
Zborník Acta Moralia Tyrnaviensia VII s 
názvom  Reflexia človeka v slovanskom 

filozofickom prostredí je spoločnou 
publikáciou účastníkov medzinárodnej 

vedeckej konferencie (Slovákov, Čechov, 
Poliakov, Ukrajincov a Rusov), ktorá bola 

organizovaná na Filozofickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave ako jeden z 
výstupov riešenia grantového projektu 

VEGA č. 1/0375/16 na tému Človek 
medzi profánnym a sakrálnym v ruskom 

myslení 20. storočia. 







Úvodom

Sborník studií Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí je společnou publikací účastníků mezinárodní vědecké
konference (Slováků, Čechů, Poláků, Ukrajinců a Rusů), která byla organizována jako jeden z výstupu řešení grantového
projektu VEGA č. 1/0375/16 na tému Človekmedzi profánnym a sakrálnym v ruskommyslení 20. storočia.

Zvolené téma by mohlo vyvolat určité nedorozumění, může totiž evokovat, že se snad domníváme, že existuje nějaké společné
jednotné slovanské prostředí. Myslím, že je naopak zřejmou skutečností, že prostor, ve kterém žijí slovanské národy je velmi
pluralitní, jak kulturně tak i politicky. Nicméně ona pluralita nemusí být překážkou hledání nějakých forem slovanské
vzájemnosti. Je možná pravdou, že my Slované máme společný původ a společnou historii, ale právě společná historie je
zároveň tím, co nás nejvíce rozděluje.

Nesporným zůstává fakt jazykové blízkosti. Nicméně i když máme podobný jazyk, je smutnou skutečností, že se mezi sebou
často dorozumíváme anglicky. Emocionálně cítím, že mezi námi Slovany existuje určitá příbuznost a rovněž racionálně vnímám
potřebu na základě této příbuznosti přispět k vytváření společného slovanského prostoru, ve kterém vládne duch přátelství,
vzájemného porozumění a filozofické tvořivosti. Doufám, že naše spolupráce, která se již stává milou tradicí, k tomu může
pomoci. Na závěr si dovolím citovat Ľudovíta Štúra: „Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia
týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo a vzdelávajte ho.“ (Slovanstvo a svet
budúcnosti. Bratislava 1993, s. 140).

Slovania, žijúci v 13-tich krajinách Európy s počtom viac ako 300 miliónov ľudí, si ešte aj dnes uvedomujú, že predstavujú
jazykovo blízke spoločenstvo, ktoré je v Európe a vo svete neprehliadnuteľné. Tým však nechceme povedať, že by sa slovanské
národy usilovali o upevňovanie spoločnej identity. Vzájomnosť nevyžaduje identickosť, ale dôveru, ktorá nachádza inšpiráciu v
konceptoch pravdy, dobra a krásy. Takáto vzájomnosť počítajúca s dôverou nepotrebuje ideológiu, ale hlboké a vysoké idey,
v ktorých možno tušiť súzvuk aj symfóniu. Súčasní Slovania by práve z tohto dôvodu nemali zabudnúť na to, že dominantnosť
ideológie takmer vždy ničí slobodu ducha, paralyzuje originálnu tvorivosť a kultúru, nakoľko kultúra je závislá a stojí
permanentne na duchovno-morálnych hodnotách. V tomto zmysle je živá slovanská vzájomnosť predĺžením kultúry aj jednoty,
ktorá nikoho nezväzuje, ale práve naopak, ktorá všetkých vzájomne obohacuje.



Úsilie nášho konferenčného jednania, ktorého plodom je aj tento zborník, smeruje k zámeru poukázať na originálne prepojenie filozoficko-
antropologických tendencií v ruskej filozofii 20. storočia a o ich systematické spracovanie so zreteľom na dopad týchto ideí na filozofické
myslenie 20. storočia a súčasnosti. Kľúčovou témou ruskej filozofie a ruského religiózneho myslenia v 20. storočí bola politika a téma sociálnej
spravodlivosti, vždy však idea človeka, ktorá mala prostredníctvom sociálno-politických štruktúr prirodzene vyústiť do symbiózy pravdy s
dobrom, čo sa malo odraziť v integrite filozofie, antropológie, sociálnej náuky a politiky. Sprístupnenie ruských filozoficko-antropologických
ideí môže byť prínosom aj pre súčasné filozofické myslenie a aktuálnu morálno-hodnotovú krízu v Rusku a v Európe vôbec. Interdisciplinárne
rozmedzie témy je zároveň výzvou pre ďalší výskum a nové testovanie ruských ideí v kontexte súčasnej slovenskej/slovanskej filozofie. Idey
v zborníku uvádzaných ruských filozofov nie sú ešte stále slovenskej odbornej, o to viac laickej verejnosti, známe. Prakticky totiž neexistujú
preklady pramennej ani sekundárnej literatúry v slovenskom jazyku. Z tohto dôvodu stojí slovenská filozofia i reflexia na pôde etiky pred
výzvou hlbšie pochopiť úsilie ruských filozofov o sociálnu spravodlivosť, aktuálne sprístupniť, ale aj kriticky reflektovať inšpiratívne ruské
myslenie. Rovnako vnímame ako dôležitú aj ich následná komparácia s filozofickým myslením 20. storočia na Slovensku, ako aj s názormi a
postojmi ruských autorov žijúcich na Západe, napr. v oblasti ruskej religiozity a filozofie kultúry.

V nadväznosti na súčasný stav danej problematiky treba povedať, že aj napriek vplyvom najmä nemeckej klasickej filozofie, si ruská filozofia
zachovala svoju originalitu a jedinečný prístup k riešeniu filozofických otázok. Filozofické myslenie v Rusku predstavuje variantu
nesekularizovanej filozofickej teórie, v centre ktorej sú témy o vzájomnom vzťahu človek – Boh, morálka - náboženstvo, veda - viera. Ruské
filozofické myslenie zdôrazňuje vyššiu hodnotu morálky a jej spätosť s človekom. Ambíciu predstaviť práve antropologicko-morálny aspekt
slovanského myslenia má aj zborník štúdií publikovaných v edícii Acta Moralia Tyrnaviensia 7.
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