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The paper is set into the second half of the 19th century and the 
beginning of the 20th century. To the era which notably formed the 
value frameworks of the Russian environment and also created real 
social events. It was a era of confrontation between religiously and 
secularly oriented thinking. The most dominant manifestation of 
the second mentioned tendention also calls. the Russian Narodnism. 
The paper focus on the revolutionary branch of Narodnism. To its 
quintessence - P. N. Tkachev. In the first step the paper aproach 
to the conceptual pillars of Tkachev’s legacy. Then paper provide 
analysis of of possible impact and influence of the Tkachov legacy 
on the actions of Vladimir Ilich Lenin. Another goal of the paper 
is to stimulate new critical, historical-philosophical studies of the 
Russian Narodnism and Lenin legacy.
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Skloňovanie mena Vladimíra Iljiča Lenina si vyžaduje – obzvlášť v kraji-
nách tzv. východného bloku – nemalú mieru odborného „citu“, „taktnosti“. 
Je faktom doby, že rany – a nielen tie fyzické – sú veľmi hlboké, a nie je 
možné vyhnúť sa pohľadom, ktoré v sebe skrývajú nedôveru, strach, ale 
aj nevraživosť, opovrhnutie, ba až bytostné zhnusenie. Pričom považuje-
me za dôležité poznamenať, že uvedená škála pocitov má svoju absolútnu 
legitimitu. Práve preto chceme v samotnom úvode deklarovať, že naším 
zámerom nie je ospravedlňovanie či glorifikácia ruského radikálneho uče-
nia. Pristupujeme k skúmaniu radikálneho spektra ruského myslenia ako 
k dejinno-filozofickému problému, ktorý by mal byť kriticky reflektova-
ný. Nie je možné zatvárať oči či paušálne „trestať“ v podobe ignorujúceho 
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nezáujmu. Tým by sme len opakovali hriechy tých, ktorí by boli predme-
tom nášho opovrhnutia. Náš prístup by tak nebol o nič menej radikálny 
ako prístup tých, ktorých kritizujeme. Legitímna kritika by mala byť zalo-
žená na poznaní kritizovaného obsahu i okolností jeho formovania. A tak 
nasledujúce riadky sú písané so zámerom prispieť k poznaniu, nie ospra-
vedlňovať či racionalizovať historické neduhy.

Rozsah štúdie nie je prirodzene dostatočným priestorom na komplex-
né uchopenie problematiky, obzvlášť tak citlivej, akou je tá, ktorú sme vyš-
šie naznačili. Je teda nevyhnutné svoj pohľad na problematiku ešte zreteľ-
nejšie vymedziť.

Medzi radikálnymi národníckymi mysliteľmi má nezastúpiteľné po-
stavenie Peter Nikitič Tkačov1. Na tomto mieste konštatujeme, že medzi 
1 Rus. Петр Никитич Ткачев (1844, Sivcovo, Pskovská gubernia – 1886, Paríž). 

Bol synom známeho architekta, ktorý zomrel, keď mal Peter Nikitič 7 rokov. 
Po otcovej smrti sa s matkou, dvoma sestrami a bratom sťahujú z provincie 
do samotného centra, teda do Sankt Peterburgu. Hlavným zámerom matky 
bolo dopriať deťom kvalitné vzdelanie. Tkačov sa stal žiakom gymnázia. V mi-
moriadnej miere ho zaujalo pôsobenie G. Garibaldiho. Po skončení gymnázia 
pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte na univerzite v Sankt Peterburgu 
(1861). Tu sa začali prejavovať jeho kritické postoje k existujúcej spoločenskej 
situácii. Tieto aktivity boli natoľko intenzívne, že sa v univerzitných laviciach 
ani nestihol udomácniť a hneď v jeseni strávil dva mesiace vo väzení. Tkačov 
bol presvedčený o protiprávnosti svojho väznenia za múrmi Kronštadtskej 
pevnosti a ako mieni Isakov (2010), práve v tejto udalosti môžeme hľadať 
zárodok radikálizácie názorov Tkačova. Väzenie malo za následok vylúčenie 
z univerzity. V snahe získať vzdelanie sa Tkačov rozhodol pre intenzívnu sa-
movzdelávaciu činnosť, ktorej rezultátom bolo externé dokončenie štúdia 
a následne obhájenie dizertácie venovanej náprave neplnoletých páchateľov 
trestných činov. Tkačov si zarábal ako pomocná sila na súde, kde mal dostatok 
materiálov pre zhodnotenie právneho a súdneho systému v Rusku. Vytvára si 
tak základňu pre debut v literárnej oblasti, ktorý sa uskutočnil v roku 1862 
na stránkach časopisu Время; ten vychádzal pod redakčným vedeným bratov 
Dostojevských. Považujeme za vhodné podotknúť, že už tretí článok Tkačova 
bol cenzúrou zakázaný. Na Tkačova malo označenie jeho článkov ako zakáza-
ných výrazne motivujúci charakter. Bol presvedčený, že píše o niečom, čo môže 
byť z pohľadu oficiálnej moci nebezpečné, čo by mohlo existujúci stav zmeniť. 
Rozvíja spoluprácu s ďalšími redakciami, prispieva do časopisov Библиотека 
для чтения, Русское слово a neskôr Дело. Okrem politických a ekonomických 
otázok sa venoval aj problémom práva, štatistiky či emancipácie žien, literárnej 
kritike a histórii. Jeho články mali odozvy po celom Rusku. Ovládaním nemčiny, 
francúzštiny a angličtiny, ktoré si osvojil samoštúdiom, sa pred ním otvárali 
možnosti spoznávať názory a postoje, intelektuálov vtedajšieho sveta. Veno-
val sa aj tvorbe komentovaných prekladov, čím výrazne obohacoval domáce 
intelektuálne prostredie. Bol mimoriadne aktívnym človekom, ktorý venoval 
množstvo času práci, či už písaniu alebo prekladom a tiež sa aktívne podieľal 
na politickom živote, predovšetkým jeho radikálneho spektra. To malo za ná-



50

Ondrej Marchevský

národníckym myslením a pozíciami Lenina existujú vzájomné historic-
ko-filozofické i spoločensko-politické väzby. Čiastkové výsledky skúmania 
týchto väzieb tvoria obsah predkladanej štúdie. Jej prvá časť sa venuje re-
flexii pôvodnej tvorby Tkačova. Rešpektujúc prístup ad fontes približuje-
me Tkačovove konceptualizácie revolúcie ako radikálnej zmeny, chápania 
spoločnosti, človeka, konania a progresu v dejinách.

Druhá časť nastoľuje problém možných reflexií, resp. ideového prepo-
jenia národníckeho odkazu, obzvlášť pozícií Tkačova, s odkazom a tvor-
bou V. I. Lenina. To následne vyústi do náčrtu aktuálnych horizontov 
a vízií skúmania interakčného rámca v línii ruské národníctvo – Lenin. 
V tejto časti budeme vychádzať z diela Andrzeja Walického Idea wolnoś-
ci u myślicieli rosyjskich (2000) a druhého zväzku opus magnum Leszka 
Kołakowského Głowne nurty marksizmu (2009). Opierame sa teda o práce 
historikov idey, ktorých považujeme za prekurzorov nového čítania dejín 
ruského myslenia, historikov, ktorých prístup nie je síce úplne komplexný, 
je ale natoľko originálny, že by mohol tvoriť (nie neprekročiteľné) výcho-
disko nových skúmaní v uvedenej oblasti štúdia. Tu ide o iný prístup ako 
v prípade časti práce, ktorá pojednáva o pôvodnej tvorbe P. N. Tkačova. Je 
to spôsobené problematickosťou uchopenia tvorby Lenina, ktorú by bolo 

sledok, že Tkačov bol pod permanentným dozorom polície a často býval za 
svoje aktivity väznený na krátke obdobia. Pre spoluprácu s radikálnymi kruh-
mi bol dokonca potrestaný presídlením na provinciu, odkiaľ v decembri 1873 
utiekol za hranice, do Švajčiarska. V exile sa snaží spojiť s Petrom L. Lavro-
vom, no veľmi rýchlo zistí, že ich názory sú diametrálne odlišné a spolupráca 
neprichádza do úvahy. Po polemike s Lavrovom a tiež Engelsom sa rozhodol 
pre vytvorenie vlastného tlačového orgánu, ktorým by sa mohli šíriť jeho myš-
lienky. Jeho postoje nachádzajú kladnú odozvu v rusko-poľskom Slovanskom 
krúžku, ktorý bol názorovo blízky francúzskym blanquistom. Od konca roku 
1875 najprv v Ženeve a od roku 1879 v Londýne vydáva tento spolok časopis 
Nabat. Tkačov sa stáva hlavným ideológom a ústrednou postavou nielen re-
dakcie a časopisu, ale aj silného tajného Hnutia národného oslobodenia, ktoré 
sa snažilo o zvrhnutie cárskeho režimu a revolúciu v Rusku. Svojimi aktivitami 
sa stal Tkačov postavou, o ktorú mala veľký záujem polícia v Rusku. Všetka 
jeho komunikácia s domácim prostredím bola pod kontrolou a o ich výsled-
ku bol priamo informovaný samotný cár. V roku 1878 opúšťa Tkačov redakciu 
časopisu Nabat, vedenie prenecháva vernému priaznivcovi poľského pôvodu 
Kasparovi Turskému a odchádza do Paríža. Vo Francúzsku sa mu podarí na-
plniť jeden zo svojich snov, stretnúť sa osobne s L. A. Blanquim; udeje sa tak 
v roku 1879, tesne po prepustení Blanquiho z väzenia. Nebolo im súdené dlhé 
priateľstvo, pretože už v januári 1881 Blanqui zomiera. Na jeho pohrebe mal 
byť Tkačov jedným z hlavných rečníkov, no zámer rozlúčiť sa so svojím veľkým 
vzorom prekazilo policajné zatknutie. Od roku 1882  trpí vážnymi psychickými 
problémami, ktoré vyústili do jeho skonu v tom istom mesiaci ako Blanqui, no 
o 5 rokov neskôr.
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možné náležite zachytiť na textovom poli ponúkanom štúdiou. Pevne ve-
ríme, že tieto prístupy budú vzájomne komplementárne vzhľadom na štú-
diu ako obsahový celok.

Na samotnom počiatku je žiadúce uviesť, že v prípade všetkých ná-
rodníckych autorov je jedným zo stimulov ich filozofických úvah nevy-
hnutná potreba zmeny existujúcich spoločenských pomerov v Rusku 
druhej polovice 19. storočia. Máme možnosť konfrontovať sa s úvahami 
o revolúcii a násilnom prevrate, zvrhnutí cára i samoderžavia.  Avšak ani 
u N. K. Michajlovského a ani u P. L. Lavrova tento motív nie je taký sme-
rodajný pre ich filozofické úvahy ako v prípade Petra Nikitiča Tkačova, 
ktorý chápe revolúciu ako revolúciu sociálnu a definuje ju nasledovným 
spôsobom: „Sociálnou revolúciou je nazývaná radikálna zmena spolo-
čenských a morálnych vzťahov členov spoločnosti“ (Ткачев 2010i, 651). 
V kontexte týchto úvah je podľa nášho názoru vhodné priblížiť ako Tkačov 
chápe anarchiu: „Anarchia znamená bezvládie. Ale bezvládie je len jedno 
z nevyhnutných logických dôsledkov oveľa zásadnejšej a hlbšej príčiny – 
rovnosti“ (Ткачев 2010c, 457) a na ďalšej strane tej istej práce dodáva: 
„Rovnosť predpokladá anarchiu, anarchia zasa slobodu. No tak rovnosť, 
ako aj sloboda - všetky tieto pojmy sa spájajú v jednom pojme, v jednom 
slove, v slove bratstvo. Kde je bratstvo, je aj rovnosť, kde je rovnosť, tam je 
aj bezvládie a tam je aj sloboda“ (Ткачев 2010c, 458). Máme tak predsta-
vu o východiskách Tkačova, o ktorých reálne naplnenie sa snaží. Pre do-
kreslenie jeho východísk si dovolíme uviesť ešte jeho definíciu socializmu: 
„Socializmus je socialistická definícia spoločenských vzťahov. Je to definí-
cia odvodená z dôsledného vedeckého skúmania a kritickej analýzy javov 
spoločenského života a je rovnako všeobecná a platná ako ľubovoľná ma-
tematická teória“ (Ткачев 2010i, 660). Túto neurčitú definíciu socializmu 
bez jasnejšieho vysvetlenia sme uviedli aj preto, že nám ukazuje zásadnú 
črtu, ktorá bude sprevádzať celé uvažovanie Tkačova. Máme na mysli ve-
deckú a kritickú analýzu, ktorej rezultáty sú všeobecne platné.

Ak hovorí Tkačov o potrebe zmeny, tak považujeme za potreb-
né spomenúť, že možnosť zmeny a priestor pre zmenu sú prítomné 
vždy. Niekoľkokrát zdôrazňuje, že možnosť zmeny je prítomná aj v situ-
ácii či prostredí, v ktorom by istý status quo trval aj tisíce rokov. Takýto 
dlhodobý stav bez zmien neznamená, že ide o nejaké nemenné a navždy 
platné určenie; je len symbolom, že isté okolnosti sa jednoducho nezme-
nili. „Spoločenské ideály zodpovedajú formám spoločenského spolužitia, 
ktoré ich formujú. Ak sú formy spoločenského spolužitia konzervatívne, 
ak sa v nich nenachádza žiaden vnútorný impulz pre ďalší rozvoj, tak ta-
kým istým konzervatívnym charakterom budú poznačené aj ideály. A sku-
točne, spoločenský ideál nášho národa nepresahuje skamenené formy 
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jeho spôsobu života,“ tvrdí Tkačov (Ткачев 2010f, 529). Danú myšlienku 
sme si vybrali predovšetkým pre priblíženie vnímania obdobia, v ktorom 
ruský autor tvorí. Myšlienka i jej autor pracujú aj s problematikou deter-
minácie spoločenských ideálov existujúcimi formami spoločenského spo-
lužitia. Tomuto motívu sa budeme venovať v našej analýze Tkačovových 
myš lienok neskôr.

Vo vzťahu k odkazu Tkačovovej mysliteľskej iniciatívy je potrebné 
poukázať práve na dôraz radikálnej zmeny, ktorá u neho neznamená len 
akcentovanie rýchlosti zmeny, ale obsahuje oveľa širší významový rámec. 
Malo by ísť predovšetkým o radikálne iné spoločenské usporiadanie než 
to, ktoré existuje teraz a ktoré by bolo možné aplikovať hneď po násilnom 
revolučnom prevzatí moci. Malo by ísť o anarchistické usporiadanie spo-
ločnosti. Názory Tkačova na radikálne inú spoločnosť sa objavujú v po-
lemike s dvoma anarchistickými projektmi usporiadania spoločenských 
vzťahov, ktoré sformulovali ženevský a bruselský krúžok socialistov. 
Nebudeme sa venovať ich návrhom podrobnejšie, lebo pre vytvorenie si 
jasnejšej východiskovej pozície Tkačova nám postačí len to, že o nich po-
chybuje v zmysle, či sú vôbec anarchistické, lebo sa snažia dať len nový 
obsah či dokonca len nový šat, novú uniformu starým inštitúciám ako štát, 
polícia, armáda, súdnictvo, vláda. To podľa Tkačova nie je anarchizmus. 
Anarchizmus nemôže považovať štát za nevyhnutnosť pri usporiadaní 
spoločenských vzťahov.

Vzhľadom na uvedené, a nie sporadické problematizovanie revolúcie 
ako nevyhnutnej cesty zmeny spoločenského usporiadania si dovolíme 
urobiť širší vstup do tejto oblasti Tkačovovho myslenia. Sme presvedčení, 
že sa nám tak odhalí jasnejší priestor pre pochopenie jeho filozofických 
úvah a tvorivého odkazu vôbec. 

Orientácia na skupinu, spoločnosť a otázka človeka predstavujú je-
den zo zásadných motívov, ktorý považujeme za nevyhnutné rozpracovať 
v tejto časti úvah.

Pri skloňovaní pojmov skupina a spoločnosť je podľa nášho názoru 
vhodné zdôrazniť, že vystupujú v úvahách Tkačova v rozličnom význa-
me. Pojmom skupina alebo aj menšina, či skôr revolučná menšina, chápe 
Tkačov tú silu, ktorá by mala uskutočniť revolúciu. „Hovoríme: revolúcia 
musí byť uskutočnená viac či menej inteligentnou, revolučne naladenou 
menšinou“ (Ткачев 2010e, 515). Iniciátorom, vodcom, teda subjektom re-
volučného kvasu má byť menšina, ktorej identitu Tkačov nachádza v pro-
stredí inteligencie. Táto časť spoločnosti má vzdelanie, je „nadaná“, so zna-
losťou veci chopiť sa revolučného procesu. Na inom mieste sa stretávame 
s myšlienkou, ktorá sa venuje problematike revolučnej menšiny, a ktorá 
nám umožňuje urobiť si lepší obraz o tom, na čom Tkačovovi záleží: „Kedy 
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už pochopíme, že len zjednotená, disciplinovaná a tesno zomknutá organi-
zácia nám môže poskytnúť skutočnú silu, že len ona môže v potrebnej mie-
re kompenzovať našu málopočetnosť?“ (Ткачев 2010d, 505). Mentalitu 
revolučnej masy upresňuje takýmto spôsobom: „Na to, aby sme premenili 
národ z možnej revolučnej sily na silu skutočnú, z možného revolucionára 
na skutočného, my (revolučná menšina) musíme v prvom rade podlomiť, 
oslabiť, zničiť politické usporiadanie, ktoré národ zdrvuje, a tiež konzerva-
tívny, exploatátorský a samoderžavný štát“ (Ткачев 2010d, 509). Tkačov 
to teda vidí ako jediné východisko, ako jedinú cestu bez iných možností. 
Moment jediného východiska predstavuje argumentačný nástroj, ktorý 
Tkačov pri prezentovaní svojich názorov často spomína, pričom neskôr 
budeme mať možnosť vidieť, že dokonca vedome zneužíva. Toto zneuží-
vanie však nebude nijako mimoriadne prepracované. Dovoľujeme si to 
formulovať už v týchto vstupných tvrdeniach a sme presvedčení, že hlbší 
ponor do filozofických úvah Tkačova plne potvrdí naše hodnotiace stano-
visko, a to predovšetkým v kontexte kritéria očividnosti, o ktorom budeme 
pojednávať. 

O nevyhnutnosti zvrhnúť konzervatívny štát píše zdôrazňujúc autori-
tu dejín; tá pre neho predstavuje jednak základ argumentácie, na strane 
druhej aj kľúčový problém, s ktorým sa bude snažiť vysporiadať: „Ak sú pre 
vás apriórne dôkazy nedostatočné, tak sa pozrite na dejiny. Preskúmajte 
celé čisto ľudové hnutia – počínajúc veľkým povstaním otrokov v Ríme 
a končiac Parížskou komúnou – a uvidíte, že všetky bez výnimky sa mohli 
uskutočniť len vtedy, keď vo vysokých vládnucich kruhoch spoločnosti pa-
noval chaos a neporiadok“ (Ткачев 2010d, 509). Takto formuluje Tkačov 
svoje presvedčenie o nevyhnutnosti boja a aj jeho načasovaní v ruskom 
dobovom kontexte.

Pod pojmom spoločnosť, chápe predovšetkým cieľovú skupinu, pries-
tor spoločnosti je tým miestom, ktoré je potrebné nevyhnutne zmeniť. 
Teda nie človek je tým, kto má svoje nezastupiteľné aktívne miesto v revo-
lučnom procese a nie je to on, kto by sa mal zmeniť sám od seba. Tkačov ba-
zíruje na potrebe zmeny spoločnosti, jedine tá je pre človeka ako jednotliv-
ca určujúca. Tomu bude zodpovedať aj tkačovovské chápanie človeka ako 
takého. Pre ilustráciu mohli by sme uviesť, ako píše o radikálnych rozdie-
loch medzi snahami, cieľmi a činnosťou socialistov – revolucionárov a ná-
boženských sektárov.2 „Úloha posledného má, ak to je tak možné povedať, 

2 Pojmom náboženský sektár Tkačov označuje stúpencov ruskej náboženskej fi-
lozofie, ktorí predstavovali najvýraznejšiu názorovú a filozofickú opozíciu ná-
rodníctva ako sekulárnemu prúdu myslenia. Ako príklad mohli by sme uviesť 
predstaviteľa ruského náboženského myslenia druhej polovice 19. storočia – 
Vladimíra Sergejeviča Solovjova.



54

Ondrej Marchevský

čisto individuálny charakter: sektár sa snaží vychovať, prerodiť, zdokona-
liť každého jednotlivého človeka chápaného samostatne. Socialista revo-
lucionár sa snaží, zotrvávajúc pritom na pozíciách indivídua, zmeniť, pre-
tvoriť tie spoločenské podmienky, ktoré vplývajú na život a rozvoj celej 
spoločnosti. Prvý pôsobí na jedinca, druhý na masy“ (Ткачев 2010i, 651). 
Tkačov teda poukazuje na zmenu indivídua prostredníctvom zmeny spo-
ločenského prostredia, v ktorom ono žije a vyvíja sa. Považujeme za po-
trebné zdôrazniť, že Tkačov tým nijako nepodceňuje hodnotu človeka ako 
takého, nepovažuje ho za menejcenného voči celku a celok ako prvoradý. 
Celok, spoločnosť je dôležitým nástrojom. V týchto úvahách si dovolíme 
poznamenať, že zmeny, ktoré Tkačov navrhuje, by mali byť primárne na-
mierené v prospech každého človeka, aj keď transformačný proces nie je 
dominantne postavený na činnosti indivídua. To bude mať zásadný vplyv 
aj na myšlienky, ktorým sa ešte budeme venovať. Podľa Tkačova by sa nie-
len revolúcia mala realizovať iniciatívou menšiny – revolučnej menšiny. Tá 
je určujúca aj pre celé dianie tesne po prevrate. Situácia by sa mala kon-
solidovať skrze malú, hierarchicky usporiadanú a kompetenčne ustálenú 
menšinu, dominantnú skupinu s jasne stanovenými cieľmi.

Pred vypuknutím revolúcie musí revolučná menšina fungovať v do-
konalom utajení. Následne sa Tkačov snaží poukázať na potrebu tvorby 
organizácií a štruktúry, ktoré tento proces budú riadiť. Takým je napríklad 
sociálne-revolučný zväz, strana. V úvahách o tejto dominantnej menšine 
ako o dobre zorganizovanej skupine si Tkačov uvedomuje možnú kritiku 
oponentov mierenú na potenciálne zneužitie moci menšinou. Tento kon-
text súvisí s rozsiahlou témou Tkačovovej tvorby, a síce s témou revolučnej 
strany rozpracovanou predovšetkým v diele Čo je strana progresu. Rozsah 
štúdie nie je dostatočným priestorom na rozsiahlejšie zakomponovanie aj 
tohto motívu. Uvedieme len niektoré momenty nami riešeného problému, 
t. j. na akých základoch by sa podľa Tkačova mala úspešne realizovať revo-
lučná spoločenská premena.

Venujúc sa otázke premeny spoločnosti cestou revolučného prevratu 
zastavme sa pri Tkačovovom chápaní človeka. Ako sme uviedli, človek ne-
zohráva u Tkačova nejakú zásadnú realizačnú rolu. Vyjadrením toho je aj 
voľné používanie pojmov človek, jednotlivec, či indivíduum v jeho prácach. 

Pri charakteristike človeka môžeme vnímať ako dominantný znak to, 
že človek je produktom spoločnosti a svojho okolia: „Ľudské ja je produkt 
dlhého sledu príčin, v plnej miere závisí od prostredia, v ktorom žije. Je 
spojené neprerušiteľnými putami s množstvom iných ľudských ja, ktoré 
ho jednak predchádzali a aj ktorých je súčasníkom a ktoré určujú jeho 
konanie. Skrátka, je len jedným z maličkých ohniviek v nekonečnej re-
ťazi príčin a dôsledkov. Inak povedané, predstavuje jeden z prejavov tej 
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nevyhnutnosti, ktorá bola v minulosti kladená ako opak slobody“ (Ткачев 
1990a, 140). Tkačov vplyv spoločnosti na jedinca zdôrazňuje tak, že spo-
ločnosť nielenže určuje človeka, no dokonca určuje aj to, ako vníma človek 
sám seba v kategóriách ako sloboda konania a myslenia: „Naše vedomie 
vlastnej slobody v myslení a konaní nie je ničím viac ako vedomím, že celé 
naše myslenie a konanie je závislé a určené našim ja, t. j. súborom tých 
rôznorodých fyzických a psychických príčin, tých afektívnych a intelektu-
álnych stavov, ktoré sme sa zhodli nazvať našim ja, našim charakterom, 
našou vôľou atď.“ (Ткачев 1990a, 141). Ďalším zásadným znakom člove-
ka je jeho egoistická povaha „Väčšina ľudí vo väčšine prípadov nekoná na 
základe vznešených princípov či abstraktných ideí, ale z obyčajnej vypo-
čítavosti“ (Ткачев 1975a, 130). Na inom mieste v podobnom duchu kon-
štatuje: „Ak by sme vnímali človeka oddelene, izolovane od iných ľudí, je 
nepochybné, že každý človek vždy myslí a koná v súlade so svojimi osob-
nými záujmami, pre svoju vlastnú výhodu, vlastný úžitok, osobné blaho. To 
predstavuje jediný stimul ľudskej aktivity“ (Ткачев 1975a, 120). Následne 
dodáva aj druhú, spoločenskú stránku človeka: „Pre potvrdenie pravdivos-
ti ľudského utilitarizmu je vhodné pozrieť sa na rezultáty pôsobenia celej 
spoločnosti, ktorá je chápaná ako spojenie mnohých ľudských jedincov“ 
(Ткачев 1975a, 120). Rezultátom týchto tvrdení je nasledujúca otázka: 
„Odkiaľ sa vlastne berie to zvláštne protirečenie medzi individuálnou 
snahou každého človeka dosiahnuť osobné šťastie a dôsledkom pôsobe-
nia spoločnosti, ktoré je priamym protikladom akéhokoľvek osobného 
šťastia?“ (Ткачев 1975a, 120). Tkačov píše, že väčšina vážených filozofov 
a teológov tento problém vysvetľovala vplyvom zvonku, vplyvom nejakej 
sily, ktorá sa nachádza mimo človeka. Tento problém sa tak transformuje 
na večný problém, ktorý je len zdanlivo vysvetlený jednotlivými koncep-
ciami – náboženstvo nevynímajúc. Tkačov s týmto vôbec nesúhlasí a tvrdí, 
že tento problém je možné vyriešiť vo všeobecne platnej rovine, tým však 
nepopiera, že nejde len o vnútorné ľudské počínanie. Dané presvedčenie, 
resp. takto formulovaná požiadavka všeobecnej platnosti bude zohrá-
vať dôležité miesto vo formulácii ďalších myšlienok tohto národníckeho 
mysliteľa.

Motív konania a rozhodnosť v konaní predstavuje ďalší zásadný mo-
ment v uvažovaní Tkačova, ktorý nás asi pri doterajšom pokuse predstaviť 
jeho myšlienky nejako zásadne neprekvapuje. Je možné predpokladať, že 
autor, ktorý kladie taký veľký dôraz na premenu spoločenského usporia-
dania radikálnou cestou, bude zdôrazňovať tento motív. Môžeme sa o tom 
presvedčiť pri odpovedi na otázku úlohy morálneho ideálu a potreby jeho 
naplnenia: „Morálka daného prostredia nie je určená len šírkou, zmyslu-
plnosťou a ľudskosťou jej morálnych ideálov, ale predovšetkým (a to je 
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hlavné) jej vzťahom k týmto ideálom. Človek môže mať široký a zmyslupl-
ný morálny ideál, no ak nepohne ani prstom pre jeho praktickú realizáciu, 
ak ho neuskutočňuje v živote, ak ho nepremieta do svojho konania v spo-
ločnosti, tak toho človeka nebude určite nikto považovať za morálneho“ 
(Ткачев 1990b, 449). Môžeme si všimnúť, že tu je pozornosť venovaná 
človeku ako jednotlivcovi. No my sme si uvedenú myšlienku vybrali pre-
dovšetkým ako vhodnú ilustráciu dominancie motívu konania. Je pre nás 
zaujímavá aj z toho hľadiska, že na jednej strane určuje potrebu rozhodné-
ho konania, no na druhej strane motív konania  a napĺňania istého ideálu 
otvára pre samotného Tkačova problematický priestor, ako sa to pokúsi-
me ukázať. Ruský mysliteľ považuje za kľúčové odpovedať na otázku, kto-
rú by sme mohli formulovať nasledujúcim spôsobom: Aký ideál napĺňať, 
podľa akého konať? Tkačova teda zaujíma to, čo má revolucionár realizo-
vať. Presnejšie povedané, Tkačova určitým spôsobom sužuje predstava 
o množstve ideálov, ktoré by sme si mohli predstaviť a tiež to, že akýkoľ-
vek ideál nie je jediný a jediný správny. To nepredstavuje len problém, ale 
Tkačov zdôrazňujúci princíp všeobecnej platnosti a nevyhnutnosti v tom 
vidí zásadnú chybu. Sprievodným problémom tejto relatívnosti je prílišné 
sústredenie sa na to, ako zdôvodniť a určiť správne ideály, ktoré podľa 
Tkačova nevedú k žiadnym rezultátom a produkujú bludný kruh neustá-
leho pýtania sa bez možnosti získať jasnú predstavu o tom, čo je potrebné 
realizovať. Tento problém si dokážeme predstaviť v intenciách Tkačovovej 
tvorby ako mimoriadne závažný vzhľadom na to, čo tak často zdôrazňu-
je. Tkačov vidí hodnotu ideálov predovšetkým v úlohe cieľov konania, 
uskutočňovania zmien. 

Doteraz sme sa pokúsili predstaviť tie elementy a problémy, ktoré 
výraznou mierou vplývajú na Tkačovove názory a ktoré vychádzajú z po-
treby uskutočniť radikálnu spoločenskú zmenu v podobe sociálnej revo-
lúcie realizovanej malou skupinou revolucionárov, t. j. upraviť spoločen-
ské podmienky na základe všeobecne platných určení tak, aby dokázali 
vplývať na jednotlivca. To, čo by mohlo predstavovať problém, si čiastočne 
dokážeme predstaviť aj mimo priamych tvrdení Tkačova. Avšak nesmie-
me zabúdať, že centrálny záujem nášho výskumu spočíva práve v tvorbe 
a názoroch ruského mysliteľa. Tá nám prináša tvrdenie, ktoré môžeme 
chápať ako medzník v čítaní tvorby národníckeho mysliteľa: „Príprava re-
volúcie nie je prácou revolucionára. Pripravujú ju exploatátori – kapitalis-
ti, statkári, popi, polícia, úradníci, konzervatívci, liberáli, progresivisti atď. 
Revolucionár musí nielen využívať a náležitým spôsobom kombinovať 
elementy hotové, dané, dejinami vytvorené, vychádzajúce zo spoločen-
ského života národa, ktoré sa upevňujú a rozvíjajú vďaka obmedzenos-
ti ochrancov, nezmyslom vlád s ich žandármi a vojskami... Revolucionár 
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nepripravuje revolúciu, on ju realizuje. Poďte vpred! Poďte rýchlo! Všetka 
nerozhodnosť, každé zdržanie je trestné“ (Ткачев 2010c, 455). Základ re-
volúcie v obrazoch spoločenských určení zastúpených motívom kapitalis-
tov, statkárov, popov, polície či úradníctva môže byť pre nás, ako sa nazdá-
vame, celkom zrozumiteľný. Uvedenú myšlienku považujeme za medzník 
v čítaní predovšetkým z toho dôvodu, že revolucionár nie je tým, kto revo-
lúciu pripravuje, ale „len“ realizuje, a to za pomoci istého inštrumentária, 
ktoré je pre nás zatiaľ zahalené rúškom nepoznania. V danom momente sa 
takáto inšpiratívna úloha môže lepšie vykryštalizovať na pozadí požiadav-
ky, ktorú Tkačov formuluje nasledovným spôsobom: „Čo vo všeobecnosti 
určuje revolučné sily toho či onoho spoločenského prostredia? Sú určené 
predovšetkým dvoma predpokladmi: z jednej strany to je charakter ideá-
lov daného prostredia, na strane druhej ich vzťah k realite skutočného ži-
vota“ (Ткачев 2010f, 527). Zreteľnejšie sa tu objavuje už spomínaná potre-
ba určiť ideál, ktorý je potrebné uskutočniť, lebo to predstavuje základné 
určenie konania ako najdominantnejšej aktivity vôbec. Druhou stránkou, 
ktorá obohacuje naše doterajšie úvahy o tvorbe Tkačova, je vzťah k rea-
lite skutočnosti. Tkačov tým rozumie vzťah k tomu, čo sa skutočne deje 
v spoločnosti. Práve inšpiratívne poslanie či úloha tých, ktorí revolúciu 
pripravujú, spočíva v určení ideálu a inštrumentária pre realizáciu zmien 
v spoločnosti tak, ako to je determinované spoločenskými potrebami. 
Tkačov často poukazuje na problém odtrhnutia mysliteľských koncepcií 
od reálneho života, čo len umocňuje – okrem absencie všeobecnej platnos-
ti ideálov – možnosť konať podľa nich. Dôležitosť kritéria zakorenenosti 
v reálnom spoločenskom dianí a jeho potrebách, ako aj aplikovateľnosť 
do tohto prostredia nám ilustruje aj nasledujúca myšlienka: „Je pochopi-
teľné, že spomedzi všetkých prác majú pre nás najväčší význam tie, ktoré 
objasňujú mládeži jej revolučné ideály, dávajú jej rady a príklady revoluč-
nej praxe, tie, v ktorých sa tak či inak riešia základné otázky jej pôsobenia“ 
(Ткачев 1990a, 174). Takéto práce tvoria jeden zo základných diskusných 
rámcov, na pozadí ktorých sa prezentujú Tkačovove myšlienky. Má totiž 
nepochybne ambíciu vstupovať práve do tohto priestoru a venovať sa 
praktickému využitiu ideí práve v revolučnom a porevolučnom prostredí 
druhého dňa po revolúcii, kedy sa budú nanovo konsolidovať spoločenské 
vzťahy. Naliehavosť týchto požiadaviek spojená s dobou, v ktorej píše, je 
vyjadrená aj takto: „Zatiaľ si revolucionár neujasnil, ako a čím je potreb-
né nahradiť existujúce nenormálne usporiadanie spoločenských vzťahov, 
zatiaľ sa ešte v jeho hlave nevytvoril ani len nejaký ideál svetlej budúc-
nosti. Doposiaľ nie je možné očakávať v jeho konaní nejaké mimoriadne 
užitočné rezultáty, nemožno badať ani prejavy stálosti, ani dôslednosť, ani 
účelnosť“ (Ткачев 2010g, 543). Stálosť, dôslednosť, účelnosť predstavujú 
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stavebné kamene možných zmien a konania revolucionára, ktoré ale – na-
teraz – neboli naplnené, a on sám to nedokáže, lebo to nie je jeho pole 
pôsobnosti. Revolucionár čaká na ciele, ktoré má naplniť, a na nástroje, 
ktorými to bude napĺňať.

Pre vymedzenie širšieho priestoru, do ktorého sú zasadené Tkačovové 
filozofické uvahy, predovšetkým o dejinách, považujeme za potrebné 
predstaviť postoje autora v dvoch, resp. troch medzi sebou prepojených 
časových rovinách vo vzťahu k samotnému aktu revolúcie.

V prvom rade je tu akési prípravné obdobie, ktoré na jednej strane spo-
číva v zhoršení spoločenskej situácie natoľko, že sa zmena cestou revoluč-
ného a v zásade násilného prevratu javí ako nevyhnutná, na druhej strane 
ide o to, že v uvedenom období sa formuje ako produkt vyhrotenej spolo-
čenskej situácie zmena v rovine ideologickej, filozofickej a pod., čo tvorí 
platformu revolúcie samotnej. Druhé obdobie, je výstižne pomenované 
názvom jednej z jeho prác: V predvečer a na druhý deň revolúcie. Ide o ob-
dobie realizácie samotnej revolúcie a zároveň o obdobie zmien, ktoré na-
stanú po jej ukončení. Práve zmeny, ktoré nastanú po zvrhnutí existujúce-
ho režimu sú dlhodobým sledom udalostí, preto sme evolúciu Tkačovovho 
uvažovania načrtli v dvoch, resp. troch obdobiach. Sám Tkačov radikálnu 
transformáciu spoločnosti chápe ako dlhodobý proces. Predstavuje to ďal-
šiu rovinu Tkačovových námietok voči koncepciám bruselských a ženev-
ských socialistov. Oni sa, podľa Tkačova, nijako nezaoberajú tým, ako táto 
zmena prakticky nastane. Akoby považovali nové usporiadanie za niečo, 
čo akoby padlo z neba, čo je jasne dané, fungujúce a naplňujúce všetky 
socialistické ideály. Nemajú ani len predstavu, ako by sa to všetko dalo 
ustanoviť.

Ak sme písali o potrebe ideálu pre uskutočnenie revolúcie, tak je po-
trebné uviesť, že dané úvahy u Tkačova sú naviazané na obsah pojmu 
progres. Práve ideál progresu má pre revolucionára zásadný význam 
v usmernení jeho konania.

Spomínali sme tiež, že v prípravnej fáze revolúcie zohrávajú okrem 
spoločenských podmienok významnú úlohu aj tie faktory, či skôr tí, kto-
rých Tkačov nejako presnejšie nevymedzuje, no je nám jasné, že vytvá-
rajú podmienky pre realizáciu revolúcie. Mohlo by byť zrejmé, aj keď len 
v sprostredkovanej podobe, pri pohľade Tkačova na dejiny a históriu ako 
vedu o dejinách, na prácu historika. Práve historik3 sa javí byť tým, kto 

3 V tomto kontexte je pre nás stále otvorenou otázkou, či priam problémom, to, 
kto presne by mal byť tou silou, živlom, ktorý určí jasné smerovanie revolučnej 
zmeny. Na základe doterajšieho štúdia tvorby Tkačova by bolo možné uvažo-
vať okrem historikov, ktorí sa nám javia byť najpriateľnejším východiskom, 
aj o filozofoch, žurnalistoch a  spisovateľoch. Nejasnosť v tomto kontexte nás 
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zohráva významnú úlohu v prípravnej fáze zmeny, teda okrem celkovej 
spoločenskej atmosféry. Jeho poslanie spočíva v pochopení a náležitom 
vysvetlení progresívnych, resp. regresívnych fáz v dejinách a vôbec defi-
nícii toho, čím je progres ako ideál, ktorý má revolucionár naplniť. Tkačov 
predstavuje dostatočne podrobne svoju predstavu o tom, aké elementy 
obsahuje uvažovanie o progrese, teda také uvažovanie, ktoré by sme mohli 
nazvať progresívnym: „Poukázali sme na podstatné, nevyhnutné elemen-
ty pojmu progres. Nevyhnutne musí obsahovať predstavu o pohybe v jed-
nom určenom smere pre dosiahnutie určitého cieľa. Pohyb, určený smer 
a ciele – to sú tri jeho hlavné momenty“ (Ткачев 2010b, 296). V tomto 
kontexte neskôr formuluje ďalšiu zásadnú myšlienku: „Ak je potrebný 
pohyb a ak tento pohyb ide neprerušene v jednom a tom istom stálom 
smere, tak tento pohyb skúmame ako progresívny“ (Ткачев 2010b, 309). 
Na inom mieste podotýka: „Čím je predstava o progrese? Je to metafyzic-
ký produkt teleologického svetonázoru. Progres predpokladá účelný po-
hyb, rozvoj smerujúci k dosiahnutiu určitého rezultátu, ktorý sa považuje 
za jeho kritérium. Bez predstavy o cieli je predstava o progrese nemysli-
teľná“ (Ткачев 2010a, 249). Ako sme naznačili, Tkačov charakterizuje len 
elementy, ktoré tvoria pojem progres. Považujeme za potrebné vyjadriť 
sa k problematike cieľa a kritériám pohybu v jednom stálom smere bez 
vedome určeného cieľa alebo cieľa, ktorý nie je známy. Tkačov tak určitým 
spôsobom vysvetľuje existenciu progresu bez toho, aby mohol byť vníma-
ný ako progres nezávisle od momentu jasného cieľa. Rovnako tak vytvára 
priestor pre vysvetlenie doterajších interpretácií progresu, ku ktorým sa 
sám stavia kriticky. Práve cieľ predstavuje to, čo z momentov progresu 
spoločne s pohybom bude tým určujúcim. Obe tieto kritériá, oba momenty, 
ktoré stoja nezávisle od pohybu, môžu takémuto procesu prisúdiť pome-
novanie progres. Ako neskôr uvedieme, bude to mať pre Tkačova zásadný 

vedie aj k úvahám o tom, či sa k danej otázke nevyjadruje Tkačov v niektorom 
zo svojich diel, ktoré sa nezachovali. V prípade tvorby Tkačova nachádzame 
reakcie na diela prisudzované tomuto národníkovi, ktoré sa nám nedochova-
li (ako príklad je možné spomenúť dielo Эстетическая критика на почве 
науки). Je taktiež možné, že ide o nedopracovanú otázku, ktorá mala byť 
problematizovaná ruským mysliteľom neskôr. V tvorbe Tkačova je totiž mož-
né identifikovať viacero miest, kde autor deklaruje, že istú otázku rozpracuje 
v samostatnej práci v budúcnosti, no k jej napísaniu sa už nedostal (hodno 
spomenúť motívy z diel Педагогика – родная дочка психологии alebo prácu 
Издательская и литературная деятельность Благосветлова). V tomto 
kontexte sa nám javí ako možné uvažovať ešte o jednej možnosti, a síce o tom, 
že jedine samotný Tkačov je schopný náležite určiť toto revolučné smerovanie. 
Túto poznámku pod čiarou je potrebné vnímať ako naznačenie istého problé-
mu, ktorého rozpracovaniu by sme sa chceli venovať v budúcnosti v podobe 
samostatnej štúdie.
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význam, keďže stanovenie cieľa bude považovať za natoľko osobité, že 
v reálnom konaní ho ešte nikto nikdy nezohľadnil. Bude teda absentovať 
moment neprerušenosti pohybu, odkazujúci na istý sled udalostí, ktoré 
sa ale v prípade Tkačova ešte nezačali. K týmto motívom sa ešte vrátime 
a pokúsime sa ich jasnejšie priblížiť v kontexte transformácií formujúcich 
sa u Tkačova. Podotýkame, že tieto elementy chápe ako objektívne platné 
súčasti pojmu progres, pričom samotný pohyb chápe ako vedomé kona-
nie, pôsobenie. Tu sa vynára problém, ktorý je spojený s postulovaním 
určitej objektívnej platnosti elementov pojmu progres, ktorá však nie je 
nikde zakorenená, ba ani podrobnejšie vyargumentovaná. Tkačov akoby 
predpokladal, že existuje niečo ako proces osebe určený týmito atribútmi, 
čo ho má určiť ako objektívne daný a nezávislý od subjektívnych hodnote-
ní. Ako sme mali možnosť vidieť, elementy smeru a cieľa môžeme chápať 
zároveň ako prvky, ktoré umožňujú pohyb akýmkoľvek smerom a umož-
ňujú tomuto pohybu stať sa progresom. Prináša to nemalé problémy, lebo 
tieto premenné môžu byť naplnené rôznym sebe vlastným obsahom, 
ktorý môže byť vytýčený rôzne v závislosti od jednotlivých ľudí alebo ich 
rôzne determinovaných spoločenstiev. Tkačov v tejto variabilite vidí jeden 
z obrovských problémov bádania, resp. spoločenskej premeny. V zásade 
by sme mohli hlavnú schému problému naznačiť takto: ideál progresu je 
nevyhnutným stimulom pre konanie, no jeho obsah môže byť rôzny. Jeden 
zo svojich negatívnych postojov k existujúcemu chápaniu dejinného pro-
cesu formuluje takto: „Teória pohybu v kruhu je dosť neutešená. Je hrozné 
pomyslieť na to, že dejiny ľudstva predstavujú dávno rozpovedanú roz-
právku, že nič nové a nečakané v nich už nenájdeme, že budúcnosť bude 
len reštauráciou minulého, že ľudia sú odsúdení na sizyfovskú prácu, že 
kameň civilizácie je tlačený na príkry vrchol progresu len na to, aby opäť 
padol k jej úpätiu“ (Ткачев 2010b, 304). 

Problém, ktorému Tkačov venuje pozornosť v spojení s pojmom prog-
res by sme mohli nazvať problémom obsahovej prázdnoty pojmu progres. 
Tkačov píše: „Sotva existuje v každodennom živote spoločnosti mnoho ta-
kých slov, ktoré by boli tak často, alebo lepšie povedané, neustále zneuží-
vané ako slovo progres“ (2010b, 277). Tkačov to vidí ako veľký problém; 
podľa jeho názoru sa tento pojem v spoločenskom diskurze vyprázdnil, no 
vo vzťahu k spoločenskému dianiu má zásadné postavenie, keďže je zák-
ladným určením pre rozdelenie spoločnosti na tých, ktorí bojujú za prog-
res, a tých, ktorých je možné nazvať konzervatívcami a rutinérmi. Na zák-
lade tohto kritéria sa aj vymedzujú skupiny spolubojovníkov a nepriateľov 
s tým, že stranám, ktoré vychádzajú z istého určenia progresu (nech by aj 
druhou stranou boli označovaní za rutinérov a konzervatívcov) umožňuje 
práve obsahová nejasnosť voľné vymedzovanie týchto skupín.
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Tkačov uvádza zaujímavý príklad s obchodmi v meste. Ak by boli všet-
ky obchody v meste označené len jediným slovom obchod (používa ako 
paralelu k pojmu progres), nevedeli by sme, čo sa v nich predáva, a teda by 
sme museli chodiť do všetkých, aby sme kúpili, čo potrebujeme. Pripúšťa, 
že po čase by sme sa mohli zorientovať v obchodoch a uliciach a presne by 
sme vedeli, kde sa dá čo kúpiť a nemuseli by sme opäť behať po všetkých 
obchodoch dookola. Vidíme tu ako problém, že všetci sa označujú ako bo-
jovníci za progres, no každý „predáva“ ten svoj a ak sa zorientujeme, tak 
vieme, aké chápanie progresu sa nám ponúka v tom, či inom „obchode“ 
a môžeme ich podľa svojich preferencií navštevovať. No kým sa zorientuje-
me, tak nám bude mäsiarsky obchod predávať ako progres rovnako ako aj 
obchod s látkami a svojím progresom. Takýto predaj progresov nás môže 
stáť veľa času a znosených topánok. A to si predstavme, ako nás vystríha 
Tkačov, že sa pohybujeme medzi viacerými mestami po dobu niekoľkých 
dní za sebou a všade potrebujeme nakupovať. Tkačov nás upozorňuje aj 
na situáciu, že sa budete pýtať na jeden tovar v obchode, kde ho nemajú, 
a oni vás pošlú vedome, či z vlastnej hlúposti niekde úplne inde; v snahe 
kúpiť kabát, nás pošlú k mäsiarom. Tkačov sa snaží poukázať na to, že ani 
títo „obchodníci“ sa nevyhnutne medzi sebou nemusia poznať. Tkačov po-
dotýka, že sa z toho môžeme aj zblázniť, pričom takýto problém majú všet-
ci, ktorí chcú hodnotiť ľudí okolo seba kategóriou progresu, teda rozdeľo-
vať ich na progresívnych a konzervatívnych, lebo nie je jasné, aké značky 
tovaru preferujú, kde nakupujú a do akej miery poznajú lokálnu ponuku.

Týmto spôsobom chce Tkačov poukázať na problém vymedzenia poj-
mu progres, ktorý sa podľa neho stáva len prázdnou formou v komunikácii 
a pripisuje sa mu ľubovoľná škála obsahov. S nejasnosťou tohto typu je 
nevyhnutné raz a navždy skoncovať. Je to nevyhnutné pre efektívnu re-
alizáciu revolučných snáh. Národnícky mysliteľ na ceste z nebezpečného 
a šialeného patového stavu stanovuje kritérium, ktoré musí byť imple-
mentované pri stanovení jasnej, z pohľadu Tkačova objektívne platnej ví-
zie progresu. 

Takýmto kritériom je očividnosť:4 „A také kritérium existuje a nie je 
to prízrak, ani túžba. Týmto kritériom je očividnosť, nie však v tom vul-
gárnom zmysle slova, v ktorom sa často používa v spoločnosti na ozna-
čenie obyčajného subjektívneho presvedčenia o opodstatnenosti, t. j. 
o pravdivosti toho či onoho, ale v tom presnejšom význame, podľa kto-
rého očividné označuje niečo také, čo by každý subjekt nezávisle od jeho 
osobných názorov považoval za nepochybne presvedčivé, t. j. pravdivé“ 
(Ткачев 2010b, 285). Takto znie základná argumentačná téza podľa neho 

4 Rus. очевидность
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absolútne objektívne platnej koncepcie, ktorá vytvára základ pre ďalšie 
vysvetlenia, vedúce k podkladom pre konanie nedočkavého revolucioná-
ra. Tkačov chce vysvetliť povahu toho niečoho,5 čo by potvrdzovalo ob-
jektívnosť očividnosti: „Tieto niečo máme právo považovať za samé osebe 
pravdivé preto, že sú pravdivé nielen pre mňa samotného alebo pre vás, 
ale pre všetkých ľudí vo všeobecnosti. A ak môže byť morálny svetonázor 
človeka privedený k jednoznačnostiam, ktoré sú záväzné pre všetky sub-
jekty, tak nevravte, že je to pravdivé len pre neho, pre toho konkrétneho 
človeka. Nie, je to pravdivé samo osebe, pretože to musí byť pravdivé pre 
všetkých“ (Ткачев 2010b, 285). Takýmto, pre Tkačova jasným (aj keď pre 
čitateľa rozhodne nepochopiteľným) spôsobom tvorí autor základy pre 
objektívne platné, resp. existujúce niečo vo všeobecnosti. Keďže snahy 
Tkačova sú primárne orientované na praktickú oblasť konania, na potrebu 
transformácie krajiny, tak sám nezaháľa, a tým objektívnym niečím sa stá-
va fakt cieľa progresu, ktorý nám bol doteraz prezentovaný ako element 
pojmu progres.

Cieľ sa stáva nevyhnutnosťou v živote spoločnosti: „Spoločnosť bez cieľa 
je logicky nemysliteľná, preto je fakt, že v spoločenskom zväze6 je cieľ vždy 
prítomný, faktom úplne objektívnym“ (Ткачев 2010b, 313). Na inom mies-
te Tkačov v rovnakom duchu dodáva: „Prírode nemôžeme vnucovať ciele, 
ľudskej spoločnosti môžeme, a dokonca musíme“ (Ткачев 2010a, 251).

Následne – po vyjasnení objektívnych základov progresu – Tkačov 
formuluje dôležitú otázku: „Ak ľudský život v spoločnosti má nejaký ob-
jektívny, pre všetkých a každého rovnako očividný cieľ, tak prečo je tento 
cieľ rozličnými ľuďmi tak rozdielne chápaný?“ (Ткачев 2010b, 313). No 
aj v tomto prípade má Tkačov objektívne platnú, teda „očividnú“ odpo-
veď: „Všetci myslitelia (nerátajúc samozrejme tých, ktorí skúmajú spoloč-
nosť ako samostatný organizmus, ktorý má svoje vlastné organické cel-
ky) súhlasia s tým, že ľudia tvoria spoločnosť preto, aby lepšie a plnšie 
uskutočnili svoje ľudské, individuálne ciele, a preto kolektívny zväz ľudí 
nemôže mať inú úlohu okrem čo možno najúplnejšieho a najdokonalej-
šieho uskutočnenia životných cieľov svojich členov. Všetci súhlasia taktiež 
s tým, že spojenie všetkých týchto životných cieľov môže byť obsiahnuté 
v jednom cieli – v snahe človeka o šťastný život, o šťastie. Taký je podľa 
všeobecnej mienky cieľ každej ľudskej existencie“ (Ткачев 2010b, 314). 
Máme tak možnosť konfrontovať sa s pokusom o skutočne komplexné 
vysvetlenie objektívnej platnosti, ktorá sa s nepohodlnými myšlienkami 
5 Rus. нечто. Tkačov tu používa plurály.
6 Rus. общественный союз. Tento pojem používa Tkačov často, no nijak pres-

nejšie ho nešpecifikuje, z čoho usudzujeme, že ide len o akýsi všeobecný pojem 
označujúci spoločnosť.
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dokáže svojským spôsobom vysporiadať, a to ich označením za subjekti-
vistické rojčenie, alebo ich zasunúť do kúta nezmyslov, ktoré sa neoplatí 
nijako komentovať a strácať s nimi čas. Neskôr sa stretávame v prípade 
šťastia s jeho určením ako cieľa objektívneho: „Cieľ ľudskej spoločnosti je 
identický s cieľom jednotlivca, je ním ľudské šťastie. Tento cieľ môžeme 
nazvať objektívnym. Je natoľko očividný, že sa stáva záväzným pre rozum“ 
(Ткачев 2010b, 314). 

O pôvode šťastia ako určujúcej miery, určujúceho kritéria pre posudzo-
vanie ideálu progresu, píše: „Táto miera, takpovediac apriórna, je induktív-
nym spôsobom odvodená z dejín ľudského života v spoločnosti, bola pre-
vzatá zo samotnej podstaty, z cieľa tohto spoločenského života“ (Ткачев 
2010a, 251). Dovolíme si uviesť jedno rozsiahlejšie tvrdenie, v ktorom 
sa Tkačov snaží vyriešiť osobitým spôsobom aj problém, ktorý vychádza 
z očividnej skutočnosti potrieb človeka a ktorý by sa mohol objektívne 
vzťahovať na všetkých ľudí: „Spoločnosť môže v plnej miere splniť svoje 
úlohy, len ak: po prvé, spojí životné ciele všetkých svojich ľudí, t. j. vytvorí 
im úplne rovnaké podmienky výchovy a v následnej budúcnosti privedie 
všetky chaotické rôznorodosti, ktoré sú vytvorené indivíduom počas regre-
sívnych pohybov v dejinách, k jednému spoločnému menovateľu, na jednu 
spoločnú úroveň. Po druhé, dosiahne harmóniu prostriedkov a potrieb, 
t. j. bude v radoch svojich členov rozvíjať tie potreby, ktoré je možné uspo-
kojiť danou produktivitou práce, alebo ktoré môžu bezprostredne zvýšiť 
produktivitu alebo zmenšiť straty, ktoré sú potrebné pre podporu a rozvoj 
indivídua. Po tretie, ak pre všetky potreby všetkých bude v rovnakej miere 
garantovaná istá možná miera uspokojenia (my hovoríme: možná miera, 
pretože ustanovenie absolútnej harmónie medzi prostriedkami a potre-
bami predstavuje len ťažko dosiahnuteľný ideál). Uskutočnenie všetkých 
týchto troch podmienok v čo možno najplnšej miere predstavuje konečný 
cieľ spoločnosti. Je cieľom úplne objektívnym, ktorý vychádza zo samotnej 
podstaty života v spoločnosti. Ľudský život v spoločnosti nemôže mať inú 
úlohu, než pomáhať uskutočneniu životných cieľov indivíduí, ktoré spo-
ločnosť tvoria“ (Ткачев 2010b, 321). Uvedený rozsiahlejší citát z práce Čo 
je strana progresu nám, ako sa nazdávame, dovoľuje urobiť si jasný obraz 
chápania pojmu šťastie v koncepcii progresu. Predstavuje vlastne objek-
tívny cieľ, ktorý sa stáva ako element progresu objektívnym cieľom prog-
resu ako takého. Podľa Tkačova ide o originálny výkon, na ktorý sa žiaden 
zo subjektívne idealizujúcich či religiózne idealizujúcich sektárov nikdy 
nezmohol. Ak sme pri opise elementov progresu naznačili, že u Tkačova 
sa určenie progresu nie náhodou stanovuje spojením pohybu ako vedomej 
činnosti s jedným z elementov, teda s cieľom alebo neprerušenosťou tohto 
pohybu, tak teraz nám tento zámer javí zreteľnejšie. Ako sme uviedli, nikto 
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doteraz neurčil takéto objektívne, očividne jasné kritériá progresu, nikto 
progresu takto objektívne neurčil cieľ; a teda by v jeho prípade o progre-
sívnom myslení nebolo možné myslieť, ak by progres nevyhnutne pozo-
stával zo všetkých troch objektívnych elementov. V tejto celistvej podobe 
by totiž nemal žiadnu historickú reprezentáciu.

Od tohto objektívneho progresu sme len na krok od všetkých veľkých 
možností, ktoré tento objav založený na očividnosti umožní. Ako kľúč pre 
vstup do nového sveta, ktorý doteraz nebol objektívne poznaný Tkačov 
využíva ekonomické záujmy. Práve tie už čiastočne sám formuloval.

Ekonomické činitele sú podľa Tkačova dominantnými elementmi v ce-
lých dejinách. Píše o nich: „Ani morálne doktríny, ani kritické myslenie 
nehýbu dejinami, netvoria ich skutočný obsah, ktorý je určený výsostne 
individuálnymi afektmi, podvedomými, skoro úplne inštinktívnymi po-
trebami. Tieto individuálne afekty, tieto podvedomé potreby sú určené 
ekonomickými záujmami toho prostredia, v ktorom vznikajú a rozvíjajú 
sa. Sú akýmisi nervami spoločenského života, dušou dejín, na ktoré sa sú-
streďuje všetka pozornosť historika“ (Ткачев 1990a, 173). O pôsobení 
ekonomických príčin v inej práci Tkačov píše: „Ekonomické príčiny, ako 
sme mali možnosť vidieť, vytvorili a podporovali všetky tie enormné ne-
zmysly, ktoré v priebehu toľkých stáročí mučili a týrali ľudský rozum. Tie 
isté ekonomické príčiny odstránili a zničili všetky tie nezmysly, len čo sa 
vytratila ich potreba. To, že sa nemohla uskutočniť všetka múdrosť vzde-
lancov a všetky krásne reči apoštolov, to spôsobil samotný ekonomický 
záujem“ (Ткачев 1975a, 129). Silu ekonomických vplyvov demonštruje na 
viacerých miestach, ako napríklad: „Ak továrnik prenecháva robotníkom 
určité percento zo zisku, ak kupec znižuje cenu tovaru, ak Angličania ku-
povali otrokov vo svojich kolóniách a anglickí baróni zasa svojich podda-
ných, verte, že stimulom nebola ani filantropia, ani láska k ľudstvu, ani 
žiadne humánne pohnútky, ale obyčajný aritmetický kalkul a nič viac“ 
(Ткачев 1975a, 130). Tkačov dokonca tvrdí, že tento ekonomický faktor 
podriaďuje dokonca aj náboženské určenia: „Každý súkromný podnik mal 
väčšinou aj nejaký ten náboženský cieľ. Obchodné expedície boli zároveň 
aj misiami, misie – obchodnými expedíciami“ (Ткачев 1975a, 131). V tejto 
súvislosti spomína aj križiacke výpravy. Píše však aj o tom, že cirkev bola 
často svojím učením výraznou brzdou rozvoja obchodu a trhu, t. j. obchod-
níci museli s autoritou cirkvi a náboženstva často bojovať, čo neraz viedlo 
k tomu, že práve ekonomická moc určila chod cirkvi, cirkev bola apologé-
tom ekonomických záujmov. V rovnakom duchu v tej istej práci o niekoľ-
ko strán neskôr dodáva: „Dominantná filozofia, náboženstvo a veda ne-
predstavujú nič viac než zrkadlo, v ktorom sa s matematickou presnosťou 
odrážajú a opakujú ekonomické potreby národa v istom období“ (Ткачев 
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1975a, 133). Zachádza ešte ďalej. „Všetky veľké zmeny, ktoré sa uskutočni-
li v ľudskom svetonázore v morálnej sfére a vo sfére myslenia, nastali vply-
vom daných ekonomických vzťahov, daných ekonomických záujmov. Ako 
sme videli, tieto zmeny sa diali nepozorovane, postupne, neboli v súlade 
s veľkými vedeckými objavmi, neboli vykonané z moci akéhosi génia alebo 
celého radu výnimočných mysliteľov. Myslitelia začali hlásať nevieru, zná-
šanlivosť či utilitarizmus až vtedy, keď už ekonomická vypočítavosť dávno 
zmenila pohľady ľudí na neomylnosť katolíckej dogmatiky a na úlohu utr-
penia a pôžitkárstva v ľudskom živote“ (Ткачев 1975a, 149).

Je teda zrejmé, že sila ekonomických vplyvov neobchádza ani oblasť 
štátu, politiky a práva, ako sme to mali možnosť už vidieť, pričom úloha 
ekonomického elementu v právnej oblasti nebola dostatočne vysvetlená. 
V naznačenej rovine o úlohe ekonomických vplyvov Tkačov píše: „Vo vše-
obecnosti je možné povedať, že ekonomické vzťahy určujú hlavný charak-
ter, hlavné a kľúčové elementy štátneho usporiadania. Detaily a podrob-
nosti sú samozrejme určené danou úrovňou myslenia v krajine“ (Ткачев 
1975c, 438).

Uvedený sled Tkačovových tvrdení predstavuje jeden z výsledkov tej-
to jeho novej a objektívne platnej charakteristiky progresu, ktorý určuje 
za cieľ spoločenského života šťastie jednotlivcov tej ktorej society. Práve 
určenie objektívnych kritérií nám pomáha odkryť to množstvo neprávd 
a krívd, ktoré sa diali a dejú. Nepravdy a krivdy, ktoré boli podmienené 
ekonomickými vplyvmi a ospravedlňované čímkoľvek, čo znelo pre danú 
dobu vierohodne.

V snahe vysvetliť vzniknutý stav považujeme za potrebné venovať po-
zornosť jednému zásadnému elementu, ktorý v ekonomických vzťahoch 
zohráva významnú úlohu. Tkačov v danom kontexte kladie dôraz na kapi-
tál: „Všetky kvality človeka, všetko, čím disponuje, všetko, čo si želá, všet-
ko, o čo sa snaží, všetko to má pre neho význam len do tej miery, do akej 
to môže byť kapitálom. Disponovať kapitálom, to je najvyššie blaho, to je 
jeho konečný cieľ a za to aj bojuje“ (Ткачев 1975c, 434). Uvažuje o ka-
pitáli aj v zmysle duševného kapitálu: „Aké všeobsiahle, dominantné po-
stavenie má pojem kapitálu vo vedomí väčšiny. Všetko, rozhodne všetko, 
dokonca aj čestnosť, veľkodušnosť, či láska spadá do kategórie tohto poj-
mu“ (Ткачев 1975c, 434). Je badateľné, že Tkačov chápe kapitál vo veľmi 
širokom význame.

Širší význam slova kapitál nie je náhodný. Tkačov vidí na základe svoj-
ho objektívne určeného cieľa progresu v kapitáli kľúčový problém celých 
dejín: „Prostriedky na prežitie – to je príliš málo pre dejinného človeka, 
potrebuje ich mať v podobe kapitálu. Ak už raz dosiahol tento cieľ, presta-
ne prináležať sebe, úplne sa oddá do rúk tejto veci, o ktorej vlastníctvo sa 
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tak veľmi snaží. Kapitál mu neprináleží, on prináleží kapitálu, nie on riadi 
kapitál, ale kapitál riadi jeho. Núti ho neustále viesť boj, ktorý nevedie sám 
pre seba, ale pre kapitál. V tomto momente už boj stráca akúkoľvek podo-
bu boja o prežitie. Neúspešne by sa skončil náš pokus nájsť pre tento boj 
v ľudskej prirodzenosti akékoľvek rozumné psychické východiská, akú-
koľvek reálnu, či zmysluplnú potrebu. Nie, on nekoná na základe vlastnej 
logiky, ale logiky kapitálu“ (Ткачев 1975c, 434). Daná myšlienka nás od-
kazuje na istú odbočku, ktorú vykonalo ľudstvo vo vzťahu ku kapitálu. To, 
po čom túžime a čo chceme dosiahnuť, ovládlo ľudstvo natoľko, že sa tomu 
úplne podriadilo, čo malo za následok, že „hromadenie kapitálu a ekono-
mický progres síce nepochybne pomáhajú rozvoju činnosti rozumu, no 
len takpovediac v kvantitatívnom, ale nie kvalitatívnom pomere“ (Ткачев 
1975c, 436). Rozvoj môžeme chápať ako determinovanosť myslenia tým, 
čo akoby dovolilo hromadenie kapitálu. Tkačov ako jeden zo svojich príno-
sov – okrem objektívneho cieľa progresu – považuje aj uvedené odhalenie, 
nový pohľad alebo skôr podnet na prehodnotenie dejín. Z tohto zorného 
uhla sa ukazuje, že všetky ideály a hodnoty, ktoré boli v dejinách určova-
né ako dominantné stimuly jednotlivých historických období, boli vlastne 
určené ekonomickými podmienkami plne ovládanými honbou za kapitá-
lom, nad ktorým ľudstvo stratilo kontrolu. Tento problém sa úplne vytratil 
z objektívneho ako jediného možného cieľa dejín, ktorým je ľudské šťastie. 
Kapitál, ktorý mal v sebe obsahovať rôznorodosť cieľov, šťastí, stal sa ne-
uvedomením si skutočného cieľa ľudskej spoločnosti, stať sa otrokárom 
vládnucim nad touto spoločnosťou.

Prejavmi zvrátenosti, ktoré vyplývajú z podriadenosti filozofie a mys-
lenia kapitálu sú podľa Tkačova aj veľké myšlienky a ideály formulované 
buržoáznymi mysliteľmi: „Buržoázny filozof takýmto spôsobom sumari-
zuje svoje chápanie spoločenského ideálu: Čím je indivíduum v súčasnej 
spoločnosti? Ničím. Čím by malo byť? Všetkým. Čím je v súčasnej spo-
ločnosti štát? Všetkým. Čím by mal byť? Ničím“ (Ткачев 1975b, 349). 
Uvedená myšlienka Tkačova evokuje politický kontext jeho práce, keď 
o úlohe štátu v ponímaní buržoáznych mysliteľov píše: „Jedným slovom, 
štát sa transformuje z politickej a právnej inštitúcie na poisťovaciu spo-
ločnosť“ (Ткачев 1975b, 349). Bezprecedentným príkladom takéhoto 
buržoázneho uvažovania je podľa Tkačova francúzsky publicista a filozof 
práva Émil de Girarden, o ktorého filozofii píše: „Celá filozofia Girardena, 
ktorá sa zapodieva nemožnou úlohou zmieriť nezmieriteľné – slobodu 
v právnej oblasti so slobodou kapitálu – je popretkávaná množstvom pro-
tirečení, ktoré sú prekrývané sofizmami a zahladzované vrstvami  nezmy-
selných fráz“ (Ткачев 1975b, 351). Neskôr na adresu toho istého francúz-
skeho mysliteľa dodáva: „Áno, to je apoteóza tyranie. Tyrania, zotročenie 
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indivídua, tak to je konečná syntéza všetkých protirečení tohto princípu 
absolútneho individualizmu, ktorý hlása buržoázna filozofia“ (Ткачев 
1975b, 364). Poukazuje na neschopnosť buržoáznej filozofie oslobodiť 
sa z podmanenia kapitálom, ktoré si sama nechce pripustiť. O buržoáznej 
filozofii tiež píše: „Používa surový empirický materiál, aby nim naplnila 
ľubovoľné rámce svojich metafyzických systémov. Keďže systémy nedoká-
žu a nemôžu doviesť nič k vzájomnému súladu, nemôže v nich byť žiadna 
harmónia, žiadna jednota, nemôžu odhaliť a objasniť tie bezpodmienečné 
vedecké zákony, bez poznania ktorých bude spoločenská filozofia navždy 
blúdiť v tmách, strácať sa vo vlastných protirečeniach a s pochlebovač-
nosťou otroka sa klaňať pred praxou, ktorej bude slúžiť ako ozvena, a to 
namiesto toho, aby ju sama smelo analyzovala a vládla jej. Pýši sa tým, že 
sa prísne pridržiava faktov a nepripúšťa žiadne fantazírovanie; nazýva to 
triezvym realizmom“ (Ткачев 1975b, 371).

A tak Tkačovovú tvorbu by sme mohli charakterizovať v tom zmysle, že 
centrálnym bodom jeho záujmu je snaha určiť objektívne platné kritérium 
progresu ako ideálu, ktorý usmerňuje ľudské konanie, presnejšie systema-
ticky prepracované revolučné dianie. Ono svojou organizáciou pripomína 
štruktúru armády s dôstojníckym zborom a mužstvom, či presnejšie, v po-
ňatí Tkačova, silnú stranu, s výkonným riadiacim článkom, akým je výbor 
a radovými členmi strany, vykonávateľmi revolúcie. Pre Tkačova sa tento 
ideál so svojou stimulujúcou funkciou viaže predovšetkým na skupinu re-
volucionárov, teda na tých, ktorí revolúciu reálne vykonávajú. Zásadné po-
stavenie pri určení objektívne platného ideálu má v Tkačovovej koncepcii 
historik a história ako veda narábajúca s dejinami, ktoré sú vnímané ako 
priestor plný rozličných udalostí, spoločenských javov a zmien. Práve his-
tória predstavuje tú pôdu, ktorá najpriaznivejším spôsobom dokáže vstre-
bať a zužitkovať vplyvy objektívnych a absolútne platných právd. Zároveň 
dokáže prehodnotiť jednak svoje vlastné pôsobenie, jednak aj chyby, ktoré 
boli uskutočnené v iných oblastiach ľudského aktívneho pôsobenia, a tiež 
dať revolucionárom do rúk všetko, čo potrebujú pre uskutočnenie revolú-
cie a pre transformáciu krajiny v „druhých dňoch“ po revolúcii.

Dokážeme si predstaviť, že názorová konfrontácia Tkačova s jeho sú-
časníkmi i neskoršími historikmi filozofického myslenia výsostne kritic-
ky odkazovala na jeho dielo: odporúčala by tvorbu ruského národníka 
umiestniť do archívnych fondov s názvom už nikdy viac nečítať – drzý ne-
zmysel. Aj napriek zmiešaným pocitom, ktoré v nás vyvoláva pomyselný 
názov v archívoch, považujeme za hodnotné naďalej pracovať s myšlien-
kami tohto ruského autora. Nazdávame sa, že jeho postrehy, ktoré pouka-
zujú na draho zaplatené spoločenské zmeny, či úvahy o vplyvoch určujú-
cich pohľad historika na dejiny, sú mimoriadne podnetné. Nemôžeme sa 
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ale zbaviť presvedčenia, že tvorivý duch tohto ruského autora je výrazne 
dehonestovaný tým, ako revolučne sám seba v intelektuálnom diskurze 
doby profiluje a ako násilne, a dovolíme si tvrdiť, že výsostne umelo, za-
kotvuje svoje postuláty. 

Tkačov nás ani v jednom momente nedokázal vyviesť z presvedčenia, 
že je sám potvrdením nevyhnutnosti toho, čo tak kritizuje, teda subjektív-
nych postojov. Predstavuje pre nás negatívny príklad v tom, aké zásadné 
miesto v prezentácii myšlienok filozofa môže zohrávať forma tejto pre-
zentácie a spôsob dávania sa do spoločenského diskurzu určeného istou 
tematickou rovinou. Faktom je ale tiež to, že jeho názory neboli margi-
nálnym počinom, naopak, výrazne rezonovali. Skúmanie tvorby Tkačova 
má okrem kontextu striktne národníckeho aj oveľa širší význam, jeho 
myšlienky sú hodnotnou bázou pre pochopenie dejín myslenia, myslenia 
filozofického, politického a spoločenského ruskej proveniencie v širších 
reláciách. V kontextoch, ktoré predstavujú historické kontinuum a záro-
veň natrvalo poznačili ráz nielen Ruska, ale celého sveta. Mienime tým 
vzájomné interakcie národníckej tradície, odkaz diela Tkačova v tvorbe 
V. I. Lenina obzvlášť.

Ako sme už uviedli, ide o tému mimoriadne citlivú obzvlášť v prostredí 
tzv. bývalého východného bloku. Je bezpochyby témou, ktorá si vyžaduje 
nové čítania schopné obohatiť stále otvorené otázky, ako to naznačuje aj 
jeden z významných historikov idey Leszek Kołakowski: „Otázka svojbyt-
nosti leninizmu7 ako osobitého variantu marxistickej doktríny a taktiky 
je dlhodobo predmetom sporov. Presnejšie povedané, v týchto diskusiách 
šlo o to, či je leninizmus vo vzťahu k marxistickej tradícii revizionistickou 
ideológiou, alebo je naopak dokonalým uplatnením hlavných princípov 
marxizmu v novej politickej situácii“ (Kołakowski 2009, 392). Takto pou-
kazuje Kołakowski na problém povahy odkazu Lenina. Dovolili by sme si 
podotknúť, že tento problém môže byť v istom zmysle výraznejší, ak ide 
o náväznosť diela Lenina na tvorbu ruského národníctva, Tkačova osobit-
ne. Samotný rozsah problému je osobitou otázkou. Sme ale presvedčení, 
že nové čítania si rozhodne vyžadujú výraznú odbornú diskusiu o vlastnej 
povahe týchto čítaní, ako aj o povahe systematického skúmania, čím ne-
myslíme iba „oprášiť vybranú spisbu“ Lenina.

V tejto časti práce nemáme ani ambíciu naznačiť povahu tohto no-
vého čítania a už vôbec nie jasné a striktné vymedzenie vplyvu Tkačova 
na Lenina. Sústredíme sa na priblíženie možnej povahy tohto vzťahu, 
7 Na margo pojmu leninizmus považujeme za potrebné zdôrazniť, že tak v texte 

A. Walického (2000) ako aj v texte L. Kołakowského (2009) nie je badateľný 
rozdiel medzi pojmom leninizmus a odkazom, tvorbou či názormi samotného 
V. I. Lenina.
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predstaviť problém daného vzťahu a úlohy, ktoré stoja pred každým, kto 
by sa chcel bližšie takémuto výskumu venovať.

Ako sme vyššie naznačili, budeme vychádzať z prác dvoch poľských 
historikov idey – Walického (2000) a Kołakowského (2009). Prvý z meno-
vaných autorov zdôrazňuje vo svojom prístupe prelomovosť roku 1903, 
teda rok, v ktorom vzniká Sociálnodemokratická strana s dvoma svojimi 
frakciami: boľševikmi a menševikmi. Do tohto roku je podľa Walického 
(2000) badateľný intenzívny a striktne ideologický zápas medzi marxis-
tami a národníkmi.

Vychádzajú z týchto zdrojov priblížime všeobecnejšie rámce, ktoré je 
možné vnímať ako podmienky a okolnosti možných konfrontácií Lenina 
s odkazom národníctva. Následne budeme pokračovať naznačením nie-
koľkých podôb tejto interakcie, teda interakcie medzi národníckou tradí-
ciou ako takou a leninizmom, resp. medzi Tkačovom a Leninom v závere 
štúdie.

Prostredie, v ktorom vyrastá a intelektuálne sa formuje mladý Lenin, 
výrazne pod vplyvom svojho staršieho brata Alexandra, je nasýtené myš-
lienkami radikálneho národníctva. Je možné povedať, že Lenin sa vzťahuje 
predovšetkým k názorom produkovaným touto radikálnou, teroristickou 
vetvou národníckeho hnutia, ktoré podľa Walického (2000) spájalo mar-
xizmus (v oblasti ekonomiky) s politickým radikalizmom Tkačova. Dovolili 
by sme si doplniť, že národnícke myšlienky nie je možné vnímať len ako 
bezprostrednú a úplnú identifikáciu sa s ekonomicko-filozofickými po-
stojmi klasického marxizmu. V nemalej miere je akcentovaný agrárny ľud, 
ktorý nebolo možné identifikovať s proletariátom Marxa8. V tejto atmo-
sfére možno hľadať aj zrod postoja, ktorý bol vlastný tak časti radikálnych 
národníkov, vrátane Tkačova, ako aj Leninovi, presvedčenia, že „najbliž-
šie socializmu sú zaostalé krajiny, civilizačný rozvoj v kapitalistických 
8 Je možné povedať, že ústredný problém tu tkvel hlavne v tom, že agrárny spô-

sob života ruského poddanstva so sebou niesol špecifický spoločenský poria-
dok a spoločenské usporiadanie zvané obščina. O postojoch ruských národ-
níkov k obščine pojednáva M. Broda: „Mimoriadnu pozornosť predstaviteľov 
inteligencie budila ruská vidiecka pospolitosť – obščina a s ňou spojené formy 
spoločenského samosprávneho života, mir, v ktorom videli fundamenty bu-
dúceho spoločenského a ekonomického zriadenia v Rusku“ (Broda 2003, 87). 
I. Berlin k tomu dodáva: „Čo do jedného, medzi národníkmi panovala zhoda: 
obščina je ideálnou embryonálnou formou socialistického spoločenstva, kto-
rá bude základom budúcej spoločnosti“ (Berlin 2003, 226). Mir, obščina, píše 
R. Pipes, „znamenala to isté čo svet. Obščina obmedzovala nespoločenské in-
štinkty mužíka: kolektív bol nadradený jeho jednotlivým členom“ (Pipes 2004, 
199) a L. Bazylow upresňuje: „Bez súhlasu celého miru sa roľník nemohol zba-
viť ním užívaného pôdneho prídelu a ani tiež opustiť dedinu“ (Bazylow 1985, 
325).
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podmienkach nepribližuje, lež odďaľuje šance socialistickej revolúcie. 
Jedinou šancou socializmu je prerušenie kapitalistického rozvoja v správ-
nom momente. Socializmus má väčšie šance v Španielsku a v Taliansku, 
než v Anglicku, Francúzsku a bismarkovskom Nemecku (...). Najväčšie šan-
ce má socializmus v Rusku“ (Walicki 2000, 239 – 240). Máme možnosť 
vidieť, že komparácia medzi pozíciami týchto subjektov je možná, na čo 
poukazuje Walicki aj na inom mieste svojej práce vydeľujúc tri typy ruskej 
revolučnej inteligencie. 

Prvým je typ nazvaný ako racionálny, ktorý má religiózno-emocionál-
ny vzťah k svojej doktríne. Prívlastkom dogmaticko-racionálny označuje 
Walicki typ druhý, ktorý nekriticky prijíma kult vedy. Tretím je pragma-
tický, ktorý opovrhuje všetkými zásadami, všetkou principiálnosťou, chce 
dosiahnuť svoj cieľ za každú cenu a „reprezentujú ho Nečajev, Tkačov 
a v značnej miere Lenin“ (Walicki 2000, 249). Postoj Walického umožňuje 
nielen viesť komparáciu  týchto subjektov, lež zároveň umožňuje identifi-
kovať aj spoločné postoje.

Jedným z rozmerov tejto príbuznosti je príbuznosť v rovine terminolo-
gickej. Walicki (2000) podotýka, že Leninom používaný pojem pracujúcej 
triedy je termínom striktne národníckym, a podľa poľského historika idey 
sa stával predmetom posmeškov marxistických kruhov. V oblasti termino-
logickej poukazuje Walicki taktiež na príbuznosť Lenina s kruhmi národ-
níckymi pri používaní pojmu demokratický v ranom období jeho tvorby:9 
„Slovo demokratický je pre Lenina (podobne ako pre národníkov) opozi-
tom slova buržoázny, liberálny“ (Walicki 2000, 260).

Identickosť postojov, ktorú sme označili ako jednu z nami zazname-
naných pozícií, ale nie je vlastná celej škále otázok v prípade reflektova-
ných aktérov. Leninovu ideovú nadväznosť a záujem o národnícku tradíciu 
s úmyslom kriticky ju prehodnotiť, L. Kołakowski syntetizuje nasledovne: 
„Podľa Lenina je zásluhou národníkov to, že ako prví predstavili rozpo-
ruplnosť kapitalistického hospodárstva v Rusku; avšak na otázku, ktorú si 
položili neboli schopní odpovedať inak než reakčnou ideou zlatého veku“ 
(Kołakowski 2009, 328). Na základe uvedeného je možné badať, že Lenin 
je okrem radikálneho národníctva úzko spájaný práve s Tkačovom. Vidíme 
ho v podobe tmeliaceho elementu – funkčného spojiva vzťahov medzi 
Leninom a radikálnymi národníkmi. Vo Walického pojednaní nachádza-
me argument v prospech tejto pozície tentoraz v spojení s učením národ-
níka Bakunina: „Najdôležitejším ohnivom medzi Bakuninom a Leninom 
9 A. Walicki poukazuje na tri signifikantné obdobia tvorby a pôsobenia Lenina: 

1. do roku 1903; 2. v revolučných rokoch 1905 – 1906; 3. po ruku 1917 (Wa-
licki 2000). Pod raným obdobím teda môžeme vnímať v tomto momente prvé 
z uvedených období. 
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je bezpochyby Tkačov. Bakunin si predstavoval, že po triumfe revolúcie 
sa centralizovaná, autoritárska organizácia stane rýchlo nepotrebnou. 
Tkačov nežil v takýchto preludoch. Po víťazstve revolúcie bude nevyhnut-
nou, podľa jeho názoru, revolučná diktatúra kontrolujúca celkový spolo-
čenský život (vrátane duchovného života). Moc bude patriť robotníkom 
riadeným stranou (inteligenciou), hoci by aj boli menšinou“ (Walicki 
2000, 267). Vidíme tu element, o ktorom je možné uvažovať ako o posune 
k zásadnému rozmeru našej práce, a síce možnosti vnímať Tkačova ako 
bezprostredného myšlienkového predchodcu Lenina. Okrem schopnosti 
odolať „preludu“ bezvýznamnosti strany po víťazstve revolúcie, vyvstáva 
pred nami motív menšiny. Práve ten môžeme vnímať ako kľúčový na in-
terakčnej osi Tkačov-Lenin. Zdôrazňujeme, že uvedenou menšinou nie 
je nič iné ako strana revolučná. Ide o otázku, v ktorej Lenin netají obdiv 
ku Tkačovovi. Je to zrejme preto, že v tejto záležitosti veľkú oporu Lenin 
u Marxa nemohol nájsť. Kołakowski (2009) poukazuje na fakt, že Marx síce 
nestotožňoval proletariát ako celok so stranou, no na stane druhej: „ne-
vytvoril žiadnu dôkladne prepracovanú teóriu strany“ (Kołakowski 2009, 
400). Je to rozhodne spojené s presvedčením Marxa o živelnej sile proleta-
riátu, ktorú Lenin absolútne popieral. Tak Lenin, ako aj Tkačov rezolútne 
odmietali založiť úspešné revolučné ťaženie na živelných snahách robot-
níckeho hnutia, nech by bolo akokoľvek odhodlané. Identifikujeme sa s ná-
zorom Kołakowského, kde „podľa Lenina je teda kľúčovou záležitosťou pre 
perspektívnu revolúciu teoretické povedomie revolučného hnutia, a teda 
povedomie, ktoré živelné robotnícke hnutie v žiadnom prípade nemôže 
vyprodukovať“ (Kołakowski 2009, 397). Rovnakú pozíciu nachádzame aj 
u Walického: „Dôležitá úloha, ktorú Lenin pripisoval dobre organizovanej, 
hierarchicky usporiadanej a centrálne riadenej strane pramenila z hlbokej 
nedôvery v silu a možnosti živelného robotníckeho hnutia. Robotníci od-
kázaní sami na seba sa môžu dopracovať maximálne k trade-unionizmu, 
a teda k ideovému podriadeniu sa buržoázii. Strana (či skôr vedenie stra-
ny) v koncepcii Lenina mala zohrať takú istú úlohu ako inteligencia v ná-
rodníckych koncepciách, hlavne tej Nečajeva a Tkačova“ (Walicki 2000, 
262). Ak Walicki poukazuje v národníckom koncepte Nečajeva a Tkačova 
na kľúčovú úlohu inteligencie, žiada sa dodať, že v svojej koncepcii Tkačov 
tiež narába s motívom strany, na čo sme už v texte poukázali. Aby sme ne-
ostali len pri tomto konštatovaní, uveďme bezprostrednú reakciu Lenina 
práve na tento organizačno-teoretický rozmer Tkačovovho odkazu. Tak 
budeme môcť identifikovať aj to najzásadnejšie vzťahovanie sa Lenina 
k odkazu Tkačova.
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Obrazne povedané urobí to za nás A. Walicki prostredníctvom analýzy 
známeho Leninovho diela Čo robiť?10. Walicki poukazuje na to, že snahou 
Lenina bolo formovanie centralizovanej a tajnej organizácie profesionál-
nych revolucionárov, a tak podotýka: „Tkačovovský plán získania moci na-
zýval veľkolepým“ (Walicki 2000, 261).

Adresnejšie hodnotenie nachádzame u Kołakowského: „Historici veľmi 
často zdôrazňujú úlohu Tkačova ako prekurzora leninizmu. Konšpiračná 
národnícka strana Zemľa i volia, založená v roku 1876, vďačila Tkačovovi 
za svoju organizovanosť, no nie za svoje spoločenské názory. Hoci sa Lenin 
vyjadroval o národníctve, hlavne neskoršom, s veľkým opovrhnutím, veľ-
mi oceňoval organizačnú tradíciu národníckej konšpirácie“ (Kołakowski 
2009, 336). Okrem bezprostredných vyjadrení historikov idey, ktoré sme 
uviedli, je prepojenie línie Tkačov – Lenin možné zachytiť aj prostred-
níctvom kritiky adresovanej Leninovi: „Menševici – podobne ako Rosa 
Luxemburgová – neustále vyčítali Leninovej doktríne ,blanquizmus´, sna-
hu o porážku existujúceho stavu sprisahaním, nasledovanie konšpiračnej 
ideológie Tkačova“ (Kołakowski 2009, 407). Organizácia revolučnej čin-
nosti, prísna utajenosť, disciplína a jasne vymedzené rámce pôsobenia. To 
by boli motívy, ktoré v Tkačovovom koncepte revolučnej strany najvýraz-
nejšie zaujali Lenina. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že tak usudzuje-
me na základe štúdia textov, ktorých povaha je sekundárna, teda z textov 
historikov idey. Tento prístup sme zvolili zámerne, a uvedomujúc si všetky 
prípustné úskalia. Je to vyjadrením úcty k téme a zároveň čitateľovi. Práve 
touto druhou časťou sme chceli “len“ poukázať na to, že takéto prepojenie 
existuje, že existujú dobré dôvody viesť skúmania v danej výskumnej línii, 
teda línii národníci-Tkačov-Lenin a aj reverzne. Tento kontext je poskytuje 
veľký priestor pre skúmania, ktoré v sebe skrýva nemalé úskalia.

V snahe priblížiť ideovú blízkosť národníctva a leninizmu narazili sme 
na problém terminologickej nejasnosti, istej neurčitosti pojmov u Lenina. 
Aj preto Walicki budúcim generáciám historikov idey odkazuje, že „pod-
statu leninizmu je potrebné odhaliť v jej skrýši“ (Walicki 2000, 258). O po-
vahe terminologického problému zaujímavo reflektuje nasledovným spô-
sobom: „Základnou komplikáciou v písaní o leninizme je nevyhnutnosť 
,čítania medzi riadkami´. Lenin svoju prax nepodriaďoval ,ortodoxnosti´, 
avšak v oblasti teórie sa neochotne zriekal tradičných ,ortodoxných´ for-
mulácií: namiesto toho, aby ich zavrhoval, preferoval ich používanie a pri-
sudzoval im – často prostredníctvom podivuhodných interpretačných 
10 Pre zaujímavosť možno spomenúť, že dielo s identickým názvom napísal 

v roku 1863, teda 39 rokov pred Leninom, aj jeden z osnovateľov národníckeho 
hnutia N. G. Černyševskij. Traduje sa, že Lenin toto Černyševského dielo poznal 
naspamäť.
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postupov – úplne iný obsah. Snažil sa za každú cenu zakryť, zamaskovať 
(aj pred sebou samým) svoj revizionizmus“ (Walicki 2000, 258). Ide o mo-
ment, ktorý by mali všetci záujemcovia o štúdium Leninovho odkazu brať 
na vedomie.

Walicki podotýka, že Leninov odkaz nie je možné vnímať ako kapito-
lu v dejinách marxizmu, a už vôbec nie ako časť dejín medzinárodného 
proletariátu. „Leninizmus je niečím menej a zároveň niečím viac. Problém 
leninizmu je problémom Ruska, celých jeho dejín, spoločne s jeho európ-
skosťou a aziatizmom, revolučným hnutím a štyristoročným samoderža-
vím“ (Walicki 2000, 269). Na inom mieste svojej práce zdôrazňuje potrebu 
viesť výskum interdisciplinárne, zohľadňujúc širokú škálu premenných: 
„Odhalenie je potrebné realizovať neustálou selekciou dôležitosti rôznych 
Leninových výpovedí, odhaľovaním rôznych významov vo formuláciách, 
ktoré sú na prvý pohľad identické, stálym konfrontovaním leninským 
myšlienok s klasickým marxizmom, rôznymi smermi ruského marxizmu 
a tradičného ruského revolučného myslenia“ (Walicki 2000, 258 – 259). 
Walicki tak naznačuje množstvo problémov a úskalí, ktoré takéto skúma-
nie skrýva. V istom zmysle to možno vnímať ako stimul pre historika idey 
pričom bádanie nemôže byť nikdy zavŕšené. To sa už vraciame ku krédu 
hermeneutiky, že dejiny treba neustále prepisovať...
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