrat k rovnováhe s neskrývanou radosťou. Niet 

totiž  väčšej  úľavy  nad  tú  existenčnú.  Ale  nový  stav  nebol 

identický starému, nový systém nadobudol množstvo lokálnych 

zmien. Po prvej svetovej vznikli nové štáty v Európe, po druhej 

nové štáty  v  Afrike  a  Ázii.  Ich  hranice  však kreslili  víťazi  a 

žiaden  víťaz  v  eufórii  svojich  činov  nepripustí  obmedzenia 

vplyvu,  ktoré by mu neumožňovali  aj  „víťazné“ hospodárske 

ťaženie. Nová realita však bola stabilná len do tej miery, pokiaľ 

bývalí  víťazi  nezoslabli  vplyvom rastu prosperity ďalších.  Po 

takomto  delení,  zostali  mnohí  viac  chudší  ako  boli,  menej 

slobodní ako kedy v histórii ich starší si pamätali. Začalo to v 

Palestíne,  Indii,  Kórei,  Vietname  a  neskončilo  tam  ani  len 

náhodou. Niekde to bolo s podporou víťazov inde proti ich vôli. 
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Bipolárny  svet  druhej  polovice  20.  storočia  bol  systémovo 

vyvážený,  ale  energeticky  nesmierne  náročný  a  atómové 

iskrenie na rozhraní dvoch pólov zakrývalo malé ohne v ich 

vnútri. 

Rok  1990  znamenal  nový  otras  rovnováhy,  všetci  boli 

radi, že to neskončilo atómovou katastrofou. Ale opäť povstal 

nový  víťaz,  čo  nárokoval  si  zas  právo  na  rozdelenie  koristi 

nezvyčajne dosiahnutej bez vojnových pokrikov a posvätených 

chimérou  slobody  a  voľnosti  (dodnes sa  prostitútkam vraví,  

ženy voľných mravov). Kde hodilo sa spojoval a kde nie zas do 

osieho hniezda pichal. Tak vznikli ďalšie nové štáty a „povstali 

noví bojovníci“, ktorí sa hneď zoradili aby „nové“ spoločnosti aj 

riadili  –  ďalší  politici.  V  Európe  vznikli,  kde  v  kľude 

(Československo), kde po krutom boji nové štáty (Juhoslávia). 

Koniec  20.  storočia  veľmi  pripomínal  idylickú  dobu  pred 

vypuknutím prvej veľkej vojny. A opäť čas odmeral len niečo 

viac  ako  desať  rokov  a  deľba  začína  sa  znovu.  Ukrajina 

vzniklá z chaosu rozdelenia ruskej ríše za aktívnej spolupráce 

„vetrov“ zo západu. Začala mať pocit vyvolenia na ovládnutie 

každého svojho kraja hoc len desaťročia delili  ju od známej 

veci, že Rusi sú tam z rozhodnutia iných nevítanou menšinou. 

Španieli  sú  už  dlho  v  materiálnom  svrabe  a  objavil  sa 

staronový vírus zanedbaný radosťou po uvoľnení oprát smrťou 
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Francovou. Katalánci hlásia sa už nie len v skryte, že chcú si 

vládnuť sami v zemi čo v stredoveku bola jednou z tých čo 

spolčila sa pod španielskou korunou za účelom obrany pred 

hrozbou Arabov. Kurdi už vládli  si  aj  sami,  ale veľmocenské 

vplyvy rozprášili tento národ pastierov do iných košiarov. Tí čo 

mysleli si, že nová vláda Sveta je už len ich zásluhou, pustili 

sa schovávajúc za heslá demokratov do boja s inou kultúrou. 

Ešte viac vychýlili  strelky svetových politických kompasov. S 

Bezpečnostnou  radou  či  bez  jej  odobrenia,  chceli  zmeniť 

politickú mapu časti sveta čo leží na sude s „petrolejom sveta“. 

Irak, Sýria a Lýbia sa stali  vojnovou zónou čo uvoľnilo ruky 

Kurdom umlčaných predtým krutou nadvládou. 

Vo  viacerých  častiach  tejto  knižky  sa  píše  o  rôznosti 

biodiverzity Sveta, takto evolučne vytvorenej pestrosti je preto 

dobre,  že  panuje  v  nej  prírodná,  a  teda  aj  prirodzená 

rovnováha. A prečo by po tisícročiach rôznosti vývoja ľudských 

kmeňov na tak odlišných miestach Zeme mala platiť človekom 

nastolená  uniformita,  jedného  politického  systému,  jedného 

názoru,  jednej  viery  a  jediného  predobrazu  človeka.  Práve 

takáto uniformita  je  zrejme najvyššou mierou disharmónie a 

teda  nerovnováhy  systému  Zeme,  pripravenej  od  počiatku 

bytia  na  pestrosť  druhov  v  mikrosvete  entít  s  Glóbom 

uzavretou  hranicou.  Hoc  myslíme  si,  že  obklopuje  nás 
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univerzalita  atmosféry  vzduch,  zabúdame  že  ani  to  nie  je 

pravda. Existuje totiž mikroklíma, ktorá generuje pestrosť tak, 

že  fauna,  flóra  na  rôznych miestach  Zeme často  líši  sa  až 

priepastne.

Aj  v  tejto  veci  máme  tisíce  príkladov,  ako  človek  z 

nerozumu chcel preniesť si svoj starý domov do iných končín 

sveta.  Dokonca  to  často  nazval  civilizačnou  a  kultúrnou 

evanjelizáciou.  Zostalo  však  už  len  prácou  etnológov  a 

archeológov  objavovať  skrytú  pravdu,  čo  odkrývajú  miesta 

zeme  posiate  tisícami  ľudských  pozostatkov,  ktoré  tam 

zanechali  výpravy pokropené svätou vodou v mene boha a 

vyvolených národov!
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Teraformácia humanity Zeme, 
nová REVOLÚCIA

V zrelom veku  Lucius Annaeus Seneca, rímsky filozof,  spisovateľ a  
politik zanechal vo svojom literárnom posolstve tento odkaz:
„Život  rýchlo  ustane v  tupej  nečinnosti,  ak sa  vzdáme pri  prvej 
prekážke.“ 

Ako  z  tejto  planéty  mať 

miesto pre ľudí ktorí myslia 

na  svoju  budúcnosť,  ale 

vedia  že  ona  je  možná  v 

dostatočne  dlhodobom 

horizonte len v harmónii so 

všetkým  tým  čo  nám  dalo 

nádej  existencie a intelektuálneho ovládnutia  prípravy svojej 

budúcnosti  nezávisle  na  prirodzenej  evolúcii  biosféry  Zeme. 

Základným  predpokladom  vyváženého  rozvoja  a  súbežnej 

existencie  všetkých  evolučne  vzniknutých  druhov  dnešnej 
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fauny  a  flóry  je  ich  rovnováha  existenčnej/spotrebnej  či 

energetickej  bilancie  a  dispozičných  „palivových“  zdrojov 

(predovšetkým materiál pochádzajúci z povrchu a útrob Zeme  

či  okolitých planét a bezpečné energie generované okolitým  

prostredím Univerza/vesmíru). 

Ako poľudštiť planétu, široko ďaleko jedinú farebnú, živú 

a inteligentnú, teda takú s obrovskou (aj keď historicky veľmi  

nízkou) diverzitou – morfologickou,  biologickou, botanickou i 

inteligenčnou.  Ako poľudštiť,  ale neznamená ako zaplniť, 

ako  ovládnuť  a  ako  povýšiť. V  mojom  ponímaní  je 

poľudštením  zavedenie  rozumu  do  globálneho  fungovania 

spoločenstva  ľudí  tak,  aby  sme  pre  nás,  ale  i  ako  príklad 

možným iným civilizáciám,  ukázali  schopnosť  koexistovať  s 

celým evolučným výtvorom „zmajstrovaným“ na tejto planéte 

(zámerne  nepíšem  našej  planéty) počas  miliónov  našich 

pozemských  rokov.  Sme  jedinými  na  tomto  ešte  stále 

nádhernom svete, schopnými vedomej autoregulácie tak, aby 

sme sa dostali do rovnováhy s možnosťami Zeme. Z pohľadu 

Univerza totiž žijeme strašne krátko, aby sme mohli pomýšľať 

na  kolonizáciu  iných  aspoň  sčasti  nám  existenčne 

naklonených  svetov  čo  i  len  v  galaxii  ktorej  sme súčasťou. 

Uvedomujem  si,  že  toto  zmýšľanie  si  vyžaduje  úplne  inú 

šablónu  myslenia,  akú  sme ako  ľudstvo  praktizovali  v  celej 
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doterajšej histórii. 

Už  neobjavíme  nový  kontinent,  kde  by  sme 

vysťahovávali  trestancov,  ani  taký  kde  by  naplnili  svoje 

majetnícke chúťky všetci, ktorí už nemali vo svojej pôvodnej 

domovine šancu. Už skoro nenájdeme miesta, kde by pozorný 

poslucháč začul kolibričie krídla a kde jašterička neprebehne 

strniskom  tak  aby  ju  kosci  počuli.  S  pohľadu  nášho 

vesmírneho  okolia  sme  nesmierne  hlučnou,  nepokojnou  a 

malou  kvapkou  v  mori  ticha,  rozvláčnosti  a  rozvážnosti 

predurčených zmien, ktoré sme ešte neobjavili  a sú vskutku 

platné i mimo nášho vedomia a chcenia (dnes ich nazývame 

fyzikálnymi  zákonmi  Univerza).  Teda  poľudštiť  v  tomto 

kontexte znamená prispôsobiť možnostiam tak aby sme  

ich  nebrali  iným  a  naopak  vďaka  svojim  mentálnym  

schopnostiam využívať fyziku (zákony a pravidlá nám dané  

tým kde sme a kedy sme) tak aby slúžila všetkým a nie len  

niektorým.
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Nová Zmluva – Utópia?

Lucius Annaeus Seneca, rímsky stoický filozof, spisovateľ a politik v  
jednom zo svojich prejavov poznamenal:
„Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, keď žiješ 
podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“

Konvencia,  čiže  zmluva  je 

jedným  z  najprenikavejších 

prvkov  ľudského  génia 

(zmluva  so  susedom,  zmluva 

s  bohom,  zmluva  s 

nepriateľom,  zmluva  s 

diablom,  zmluva  so  štátom 

apod.).  K  sformulovaniu 

akejkoľvek  i  zlej  zmluvy  je 

potreba istých znalostí, neodvratne spojených s inteligenciou a 

skúsenosťou.  Je  výsledkom  komparácie  (skombinovania) a 

nevyhnutnej  komprimácie  poznatkov  (slúži  k  takému 
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zostručneniu  dohody,  ktorá  umožní  jej  zrozumiteľnosť  a  

úspešné plnenie) spojenej s dobrou vôľou zmluvných strán. 

Väčšina  významných  a  známych  dohôd  histórie 

odvodzovala  svoj  obsah  od  podmienok  moci  a  vlády  nad 

inými.  A  ako  tvrdí  Henry  Kissinger,  že  dohody  sú  len 

predmetným  návodom  na  ich  porušovanie,  lebo  väčšina 

politických  dohôd,  teda  tých  týkajúcich  sa  moci  a  vlády  sa 

neplnila, čo potom vlastne znamená, ze zmluva je návod na 

neplnenie jej podmienok. 

Predpokladajme  náš  dostatočný  znalostný  potenciál 

získaný evolúciou poznania, potom by sme mali smerovať k 

konvergujúcej  spoločnosti,  ktorá  sa  musí  pýšiť  zásadnou 

konvergenčnou  vlastnosťou,  teda  schopnosťou  konjunkcie 

všeobecného  „dobra“  (ktoré  spočíva  v  zachovaní  

spravodlivosti  zaručenej  rovnovážnym princípom humanity a  

existenčnej  dôstojnosti  ako základným prírodným princípom) 

založenej  na  splniteľných  a  zrozumiteľných  dohodách  bez 

všeobecnej segregácie a vylúčenia.

Viem,  je  možné  opakovane  namietať,  že  k  tomu  mali 

smerovať  všetky  človekom  vytvorené  utópie  (náboženské  i 

spoločenské).  Asi  do  polovice  18.  storočia  však  neboli  ani 

intelektuálne  ani  spoločenské  ani  gnozeologické  podmienky, 

ktoré  by  podporili  vznik  takejto  utópie.  Väčšina  utopických 
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hnutí  či  náboženských  alebo  svetských  vychádzala  z 

extenzívneho  princípu.  To  znamená,  podobne  ako  v 

hospodárení, že našli svoje políčko viery a existencie a keď ich 

niekto  začal  vytláčať  z  neho,  našli  si  svoju Utópiu  na inom 

mieste Zeme. Ale čo keď už takáto možnosť skončila a ani 

násilím  neprinútite  pôdu  a  ženy  rodiť,  takýto  systém  sa 

dostane na existenčnú hranicu do vyčerpania svojich zásob, 

alebo  hľadania  inej,  povedzme intenzívnej  alternatívy  svojej 

existencie. 

Bojovať  medzi  sebou  nemá  zmysel,  lebo  môžeme 

stratiť  všetci,  okrádať  už  nebude  čo,  lebo  dochádza  k 

nenahraditeľnému vyčerpaniu zdrojov a zahynúť sa nám ešte 

nechce.  Preto  v  takejto  chvíli  je  čas  na  dohodu,  ktorej 

kontrolné  mechanizmy  budú  vyplývať  z  podstaty  vlastností 

stavu prírody a sociálnych spoločenstiev ľudí. Toto je krízový 

stav a naša schopnosť jeho včasnej  predpovede nás môže 

viesť  k  spoločenskej  dohode  o  vytvorení  spoločenského 

systému v prospech udržateľnej existencie človeka i prírody.

Keby som teraz napísal, že predajme moc „filozofom“ a 

nech múdry riadia tento svet tak by som urobil tú istú chybu 

ako  v  európskom  staroveku,  keby  som  sa  nechal  viesť 

Konfuciánstvom urobil  by som rovnakú chybu ako starovekí 

Číňania  a  keby  som chcel  aby  väčšina  z  nás  „vyvanula“  v 
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Nirváne ako Budha Gautama, tak by som sa asi nedočkal. Na 

prvý  pohľad  neriešiteľná  situácia,  skeptik  by  konštatoval  že 

všetko tu už bolo. Optimista by tiež pochyboval, že rokovania o 

akejkoľvek všeobecne prijateľnej dohode budú trvať tak dlho, 

že sa ich konca nedožije. Super optimista siahne po zbrani a 

pokúsi sa „vykynožiť“ každú inakosť vo viere v prozreteľnosť a 

svojho boha. Nie, že by to tu už nebolo, dokonca je to večne 

opakujúca  sa  pesnička  ľudskej  histórie  a  výsledok?  Skoro 

neriešiteľná  situácia!  Šachisti  ale  hovoria,  že  každá situácia 

má svoje riešenie. 

Ako z tohto kruhu von? Položme si otázku, akých ľudí je 

na Svete najviac a možno aj najšťastnejších? Sú to miliardári, 

milionári,  špekulanti,  generáli,  politici? Som presvedčený, že 

najužitočnejšou  a  najšťastnejšou  skupinou  ľudí  dnes  i  v 

minulosti sú obrazne povedané susedia žijúci bez závisti, bez 

ochoty ísť do veľkých rizík a schopných podľa potreby aj tvrdo 

pracovať. Takýto ľudia sú schopný kompromisov, lebo netúžia 

po susedovom kúsku zeme, nevadí im menej podlaží ako u 

okolitých domov, lebo by aj tak civeli prázdnotou a nezávidia 

Tahiťanom, lebo vedia že všade chleba je o dvoch kôrkach a 

na prvý pohľad odhadnú, že ten čo na hlave s korunou chodí 

ale  bez  gatí  nie  je  šťastný  kráľ.  Ja  tomu  hovorím  zdravý 

sedliacky rozum. 
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Je  múdrejší  ten  čo  mnoho  vlastní?  Možno  je  naopak 

hlúpy,  lebo  risk  je  jeho  spôsobom.  Na tom je  ale  založená 

ruleta a tá je herným automatom. Dá sa vyhrať nad strojom, 

vyrobeným  za  jediným  účelom?  Každý  súdny  si  dá  svoju 

odpoveď. Aj tu ako už neraz v minulosti, odpoveď je naporúdzi 

– kto nepracuje nech aj neje, ako hlási jedno naše ozaj staré 

porekadlo.

Poézie bolo dosť, viem každý ju nemusí. Teda aké máme 

možnosti?  Presvedčme  ako  to  tvrdil  vo  svojej  volebnej 

kampani Richard Nixon, teda presvedčme mlčiacu väčšinu, že 

ona  je  hybnou  pákou  udržateľného  života  i  udržateľného 

životného  prostredia.  Presvedčme  sa,  že  hlavné  životné 

hodnoty nevytvárajú investori a zoberme im zákonnou cestou 

možnosť  špekulatívnym spôsobom vytvárať  obrovské  statky 

vyplývajúce  z  právnej  ochrany  vytvárania  zisku.  Ukončime 

zdanlivo  nekonečnú  špirálu  ničím  nekrytých  transakcií  a 

vytvárania pridanej hodnoty na dlhu a chudobe. Že sa tým zrúti 

tento už dlho na vode postavený spoločenský poriadok? Áno 

je to tak. Je lepšia zmluva s diablom, či zmierenie väčšiny s 

prírodou, ktorej súčasťou sú i ľudia? Môžu sa dohodnúť mocní 

tohto  sveta  ak  nebudú  chcieť  nad  ním  tú  svoju  a  jedinú 

správnu  vládu?  Viem  nikdy  sa  to  nepodarilo  a  možno  ani 

nepodarí keď sa budeme deliť a deliť a deliť. Delenie je len istý 
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postup  ako  zmenšovať.  Nie  je  už  dosť  malý  ten  priestor  v 

ktorom  ešte  môžeme  existovať?  Evolúcia  je  založená  na 

matematickej operácii súčtu, teda na tom čo nazývame plus. 

To  je  aj  základ  celej  matematiky,  fyziky,  filozofie,  teda 

poznania. Nie je už na čase na prahu existenčnej „priepasti“ sa 

konečne vrátiť na zdĺhavú cestu spolupráce s prírodou a inými 

ľuďmi? 

Spolupráca  znamená  dohodu.  Dohodu  s  prírodou 

poznáme za nejaký čas, keď sa biodiverzita vráti na pôvodné 

úrovne či dokonca umožní vznik nových druhov. Účinok medzi 

ľudskej  dohody poznáme,  keď už  nebude stúpať  populačný 

rast,  keď  už  nebude  chcieť  vládnuť  jediný  národ  a  jediný 

človek. Keď budeme schopní a ochotní spolu hľadať riešenia a 

nie konkurenčnú výhodu. Zastaví sa svet? 

V tejto súvislosti sa mi chce odcitovať údajne slová boha 

o človeku uvedené v knihe Genesis 3/19: „V pote svojej tváre 

budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol 

vzatý,  lebo prach si a na prach sa obrátiš“.  Pretože mojím 

chlebom  bola  fyzika  tuhých  látok,  konkrétne  kovov  tak  ma 

napadá  jediné.  Ľudia  sme  organizovanou  hmotou,  ktorá  je 

postavená na interakcii  elementárnych zložiek a keď si  pod 

nimi predstavím molekuly, atómy, protóny, elektróny, kvarky či 

bozóny  tak  mi  to  s  tým  logicky  primitívnym  prirovnaním  s 
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prachom  veľmi  dobre  korešponduje.  Takto  organizovaná 

hmota má ale niečo, čo aj  mne umožňuje písať tieto riadky, 

teda  vedomie,  dokonca  historické  vedomie.  Práve  toto 

vedomie  by  nám  malo  dať  silu  zachovať  si  túto  formu  čo 

najdlhšie,  lebo  v  tom  je  zrejme  naša  výnimočnosť.  Vesmír 

obsahuje nespočítateľné množstvo častíc, antičastíc a energie. 

Keď  sa  rozplynieme  do  podoby  „hviezdneho  prachu“  tak 

zanikne  niečo  nádherné,  nie  z  materiálneho  pohľadu,  lebo 

takých entít vesmír či vesmíry obsahujú miliardy miliárd. 

Post scriptumcxxxv 

Výnimočné je zrejme to dátové pole, ktoré nazývame 

vedomím  čo  neustále  pretvárame  a  zveľaďujeme. 

Bola  by  nesmierna  škoda  aby  toto  pole  postupne 

mizlo či bolo pohltené iným poľom len preto, že sme 

boli  namyslení  na  svoju  „veľkosť“  v  malom zhluku 

hmoty.

373



Obsah

Učenia bez poučení........................................................................19

Akademizácia bez akademických schopností.............................25

Korupcia ako nástroj politiky.......................................................37

Terorizmus ako nástroj politiky...................................................83

Slová bez obsahu neustále vôkol nás...........................................97

Pseudo demokracia a pseudo sloboda.......................................115

Moc vyplavuje pokrytectvo v nás...............................................131

Politika je ako organizovaný zločin...........................................161

Od autokracie k demokracii a spä ?ť ..........................................173

Okamihy revolúcie.......................................................................177
Revolúcie priemyselnej éry a ich „novoaristokratický“ 
revolucionári........................................................................................195
Prvá ruská revolúcia 20. storočia (1905 – 1907).............................196
Prvá svetová vojna, ruský a proti ruský komplex.........................210
Druhá ruská revolúcia, socialistická...............................................223
Nemecká revolúcia 1917 – 1918.........................................................249
Viera a neviera, revolúcia a kontrarevolúcia................................277
Kontrarevolúcia revolucionárov, Československo v auguste 
1968.......................................................................................................283
Kubánska revolúcia racionality Fidela a mesiášstva Che...........295

Koniec alšej éryď ..........................................................................317

Kobylky v udskom teleľ ...............................................................341

Politika rovnováhy.......................................................................353

Teraformácia humanity Zeme, nová REVOLÚCIA....................363

Nová Zmluva – Utópia?................................................................367
Použitá literatúra:...............................................................................387

374 Filozofia politiky – politika bez filozofie, evolúcia pokrytectva a pretvárky



375



i Bolo to obdobie ke  sa na štyroch rôznych miestach sveta zrodili ď
ve ké svetové tradície, taoizmus v Číne, hinduizmus a ľ buddhizmus v 
Indii, monoteizmus v Izraeli a filozofický racionalizmus v Grécku. 
Bola to doba Buddhu, Sokrata, Konfúcia, Jeremjáša a staroindických 
mystikov.

ii Jedná sa o Francúzsku buržoáznu revolúciu.
iii Neoklasicistický liberalizmus, napríklad vo Švajčiarsku sa používa 

definícia: „je to ekonomická, politická a sociálna sloboda pre 
všetkých“. Ale aj tak je to len inovatívna akademická definícia bez 
reálneho praktického obsahu. Stačí sa prejs  po mnohých ť
Švajčiarskych mestách a zistíte, že to tak celkom neplatí pre Indov, 
Vietnamcov, Afričanov apod. Ani na dedine to nie je pravda, často 
som videl školopovinné deti s dobytkom na paši v čase ke  mali by  ď ť
v škole a odprevadili ich tam rodičia.

iv Paul Bode Johnson (1928 -), britský novinár a historik, Oxfordský 
absolvent Stonyhurst a Magdalen College.

v J. H. Newman (1801 - 1890), angelikánsky a neskôr katolícky kňaz, 
historik a filozof (v roku 1879 menovaný pápežom Levom XIII. za 
kardinála titulu San Giorgie in Valebro).

vi Thomas Hobbes (1588 – 1679), anglický filozof zaoberajúci sa 
politickou filozofiou, jeho najznámejším dielom je Leviathan z roku 
1651 a považuje sa za jedného zo zakladate ov liberalizmu.ľ

vii Panna Orleánska (La Pucelle d&#39;Orléans), alebo tiež Johanka z 
Arku (1412 – 1431), dnešná spolupatrónka Francúzska, hrdinka tzv. 
storočnej anglicko-francúzskej vojny.

viii Thomas Malthaus (1766 - 1834), angelikánsky pastor, prvý anglický 
profesor dejín a politickej ekonómie. 

ix Mithridates VI. Pontský (132 p.n.l. - 63 p.n.l.), nazývaný tiež Eupatór 
Dionýsos, krá  Pontu ležiaceho na južnom pobreží Čierneho mora ľ (v 
dnešnom severovýchodnom Turecku), v tej dobe najvplyvnejšia ríša 
Malej Ázie.

x Lucius Cornélius Sulla (asi 138 p.n.l. - 79 p.n.l.), ví az prvej občianskejť  
vojny rímskej histórie a následne diktátor, autor ústavnej reformy 
posilujúcej republiku. Po roku 82 p.n.l si k menu pridal ešte Felix, 
š astný.ť

xi Marcus Licinius Crasus (115 p.n.l. - 53 p.n.l.), triumvir v spoločenstve 
s Caesarom a Pompeiom. Jeho smr  viedla k vypuknutiu občianskej ť
vojny medzi tábormi Caesara a Pompeia.

xii Ganeus Calpurnius Pison, správca Hispánie úkladne zavraždený v 
roku 64 pred Kristom (tj. pred našim letopočtom).

xiii Gaius Seutonius Tranquillus (asi 75 – asi 140), bol v rokoch 119 až 



121 rímskym cisárskym tajomníkom, svoj život dožil na území 
dnešného Alžírska.

xiv Nemajetní a nájomní chudáci na spodných priečkach spoločenského 
rebríčka, žijúci z ruky do úst.

xv Paul Frencois Jean Nicolaus vikomt  de Barras (1755 – 1829), 
potomok jednej z najstarších rodín z Provence, pôvodne kapitán 
krá ovskej armády v zámorí, neskôr po odchode do civilu člen ľ
Konventu a jakobínsky člen Výboru pre verejné blaho.

xvi Jean Lambert Tallien (1767 – 1820), novinár a revolucionár zvolený 
za člena Generálnej rady a vyjednávač Parížskej komúny. Zvolený do 
Konventu a tiež člen Výboru pre verejné blaho. V roku 1794 
rozpustil Jakobínsky klub i Revolučný tribunál, za to sa zodpovedal 
Robespierovi a bol vylúčený z Jakobínskeho klubu a uväznený.

xvii Loise Marie Stanislase Fréron (1754 - 1802), mladý jakobínsky 
oponent a monarchista z obdobia po smrti Robespierra (bol jeho 
spolužiakom), člen tzv. Zlatej mládeže, výstredne sa obliekajúcich v 
dobe nesmiernej biedy.

xviiiFrancois Louis Bourdon (1758 – 1798), revolucionár ktorý obvinil 
Girondistov zo spolupráce s Bourbonmi, neskôr z podnetu 
Robespierra vylúčený z Jakobínskeho klubu, neskôr zatknutý a 
deportovaný do Francúzskej Guyany kde nedlho po príchode zomrel.

xix Barthelemy Lafon (1769 – 1820), francúzsky rodák známy aj ako 
architekt v americkej Loisiane (New Orleans).

xx Prívrženci krá ovstva a aristokratickej vlády.ľ
xxi Ve mi výstižne popisuje stav pred, počas a po Francúzskej ľ

buržoáznej revolúcii a ve mi zrozumite ne vysvet uje príčiny ľ ľ ľ
ekonomických problémov vzniklých zo zlých politických 
rozhodnutí.

xxiiJán II. nazývaný aj Dobrý (1319-1364) bol francúzskym krá om z ľ
dynastie Valois, najstarší syn Filipa VI. a Jany Burgundskej, ktorý bol 
v priebehu storočnej vojny v bitke pri Poitiers roku 1356 zajatý a 
väznený v Londýne. Na základe mieru podpísaného v Brétigny roku 
1360, Angličania určili výkupné a Ján sa mohol vráti  do Francúzska ť
aby pomohol vybra  naň peniaze. To se ale nepodarilo, a tak sa ť
dobrovo ne vrátil do anglického zajatia.ľ

xxiiiFrancúzsky krá  ľ Karol VI. často nazývaný Šialený (1368-1422) z 
dynastie Valois, syn Karola V. a Johany Burbonskej, práve v aka ď
svojej duševnej chorobe ve mi negatívne ovplyvnil tzv. storočnú ľ
vojnu medzi Francúzskom a Anglickom.

xxivPhilippe de Commines (1455-1509), francúzsky kronikár zachycujúci 
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dianie počas vlády udovíta XI. a Karola VIII.Ľ
xxv Táto daň sa svojho času vo Francúzsku nazývala „berne“.
xxviBoli až 10x vyššie ako pôvodné.
xxviiGiulio Rimondo Mazarin (1602 až 1661) kardinál a politik vládnuci 

ako prvý minister počas nezletilosti krá a udovíta XIV., ľ Ľ
pokračovate  Richelieuovej politiky upevňovania absolutizmu a ľ
mocenského vplyvu Francúzska v Európe.

xxviii udovít XIV. zrušil všetky š achtické tituly udelené za posledných Ľ ľ
90 rokov (väčšinu sám udelil) a dal možnos  ich uchovania ť
poskytnutím novej finančnej čiastky za tento administratívny úkon. 
V týchto praktikách pokračoval i udovít XV.Ľ

xxixÚdajne Richelieou zrušil 100000 úradov, ktoré sa skoro okamžite 
objavili pod novými názvami. 

xxx Alexis de Tocqueville, Starý režim a revoluce, str. 145, Academia 
Praha, 2003, ISBN 80-200-0980-9

xxxiDaniel O´Connell (1775 až 1847), írsky politický vodca, známy ako 
oslobodite , bojoval za emancipáciu katolíkov. Žiadal krá ovnú ľ ľ
Viktóriu o znovu ustavenie írskeho krá ovstva a vystúpenie z Únie s ľ
Anglickom. Jeho príkladu nasledoval aj politik filozofie nenásilia a  
faktický zakladate  moderného indického štátu Mahátma Ghándhí. ľ
Zomrel počas púte do Ríma, kde pochovali jeho srdce a telo 
spočinulo v rodnej írskej zemi.

xxxiiGaius Julius Caesar Germanicus (37 – 41), tretí syn Germanica 
(Augusta) a Agrippiny staršej sa narodil v Antiu roku 12 a už v útlom 
veku (cca 4 ročný) nosil miniatúrne vojenské sandále nazývané 
caligae.

xxxiiiThomas Hobbes (1588-1979), anglický filozof, mechanický 
materialista a teoretik štátu a práva. Tvrdil, že na začiatku 
civilizačnej éry žili udia v prirodzenom stave, teda v rovnosti, ale ľ
vplyvom výchovy a prostredia sa postupne mení na nerovnos  a tá ť
vedie k selekcii udí na silných a slabých medzi ktorými dochádza k ľ
boju.

xxxivJohn Ruskin (1819-1900), anglický básnik, umelecký kritik a vedec. 
V roku 1857 napísal napríklad pojednanie o politickej ekonómii v 
umení.

xxxvMark Johnson (1949 -), americký filozof z University of Oregon, 
venujúci sa aj kognitívnej lingvistike.

xxxviJohn Fitzgerald Kenedy (1917-1963), 35. americký prezident 
(vyštudoval politické vedy a medzinárodné vz ahy)ť , zavraždený v meste 
Dallas v štáte Texas, politik z rodiny bankára a obchodníka s 
nehnute nos ami írskeho pôvodu.ľ ť



xxxviiWinston Leonard Spencer Churchill (1874 – 1965), britský politik 
(nieko konásobný minister a premiér vlády Ve kej Británie)ľ ľ , spisovate  ľ
historik (nosite  Nobelovej ceny za literatúru,1953 za 6. zväzkové dielo o ľ
histórii 2. svetovej vojny).

xxxviiiVladimír I jič U janovľ ľ  (1870 - 1924), vodca ruskej socialistickej 
revolúcie 1917 a jej teoretik, prvý predseda sovietskej vlády.

xxxixPod a posledného sčítania obyvate ov Rakúsko-Uhorskej ľ ľ
monarchie bolo Slovákov asi 1,3 milióna.

xl Alexander Meigs „Al“ Haig Jr. (1924 - 2010), generál armády 
Spojených štátov, náčelník štábu za prezidenta Richarda Nixona a 
Geralda Forda, vrchný velite  spojeneckých síl v Európe a v počas ľ
prezidentského obdobia Ronalda Regana bol štátnym tajomníkom, 
teda ministrom zahraničných vecí USA.

xli Tam žijúcich obyvate ov.ľ
xlii Andrej Babiš (Bratislava 1954 -), český podnikate  a politik ľ

slovenského pôvodu, médiami obviňovaný z vedomej spolupráce s 
komunistickou Štátnou bezpečnos ou spred roku 1989.ť

xliiiBohuslav Sobotka (1971 -), český politik (minister financií a premiér), 
zastupujúci Českú stranu sociálnej demokracie. Je známy tým, že 
celá jeho doterajšia kariéra po ukončení vysokej školy je výsostne 
politická (nikdy nepracoval mimo politickú stranu, parlament či vládu).

xliv Francois Gérard Georges Hollande (1954 -), jeden z 
najnepopulárnejších prezidentov Francúzskej republiky (2012 – 2017),  
člen francúzskej Socialistickej strany.

xlv Emmanuel Jean Michel Fréderic Macrona (1977 -), francúzsky 
investičný bankár, založil pred prezidentskými vo bami v roku 2017 ľ
politické hnutie „En Marche la France“ („Francúzsko na pochod“ – 
podobný mechanizmus ako na Slovensku „Smer – tretia cesta“ Róberta Fica  
po vystúpení z avicovej Strany demokratickej avice v roku 1999).ľ ľ

xlvi Charles Andrá Joseph Marie de Gaulle (1890 – 1970), vodca exilovej 
vlasteneckej skupiny „Slobodné Francúzsko“, predseda Dočasnej 
vlády Oslobodeného Francúzska (1944 – 1946), brigádny generál, 
iniciátor 5. Francúzskej republiky (1958) a prezident Francúzskej 
republiky.

xlvii3. apríla 1911 prišiel Meyer Lansky spolu s matkou a sestrou na 
Ellis Island ako tisíce iných pris ahovalcov unavených po dlhej ceste ť
obrovských parníkov. Jeho detstvo sa odohrávalo v chudinskej štvrti 
New Yorku, Lower East Side a hlavne pri hazardných hrách spolu so 
židovským gangom. Preslávilo ho jeho spojenectvo s talianskym 
(sicílskym) mafiánskym bosom Luckym Lucianom.

xlviiiSyn rabína prišiel do švajčiarska z Ma arska a v roku 1959 založil v ď



Ženeve banku ICB (International Credit Bank), ktorá bola uzatvorená v 
októbri 1974 kvôli škandálu s peniazmi Israel Corporation. Bol aj 
čestným pokladníkom Svetového židovského kongresu a jeden z 
vodcov sionistického hnutia (roku 1946 zastupoval Ma arov na ď
svetovom zjazde sionistov v Bazileji).

xlix IC obhospodarovala v zásade všetky dary v prospech štátu Izrael.
l Francúzske embargo na vojenský materiál smerujúci do regiónu 

Blízkeho východu v dobe tzv. šes dňovej vojny v roku 1967, ť
vychádzalo z faktu, že obe strany konfliktu vlastnili značné 
množstvo francúzskej vojenskej techniky, napr letectvo a tanky.

li Stretol sa s izraelskou premiérkou v jej ob úbenej reštaurácii ľ
Goulash.

lii Vila zo sedemnásteho storočia nazvaná po manželke majite a, ľ
ve majstra slobodomurárskej lóže P-2, Luciana Gellihoľ

liii Druhá najväčšia banka v Taliansku tých čias, sídliaca v Miláne, 
známa vyvolaným bankrotom a nelegálnym vývozom domácej meny 
do zahraničia (miliardy lír). Jej väčšinovým vlastníkom bola 
Vatikánska banka.

liv 48 ročný kres anskodemokratický politik, ktorý pracoval ako ť
námestník podpredsedu Najvyššej súdnej rady.

lv Prezident Talinskej republiky obývajúci prezidentské sídlo  v 
Palazzo del Qurinale od roku 1978 do 1985, pôvodne novinár a 
neskôr socialistický politik.

lvi K nemu sa viaže aj vz ah s bankárom Michele Sindonom, ktorý ť
úmyselne vyvolal bankrot aby si vytvoril priestor pre útek do USA. 
Od začiatku 50tych rokov spolupracoval s americkou mafiánskou 
rodinou Gambinovcov. Zomrel vo väzení otrávený zrejme 
spoluväzňom v roku 1986.

lvii Obvinených bolo 953 udí za organizovanie tajnej spoločnosti, ľ
protištátne sprisahanie, vraždy a podvody.

lviiiZoznam obsahoval mená 50 osôb príslušníkov pozemných 
ozbrojených síl, z toho 17 generálov, 29 príslušníkov námorníctva, z 
toho 8 admirálov, 32 karabinierov (9 generálov), 9 príslušníkov 
letectva (4 generáli), 37 príslušníkov finančnej stráže (4 generáli), 32 
členov bezpečnostných zborov najmä vysokých dôstojníkov polície, 
14 sudcov, 9 diplomatov, 49 riadite ov a prezidentov bánk, 32 ľ
univerzitných profesorov, 59 vedúcich osobností politických strán, 8 
šéfredaktorov vydavate stiev.ľ

lix Bol aj dobrovo níkom technického deštrukčného oddielu na Fínskej ľ
strane pri sovietsko-fínskej vojne.

lx Najnižšie slobodomurárske postavenie odvodené od cechovej 



hierarchie.
lxi Gilbert markíz de Lafayette (1757 - 1834), francúzsky generál a 

účastník americkej občianskej vojny. V USA je po ňom 
pomenovaných nieko ko miest ľ (v Louisiane, Kalifornii, Indiane) a 
mnoho ulíc či námestí.

lxii V uvedenom období bolo 86 departmentov.
lxiiiHonoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749 – 1791) potomok 

talianskeho rodu zbohatnuvšieho obchodovaním v Marseille, pôvodne 
chcel kandidova  v Provence za druhý stav, ale bol odmietnutý, ť
nakoniec však bol zvolený za tretí stav (ako vlastník pozemkov) vo 
volebnom obvode Aux a Marseille. Do revolúcie bol známy najmä 
ako záletník v Provance a neskôr tiež v Paríži.

lxiv Georges Jacques Danton (1759 – 1794) advokát pochádzajúci z Arcis-
sur-Aube, prvý predseda Výboru pre verejné blaho.

lxv Maximilien Robespierre (1758 – 1794) právnik – advokát chudobných 
pochádzajúci z mesta Arras v provincii Artois, člen jakobínskeho 
poslaneckého klubu v Ústavodarnom zhromaždení a člen jeho 
mocnej inštitúcie, Výboru pre všeobecnú bezpečnos , nazývaného ť
skôr ako Výbor verejnej bezpečnosti (Robespierre bol pôvodne odporca 
trestu smrti).

lxvi Jean-Paul Marat (1743 – 1793) lekár, vedec a politický teoretik – novinár, 
pochádzajúci z mesta Boudry v Pruskom kniežatstve Neuchatel (teraz 
súčas  Švajčiarska), jeden z 26 parížskych poslancov nenávidiaci ť
girondistov. Ve mi známy je obraz znázorňujúci Maratov skon po atentáte ľ
vo vani od Jacquesa-Loisa Davida vystavený v Louvri. 

lxviiLazare Nicolas Marguerite, Count Carnot (1763 – 1823) matematik, 
technik a vojak revolúcie, narodený v obci Nolay, ako syn krá ovského ľ
notára Claude Carnota, člen Výboru verejnej bezpečnosti a jeden z 
ministrov vojny Francúzskej revolučnej republiky, zaviedol brannú 
povinnos . Po Napoleonovej samokorunovácii a odmietnutí ť
vysokého úradu v cisárstve sa zriekol verejného života (hlboko 
presvedčený republikán). Zomrel v Magdeburgu.

lxviiiMožno chápa  ako po našom záhumienky.ť
lxix Hoc bola v Rusku zavedená všeobecná branná povinnos  ť od roku 

1874, v požiadavkách ro níkov je to takto charakterizované a zrejme ľ
žoldnierskou armádou mysleli stály zbor vojska plateného 
prostredníctvom štátnej dávky, teda žoldu.

lxx Rakúsko po vyrovnaní s Uhorskom v polovici 19. storočia, bolo 
nútené uzna  dominanciu Pruskom vedeného Nemeckého spolku ť
bývalých kniežatstiev (cisárskeho Nemecka) a v podstate akceptovať 
jeho patriarchálne postavenie v nemecky hovoriacej Európe.



lxxi Najvyšší ubytovate  generálneho štábu Erich Ludendorff a velite  ľ ľ
vrchného vojenského velenia generál po ný maršál Paul von ľ
Hindenburg

lxxiiSekretár  politbyra  v  dobe  kedy  sa  Stalin  ešte  delil  o  moc  v 
komunistickej strane s Kamenevom a Zinovievom a ako jediný spolu 
s osobným tajomníkom Stalina Tovstichom, mal k nemu kedyko vekľ  
prístup

lxxiiiPodarilo sa mu v roku 1928 za pomoci sovietskeho agenta utiec  doť  
Perzie, neskôr sa dostal do Európy a v osamotení a relatívnej biede 
umrel v Paríži.

lxxivLev Davidovič Trockij je sná  jediným, ktorý sa z tejto ď
jednoduchej šablóny vymyká, ale to najmä preto, že bol Leninovým 
spolupracovníkom, jedným z vodcov revolúcie, autoritou občianskej 
vojny a intervencie na konci druhej dekády dvadsiateho storočia v 
sovietskom Rusku. Po upevnení absolútnej moci Stalina ani on 
neušiel svojmu osudu a za pomoci sovietmi kontrolovanej 
Komunistickej internacionály sa to podarilo ako je známe počas jeho 
emigrácie v Mexiku.

lxxvSperberova formulácia zdôvodňujúca zotrvačnos  viery v sociálnu ť
spravodlivos .ť

lxxvi22.  februára (pod a  juliánskeho  kalendára)ľ  začalo  štrajkova  tisíceť  
robotníkov  Petrohradskej  Putilovskej  fabriky  (najväčšej  továrne  v  
Rusku). 23. februára (pod a nášho kalendára 8. marec MDŽ)ľ  desiatky tisíc 
Petrohradských  žien,  dennodenne  stojacich  v  dlhých  radoch  na 
chlieb  vyvolalo  mohutnú  protivojnovú  demonštráciu  aby  vyjadrili 
svoju nespokojnos  s nedostatočnými dodávkami chleba, s cárskouť  
vládou a za zrovnoprávnenie žien s mužmi. Na niektorých miestach 
protesty  prerástli  do stretov s  políciou a  kozákmi. Pokusy nasadiť 
proti demonštrantom vojsko neboli úspešné, pretože vojaci odmietli 
strie a  do  neozbrojených  civilistov,  niektorí  sa  dokonca  vzbúrili,ľ ť  
zastrelili  svojich  velite ov  a  pridali  sa  k  vzbúrencom.  V  priebehuľ  

alších  dvoch  dní  začal  ď generálny  štrajk,  ku  ktorému  sa  pridali 
študenti a  tiež   čas  petrohradských  drobných  ť obchodníkov, 
úradníkov  a  taxikárov. Štrajk čoskoro  prerástol  do  nepokojov,  pri 
ktorých dochádzalo aj k  rabovaniu.  Išlo vlastne o spontánne udovéľ  
povstanie bez širšej  organizácie.  Cárske verné vojenské jednotky a 
polícia zastrelila asi 150 udí, ale väčšina vojakov boli čerství branciľ  
ktorí sa postupne pridávali k protestujúcim. Cár Mikuláš II. namiesto 
ústupkov nariadil potlači  vzburu vojensky. Vedy aj tie vojská, ktoréť  
boli  dovtedy  oddané  cárovi  už  neboli  ochotné  strie a  doľ ť  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabovanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Taxik%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aradn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obchodn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lny_%C5%A1trajk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A1ci


neozbrojených civilistov. 

lxxvii  Oficiálne vyhlásená až v septembri 1917.
lxxviiiRuská strana socialistov revolucionárov.
lxxixKe že na V. I. Lenina bol vydaný zatykač, tak vlastne pôsobil v ď

akejsi ilegalite. V aka ve kosti vtedajšieho Petrohradu a doslova ď ľ
nedostupnosti niektorých jeho obvodov pre regulárne policajné 
jednotky to nebol až taký problém. Ale v exponovaných štvrtiach 
mesta by určite nebol vykonania policajnej exekúcie, možno aj inej 
exekúcie, preto jeho komunikácia bola skrze písaných listov.

lxxxOtto Eduard Leopold von Bismarck-Schőnhausen vojvoda z 
Lauenburgu, (1862-1890), predseda vlády Pruského krá ovstva a 1970 ľ
až 1890 prvý kancelár Nemeckej ríše (prezývaný železný kancelár).

lxxxiFilozof a teoretik, dlhoročný predák nemeckej sociálnej demokracie 
Bismarckovej éry, ktorý presadzoval zrovnoprávnenie žien v 
spoločnosti, ale absolútne lojálny Ríši sa vyjadril, že pokia  sa pôjde ľ
proti cárskemu Rusku sám vezme do ruky zbraň.

lxxxiiV Nemecku ešte panovali pochybnosti o neodvratnosti porážky 
rovnako ako u spojencov v schopnos  rýchleho ví azstva.ť ť

lxxxiiiPrinc Bádenský sa vzdal tohto nev ačného postu kancelára v ď
Ebertov prospech, opä  neústavným postupom.ť

lxxxivSociálnodemokratický politik a publicista, jeden z hlavných 
protagonistov tzv. Weimarskej republiky, roku 1919 bol zvolený za 
poslanca Parlamentu tejto republiky za SPD. 

lxxxvNationalsocialistische Deutche Arbaitenpartai (NSDAP) – 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana.

lxxxviErnesto Rafael Guevara de la Serna (1928-1967), argentínsky lekár 
viac známy ako Che Guevara, alebo na Kube skôr ako comandante 
Che. Jeden z hlavných velite ov partizánskych jednotiek počas ľ
Kubánskej revolúcie, spolubojovník Fidela Castra zavraždený v 
Bolívii.

lxxxviiPodarilo sa to za Napoleona, ale ten bol „plodom“ revolúcie.
lxxxviiiDeti dorástli a nikto im nevštepil do duše, že by  človekom ť

znamená ako die a prijíma  a neskôr v dospelosti dáva . Boli ť ť ť
rozmaznávané sa naučili sa len bra  a ke  im nedávajú zoberú si ť ď
sami.

lxxxixKomunistická strana Československa – je paradoxné ako fungovalo to  
čo straníci nazývali demokratický centralizmus a ako pokrútená bola aj 
organizačná a riadiaca činnos  v tejto strane. Nejestvovala totiž ť
komunistická národná organizácia Čiech aj ke  tá Slovenská áno, KSS, ď
Komunistická strana Slovenska, ale o všetkom sa rozhodovalo na ÚV KSČ v 



Prahe.
xc Ústredný výbor strany.
xci Antonín Novotný (1904 - 1975), tzv. tretí robotnícky prezident 

Československa po Klementovi Gottwaldovi a Antonínovi 
Zápotockom. V úrade prezidenta bol od novembra roku 1957 do 
marca roku 1968.

xcii Napríklad major Korolenko, styčný dôstojník velite a Prahy a ľ
stredných Čiech, gardového generálporučíka Ivana Ivanoviča 
Velička, alebo podplukovník Kuznecov.

xciiiOdmietol ponuku sta  sa predsedom revolučnej robotnícko-ť
ro níckej vlády riadenej z Krem a, ale spolu s Kolderom, Bi akom a ľ ľ ľ
Indrom navrhovali prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi aby 
vymenoval aspoň dočasnú vládu pod vedením Aloisa Indru. Vládu 
mali každopádne opusti  jej podpredseda Ota Šik ť (vo vláde do 
3.9.1968), Jiří Hájek minister zahraničných vecí (vo vláde do 19.9.1968), 
Josef Pavel minister vnútra (vo vláde do 31.8.1968), Miroslav Galuška, 
Vladimír Kadlec, Josef Borůvka, všetci skončili k 31.12.1968, Oldřich 
Černík, ako predseda vlády fungoval do 28.1.1970 

xcivČS A, Československá udová armáda.Ľ ľ
xcv Do tejto funkcie ho navrhol Alexander Dubček, ako svojho kamaráta.
xcviVyučený typograf narodený v Ružindole pri Trnave 12.12.1919 a 

neskôr v komunistických funkciách získavajúci tituly PhDr. a CSc., 
ale predovšetkým agent sovietskej KGB a našej ŠTB, v roku 1968 ako 
podpredseda vlády ČSSR jej dokonca šéfoval. Z obáv pred dôsledkami 
zmien po roku 1989 sa vo februári 1990 obesil v pivnici svojho domu 
v Bratislave.

xcvii udový komisariát vnútorných vecí ZSSR, ktorý vznikol zo Ľ
Zjednotenej štátnej politickej správy POPU.

xcviiiVýbor štátnej bezpečnosti ZSSR (1954 až 1991), suplujúci tajnú 
službu typu americkej CIA, špionáž, kontrašpionáž a tajná polícia v 
jednom.

xcixPrvý tajomník Po skej zjednotenej robotníckej strany. ľ
c Prvý tajomník východonemeckej (Nemecká demokratická 

republika/DDR) Jednotnej socialistickej strany.
ci Todor Živkov (1911-1998), Bulharský komunistický partajný a štátny 

vodca, pochádzajúci z rumunskej ro níckej rodiny žijúcej v ľ
Bulharsku. Autor kampane za asimiláciu tureckej menšiny žijúcej v 
Bulharsku.

cii Leonid I jič Brežnev ľ (1906-1982) generálny tajomník komunistickej 
strany Sovietskeho zväzu (1964 až 1982). Rus narodený v Ukrajinskom 
meste Kamianske, pôvodným povolaním hutnícky inžinier.



ciii Jánoš Kádár (1912-1989), ma arský komunistický vodca, ď ktorý prevzal 
moc po sovietskom potlačení „ma arskej kontrarevolúcie“ v roku ď
1956. Bol známy ako najliberálnejší komunistický vodca. 

civ Josip Bros Tito (1892-1980), velite  partizánov na území Srbska a ľ
Chorvátska počas 2. svetovej vojny. Tento odboj bol označovaný ako 
najefektívnejšie hnutie odporu proti fašizmu vo vtedajšej Európe. V 
zjednotenej Juhoslávii bol šéfom Zväzu komunistov Juhoslávie, 
predsedom vlády aj prezidentom.

cv Rodák zo Zvolenskej Slatiny, učite  na lazoch, stredoškolský ľ
profesor, univerzitný profesor, akademik SAV, tajomník UV KSS v 
Banskej Bystrici v roku 1944 (počas Slovenského národného povstania), 
pozdejšie teoretik v oblasti pedagogiky. V rokoch 1953 až 1955 predseda 
Slovenskej akadémie vied (SAV).

cvi Dlažobné kocky tam naviezli príslušníci a agenti ŠTB.
cvii Fidel Alejandro Castro Ruz (1926 – 2016), syn pomerne bohatého 

farmára, emigranta zo Španielska. Vyštudoval právo na Havanskej 
univerzite. Najviac ho asi politicky zasiahli kolumbijské zážitky. Ešte 
ako študent sa politicky angažoval a navštívil aj niektoré 
juhoamerické krajiny. Práve v Kolumbii zažil nepokoje, ktoré 
vypukli po zavraždení ob úbeného prezidenta Jorge Eliécer Gaitána. ľ
Kandidoval do parlamentu, ale Batistov prevrat mu zabránil sta  sa ť
„legálnym“ politikom.

cviiiErnesto Guevara de la Serna (1928 – 1967), syn v rodine španielsko-
írskych emigrantov od detstva zdravotne hendikepovaný, trpel totiž 
astmatickou bronchitídou. Jeho otec bol architekt. Podobne ako 
Castro, ešte pred ukončením svojich štúdií cestoval (na bicykli a 
motorke) po viacerých latinskoamerických krajinách (Bolívia, Peru, 
Guatemala). V Guatemale zažil vojenský prevrat v USA vyškoleného 
plukovníka Carlosa Castillo Armasa a vynútenú abdikáciu riadne 
zvoleného a populárneho prezidenta Jacobo Arbenz Guzmána.

cix Raúl Castro Ruz (1931 -), mladší brat Fidela Castra. V mladosti člen 
prokomunistického hnutia Socialistickej mládeže a vyznavač ideí 
Marxa a Lenina.

cx Generál Boyo učí partizánskych regrútov ako preži  bez postele, ť
mydla, zubnej kefky a pasty a privyká ich životu v noci.

cxi Granma, jachta s dĺžkou necelých 20 metrov, ktorej názov je 
anglickou zdrobneninou starej mamy, babička. Má len jednu palubu

cxii Nech žije revolúcia.
cxiiiČlenovia Hnutia 26. júla a ich prívrženci.
cxivVojenský arzenál povstalcov bol ve mi obmedzený, lovecké a ľ

vojenské pušky (Mendoza, Johnson, Remington, Garand), samopaly 



Thompson, pištole Star, pár prenosných vysielačiek (walkie talkie) a 
nieko ko protitankových striel.ľ

cxv Miesto nazývané Los Cayuelos, vzdialené len 2 km od pobrežnej 
pláže bez prekážok.

cxviJuan Almeida Bosque (1927-2009), povstalecký velite  a neskôr ľ
Kubánsky generál a politik, Castrov priate  zo štúdií práva na ľ
Havanskej univerzite.

cxviiCamilo Cienfuegos Gorriarán (1932-1959), kubánsky revolucionár, 
ktorý zahynul pri leteckom neš astí malého lietadla Cesna 310 po ť
úspešnej akcii pri zatýkaní Huberta Matosa podozrievaného z 
proticastrovskej revolty.

cxviiiNikita Sergejevič Chruščov (1894-1971), sovietsky politik 
ukrajinského pôvodu, v rokoch 1953 až 1964 prvý tajomník UV KSSZ 
a od roku 1958 do roku 1964 predseda Rady ministrov ZSSR

cxixJohn Fitzgerald Kennedy (1917-1963), americký právnik a politik 
zvolený v roku 1961 za 35. prezidenta USA, zavraždený 
atentátnikom v Dalase v roku 1963.

cxx Komunistická strana Sovietskeho zväzu, (KSSZ).
cxxiZväz sovietskych socialistických republík, (ZSSR).
cxxiiRodion Jakovlevič Malinovskij (1898-1967), vojnový generál veliaci 

2. ukrajinskému frontu – velil vojsku oslobodzujúcemu Bratislavu 
(4.4.1945), sovietsky maršál, v rokoch 1957 až 1967 minister obrany 
ZSSR.

cxxiiiDevastácia a likvidácia viac ako 12 miliónovej populácie indiánov, 
po tisícročí opätovné konštituovanie otroctva, vytvorenie vrstvy 
spoločnosti s obrovským bohatstvom vytvoreným zločinnými 
metódami a prostriedkami.

cxxivJegor Kuzmič Ligačov (1920-), autoritatívny ultraortodoxný 
komunista, známy svojim pôsobením počas pokusu o odstránenie 
Gorbačova z vedenia štátu, od roku 1976 člen Ústredného výboru 
KSSZ a vylúčený z neho v roku 1989.

cxxvBoris Nikolajevič Je cinľ  (1931-2007), autoritatívny a moci chtivý 
sovietsky a ruský politik, prvý prezident Ruskej federácie (1991-1999). 
V roku 1961 vstúpil do KSSZ a od roku 1968 pracoval v jej 
administratíve.

cxxviKomunistická strana sovietskeho zväzu (KSSZ).
cxxviiNajvyšší stranícky kolektívny orgán – POLITICKÉ BYRO 

ÚSTREDNÉHO VÝBORU KOMUNISTICKEJ STRANY Sovietskeho zväzu 
(užšie vedenie strany)

cxxviiiStranícky hyenizmus v praxi.
cxxixKonstatntin Ustinovič Černenko (1911-1985), najkratšie vládnuci 



sovietsky najvyšší stranícky predstavite  ľ (13. mesiacov od februára 
1984 do marca 1985), od apríla 1984 tiež predseda Prezídia Najvyššieho 
sovietu ZSSR.

cxxxJeden z vtedajších demokratických romantikov, Jurij Afanasjev 
priznal, že boli „využívaní ako onuce v prospech tých z 
Demokratického Ruska, ktorí usilovali o moc a pre uspokojenie 
vlastných ambícií“.

cxxxiGenadij Ivanovič Janajev (1937-2010), sovietsky politik do najvyššej 
politiky vyzdvihnutý z funkcie predsedu Ústrednej rady odborových 
zväzov ZSSR, prvý sovietsky viceprezident, v roku 1991 pri pokuse o 
prevrat odstránením prezidenta Gorbačova, jeden z jeho vodcov (v 
roku 1994 omilostený výnosom Štátnej dumy).

cxxxiiŠtátny výbor pre výnimočný stav.
cxxxiiiCharles Robert Darwin (1809-1882), britský prírodovedec známy 

ako autor evolučnej teórie vývoja druhov prirodzeným výberom.
cxxxivJohann Gregor Mendel (1822-1884), český mních nemeckého 

pôvodu, prírodovedec a biológ, známy ako zakladate  genetiky. ľ
Väčšinu dospelého života prežil v augustiniánskom kláštore v Brne.

cxxxvPo napísanom (P. S.)
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