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Abstrakt (slovensky) 

Diplomová práca „Miesto pravdy v dielach Ernesta Gellnera a Erica Voegelina“ porovnáva 

dvoch významných mysliteľov na poli diskurzov pravdy, viery, modernity a demokracie. 

Eric Voegelin reprezentuje neortodoxný konzervatívny pohľad na abstraktné miesto 

pravdy úzko spojené s existenciou jednotlivcov a vzťahom k transcendentnému základu 

bytia. Liberál Ernest André Gellner je obhajcom individualizmu a racionalizmu, čo 

výrazne ovplyvňuje pohľad na samotný pojem pravdy. Diplomová práca sa venuje tomu 

ako tieto odlišné pohľady definujú vzťah domény pravdy k modernej demokracii a zároveň 

vzťah k totalitným hnutiam, ktoré sú reprezentované ideológiami hegemonizujúcimi sféru 

pravdy v spoločnosti. 
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spoločnosť, totalitarizmus 

 

 

 

 



Abstract (in English) 

This diploma thesis “The Place of Truth by Ernest Gellner and Eric Voegelin” compares 

two major thinkers in the field of discourses of truth, faith, modernity, and democracy. Eric 

Voegelin represents unorthodox conservative views of the abstract place of truth, which is 

in close connection with the existence of individuals and with close relation to 

transcendent basis of being.  Liberal thinker Ernest André Gellner is an advocate of 

individualism and rationalism, which significantly impact the very concept of truth. 

Attention is mainly focused on how these two different points of view define relation 

between domain of truth to modern democracy and totalitarian movements represented by 

ideologies, which were hegemonizing sphere of truth in society. 
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1 Úvod 

 Definovanie vzťahu jednotlivca a pravdy je dôležitým metodologickým 

východiskom spoločenskovedných teórií. Pojem pravda a miesto pravdy je však 

v humanitných vedách vnímaný mnohoznačne. Moderné teoretické koncepty sú prevažne 

založené na empirických vedeckých metódach, pozitivizme a behavioralizme. Politická 

tradícia vychádzajúca najmä z Platónovho učenia a odkazujúca na absolútne koncepty 

dobra, morálne zásady a prirodzené právo je v prostredí moderných scientistických 

prístupov často zamieňaná za dogmatickú, gnostickú alebo sektársku tradíciu.  

Miesto pravdy sa od 17. storočia svojou symbolikou výrazne presunulo z domény 

mýtov, absolútna a transcendentna do sféry moci, partikulárna a imanentna. Presun 

tradičného miesta pravdy vychádzajúceho zo sakrálnej viery však neznamenal trend 

totálnej straty kontaktu s dogmatickou pravdou. Pravda sa zreteľne presunula zo sféry 

transcendentna do sféry sekulárna. Jazyk, symbolika a štruktúra miesta pravdy bola v 19. 

storočí teoretikmi vložená do nového jazyka profánnej sféry politickej manipulácie, 

policajnej kontroly obyvateľstva a vedeckého definovania normality. S konceptom pravdy 

sa neustále vedome či nevedome pracuje a je otázne, či je pre spoločnosť prospešnejšie 

vedome vzťah jednotlivca k pravde marginalizovať alebo naopak zdôrazňovať.  

Napriek tomu, že hnutie osvietenstva výrazne ovplyvnilo pohľad na doménu 

pravdy, tak najmä v konzervatívnom intelektuálnom priestore je pravda stále spájaná 

s tradičným chápaním miesta pravdy, ktoré je partikulárne a spojené so spoločnosťou, 

kultúrou a náboženstvom. Pojem pravdy a diskurzy úzko spojené s konceptom pravdy nie 

sú artefaktmi minulosti. Práve naopak, v modernej dobe bol diskurz pravdy rozšírený do 

nových disciplinárnych oblastí. V kontexte tohto diskurzu, preto zaznamenávame širokú 

škálu autorov akými napríklad sú Eric Voegelin, Antonio Gentile, Hannah Arendtová 

alebo Ernest Gellner či Michel Foucalt.  

 Cieľom práce je hodnotenie pôsobenia miesta pravdy v ére modernity v sakrálnom 

aj profánnom zmysle a zodpovedanie nasledujúcich otázok: Existuje relevantný vzťah 

medzi politickou mocou a miestom pravdy? Vyžaduje moderná demokracia tvorbu silného 

miesta pravdy? Môže absencia transcendentného miesta pravdy spôsobiť organickú krízu v 

spoločnosti? Ústrednými ideovými východiskami sú diela autorov Ernesta Gellnera a Erica 

Voegelina. Obaja autori pracujú s pojmami náboženstva, viery a pravdy podobným 
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spôsobom. Rozdiel chápania týchto pojmov sa u autorov nachádza najmä v otázke vzťahu 

modernej spoločnosti a transcendentnej pravdy. Práca vychádza z tvrdenia, že v otázke 

sekulárneho náboženstva sa autori Eric Voegelin a Ernest Gellner názorovo vo veľkej 

miere zhodujú, naopak problematika transcendentna je štiepnou líniou myslenia Gellnera a 

Voegelina.  

 Otázka miesta pravdy je fundamentálnou pre oboch autorov. Eric Voegelin 

problematiku pravdy a viery skúma z konzervatívneho a ontologického hľadiska, pričom 

hľadá vzťah spoločenského poriadku, existencie a poznania. Eric Voegelin spája miesto 

pravdy s osobným fenomenologickým zažívaním ľudskej reality, ktoré má vzťah 

k imanentnej realite rovnako ako k transcendentnej podstate ľudského vedomia. Liberál 

Ernest Gellner skúma pojem pravdy z dvoch perspektív. Prvú perspektívu reprezentujú 

sociologické a antropologické práce skúmajúce vzťah pravdy k partikulárnej spoločnosti, 

etniku alebo kultúre1. Druhá perspektíva je reprezentovaná najmä ranými filozofickými 

dielami, ktoré boli zamerané na kritiku vtedajšej veľmi populárnej lingvistickej filozofie, 

ale tiež na kritiku organistických teórií vychádzajúcich prevažne z nemeckého 

romantizmu. Medzi najznámejšie dielo patrí práca s názvom Words and Things vydaná 

v roku 1959. Určitú mieru revízie svojich filozofických záverov ponúka Ernest Gellner 

v poslednom väčšom filozofickom diele s názvom Language and Solitude (1998). 

 Diskurzy jednotlivých autorov sa stretávajú v otázke svetských náboženstiev 

charakteristických pre totalitarizmy 20. storočia. Eric Voegelin aj Ernest Gellner sú 

kritikmi totalitných hnutí a ich ideológií, ktoré narušili poriadok medzi posvätným 

a profánnym. Fenomén totalitných hnutí ponúka priestor, v ktorom bude možné porovnať 

jednotlivé východiská autorov a aplikovať ich na koncept miesta pravdy. 

 Otázka modernity je ďalšou doménou, ktorá otvára pole pre komparáciu myslenia 

Ernesta Gellnera a Erica Voegelina. V tomto dialógu však voči sebe stoja dva odlišné 

ideové pohľady. Obaja autori si uvedomujú krízu spojenú s rozvojom modernej 

spoločnosti, ale zdroj krízy objavujú v inej oblasti. Eric Voegelin počiatok krízy vidí už 

v období osvietenstva, kedy nastal rapídny intelektuálny posun od tradičnej filozofie 

a logiky k modernému pozitivizmu a naturalizmu. Ernest Gellner naopak intelektuálny 

prínos osvietenstva hodnotí kladne. Gellnerova kritiku smeruje k 19. storočiu, kedy 

 
1 Príkladmi môžu byť práce: Culture, Identity and Politics (1987), Pluh, meč a kniha (1988),  Podmínky 

svobody (1994). 
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kontinentálna Európa zažívala vzplanutie romantickej tradície umožňujúcej vznik nových 

holistických konceptov reprezentujúcich partikulárnu kultúru, rasu alebo národ. 

 Prvá časť práce bude venovaná mysleniu a dielu Erica Voegelina. Koncept 

politického náboženstva z práce Politická náboženství (1939) bude základom pri riešení 

otázok vzťahu transcendentnej viery k imanentnej zažívanej realite. Po definovaní pozície 

pravdy s ohľadom k náboženstvu a politickému náboženstvu budeme analyzovať fenomén 

totalitarizmu, ktorý je zdrojom spoločného diskurzu s Ernestom Gellnerom. Ďalšia kapitola 

bude rovnakým spôsobom venovaná mysleniu Ernesta Gellnera. Vzťah k pravde určíme na 

základe Gellnerových sociologických a filozofických prác. V prvej podkapitole sa budeme 

venovať základným zdrojom moderných diskurzov pravdy v spoločnosti. Druhá 

podkapitola bude venovaná štruktúre dejín z práce Pluh, meč a kniha (1988), v ktorej je 

prítomný Gellnerov pohľad na vývoj dejín a vzťah pravdy, moci a autority. Posledná 

podkapitola bude primárne zameraná na koncept občianskej spoločnosti, pričom kľúčovým 

dielom bude práca s názvom Podmínky svobody (1994). Tretia časť bude orientovaná na 

samotné porovnanie myslenia Ernesta Gellnera a Erica Voegelina. Ústrednou témou 

porovnania bude pohľad autorov na fenomén politického náboženstva a totalitarizmu 

a následne samotné riešenie vzťahu pravdy, viery a spoločnosti v kontexte modernity. 
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2 Eric Voegelin 

Vzťah Erica Voegelina k miestu pravdy vychádza najmä z kombinácie 

konzervatívnej tradície a jeho vlastnej skúsenosti s totalitnými režimami. Sám svoje 

vzdelanie získal na Viedenskej univerzite, v ktorej vládol zmätok kvôli rastúcej popularite 

anti-semitizmu a anti-demokratizmu. Eric Voegelin sa radí medzi predstaviteľov takzvanej 

neoklasickej školy politického myslenia, ktorá rehabilituje myšlienky vychádzajúce najmä 

z platónskej a aristotelovskej tradície v kontexte politickej vedy. Podobne ako Hannah 

Arendtová alebo Leo Strauss je Eric Voegelin nútený emigrovať z radikalizujúceho sa 

nemeckého prostredia a stáva sa súčasťou americkej inteligencie, ktorá je do dnes prevažne 

spájaná s otázkami totalitarizmu. 

Eric Voegelin bol významne ovplyvnený myslením Maxa Webera v kontexte 

odmietnutia marxizmu ako neudržateľného vedeckého konceptu a rozlíšením medzi etikou 

úmyslu a etikou zodpovednosti. Weber aj Voegelin zastávajú etiku zodpovednosti. 

Morálne správanie vychádzajúce z etiky zodpovednosti súvisí s prijatím zodpovednosti za 

svoje činy, pričom neexistuje žiadne ospravedlnenie zlých dôsledkov pomocou dobrých 

úmyslov.2 Bod zlomu myslenia Erica Voegelina a Maxa Webera spočíva v otázke 

bezhodnotovej vedy. Eric Voegelin nemôže prijať predpoklady Weberovej bezhodnotovej 

vedy, pretože považuje sociálno za široký priestor, ktorý nemôže byť analyzovaný bez 

hodnotových súdov. Spoločenský poriadok pre Voegelina z veľkej časti znamená 

existenčný poriadok, ktorý nemôže byť skúmaný modernými vedeckými postupmi. 

Dielo Erica Voegelina je poznamenané osobnou skúsenosťou so vzostupom 

nemeckého národného socializmu v 30. rokoch 20. storočia. Medzi rokmi 1933 až 1938 

Eric Voegelin publikoval štyri knihy, v ktorých otvorene vystupuje proti hitlerovskému 

režimu.3 Téma totalitarizmu, politického náboženstva, krízy ducha a spoločnosti 

vychádzajú z autorovej zažitej skúsenosti medzivojnového obdobia v strednej Európe. V 

autobiografii Autobiographical Reflections autor explicitne priznáva spojenie svojho osudu 

so svojím pohľadom na svet a vlastnou filozofiou.4 Eric Voegelin nehľadá poznanie 

pomocou populárnych behaviorálnych a pozitivistických metód, ale rehabilituje myšlienky 

 
2 VOGELIN, Eric. Autobiographical Reflections. Columbia: University of Missouri, 1990. s. 39 
3 Rasse und Staat (1933), Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Carus (1933), Der autoritare 

Staat (1936), Politická náboženství (1939). 
4 Eric Voegelin rezignuje na objektivizmus. Objektívne skúmanie spoločnosti považuje za nemožné a každé 

vedecké skúmanie je ovplyvnené vlastnou subjektivitou. 
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klasickej gréckej filozofie a blízko sa venuje filozofii ducha, ktorú chápe v širšom 

spoločenskom kontexte. Hľadanie miesta duchovného a materiálneho života jednotlivcov 

je to, čo autora zaujíma a z čoho vychádzajú predpoklady jeho kľúčových hypotéz. 

Symbolicky Voegelin oprášil nápis na delfskej veštiarni „Poznaj sám seba“ a odbor 

spoločenských vied úzko prepojil s osobným subjektívnym zažívaním skutočnosti. 

Voegelin sa zameriaval na problematiku reprezentácie a vzťah reprezentácie k sociálnej 

a osobnej existencii v pravde.5 V existenciálnej reprezentácii Voegelin videl zdroj 

efektívneho vládnutia a nezávislých formálnych procedúr, pomocou ktorých existenciálne 

reprezentatívna vláda docieli plnohodnotnej reprezentácie občanov.6 

Napriek tomu, že meno Erica Voegelina je často spájané a popularizované v 

kruhoch katolíckej inteligencie, tak vo Voegelinovom diele nenachádzame konzistentné 

odkazy popularizujúce partikulárne vierovyznanie. Viera a hľadanie poznania 

v transcendentne podľa Voegelina otvára štruktúru jazyka, ktorá je potrebná pre 

fungovanie poriadku v spoločnosti. Už raná esej Politická náboženství prvý raz 

publikovaná v roku 1939 osvetľuje vzťah Erica Voegelina k náboženstvu a dôležitosti 

sakrálneho obsahu vo viere. Moderný národný štát podľa autora rozbíja posvätný zväzok 

medzi vierou a človekom a prehlbuje krízu viery, ktorá je premenená do podoby 

politického náboženstva. Eric Voegelin pojem politického náboženstva výslovne používa 

v eseji Politická náboženství, ale vo svojom ďalšom diele sa od tohto pojmu dištancuje, 

napriek tomu však vo všeobecnom význame koncept politického náboženstva ani z ďaleka 

neopúšťa. V roku 1952 Eric Voegelin začal skúmať podobnosť medzi antickým 

gnosticizmom a modernými ideológiami, ktorá bola metodologicky viacej udržateľná než 

nejasný koncept odkazujúci k politickému náboženstvu. V nasledujúcich rokoch Voegelin 

výhradne používa pojem gnosticizmu a gnostických hnutí, ktoré aplikuje aj na nemecký 

národný socializmus, ruský komunizmus a taliansky fašizmus. Moderný gnosticizmus je 

charakteristický špekulatívnym prienikom mystérie kreácie a existencie, akými boli 

napríklad kontemplatívne gnózy G. W. F. Hegela alebo F. Schellinga. Moderná gnóza nie 

je zákonite racionálna a môže sa prejavovať aj pomocou emotívneho zachytenia existencie, 

napríklad sektármi. Najradikálnejší prejav modernej gnózy Voegelin vidí v svojvoľných 

 
5 Voegelin otvorený vzťah politickej reprezentácie k sociálnej a osobnej existencii v pravde nazýva 

existenciálnou reprezentáciou. 
6 VOGELIN, Eric. 1990. Autobiographical Reflections. s. 91 
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predpokladoch aktivistov ako A. Comte, K. Marx alebo A. Hitler. Tieto gnostické 

skúsenosti sú jadrom redivinizácie spoločnosti. 7 

1.1 Politické náboženstvo   

 Esej Politická náboženství z roku 1938 poukazuje na štrukturálnu podobnosť 

prejavov moderných gnostických hnutí a tradičných náboženstiev. Za zdroj existencie 

náboženstva považuje autor stvorenosť človeka, v ktorej vzniká napätie medzi dočasným a 

večným.8 Eric Voegelin kriticky reaguje na filozofiu poznania Edmunda Husserla 

a vytvára bližší vzťah medzi subjektom a zjavujúcim sa objektom. Eric Voegelin objavil 

centrum vedomia v skúsenosti participácie na realite a kontakte s realitou. Človek je 

prostredníctvom svojho vedomia do reality vrhnutý a vníma transcendentné napätie, ale 

napriek tomu zažívaná realita odkazuje k niečomu imanentne existujúcemu. 

Voegelin charakter ľudského života v jeho stvorenosti považuje za základ 

náboženského cítenia. Človek v stave existenciálnej vrhnutosti a odcudzenia nachádza 

rozmanité miesta reality, z ktorých vystupujú extázy a prežitky, v ktorých jednotlivec 

prekračuje svoju existenciu. Voegelin rozlišuje medzi dvomi druhmi náboženstiev. 

Náboženstvá ducha, resp. náboženstvá nadsvetské nachádzajúce svoju podstatu v božskom 

základe sveta. Všetko ostatné, čo nachádza božské v čiastočných obsahoch sveta nazýva 

náboženstvami vnútrosvetskými.9 Politické náboženstvá patria do kategórie 

vnútrosvetských náboženstiev, pretože svoj sakrálny obsah10 odkazujú k profánnej realite 

a k imanentným objektom.  

Konštrukcia politického náboženstva ideológmi nie je podľa Voegelina len 

inštrumentalizácia nástrojov cirkví, ale obsahuje aspekt duchovnej zvrhlosti. Eric Voegelin 

moderné ideologické hnutia vsádza do kontextu myšlienok vychádzajúcich z osvietenstva 

v stave akcelerujúcej modernity. Ideológie vložili symboliku náboženského poriadku do 

kontextu profánneho neporiadku. Prichádza k sekularizácii náboženstva, ktoré z myslenia 

ľudí redukuje existenciálne napätie medzi transcendentnom a imanentnom. Človek sa 

posúva z priestoru medzi dočasným a večným do sveta, ktorý koncept vykúpenia integruje 

 
7 VOGELIN, Eric. The New Science of Politics. Chicago: The University of Chicago, 1987. s.124 
8 VOEGELIN, Eric. Politická náboženství. Praha: OIKOYMENH, 2015. s. 18 
9 Ibid. s. 76 
10 Sakrálny obsah politických náboženstiev moderných ideológií sa najčastejšie nachádza v eschatologickom-

milenializme a mesianizme hnutí. 
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do sféry smrteľnej existencie. Mesianisticko-eschatologické hnutia akými bol ruský 

komunizmus, taliansky fašizmus či nemecký nacizmus odstraňujú imanentizáciou viery 

transcendentné napätie, ktoré je pre komplexné vnímanie ľudskej reality nevyhnutné.  

 V eseji Politická náboženství Voegelina najviac zaujíma ako sa náboženstvo a jeho 

symboly v širšom historickom horizonte premietajú do politiky. Odmieta fádne tvrdenie, 

že kto hovorí o politike, myslí na štát a kto hovorí o náboženstve, myslí na inštitúciu 

cirkvi. Oblasť náboženského poriadku je integrálnou súčasťou spoločnosti a skúmanie 

politiky je rozhodne neúplné, pokiaľ neobsahuje náboženské sily spoločenstva.11 

Autor v kapitole Achnaton opisuje náboženský vývoj v starovekom Egypte, kedy sa 

viedli boje o to, ktorý z bohov je „štátny Boh“. Politická moc, buď faraóna alebo kňazstva 

priamo formovala podobu a množstvo božstiev. Voegelin zdôrazňuje príklad slnečného 

božstva Atona, ktorý sa z dnešného pohľadu stáva bohom oslobodeným od regionálnych 

väzieb. Je stvoriteľom a hýbateľom všetkého, napriek tomu je stále len boh egyptskej 

svetovej ríše a zostupuje len k jednému kráľovi.12 Obraz slnka v inej podobe sa stane 

symbolom monarchu aj za vlády Ľudovíta XIV. V spoločnosti existuje hierarchia, ktorá sa 

rozlieva dole od Boha cez kráľa, následne na úradníkov a napokon na poddaných. Kráľ je 

zaviazaný len Bohu, úradníci kráľovi a Bohu a ľud je viazaný celej vyššej hierarchii. 

Priestor viery a priestor moci boli historicky spriaznené a vidíme analogické prípady toho, 

kedy kráľ svoju legitimitu odvodzuje od božského zjavenia. 

Myšlienkový zlom Voegelin vníma v Hobbesovom Leviathanovi. Leviathan 

predstavuje štát ako dejinnú osobu, ktorá je zároveň pozemským bohom. Suverénna moc je 

v tomto prípade zjednotiteľom a zároveň božím prostredníkom. Hierarchia stále siaha k 

Bohu, ale Boh nesiaha už k osobám v rámci tejto eklézie, ale ku kolektívnej osobe 

Leviathana.  Štát nie je uzatvorený kozmos politickej moci, pretože suverén môže 

rozhodovať, ktoré názory sa majú zachovávať pre posilnenie jednoty štátu. Vzťah Boha 

a kráľa je presunutý k vzťahu Boha a štátu. Vytváranie kolektívnej kresťanskej eklézie sa 

chápe ako dielo Satana, pretože je v rozpore s vnútropolitickou ekléziou v rámci štátu, čo 

vytvára konflikt medzi štátom a cirkvou.13 

Štátna imanentná hierarchia úradov a noriem sa osamostatnila od Boha a môže sa 

spojiť s ľubovoľnou legitimizujúcou symbolikou. Napriek tomu sa vnútornosvetské 

 
11 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 13 
12 Ibid. s. 25 
13 Ibid. s. 56 
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a sekularizované spoločenstvo ďalej organizuje na princípe pôvodného Kristovho 

kresťanského spoločenstva (eklézie). Kresťanská láska sa môže prelievať do ideí solidarity, 

rovnosti a bratstva. Taktiež sa autokrat stáva bohočlovekom, ktorý predstavuje Kristovu 

pneumu zjednocujúcu heterogénny celok. Kresťanská apokalyptika ríše tvorí silný základ 

pre apokalyptickú dynamiku moderných politických náboženstiev. Vzniká nové vyústenie 

dejín, ktoré už nemá transcendentný osobný charakter, ale nachádza sa v priestore 

ľudských dejín. 

Ako sme už skôr spomenuli Eric Voegelin po napísaní eseje Politická náboženství 

pojem politické náboženstvá už priamo nepoužíva, ale pokračuje v skúmaní 

Ersatzreligionen, v kontexte moderných gnostických hnutí14. V eseji nazvanej Ersatz 

Religion: The Gnostic Mass Movements of Our Time Voegelin nachádza šesť 

signifikantných znakov charakteristických pre politické gnostické hnutia prvej polovice 20. 

storočia: gnostik je zo svojou situáciou nespokojný a verí, že zlá situácia je spôsobená tým, 

že svet je zo svojej podstaty zle organizovaný. Viera, že vykúpenie zo svetského zla je 

možné predstavuje tretí znak. Ďalší znak vychádza z presvedčenia, že poriadok bytia je 

nutné historickým procesom zmeniť. Zo zlého sveta musí historicky povstať svet dobrý. 

Viera, že zmena poriadku bytia, ktorý má vykupiteľský charakter spočíva vo sfére 

ľudského jednania predstavuje piaty dôležitý znak. Človek môže napraviť poriadok bytia 

svojím vlastným jednaním. Posledný šiesty znak predstavuje konštrukcia poznania, ktoré 

slúži ako recept pre vykúpenie seba i sveta. V tomto momente gnostik vystupuje ako 

prorok, ktorý zvestuje svoje vedenie o vykúpení ľudstva.15 Hnutia prvej polovice 20. 

storočia akým bol napríklad nemecký nacizmus reprezentujú tieto znaky gnosticizmu. 

Symbolika tretej ríše predstavuje prechod od zlého poriadku do tretej záverečnej fázy 

histórie, ktorá v imanentnej realite nastolí skutočné vykúpenie a oslobodenie zo zlého 

sveta. Tento cieľ bol dosiahnuteľný len pomocou ľudského jednania inšpirovaného 

ideológiou proroka a vodcu v jednej osobe. Symbol vodcu sa objavuje na úsvitu tretieho 

veku a ohlasuje príchod nového sveta.  

„Poverenie dejín“, „dejinné poslanie“, „príkaz krvi“ nahradil termín „Božského 

poverenia“. Svet ako obsah vytlačil svet ako existenciu.16 Spoločným rysom novej 

 
14 Moderné gnostické hnutia rovnako ako pôvodné antické gnostické hnutia vychádzajú z viery, že človek 

dokáže pretvoriť základ reality určitým skrytým poznaním alebo samotnou ľudskou aktivitou. 
15 VOEGELIN, Eric. Science, Politics, and Gnosticism. In: VOEGELIN, Eric & HENNINGSEN, Manfred, 

ed. The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 5. Columbia: University of Missouri, 1999. S. 297-298 
16 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 78 
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symboliky politických náboženstiev je nahradenie symbolov transcendentna vedeckými 

alebo kvázi-vedeckými symbolmi. Všetky dejinné poslania, ktoré majú vyvrcholiť v 

apokalyptické spasenie si tiež vytvorili svoju symboliku diabla, ktorý sa nachádza na tomto 

svete a udržuje zlo v spoločenskom poriadku. Náboženské symboly sa menia na imanentné 

symboly svetskej moci, dokonalej spoločnosti a dokonalého človeka, presnejšie 

nadčloveka, ktorý vykazuje božské vlastnosti. Proces, v ktorom dochádza k presunutiu 

náboženských symbolov z transcendentnej dimenzie do symbolov vnútrosvetských 

Voegelin nazýva procesom imanentizácie transcendentna. Z predmetov eschatologických 

nádejí a strachu sa stávajú ciele uskutočniteľné v dejinách a dosiahnuteľné svetskými 

prostriedkami. 

Eric Voegelin totalitné hnutia považuje za vyvrcholenie gnostického snaženia, 

avšak samotný problém nachádza v spoločenskom priestore, ktorý umožňuje vznik 

druhých realít. Moderný národný štát je vytvorený pod supremátom pluralitnej moci, ktorá 

nahradila božský princíp a jednotu ľudí. Na miesto transcendentného Boha nastupuje štát 

ako posledná podmienka a zdroj svojho vlastného bytia. Človek sa stáva len nástroj a 

súčiastka väčšieho celku.17 Utvára sa nový sekularizovaný mýtus, ktorý zdôrazňuje heslá 

práce, produktivity a smrti. Voegelin pozoruje snahu preniesť transcendentný obsah 

ľudskej existencie do imanentnej sféry života, čo vedie k nárastu popularity myšlienok 

spojených s utopickým plánom vytvorenia raja na zemi. Voegelinova teória poznania 

vychádza z premisy, že imanentný obsah zažívanej reality nemôže vyplniť priestor 

transcendentna. Problémom a príčinou totalitných hnutí nie je gnostik, ale vyprázdnený 

obsah zažívanej reality, ktorý spôsobuje odcudzenie od skutočnej reality. Inak povedané 

miesto pravdy v ére modernity bolo vyprázdnené o svoj transcendentný obsah, ktorý 

nemôže byť nahradený imanentným obsahom. 

Voegelin argument imanentizácie reality nesmeruje len k ideológiám totalitných 

režimov v 20. storočí, ale moderný gnosticizmus a milenializmus je prítomný aj 

v populárnych a prijímaných gnózach, ktorými autor myslí vnútropolitické náboženstvá 

pozitivizmu a scientizmu. Štát zohľadňujúci len vedecký scientistický diskurz vytvára 

druhú realitu, ktorá nekončí v transcendentne, ale vracia sa späť do imanentna. Človek je 

externými vplyvmi modernej gnózy naplnený prevažne kolektívnym duchom a stráca 

individuálny rozmer viery. Voegelin odkazuje na Hegelovo myslenie, kedy ľudia ultimátne 

stoja pred realitou štátu a štát stojí pred realitou svetového ducha. Moderný koncept štátu 

 
17 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 17 
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rešpektuje a vo viacerých prvkoch podporuje existenciálny neporiadok nedostatočným 

zohľadnením existencie transcendentného miesta pravdy v ľudskom živote. 

1.2. Metamorfóza metaxy existencie 

Práca Erica Voegelina predstavuje alternatívny pohľad pre chápanie rizík modernej 

demokracie, ktorý slovami autora nie je zaťažený náboženským, či iným dogmatizmom.  

Dielo Erica Voegelina retrospektívne reflektuje krízu 20. storočia. Prvá svetová vojna 

priniesla veľkú nádej v nové národné štáty, ktoré zohrajú dôležitú úlohu v ustanovení 

harmonického svetového poriadku. Heslo národného sebaurčenia spočiatku prinieslo veľké 

očakávania, ale tento ašpirujúci model napomohol rozkvetu a organizácii nových 

svetonázorových ideológií, ktoré ovplyvnili priebeh histórie na ďalšie polstoročie. Eric 

Voegelin už počas svojich štúdií zaznamenal, že veľká časť terajšieho intelektuálneho 

prostredia stojí v opozícii k Weberovej intelektuálnej poctivosti. V tej dobe si uvedomil, že 

ideológia alebo moderná gnóza je módom intelektuálnej nepoctivosti, ktorá bola 

charakterizovaná nekorektným skúmaním štruktúry reality.18 

 Na jednej strane nová éra človeka priniesla do tej doby nevídanú modernizáciu, 

industrializáciu a individuálny rozvoj človeka, ale na druhej strane prišiel útlm vo vnímaní 

tradičných konceptov ľudskej existencie. Podľa Voegelina symboly vychádzajúce z viery 

v transcendentného Boha boli transformované do novej symboliky mýtov boha človeka, 

ktorý má možnosť vytvoriť raj na zemi. Transformácia viery, ktorej dôsledky boli 

viditeľné najmä počas 20. storočia neznamená pre Voegelina len rozvrat individuálneho 

postoja k existencii, ale jedná sa o osobné aj spoločenské narušenie vzťahu rozumu 

a spirituálneho poriadku ľudskej existencie.  

 Dôležitým momentom transformácie viery je postupná strata viery v nadprirodzeno, 

ktorá prichádza s nástupom osvietenstva v novej ére modernizácie a industrializácie. 

Človek stráca kontakt s transcendentnou časťou ľudskej existencie. Vysvetlenie 

fungovania kozmu je limitované do sféry sekulárna, ktoré svoju oporu získava striktne 

z východísk modernej empirickej vedy a racionálnej indukcie. Presvedčenie a poznanie 

vychádza z metód vysvetlenia na základe racionálnej argumentácie. Vražda Boha bez 

 
18 VOGELIN, Eric. 1990. Autobiographical Reflections. s. 73 
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ohľadu na náboženský obsah spôsobuje pocit odcudzenia od zažívanej reality. Vraždou 

Boha Voegelin rozumie špekulatívne vysvetlenie božskej bytosti ako dielo človeka, ktoré 

je charakteristické pre gnostické znovu-vytvorenie poriadku bytia.19 Voegelin obhajobu 

svojich téz odvodzuje zo skúsenosti každého človeka vychádzajúcej z momentu 

existenciálnej vrhnutosti. Človek sa ocitá na svete a nemá žiaden zmysel mimo priestor 

spoločensky a kultúrne definovaných vzorcov. Voegelin pre pomenovanie tejto situácie 

používa platónsky koncept metaxy – stavu medzi. Primárne stav metaxy vo Voegelinovom 

ponímaní odkazuje k fenoménu existencie v napätí medzi transcendentným základom bytia 

a imanentnou zmyslami vnímanou realitou. Skúsenosť sa explicitne nenachádza ani 

v subjekte ani vo svete objektov, ale medzi. Inak povedané skúsenosť existuje medzi pólmi 

transcendentnej ľudskej subjektivity a zažívanou realitou.20 

V štruktúre poľa existencie metaxy Voegelin rozlišuje dva základné rozmery. Po 

prvé rozmer napätia medzi existenciou v pravde a deficientnými módmi existencie. Po 

druhé rozmer napätia len na úrovni deficientnej existencie. „Keď skutočnosť pravdy 

poklesla na tradicionalistickú vieru v symboly, pripravila sa scéna pre nevieru a rozumové 

zdôvodnenie opozície voči viere. Lebo viera, keď stratila kontakt so zakúšanou pravdou, 

nielen vyvolá opozíciu, ale sama nepriateľovi pomáha tím, že vytvára doktrinárske 

prostredie, v ktorom môže opozícia získať spoločenskú účinnosť.“21  

V predchádzajúcom momente človek získal nástroje na racionálne zdôvodnenie 

toho, že nadsvetské je prebytočné a racionálny človek nemôže zohľadňovať tie fakty, ktoré 

sú nad rámec zažívanej reality. Zlyhanie prichádza v moment, keď je človek 

konfrontovaný s transcendentnou pravdou reprezentovanou v podobe doktríny - tradičnými 

symbolmi viery vyprázdnenými od pôvodného spirituálneho obsahu na úrovni existencie 

jednotlivca. 

 Problematika stavu metaxy u Voegelina presahuje jednotlivca a vstupuje do sféry 

celej spoločnosti. Ak jednotlivec stratí kontakt s transcendentným prvkom zažívanej 

existencie, tak aj spoločnosť je postihnutá touto zmenou vnímania jednotlivcov a 

spoločnosti. Boh prestáva byť autoritou a spása duše stráca význam v novom chápaní 

univerza. Kríza prichádza s odcudzením a následným hľadaním v priestore doktrín 

 
19 VOEGELIN, Eric. 1999. Science, Politics, and Gnosticism. In: VOEGELIN, Eric. The Collected Woks of 

Eric Voegelin, Volume 5. s. 278 
20 VOEGELIN, Eric. Autobiographical Reflections. 1990. s. 98 
21 VOEGELIN, Eric. Zkušenost a symbol. Texty z let 1960–1977. Brno: CDK, 2015. s. 42 
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a neucelených mienení.22 Nejedná sa však o odcudzenie ako ho chápala Hannah 

Arendtová, ktorá reflektovala krízu prvej polovice 20. storočia ako krízu prechodu 

k modernej masovej spoločnosti. Nová masa ľudí, ktorá sa objavila počiatkom 20. storočia 

nebola podľa Voegelina len dôsledkom rozpadu starých spoločensko-politických štruktúr, 

ale bola najmä výsledkom premeny štruktúry myslenia.  Zrod krízy medzivojnového 

obdobia neprichádza rozbúraním starých štruktúr a vznikom nových štruktúr na čele 

s národnými štátmi, ale svetovým obratom od existencie k materializmu, od 

existenciálneho poznávania k vedecky redukovanej skúsenosti, od filozofie k empirizmu. 

 Transformácia viery je primárne presun miesta pravdy z transcendentnej sféry do 

imanentnej sféry. Novo vzniknuté imanentné miesto pravdy ponúka nový pohľad na 

vysvetlenie dejín a umožňuje objaviť novú identitu ľudstva vo svete. Výsledkom tohto 

procesu sú však aj eschatologicko-milenaristické ideológie - ruský komunizmus, taliansky 

fašizmus a nemecký národný socializmus. V týchto novodobých hnutiach sa prekrýva 

klasická náboženská symbolika so symbolikou tvorby nového poriadku na zemi. Vystupuje 

tu postava mesiáša, ktorý hlása tisícročnú ríšu. Presadzuje sa dogmatická ideológia, ktorá 

sa nápadne podobá dogmatizmu moderných náboženstiev a vzniká koncept raja na zemi, 

ktorý nepotrebuje hľadanie spásy v kráľovstve nebeskom, ale nachádza ho na zemi 

prostredníctvom ľudskej aktivity. 

Úspech novej symboliky totalitných hnutí dokázal dočasne vyplniť vyprázdnené 

miesto existenciálnej pravdy, ktorej cieľom bolo hľadanie vykúpenia. Namiesto naivnej 

kresťanskej apokalypsy vychádza na svetlo éra vedomej apokalypsy, ktorá prináša nový 

koncept organickej pravdy založenej na vedeckom, resp. kvázi-vedeckom poznaní. 

Jednotlivec sa stáva objektom sakrálneho obsahu sveta a svojou činnosťou sa stáva 

súčasťou dejinnej kolektívnej existencie, ktorá je vyobrazením novej sekulárnej esencie 

v podobe národa, triedy alebo rasy. Kolektívne teleso je na rozdiel od transcendentného 

božstva viditeľné.23 Napriek podobnej symbolike však autor prejavy fanatických más 

v nacistickom Nemecku nepovažuje za religiózne prejavy. Symbolika je na prvý pohľad 

podobná, ale prejavy fanatického nacistu vychádzajú z pudovej viery, ktorá nie je 

zrovnateľná s existenciálnou vierou vychádzajúcou z osobného vzťahu jednotlivca 

a transcendentnej pravdy. Pudová viera vychádza z mýtického vzťahu ku kolektívu 

(národe, triede, rase). Neprebieha žiadna vnútorná diskusia medzi vyššou podstatou 

 
22 VOEGELIN, Eric. Kouzlo extrému: revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha: Mladá fronta, 2000. s. 188 
23 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 70 
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a sebou samým. Človek je len nástroj slúžiaci veci, ktorá ho presahuje.24 Národ núdzu duše 

v modernej dobe pohlcuje a nerieši napätie vychádzajúce z vlastnej podstaty existencie, to 

pre Voegelina znamená len ďalšie prehlbovanie duchovnej existenciálnej krízy 

spoločnosti. 

1.3. Totalitarizmus a kúzlo extrému 

Hlavné myšlienky Erica Voegelina o totalitarizme vychádzajú z vlastnej skúsenosti 

s totalitnými režimami v Európe. Vlastná skúsenosť je typickým charakterom autorov 

píšucich o fenoméne totalitarizmu. Môžeme uviesť mená ako Hannah Arendt, Raymond 

Aron, alebo François Furet.  Eric Voegelin predstavuje filozofický pohľad na krízu 20. 

storočia. Nemecký národný socializmus, taliansky fašizmus a ruský komunizmus reflektuje 

z dvoch hlavných pozícií. Jednou pozíciou je vzťah totalitných režimov k spoločenskému 

poriadku a druhou pre nás kľúčovou pozíciou je vzťah genézy a existencie spomenutých 

režimov k viere, náboženstvu a ľudskej existencii. Voegelinov pohľad je špecifický tým, že 

vznik totalitných hnutí nespája s organickou krízou celej spoločnosti, ale s krízou osobnou, 

ktorá transcendovala až na úroveň celej spoločnosti. Osobná kríza jednotlivcov je 

spôsobená rozbúraním tradičných jazykových štruktúr chápania univerza, ktoré spájajú 

štruktúru bezprostrednej imanentnej reality s nadosobnou transcendentnou realitou. 

Totalitné hnutia podľa Voegelina získali na popularite vďaka zvrátenej rehabilitácii 

transcendentnej symboliky viery. Tento proces nachádzame v nasledujúcich bodoch: 

definovanie dogmatických základov ideológie, ktoré nahradzujú božský zákon; 

milenaristicko-eschatologické proroctvo vzniku novej spoločnosti reprezentujúcej možnosť 

vykúpenia z ľudského utrpenia; postava vodcu, ktorý je novým mesiášom zosobňujúcim 

ideológiu, nástroj apokalypsy a ducha nadosobnej jednoty (národa, rasy, etnika). „Z 

rozkladajúcej sa západnej civilizácie vznikol mŕtvolný jed a jeho nákaza sa šíri ľudstvom. 

To, čo v minulosti nedokázal žiadny zakladateľ náboženstva, filozof, ani dobyvateľ ríš, 

totiž vytvoriť spoločenstvo celého ľudstva na základe záujmu, ktorý je všetkým spoločný, 

sa teraz darí spoločenstvu tých, ktorí trpia celosvetovým rozšírením západnej hniloby.“25 

Postava mesiáša je ústrednou a najviditeľnejšou paralelou medzi tradičným 

náboženstvom a totalitnými režimami. Mesiáš Hitler stojí pri vzostupe nacizmu rovnako 

 
24 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 76 
25 VOEGELIN, Eric. 2000. Kouzlo extrému. s. 215 
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ako Mussolini pri vzostupe fašizmu. Lenin sa najmä po svojej smrti stáva mesiášom 

komunizmu a jeho duch legitimizuje rozhodnutia strany. Ústredná postava hlásateľa 

nového sveta naplnila mysle más symbolmi viery, ktoré od mocenského úpadku 

kresťanstva v Európe nenachádzali obdoby. Ruský komunizmus je špecifický svojím 

revolučným pôvodom, ktorý prináša rýchlu a efektívnu transformáciu symboliky zakúšanej 

reality. Komunizmus sa stal štátnym náboženstvom a už neostal priestor pre neveriacich. 

Cieľom bolo budovanie nového raja na zemi v podobe beztriednej spoločnosti, ktorého 

pôvodcom bude ruský komunizmus. Prichádza k syntéze civitas terraena a civitas Dei, 

ktorej výsledkom je božie kráľovstvo na zemi, ale Boh je nahradený bohočlovekom. 

Prebieha budovanie raja na zemi v podobe beztriednej spoločnosti, kde je človek svojím 

vlastným pánom. Proletariát mal zohrať svoju dejinnú rolu rovnako ako židovská obec 

v starom zákone.  

Nemecký národný socializmus v sfére tvorby sekulárneho náboženstva pokročil 

o krok ďalej a vytvoril silný národný mýtus, ktorý priťahoval masy vykorenených ľudí. 

Pocit vykorenenia bol významný aj v diele Hannah Arendtovej, ktorá svoju pozornosť 

zameriavala na chaotické pomery nového demokratického zriadenia Vajmarskej republiky 

od konca prvej svetovej vojny. Pocit straty národnej hrdosti, prehry a vzniku 

fragmentovaného parlamentného režimu, umožnil tvorbu nového silného 

homogenizujúceho hnutia, ktoré vracalo masám národnú hrdosť. Eric Voegelin reflektuje 

niektoré teoretické vady diela Hannah Arendtovej Původ totalitarizmu. Voegelin vo svojej 

reakcii píše, že si autorka uvedomuje, že moderné masy trpia nákazou agnosticizmu, 

ktorého symptómami sú človekom stvorený raj a človekom stvorené peklo, ale napriek 

tomu štúdium totalitarizmu limituje na fenomény zrútenia národných spoločností a nárast 

spoločensky nadbytočných más.26 Odlišnosť myslenia Hannah Arendtovej a Erica 

Voegelina sa primárne nachádza v doméne ľudskej prirodzenosti. Voegelin obviňuje 

Arendtovú z toho, že pripúšťa možnosť totalitných hnutí meniť ľudskú prirodzenosť. 

Voegelin zastáva názor, že ľudskú prirodzenosť nie je možné zmeniť či podrobiť 

transformácií. Pre Voegelina znamená zásah do prirodzenosti vecí len ich zánik.27 

Voegelin zdôrazňuje prvok straty orientácie v existenciálnom poriadku, ktorý bol 

naplnený v cieli vybudovania tretej ríše. Samotný názov tretia ríša akcentuje spätosť 

s kresťanskou symbolikou. Hitler bol ďalším mesiášom a v tejto pozícii bol veľmi úspešný, 

 
26 VOEGELIN, Eric. 2000. Kouzlo extrému. s. 220 
27 Ibid. s. 222 -223 
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čo viedlo až k totálnemu rozvráteniu sveta starej Európy a vzniku najvýraznejšieho 

gnostického hnutia v 20. storočí. Nemecký socializmus na rozdiel od komunizmu nebol 

založený na materialistickej ideológii, to znamená, že mohol vo väčšej miere čerpať 

a používať mytológiu a náboženskú symboliku. Nemecký romantizmus 19. storočia zohral 

dôležitú rolu v tvorbe nového sekulárneho náboženstva. Nemecko nezažilo revolučný 

intelektuálny prevrat, ale graduálne vytvorilo úplne novú svetovú symboliku.  

Prvok vyplnenia sféry transcendentna mohol byť ideológiami nahradený len 

dočasne. Strata veľkej časti existenciálnej symboliky vytvorila priestor pre moderný 

gnosticizmus, ale ten dokázal v podobe totalitných ideológií ponúknuť len holistickú 

verziu viery, ktorá pre jednotlivca znamenala stratu osobného spojenia s vierou potrebnou 

pre rovnováhu existenciálneho napätia. Gnostické hnutia dokázali klamom čiastočne 

vyplniť chýbajúci priestor v ľudských životoch, ale nedokázali transcendentný prvok 

existenciálneho stavu metaxy substituovať. 

1.4. Dva koncepty pravdy 

Eric Voegelin rozlišuje medzi dvomi hlavnými typmi právd, ktoré bojujú 

o dominantnú pozíciu v priestore spoločnosťou prijímaného miesta pravdy. „Vojna a boj 

sú úvodné slová dialógu Gorgias a vyhlásenie vojny proti skorumpovanej spoločnosti je 

obsahom dialógu.“28  Voegelin obdobne ako Sokrates v dialógu Gorgias vystupuje ako 

filozof-mystik hľadajúci substanciu ľudskej existencie a spoločnosti stojaci voči rétorovi, 

ktorý učí triky politického úspechu. Voči sebe nestoja len dva názory, ale dva rozdielne 

pohľady na svet a na pozíciu a povahu pravdy vo svete. Skutočný pojem pravdy pre 

Voegelina znamená pravdu v zmysle epistéme ako pravého poznania, ktorého predmetom 

je bytie a nástrojom je rozum nús. Existuje však druhý pojem pravdy vychádzajúci 

z gréckeho pojmu doxa znamenajúci mienku, ktorá je modálna a revidovateľná. 

S odkazom k Platónovmu učeniu sa doxa nepohybuje v oblasti rozumu. Myšlienkové 

operácie vychádzajúce z mienení sú charakterizované doxickým módom myslenia, ktorý sa 

líši od módu racionálneho.29 

 
28 VOEGELIN, Eric. The Philosophy of Existence: Plato's Gorgias. The Review of Politics [online]. B.m.: 

Cambridge University Press, vol. 11, no. 4, 1949. s. 477 
29 VOEGELIN, Eric. 2015. Zkušenost a symbol. s. 47 
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Eric Voegelin vystupuje voči dogmatickému zmýšľaniu a sám nepresadzuje žiadnu 

eschatologickú pravdu vo svete. Náboženstvo a spirituálna viera však zohráva 

inštrumentálnu úlohu, ktorá pomáha v diskurzívnom zachytení komplexnej skúsenosti 

ľudského života a umožní uvažovať o širšom obsahu epistéme. Náboženstvo nemá tvoriť 

alternatívu osvietenstvu a empirizmu, ale vyplňuje vyprázdnený priestor medzistavu 

ľudskej existencie po rýchlom obrate k pozitivistickým vedeckým metódam. Vedecká 

a intelektuálna revolúcia spôsobila, že zažívaný svet existenciálnej reality bol nahradený 

svetom imanentných významov. Dôraz je kladený na úlohu pokroku a vieru v 

ľudský pokrok, ktorý je historickým a existenciálnym naplnením svetového ducha. 

Ľudstvo je uzatvorené v pozemskosti, vopred kráča ako celok a zmyslom individuálnej 

existencie je byť nástrojom kolektívneho pokroku.30 Idey osvietenstva a humanizmu 

nestačia pre relevantné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Moderný imanentný svet chráni a 

reprezentuje fluidný súbor povinností a pravidiel, ktoré koncept dobra konštruujú podľa 

mocenských záujmov. Náboženská a spirituálna symbolika podľa Voegelina prináša silný 

aspekt duálneho nazerania na svet. Duálnosť spočíva v rozlišovaní dobra a zla na základe 

morálneho a transcendentného základu.31 Vzťah k transcendentnu definuje ultimátny 

postoj voči dobru, ktorý nemôže byť modifikovaný doxickým chápaním zákonov.  

V nadväznosti na dielo Erica Voegelina môžeme definovať tri hlavné teoretické 

zdroje chápania ľudskej existencie podľa ich vzťahu k pozícii existenciálneho medzistavu 

bytia metaxy. Prvý typ teórií predstavuje moderného materialistického človeka pokroku, 

ktorý svoje bytie naplňuje pozemskými potrebami a cieľmi. Druhým typom sú sektárske 

teórie odvodzujúce ľudské bytie len z transcendentného priestoru viery a náboženstva. 

Tretí typ teórií charakterizuje človeka aristotelovského rázu, ktorý hľadá umiernenosť 

a harmóniu, pričom rešpektuje už existujúce symbolické štruktúry. Hlavným atribútom 

„aristotelovskej“ teórie je, že ľudská existencia nezačína v nejakom pôvodnom stave bez 

pravidiel, ale začína z bohatého základu seba-interpretácií spoločnosti a podlieha 

kritickému objasneniu z už existujúcich symbolov.32 

V prvom prípade je stav metaxy redukovaný svetským životom a obmedzenosťou 

ľudskej činnosti len po dobu svojho života. Morálny základ, hodnoty, svetonázor 

vychádzajú striktne z pozorovateľnej a zažívanej skutočnosti. Tento typ človeka sa zrodil 

koncom 18. storočia s rozvojom empirických vied a nadradením zažívanej skutočnosti nad 

 
30 VOEGELIN, Eric. 2015. Politická náboženství. s. 66 
31 Ibid. s. 8 
32 VOEGELIN, Eric. 1987. The New Science of Politics. s. 27-28 
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otázky spojené s existenciálnym napätím. Uvedomelý existenciálny stav metaxy bol 

nahradený novým jazykom so svojou novou symbolikou vychádzajúcou z empirizmu a 

darwinizmu. Z osobného horizontu sú vylúčené otázky existencie a vytvoril sa nový 

reštriktívny systém, ktorý podľa Voegelina nahradil chápanie skutočnosti ako celku vo 

svojej otvorenosti väzenskou skutočnosťou, ktorá vyradila transcendentnú zložku ľudského 

vedomia zo sféry existencie.33 V tomto kontexte sa rodí moderný gnostik v zmysle 

Friedricha Hegela, Karla Marxa alebo Sigmunda Freuda. Podľa autora práve nová 

racionalistická ideológia a druh empiricky neotrasiteľného poznania justifikovali 

represívne systémy v medzivojnovom období.34 Empirizmus sa stal jediným dominantným 

mocenským prvkom, ktorý vytvoril neotrasiteľné ideológie odvodzujúce svoju logiku od 

stavu vecí na zemi. Existenciálne napätie bolo vytlačené na perifériu vedomia, čo 

spôsobilo nový koncept chápania dobra a zla oslobodený od maxím a absolútnosti.  

V prípade, že sa rozum stane absolútnym vládcom nad ľudským vedomím, potom 

hodnoty vychádzajú len z rozumového poznania a empirickej skúsenosti. Rovnaký prípad 

však vychádza zo stavu, kedy sa transcendentná viera stane absolútnym vládcom nad 

ľudským vedomím. Náboženské transcendentné dobro ponúka minimálny priestor pre 

revidovanie najvyšších ľudských hodnôt. Väčšina svetových náboženstiev svoju autoritu 

vyvodzuje zo svätého písma predstavujúceho morálny zákon, ktorý je nadradený zákonu 

svetskému. Všetky posvätné texty majú pre veriacich iné poslanie a povinnosti, ale 

stretávajú sa v koncepte tvorby absolútneho dobra, ktoré je nezávislé od každodennej 

politickej reality. Náboženská morálka definuje jasné hranice ľudského správania. 

Autoritou stojacou nad ľudskou existenciou sa stáva sektárska viera vychádzajúca 

z náboženského dogmatizmu a viera v ľudské vykúpenie smrťou. Voegelin si uvedomuje, 

že tento druh dogmatickej viery výrazne podporil vyššie spomenutý empirický 

dogmatizmus, ktorý stal v opozícii voči neskorším doktrinálnym formám teológie 

a metafyziky.35 

Sekta rovnako ako moderný sekulárny gnosticizmus predstavujú dva extrémne 

nástroje pre reštrikciu skutočnosti. Paradoxne sa vo svojich protipólových extrémoch 

stretávajú vo väčšine hlavných ideí. Viera v nebeský raj a na druhej strane budovanie raja 

na zemi. Obetovanie sa veci presahujúcej život jednotlivca. Viera ako nástroj inklúzie. A 

v neposlednom rade reštrikcia jednej sféry existenciálnej skutočnosti. Veľký rozdiel je 

 
33 VOEGELIN, Eric. 2000. Kouzlo extrému. s. 8 
34 Ibid. s. 12 
35 VOEGELIN, Eric. 2015. Zkušenost a symbol. s. 47 
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však v otázke transparentnosti. Náboženská dogma predstavuje transparentný zdroj hrozby, 

ktorý vychádza z často iracionálnych myšlienkových základov. Temporalita ľudského 

života, racionalita a logika života odvodená od skúsenosti sú dnes vo sfére normality. 

Symbolika moderného jazyka umožňuje tvorbu nenávistných a reštriktívnych obsahov 

v diskurze normality, ktorý nie je zaťažený transcendentným balastom. 

Platónska a aristotelovská filozofia ponúka metodologické nástroje pre tretí typ 

teórií, ktorých reprezentantom je samotný Voegelin. Eric Voegelin predstavuje obraz 

racionálneho hľadajúceho človeka, ktorý si uvedomuje napätie pozemskej existencie voči 

transcendentnu. Základom je reflexia historického poľa skúseností a symbolizácií. Len ak 

teoretická reflexia vstúpi do medzistavu existencie (stavu metaxy), tak otvára pole 

racionálneho skúmania.36 

1.5. Demokracia: spoločnosť patríciov 

 Eric Voegelin demokraciu vníma dvojznačne. Demokracia je pre Voegelina zatiaľ 

jediným režimom, ktorý umožňuje dve najdôležitejšie slobody a to slobodu prejavu 

a slobodu myslenia. Demokratická ústava však nepredstavuje dostatočný ochranný 

mechanizmus proti opačnej tendencii v podobe maximálneho  obmedzenia slobôd 

a narušenia občianskej spoločnosti. „Mali sme raz demokratickú ústavu. Bola však 

paralyzovaná v jej fungovaní majoritným blokom z pravice a ľavice a odstránená silou, 

ktorá nevyvolala odboj vo forme organizovanej proti-sily.“37 

 Autor nie je priamym kritikom demokracie, ale zdôrazňuje, že čistý liberálny 

proceduralizmus pre fungovanie slobodnej demokratickej spoločnosti nestačí. Demokracia 

môže fungovať len ak sú procedúry podporené rozvinutím občianskych cností. Z úvodných 

slov v kapitole zbierky esejí s názvom Democracy in the New Europe vychádza, že 

koncept dobra, resp. dobra spoločnosti je predpokladom slobody v politickej obci. 

Občianska cnosť vychádza z pojmu zodpovednosti a záväzkov voči spoločnosti, ktoré 

občan nadradí svojím záujmom. Voegelin myšlienkou obrody občianskych cností bojuje 

proti plebejskej povahe majority, ktorá vkladá do sociálneho poriadku prvok 

nepredvídateľnosti a skrytej hrozby. Voegelin požaduje od občanov zodpovednosť 

 
36 VOEGELIN, Eric. 2015. Zkušenost a symbol. s. 143 
37 VOEGELIN, Eric. Democracy in the New Europe. In: VOEGELIN, Eric & SANDOZ, Ellis, ed. The 

Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 11. Columbia: University of Missouri, 2000. s. 59 
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v zmysle rešpektovania tradícií. V tomto kontexte autor vyzdvihuje židovsko-kresťanskú 

tradíciu, ktorá stála u zrodu americkej demokracie. Západný model demokracie Voegelin 

považuje za funkčný, pretože svoju existenciu odvíja od občianskej vlády, ktorá nie je 

založená striktne len na volebnom práve.38  

Otázka, ktorú Eric Voegelin pokladá je: „Aká je úloha jednotlivca v demokracii?“39 

Samotná voľba neznamená, že vláda je demokratickou. Voľby často na slobodu 

v demokracii pôsobia opačne. Podľa Voegelina je stabilita politického poriadku závislá od 

stability vládnucej triedy. Ak prichádza  k náhlej zmene v radách vládnucej skupiny ľudí, 

stabilita demokracie je ohrozená.40 Voegelin na druhej strane podporuje koncept otvorenej 

spoločnosti, ktorá vedie nikdy nekončiaci rozhovor o problémoch spoločnosti, ale na 

druhej strane presadzuje tradicionalistické chápanie politiky ako sféry profesie. Samotné 

fungovanie politiky závisí od profesionálov, ale jednotlivci majú byť ochranným valom 

pred gnózou anti-demokratických strán. Pokiaľ sa jednotlivci vzdajú úlohy chrániť 

otvorenosť myšlienok a obmedzia svoje myslenie do sféry dogmatizmu prichádza kríza, 

ktorá vymení profesionálnu politiku za politiku gnózy. 

Občianska spoločnosť vychádza z rešpektovania tradície a politického vzdelania, 

ktoré umožní ľuďom jednať ako politické jednotky41. To znamená, že budú otvorene 

jednať mimo priestor politickej gnózy. Ideálnym prípadom občana v demokracii je stav 

„patricijského plebejca“42. Demokratickí občania sú v nezmeniteľnej pozícii plebejcov 

v sfére politickej participácie, ale majú byť patricijmi v sfére vzdelania a emócií. 

V opačnom prípade občania budú pohltení intelektuálnou hierarchiou a stanú len 

vykonávateľmi myšlienok elity. Dochádza k úplnému oddeleniu masy od elity rovnako ako 

na úrovni politickej participácie, tak na úrovni myšlienkovej.  

Fungovanie demokratického politického režimu je odkázané nielen na procedurálnu 

spravodlivosť v podobe pravidelného hlasovania vo všeobecných voľbách, ale najmä na 

úroveň vzdelania, ktorá všetkých občanov korunuje aurou patricijov. Moderná spoločnosť 

 
38 VOEGELIN, Eric. 2000. Democracy in the New Europe. s. 64 
39 VOEGELIN, Eric. Democracy and the Individual. In: VOEGELIN, Eric, PETROPULOS William, ed. & 

WEISS Gilbert, ed.. The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 33. Columbia: University of Missouri. 

2004. s. 24 
40 Ibid. s. 25 
41 VOEGELIN, Eric & WEISS, Gilbert, ed. The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the 

Austrian State (The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 4). Columbia: University of Missouri, 1989. s. 

89 
42 Voegelin si termín požičiava od Georga Santayanu, ktorý rozvíjal myšlienku, že demokracia je 

neuskutočniteľný sen o spoločnosti patricijského plebsu. Len ak všetci občania budú patricijmi, potom 

demokracia môže fungovať. 
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však za súčasnej situácie nedokáže všetkým občanom poskytnúť dostatočnú mieru 

vzdelania, pretože svoj jazyk vo veľkej miere obmedzuje len na symboliku profánneho 

sveta. Ak sa majú občania možnosť vzdelávať a orientovať len v priestore empiricky 

uchopiteľnej skutočnosti, tak nemôžu viesť plnohodnotnú komunikáciu v kontexte 

celkovej existenciálnej skutočnosti. Zároveň Voegelin predpokladá, že bez spirituálneho 

základu existencie nie je možné budovať silné hodnotové presvedčenia na základe 

epistémé a spoločnosť je ohrozená gnostikmi, ktorých cieľom je zničenie starej reality 

a konštrukcia novej reality pomocou doxickej pravdy. 



28 

 

3 Ernest Gellner 

Ernest André Gellner sa sám v rozhovore z roku 1990 označil rovnako za 

antropológa a filozofa. Gellner bol presvedčený liberál a obhajca pluralitnej spoločnosti 

podporujúcej individualizmus. Zo svojej intelektuálnej pozície bol jeho záujem silno 

zameraný na uzatvorené myšlienkové systémy, ktoré stáli v opozícii voči jeho vlastnému 

mysleniu.  Gellner o sebe hovorí: „Nikdy som nehájil žiadnu vieru. Ľudia, ktorí majú vieru 

mňa dráždia a zároveň fascinujú a rád by som vedel čo ich motivuje jednať určitým 

spôsobom.“43 

Ernest Gellner publikoval a bol aktívny v nepriaznivej dobe pre jeho 

individualistický a racionalistický prístup. Anglosaský akademický priestor, v ktorom 

Ernest Gellner intelektuálne pôsobil bol v spoločensko-vedeckom diskurze výrazne 

ovplyvnený popularitou lingvistickej filozofie. Gellner zvolil cestu rebélie voči 

dominantnému diskurzu a v roku 1959 napísal knihu s názvom Words and Things, ktorá 

vznášala kritiku voči prijímanému lingvistickému diskurzu a  čiastočne rehabilitovala 

individualisticko-racionalistickú tradíciu. Filozofia Ernesta Gellnera mala ašpiráciu 

priniesť relevantné informácie, ktoré reflektujú spoločnosť a neredukujú sféru sociálnej 

reality. Ernest Gellner problém lingvistickej filozofie vnímal v zatemňovaní ohromných 

zmien, ktoré spoločnosť podstúpila a rozhodnutí, ktorým sa musí spoločnosť postaviť.44 

Lingvistická tradícia bola v Gellnerovej dobe poznamenaná najmä úspechom myslenia 

Ludwiga Wittgensteina, ktoré filozofiu limitovalo do oblasti generalizácie informácií 

spojených s jazykom a rečovými aktmi, v ktorých absentovala skutočná výpovedná 

hodnota. Lingvistická filozofia predkladá pohľad, v ktorom neexistuje priestor pre osobný 

individuálny jazyk, čo znamená, že ľudia sú prítomní len v autarkných a seba 

potvrdzujúcich kultúrnych svetoch.45 Ernest Gellner kritizuje popularitu lingvistickej školy 

limitujúcej hranice ľudského poznania a jednania. V tomto prostredí sa Ernest Gellner 

vracia späť k Descartovi a racionalistickému individualizmu, ktorý nelimituje poznanie 

jednotlivca do kultúrnych štruktúr. Napriek tomu, že je pozitívne naklonený 

k racionalizmu, tak nikdy nešetrí kritikou a poznanie hľadá na pomedzí dvoch veľkých 

rivalov – štrukturalizmu a racionalistického individualizmu. Neskoršie myslenie Ernesta 

 
43 DAVIS, John. Interview with Ernest Gellner. In: Current Anthropology 32, no. 1 (Feb., 1991). s. 63-72 
44 GELLNER, Ernest André. Selected Philosophical Themes. New York: Routledge, 2003. s.22 
45 GELLNER, Ernest André. Language and Solitude: Wittgenstein, Malinowski, and the Habsburg dilemma. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1998. s. XIII 
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Gellnera sa v určitých aspektoch podobá mysleniu Bronislawa Malinowskeho, ktorý 

vhodne spája prvky romantizmu a pozitivizmu, organicizmu a liberalizmu.46 Malinowski 

našiel východisko z konfliktu racionalistického a individualistického univerzalizmu 

a romantického a historického relativizmu. Malinowski ako antropológ veľmi dobre vedel, 

že ľudia žijú v komunitách a že ich život je určovaný týmito komunitami. Idey, postoje a 

hodnoty, ktoré sa udržujú v komunitách dávajú zmysel životom jednotlivcov a je možné im 

dobre porozumieť len zvnútra. To je stará múdrosť romantickej tradície, ktorá 

zdôrazňovala jedinečnosť každej kultúry. Avšak Malinowski vedel a uznával naviac jednu 

dôležitú vec. Pri pokuse o vážne a objektívne skúmanie sveta sa musíme zbaviť 

relativizujúcich hľadísk jednotlivých kultúr, vytvoriť od kultúr dištanc a nad skúmané 

kultúry transcendovať. Vniknutie do jazyka, myšlienok a hodnôt kultúr je nevyhnutné 

k tomu, aby sme rozumeli reálnemu životu jednotlivých spoločenstiev. Táto metóda však 

nemá byť univerzálne používaná pri riešení validity nášho poznávania. Platnosť a teda 

i pravdivosť nášho poznávania nemôže byť závislá len na jedinečnosti jednotlivých kultúr. 

Kritický pohľad Ernest Gellner rozširuje aj na sféru postmodernistického diskurzu. 

Gellner nerozporuje základný štrukturalistický argument, že identita je vytváraná zo 

systému diferencií. Tiež potvrdzuje radikálnejší pohľad post-štrukturalistov na vzťah 

inklúzie a exklúzie v kontexte momentu vylúčenia, resp. možnosťou momentu 

rozhodnutia, ktorý dočasne uzamkne hru významov uchytením identity vecí v lingvistickej 

a významovej štruktúre. Gellner však nesúhlasí s tvrdením, že postmodernizmus 

predstavuje neprekonateľnú obžalobu voči vláde rozumu len tým, že zdôrazní nebezpečný 

prvok univerzálnej pravdy, ktorá sa stáva formou autority.47  

Idey individualizmu a racionalizmu u Ernesta Gellnera boli posilnené učením Karla 

Poppera. Najmä Popperov koncept otvorenej spoločnosti výrazne ovplyvnil Gellnerov 

pohľad na výzvy modernej demokracie. Národný štát nie je len reprezentantom 

homogenizovanej kultúry, ale najmä nositeľom myšlienky rovnosti a slobody jednotlivcov. 

Moderná demokracia sama o sebe neznamená rozvoj rovnosti a slobody, ale utvára 

podmienky umožňujúce decentralizovať moc a ustanoviť fungujúcu občiansku spoločnosť, 

ktorá je ochrancom a nositeľom hodnôt otvorenej spoločnosti. Ernest Gellner nemôže 

celkom prijať popperovské obmedzenie poľa vedeckého poznania do sféry falzifikácie48. 

 
46 Rozbor myslenia Bronislawa Malinowskeho Gellner ponúka v práci Language and Solitude (1998), kde 

napriek kritickému prístupu Ernesta Gellnera vidíme sympatie voči Malinowskeho mysleniu. 
47 GELLNER, Ernest André. Postmodernism, Reason and Religion. New York: Routledge, 1992. s. 95 
48 Popperova falzifikácia stavia vysoké nároky pre validitu vedeckého postavenia teórií spoločenských vied. 
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Ernest Gellner sa na rozdiel od množstva intelektuálov ako Voegelin, Arendtová alebo 

Strauss, ktorí zdieľali podobný osud spojený s nacistickou a komunistickou vládou drží 

cesty obhajoby vedeckej objektivity. Ernest Gellner výrazne ovplyvnený osvietenstvom 

verí v dôležitosť vedeckého poznania spoločnosťou prijímaného za pravdu.  

V zbierke esejí Selected Philosophical Themes (1974) kapitola The Crisis in the 

Humanities and the Mainstream of Philosophy píše o tzv.  humanist culture. Humanistická 

kultúra je založená na gramotnosti. Nie je to však gramotnosť vo svojom najužšom zmysle, 

ale gramotnosť obsahujúca vyššiu mieru sčítanosti. „Gramotný človek je ten, ktorého 

gramotnosť viedla k vysokej miere poznania písaného slova a pochopenia toho čo je 

napísané.“49 Humanistická kultúra je založená na dôležitosti univerzít. Humanisti 

rozhodujú o tom, kto sa stane súčasťou sčítanej a vzdelanej spoločnosti. Humanistická 

kultúra u Ernesta Gellnera predstavuje ideál. Ideál je založený na spoločnosti, v ktorej 

tradičné univerzitné vzdelanie predstavuje zdroj pluralitného poznania, ktoré vychádza 

z elitnej triedy gramotných. Humanistická kultúra zmenila svoj charakter transformáciou 

povahy dnešných univerzít. Univerzitný titul dnes predstavuje prerekvizitu  pre väčšinu 

povolaní a z úzkej skupiny gramotných intelektuálov sa stala široká masa polovzdelaných 

vysokoškolákov. Odkaz humanizmu stále v spoločnosti existuje, ale stráca sa jeho 

skutočná hodnota.50  

2.1. Náboženstvo, relativizmus a rozum 

Ernest Gellner bol mysliteľ, ktorý čiastočne rehabilitoval osvietenské ponímanie 

filozofie. Osvietenskí myslitelia mali priamy kontakt so sociálnou realitou a na tejto 

skutočnosti neohrozene budovali svoje myšlienky. Myslenie, ktoré silno ovplyvnilo 

Ernesta Gellnera vychádzalo z primátu rozumu umožňujúceho pôsobenie do tej doby 

marginalizovaných oblasti materializmu a naturalizmu.51 Pre Gellnera je dôležité, že 

myslitelia osvietenstva odmietali do tej doby tradičné pojmy pravdy a povahy sveta 

vychádzajúce z náboženstva. Dôležitý osvietenský zdroj pre Gellnera nájdeme v práci 

Paula Heinricha Dietricha von Holbach System of the Nature, v ktorej autor pojednáva o 

 
49 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.27 
50 V diele Ernesta Gellnera je prítomné stanovisko, ktoré kladie vysoké nároky na inteligenciu. Inteligencia 

nereflektuje len spoločnosť, ale skutočne napomáha spoločnosť formovať. Pokiaľ u Gellnera hľadáme 

dejinného aktéra, tak je pravdepodobne v najväčšej miere reprezentovaný v inteligencii. 
51 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.122 
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strete náboženského a naturalistického pohľadu na svet. Ernest Gellner považuje 

D’Holbachovu kritiku náboženstva za oprávnenú a vo svojom myslení jeho vzťah 

náboženstva a svetského sveta reflektuje. 

Náboženstvo pôsobí na oblasť ľudskej morálky a človek sa stáva subjektom tyranie 

kňazov. Nie je to však morálka v racionalistickom kantovskom zmysle, ale vychádzajúca 

z absurdity, ktorú veriaci musí prijať.52 Práve absurdita vytvára silné sociálne puto medzi 

veriacimi, ktorí zdieľajú koncept vnímania pravdy. Náboženstvo svoju autoritu buduje na 

skutočnosti, že ak sa viere nepodvolíme, tak nemôžeme očakávať spásu duše, ktorá je 

poslednou inštanciou ľudského života. Gellner prirovnáva logiku náboženstva k situácii 

odohrávajúcej sa vo väznici s veľmi zlými životnými podmienkami. Jedného dňa novo 

prichádzajúci väzeň náhle oznámi svojím spoluväzňom, že má spásonosný plán na revoltu, 

ktorá umožní oslobodenie všetkých väzňov. Väzni, ktorí už niečo vo väznici zažili, vedia 

ako funguje vedenie väznice a podozrievajú nového väzňa, že je agent provokatér. V tomto 

prípade však nie je žiadny spôsob ako túto skutočnosť skontrolovať. Nový väzeň získava 

priazeň vďaka hrozbe, že tí ktorí sa k nemu nepridajú budú po úspešnej revolte väzňov 

potrestaní. Dôležitým sa stáva fakt, že väzni sa musia rozhodnúť teraz a pravda sa vyjaví 

až následne.53 

Ernest Gellner svojou alegóriou zdôrazňuje kľúčové body fungovania a ustanovenia 

viery. Zdroj viery vidí v nevedomosti a strachu z neznámych konsekvencií. Zároveň tento 

druh viery dokáže homogenizovať skupiny, ktoré by sa v žiadnom inom prípade názorovo 

nezjednotili. Pôda diskusie sa uskutočňuje na pôde transcendentna, ktorú nie je možné 

poznať v momente rozhodovania. Prirovnanie neplatí len pre kontext transcendentného 

náboženstva, ktoré podlieha diktátu sakrálneho jazyka. Náboženstvo síce predstavuje 

radikálnu pozíciu, ale tento druh manipulácie využívajúci nevedomosť a stratégiu 

nevyjavenej pravdy je prítomný aj v silno sekularizovaných ideológiách. Rozdiel sa 

nachádza v doméne strachu, ktorý môže pôsobiť fatálne ako v prípade večného zatratenia 

alebo len marginálne ako v prípade materiálneho strádania. Osvietenskí myslitelia si mylne 

mysleli, že je možné nahradiť poriadok udržovaný pomocou donucovania a povery 

poriadkom založeným na novej materialistickej pravde a vedeckom konsenze.54 

Materializmus a empirizmus osvietenstva v praxi nedokázal zabrániť pokusom ovládnuť 

 
52 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.58 
53 Ibid. s. 60 
54 GELLNER, Ernest André. Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové. Brno: CDK, 1997. s.32 
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sféru pravdy. Gellner odkazuje k nemeckému romantizmu 19. storočia, ktorý prináša 

aspekt pravdy obsahujúci rovnaký druh vyjavenia ako situácia väzenia. 

Ernest Gellner menuje dvoch hlavných súperov na bojisku povahy spoločnosti. 

Prvým súperom je silný arbiter založený na viere vytvárajúci prostredie povier a donútenia. 

Reprezentantom tohto agenta nie je len cirkev, stredoveký panovník, ale aj moderný 

centralizovaný byrokratický štát, ktorý tvorí pravidla v nových podmienkach 

ekonomického a hospodárskeho primátu (s novou „panekonomickou cirkvou“). Druhým 

súperom, vo svojej pozícii slabším a ohrozenejším je občianska spoločnosť. Existencia 

občianskej spoločnosti je závislá na angažovanosti jednotlivcov a otvorenosti verejného 

priestoru poskytnutého vládnym režimom. Konflikt sa nenachádza len v poli politickom 

a mocenskom, ale aj v doktrinárnom a ideologickom. Hlavným nástrojom prvého agenta je 

centralizovaná doktrína, ktorá má jasne definované pojmy dobra a zla alebo v modernej 

spoločnosti pravdy a nepravdy, zisku a straty. Dokáže efektívne rozhodovať a stanovovať 

hranice sociálneho správania. „Problém zla sa nachádza v samotnom strede záujmu 

všetkých náboženstiev. Človek sa musí uistiť, že svet je zákonitý a vonkoncom 

prijateľný.“55 Občianska spoločnosť stojí v opozícii a znemožňuje vytvorenie 

centralizovanej doktríny. Povaha občianskej spoločnosti založenej na pluralite je 

homogenizovaná len pomocou spoločnej kultúry a jazyka, nie univerzálnym presvedčením.  

Pre rozvoj pravdy a konsenzu v spoločnosti je nutné nájsť nástroj, ktorý nebude 

ovládaný sadov spásonosných myšlienok, ale bude v obmedzenej miere rešpektovať 

každého jednotlivca v spoločnosti. V tomto momente Ernest Gellner čiastočne svoje 

východiská odvodzuje z myšlienok Karla Poppera v práci The Open Society and Its 

Enemies (1945). Existencia občianskej spoločnosti predstavuje „taký súbor nevládnych 

organizácií, ktorý je dosť silný, aby mohol fungovať ako protiváha štátu. Zatiaľ čo 

ponecháva štátu funkcie garanta mieru a arbitra zásadných záujmov, zabraňuje atomizovať 

zvyšok spoločnosti a ovládnuť ho.“56 Fungujúca občianska spoločnosť predstavuje 

integrálnu súčasť modernej demokracie. Občianska spoločnosť má nástroje na to, aby 

udržovala alebo transformovala sociálne vynútiteľné pravidlá. Vychádzajúc z Gellnerovho 

 
55 GELLNER, Ernest André. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. Brno: CDK, 2001. s.81 
56 Ibid. s.10 
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myslenia môžeme povedať, že občianska spoločnosť má moc na to meniť kultúru 

spoločnosti57. 

Kultúra výrazne definuje možnosti a podmienky slobody. Avšak kultúra u Gellnera 

nie je niečo esenciálne a nemenné, ale skôr niečo žité. Z Gellnerovho konceptu kultúry 

môžeme odvodiť jeho vzťah k inteligencii, ktorá je dôležitým historickým aktérom. 

Inteligencia často stála za oživovaním a kodifikovaním kultúry. Rozširovanie gramotnosti 

a vzdelania celkom zmenilo štruktúru spoločnosti, umožnilo reformáciu a kritiku 

kresťanského dogmatizmu, čo viedlo k osvietenstvu a rozširovaniu kultu racionality. 

Gellner berie v úvahu dôležité socio-ekonomické premeny spoločnosti, rovnako ako 

premenu povahy výroby a deľby práce. Gellner na rozdiel od post-štrukturalistov akým bol 

napríklad Michel Foucault moc poznania vkladá do rúk aktérom inteligencie, nie 

neuchopiteľnému spoločenskému diskurzu. Michel Foucault prichádza k podobným 

výsledkom, ale signifikantný rozdiel sa nachádza v úlohe a moci aktérov. Dnešná 

inteligencia rovnako ako stredoveký klérus definovala moc poznania preneseného do sféry 

rituálu. Ernest Gellner nie je vo svojom myslení ani Descartes ani Wittgenstein. Nachádza 

sa niekde v medzi-priestore a aj napriek tomu, že zdôrazňuje úlohu aktérov inteligencie 

a vplyv racionalizmu, tak zohľadňuje veľa ďalších procesov v spoločnosti definujúcich 

spoločnosť samotnú. 

2.2. Pojem pravdy a štruktúra dejín 

Pohľad Ernesta Gellnera na oblasť pravdy je ambivalentný. V otázke vzťahu 

poznania a pravdy Ernest Gellner rozlišuje tri hlavné ideologické možnosti, ktoré sú pre 

dnešok aktuálne. Prvá možnosť predstavuje návrat k pôvodnej a známej náboženskej 

tradícii. Ďalšou možnosťou je forma relativizmu opúšťajúca predstavu unikátnej pravdy 

a rezignujúca na to skúmať pravdu ako relevantnú k spoločnosti a kultúre. Konečne treťou 

a poslednou možnosťou je osvietenský racionalizmus. Ten nesie myšlienku, že existuje 

unikátna pravda predstavujúca pre spoločnosť nedosiahnuteľný ideál.58 Ernest Gellner 

v prípade osvietenského racionalizmu hovorí o „Treťom človeku“. Jedná sa o pozíciu 

predpokladajúcu, že sa v spoločnosti nachádza poznanie, ktoré je externé, objektíve 

 
57 Preferovaná definícia kultúry u Ernesta Gellnera je:„...kultúra je súbor konceptov podľa, ktorých daná 

populácia jedná a myslí.“ In: GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. 

s.250 
58 GELLNER, Ernest André. 1992. Postmodernism, Reason and Religion. s. 1 
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a presahujúce kultúru. Táto pozícia má však niečo spoločné aj s relativistami, pretože 

neverí v možnosť substantívneho, konečného a svet presahujúceho zjavenia.59 Tretia 

pozícia sa nachádza na križovatke viery v pravé poznanie a relativizmu.  

Napriek tomu, že Gellner uznáva koncept otvorenej spoločnosti u Karla Poppera, 

karikuje extrémny postoj falzifikácie.60 Princíp falzifikácie Karla Poppera, primárne slúži k 

rozlíšeniu vedeckých prístupov od nevedeckých. Teória je považovaná za vedeckú len ak 

môže byť vyvrátiteľná. Sekundárnym produktom princípu falzifikácie je, že každé vedecké 

poznanie je platné len dočasne. Tento prístup zamedzuje tvorbe silnejších hodnotových 

súdov, pretože relativizuje každé vedecké poznanie. Popperov vzťah k falzifikácii 

a epistemickému relativizmu definuje aj vzťah a pohľad na historicizmus. Karl Popper bol 

otvorený odporca historicizmu a determinizmu, preto ultimátne presadzuje metódu 

vychádzajúcu zo situácie nutného falzifikovania každého poznania, ktoré umožňuje hľadať 

a nájsť len dočasné a fluidné poznanie. Ernest Gellner napadá Popperov princíp metódy 

falzifikácie a označuje ho za druh epistemického relativizmu zamedzujúcemu 

objektívnemu vedeckému skúmaniu. Vedec vstupuje pred vedeckú obec s pocitom predom 

prehranej vojny, pričom sám Karl Popper označuje epistemický relativizmus za „zradu 

rozumu a humanity“.61 Spoločenská veda sa týmto spôsobom sama predurčuje 

k neúspechu, pretože vytvára prostredie opatrnosti a okrajového štúdia spoločnosti. 

Prichádza k štádiu vo vedeckom bádaní, kedy je obsah vytváraný bez formy, ktorá 

v podobe pevného teoretického základu zachytáva presný pohľad na spoločnosť. Ernest 

Gellner napriek učeniu Karla Poppera tvrdí: „Obraz musí mať rám alebo hranice, do 

ktorých môže byť obraz vložený.“62  

Náboženská viera, ktorú Gellner považuje za hrozbu otvorenej spoločnosti sa stále 

nachádza v poli transcendentna a jej pozícia nemôže byť ohrozená inak než alternatívnou 

vieroukou vychádzajúcou z hodnotiacej sily rozumu stojaceho mimo hranice absurdity. 

Rozum sa však na začiatku druhej polovice 20. storočia stretol so silným protivníkom - 

postmodernizmom. Nestanovené hranice rozumu oslobodené od svojej formy, prestávajú 

byť rovnocenným protivníkom viery. Ernest Gellner v tomto kontexte hovorí o ére 

nerozumu, kedy rozum stratil svoju silu tým, že odmietol možnosť objavenia pravdy 

 
59 GELLNER, Ernest André. 1992. Postmodernism, Reason and Religion. s. 75 
60 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.60 
61 GELLNER, Ernest André. The Rational Mystic. A review of KR Popper's In Search of a Better World; 

lectures and essays of thirty years. The New Republic 19 April, 1993; 35–38. 
62 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.73 
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a pravého poznania. Gellner sa vracia k téme večného boja rozumu a viery, kedy stratou 

možnosti objektívneho bádania bola oslabená aj pozícia rozumu proti stratégiám viery. 

Tento fenomén Gellner nazýva érou nerozumu. Éru nerozumu charakterizuje prílišné 

oslobodenie rozumu od sociálnej reality, čo oslabuje samotnú pozíciu sociálnych vied. 

Práca Pluh, Meč a Kniha (1988) poskytuje širší pohľad na metodológiu a myslenie 

Ernesta Gellnera. Ako už názov práce napovedá Ernest Gellner zachytáva štruktúru 

ľudskej histórie v trinitárnom rozdelení dejinnej éry pluhu, meča a  knihy. Gellner 

vytvorením jasnej štruktúry ľudských dejín umožňuje uchopenie spoločnosti vo svojej 

komplexnosti, ale zároveň opúšťa bezpečný priestor epistemického relativizmu so silným 

nárokom na objektivitu. Autor pracuje s vedomím o obmedzeniach svojich 

metodologických nástrojov, ale tento typ metód mu príde užitočnejší než lingvistická 

filozofia63,  ktorej metodológia je do takej miery opatrná, že neumožňuje žiadny väčší 

prínos. Autor oddeľuje vzťah pravdy a teórie, pričom teória slúži ako komponentný prvok 

súhrnu ľudského poznania a pravda predstavuje nedosiahnuteľné esenciálne poznanie. 

Gellner oblasť lingvisticky celkom nezatracuje a zároveň ani oblasť osvietenského 

racionalizmu príliš neglorifikuje. Ako sme už spomenuli Gellnerovo myslenie nie je ani 

Wittgenstein ani Descartes.64 Gellner rozvíja svoju epistemológiu cez rozsiahlu kritiku 

lingvistickej filozofie, štrukturalizmu a epistemického relativizmu. 

Ďalším problémom dnešného vedeckého aj laického poznania je podľa Gellnera 

prijímanie jedného konceptu a významu pravdy. Gellner artikuluje minimálne dva  

základne významy pravdy. Prvým významom ja pravda v zmysle referenčnej platnosti. 

Tento druh pravdy môžeme vysvetliť a verifikovať vo vzťahu k referentu, ktorý empiricky 

pozorujeme vo svete. Nároky tejto pravdy sú závislé od objektívneho pozorovania.65 Za 

druhý relevantný význam pravdy považuje Gellner pravdu v zmysle lojality. Význam 

lojality sa neodvíja od objektívne pozorovanej reality, ale zdroj pravdy vychádza 

z pravidiel v rámci komunity. Lojalita súvisí s potvrdzovaním záväzkov k zdieľaným 

pojmom užívateľov jazyka.66 Lojalita je zaisťovaná definovaním pojmov a samotnou 

štruktúrou jazyka kultúry, v ktorej sa jednotlivec rodí. 

 
63 Kritika lingvistickej filozofie patrí medzi hlavné atribúty diel Ernesta Gellnera. Gellnerova kritika je 

reakciou na prostredie vtedajších britských univerzít. Z tohto dôvodu niekedy lingvistickú filozofiu označuje 

za oxfordskú filozofiu prirodzeného jazyka.  
64 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.54 
65 GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. s.47 
66 Ibid. s.48 
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Definovanie dvoch významov pravdy umožňuje oblasť viery zaradiť striktne len 

pod význam lojality. Vierouky používajú stratégiu donútenia a presviedčania k tomu, aby 

jednotlivci prijali ich pravdu a stali sa verní pojmom, ktoré nie je možné objektívne 

odkázať k vnímaným prírodným javom. Človek prijíma tento druh pravdy, pretože prijal 

význam pojmov a jednotlivé vzťahy pojmov. Miesto pravdy u Ernesta Gellnera nájdeme 

v jazykovej štruktúre a v mocenskom definovaní pojmov slov na základe ktorých vzniká 

lojalita. Miesto pravdy (lojality) sa však v priebehu dejín transformovalo a menilo svoju 

pozíciu. Pôvodne sa nachádzalo vo sfére náboženského rituálu, ktorý potvrdzoval 

a posilňoval pospolitú organizáciu.67 Rituál bol prítomný v menších komunitných 

pospolitostiach, ktoré prenášali posolstvo podľa jasne definovaných rituálov. Jednalo sa 

o niečo partikulárne a miesto pravdy bolo ohraničené životom v komunite. Obrat nastal 

v období zvyšovania gramotnosti, kedy sa náboženstvo odpútalo od  svojho komunitného 

kontextu a vstúpilo do oblasti slova a literatúry. Slovo na rozdiel od rituálu má 

univerzalistické požiadavky a svojím konceptom transcendentna autoritatívne definuje 

hranice morálky a pravdy.68 Fenomén spojený s reprodukciou slova vierouky nazýva 

Ernest Gellner generickým platonizmom. Význam vychádza  z nezávislej existencie ideí, 

ktoré tvoria logické a mravné vzory pre skutočnosť.69 Autorov generický platonizmus 

„presne definuje svoje nároky, mravné i doktrinálne a odpútava ich od hraníc komunity a 

vytvára napätie medzi transcendentnom a človekom.“70  

Pravda (lojalita) vychádza z nezávislej existencie ideí, ktoré svoje univerzalistické 

vyjadrenie našli v svätom písme. Písmo malo svoju jasnú hodnotu a bolo reprodukované 

vzdelaným klérom. Ernest Gellner v tomto kontexte zdôrazňuje rozdiel medzi „kultami, 

ktoré potvrdzujú a posilňujú stabilný a diferencovaný spoločenský poriadok 

a univerzálnym posolstvom ponúkajúcim identické a viacúčelové spasenie každému...“71 

Sväté písmo umožnilo reprodukciu ideí reprezentujúcej pravdu, ale pojmy a význam 

pojmov bol prístupný len gramotnej menšine obyvateľstva, napríklad vzdelanému kléru, 

ktorý reprezentoval záujmy cirkvi. Zmena prišla s rozširovaním gramotnosti a s tým 

spojenou vlnou reformácie. Reformácia prizmou Ernesta Gellnera znamenala na jednej 

strane zrovnoprávnenie ľudí a na druhej strane zrovnoprávnenie významu pojmov, tým, že 

písmo sa stalo dostupné pre širokú časť spoločnosti. Písmo bolo oslobodené spod tyranie 

 
67 GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. s.67 
68 Ibid. s.67 
69 Ibid. s.68 
70 Ibid. s.67 
71 Ibid. s.100 
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kňazstva a kléru, čo umožnilo univerzálne idey hodnotiť rozumom jednotlivcov. 

Neznamená to však, že Gellner rozlišuje pred-racionalistické a po-racionalistické obdobie 

ľudských dejín. Ľudská racionalita existovala v každej dobe len operovala v inom prostredí 

významov.  

Ernest Gellner v diele Pluh, meč a kniha kladie dôraz na úlohu spoločnosti s 

písmom, ktorá umožňuje prekonávať hranice kultúrnej partikularity. Rituál pomocou 

povier ustanovil a konzervoval posvätné pravidlá a zvyklosti danej pospolitosti. Človek sa 

rodil do spoločnosti, musel zohrávať jasne definovanú rolu podľa svojej sociálnej 

stratifikácie, bol iniciovaný do sveta dospelých pomocou rituálu, zomieral na základe 

pravidiel rituálu, ale rituál neprekračoval hranice pospolitosti. So stálym rozširovaním 

písma72 nastala zmena a slovo ovládlo sféru moci rituálu, ktorý v dobe pluhu a meča 

pôsobil na spoločnosť ako stabilizačný a donucujúci prvok. Ernest Gellner nenaznačuje, že 

by sféra rituálu bola potlačená písmom, ale naopak „Kniha“ a rituál sa vzájomne dopĺňali 

a posilňovali. Dôležitá premena nastala v tom, že kniha umožnila prekonať kultúrne 

hranice tradičných rituálov.  

Rituál pre Gellnera predstavuje druh sekundárnej moci. Nie je to moc priamo 

vykonávaná násilím na človeku, ale nepriama moc sociálne vnútených pravidiel.73 Ernest 

Gellner rozlišuje dva hlavné zdroje moci – donútenie a rituál. Donútenie je reprezentované 

vládnym aparátom na čele s panovníkom, vládou, parlamentom alebo iným správnym 

orgánom. Rituál pôsobí na základné morálne pravidlá spoločnosti. V minulosti boli tieto 

dve moci oddelené. Legitimita moci donútenia vychádzala z imanentnej skutočnosti 

 vykonávania násilia na určitom území väčšinou jasne definovanými aktérmi. Legitimita 

moci rituálu vychádza z transcendentného základu v podobe boha alebo božstiev. 

Spoločenské pravidlá rituálu vychádzali výhradne z  exkluzívnej skupiny zasvätenej do 

tajomstiev rituálov, ktorá bola priamym reprezentantom boha alebo božstiev. Gellner tvrdí, 

že svet dvoch oddelených mocí donucovania a rituálu bol nahradený iným svetom 

s radikálne novou a kvalitatívne rozdielnou deľbou práce.74 Prichádza k presunu moci 

rituálu z transcendentného miesta do imanentného miesta. Jedná sa o prechod legitimity 

moci z božského transcendentna do imanentna, ktoré reprezentuje vôľou ľudu. Tejto 

skutočnosti predchádzal historický míľnik oslabenia cirkevnej moci víťazstvom 

osvietenských myšlienok empirizmu a naturalizmu, zmenou sociálno-ekonomických 

 
72 Gellner odkazuje na rozširovanie Svätého písma. 
73 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.132 
74 GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. s.238 
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podmienok ľudí a množstvom ďalších historických momentov, ktoré nemožno vo svojej 

komplexnosti uchopiť. Imanentizácia rituálu vstupuje do priestoru moci donútenia. 

V modernej spoločnosti obe moci vychádzajú z vôle ľudu a obe reprezentujú ľud. 

V priestore občianskej spoločnosti sa čiastočne tieto dve moci môžu oddeľovať, ale 

nejedná sa o jasné a formalizované oddelenie.75 Rituál začína pôsobiť v úplne novom 

prostredí, pričom zdroj moci rituálu sa stáva nepoznateľným a neuchopiteľným. Moc 

rituálu stratila svoje jasné miesto a vstúpila do arény plurality názorov, ideí a presvedčení.  

V kontexte práce Pluh, meč a kniha Gellner tento historický posun hodnotí kladne. 

Jedná sa o historický prechod od násilných, zakonzervovaných a kultúrne heterogénnych 

ríš k dynamickým, relatívne prosperujúcim a kultúrne homogénnym národným štátom.76 V 

esejí The Coming of Nationalism and its Interpretation Gellner širšie zachytáva 

problematiku tvorby homogénnych národných štátov a nacionalizmu. Z eseje vyplýva, že 

tvorba moderných národných štátov v praxi neznamenala hladkú transformáciu 

z neetnických starovekých ríš k homogénnym národným štátom. V ideálnom prípade 

národná homogenizácia predstavuje proces mierumilovného prijatia vysokej kultúry 

minoritami. V praxi boli často minority násilím nútené prijať vysokú kultúru, čo 

v extrémnych prípadoch viedlo k tomu, že neprispôsobivé minority boli likvidované alebo 

prinajmenšom odtrhnuté od svojho etnického zázemia.77  

Napriek skepse voči historicizmu vychádzajúcej z Popperovho učenia Gellner 

konštruuje vlastné trinitárne delenie dejín nachádzajúce pomyselné dejinné vyústenie 

v občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť v kontexte moderného štátu predstavuje 

kultúrne, ekonomické, technologické a mocenské vyvrcholenie dejín. Nejedná sa o reálne 

ukončenie dejín ako v prípade marxistickej beztriednej spoločnosti, ale o vyústenie dejín 

podporujúce pluralitu myslenia a deľbu práce založenej na racionalite.  

Gellnerova dejinná štruktúra primárne slúži pre obnovenie vzťahu vedeckého 

bádania a zažívanej sociálnej reality.78 Uchopenie dejín však u Gellnera neznamená 

generalizáciu a obmedzenie poľa vedeckého skúmania na striktne kulturologické, 

historické, ekonomické alebo funkcionalistické prístupy. 

 
75 GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. s.176 
76 MALEŠEVIĆ, Siniša. Ernest Gellner and historical sociology. Dublin: University College, 2015. s. 4 
77 GELLNER, Ernest André. The Coming of Nationalism and Its Interpretation: The Myths of Nation and 

Class. In: ANDERSON, Benedict, BALAKRISHNAN, Gopal, ed. Mapping the Nation. 1999. London: 

Verso. s. 98-145 
78 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s.28 
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2.3. Občianska spoločnosť a demokracia 

 Občianska spoločnosť v diele Ernesta Gellnera  predstavuje dôležitý teoretický 

koncept s realistickým prvkom fungovania modernej liberálnej demokratickej spoločnosti. 

Téma občianskej spoločnosti u Ernesta Gellnera vychádza najmä z učenia Karla Poppera 

prítomného v práci Open society and it’s enemies. V tejto práci sa Karl Popper stavia do 

opozície voči historicizmu a naturalizmu, ktorých ideál nachádza už v diele Platóna. Platón 

reprezentuje ochrancu uzatvorenej spoločnosti, ktorého cieľom je zamedziť významným 

sociálnym zmenám. Naturalistický prvok Platónovho učenia Popper vidí v heslách 

hlásajúcich návrat k prírode, návrat ku kmeňovému patriarchátu a k prirodzenej nadvláde 

múdrej menšiny nad nevzdelanou väčšinou.79 Ernest Gellner vnímal prácu Open society 

and it’s enemies skepticky najmä s ohľadom k prílišnému optimizmu Karla Poppera. 

Víťazstvo racionalizmu a myšlienkovej plurality nie je možné, pretože sa nachádzajú na 

otvorenom bojisku voči predsudkom reprezentujúcim neutíchajúcu moc rituálu. 

Racionalizmus a pluralita v spoločnosti budú vždy v ohrozenejšej a labilnejšej pozícii. Len 

silná občianska spoločnosť dokáže tlmiť pôsobenie poverčivosti a centralizovanej moci 

úzkej vládnucej skupiny. Gellner tiež kritizuje pohľad vychádzajúci z popperovskej 

premisy založenej na myšlienke, že nič nie je možné validovať cez určitý historický 

trend.80 Ernest Gellner názorovo sympatizoval s Popperovými myšlienkami 

artikulovanými v Open society and it’s enemies, ale nesúhlasil so sociálne-vednými 

predpokladmi Karla Poppera. Ernest Gellner uznával Popperove myšlienky z pohľadu 

filozofie, ale v oblasti sociológie a antropológie prichádzal k rozdielnym výsledkom.  

 Ernest Gellner preferuje koncept občianskej spoločnosti pred teóriou demokracie. 

Teória demokracie predstavuje abstraktný nedosiahnuteľný model, ktorý svoje ideály 

nachádza mimo sociálnu realitu. Vidí analógiu medzi pojmami demokracie a náboženstva. 

Rovnako ako koncept demokracie, tak aj náboženstvo končí v tautológii odkazujúcej 

k abstraktnej transcendentnej suverenite. Náboženstvo odkazuje priamo k bohu, ktorý 

oplýva neobmedzenou mocou a autoritou. Teoretici demokracie, taktiež odkazujú 

k neobmedzenej moci a autorite ľudu, ktorej „duch svätý“ sa nachádza v suverenite ľudu. 

Občianska spoločnosť reprezentuje realistickú víziu, ktorá zahŕňa a špecifikuje svoje 

 
79 POPPER, Karl Raimund. The Open Society and its Enemies. New one-volume ed. Princeton, N. J.:  

Princeton University Press, 2013. s. 313 
80 JARVIE, Ian & PRALONG, Sandra. Popper’s open society after 50 years  New York: Routledge, 2005. 
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vlastné podmienky. Absencia vhodných podmienok však automaticky neznamená, že 

koncept občianskej spoločnosti je nedosiahnuteľný.81 

 Ernest Gellner občiansku spoločnosť vníma viac než len súbor nevládnych 

organizácii a asociácií, ktoré sú nezávislé a dostatočne silné ako protiváha štátu. Hlavnú 

súčasť občianskej spoločnosti predstavuje autonómia jednotlivcov. Z tohto dôvodu je 

občianska spoločnosť úzko spätná s modernitou. Moderný jednotlivec ako „modulárne“ 

stvorenie, rovnako ako modulárny nábytok je variabilný a schopný adaptácie v priestore 

modernej spoločnosti. Modulárnosť súvisí s možnosťou voľby vlastného prináležania 

a lojality k rôznym skupinám. Občianska spoločnosť neprináša svoju vlastnú teleológiu 

a pozícia občianskej spoločnosti závisí od partikulárnej spoločnosti, ktorá má svoju vlastnú 

sadu predsudkov obsiahnutých v kultúre. Koncept demokracie na druhej strane operuje 

s ľuďmi, ktorí sú pred-spoločenskí, zároveň hotoví a schopní posudzovania spoločenských 

možností zvonka.82 „Všeobecne povedané demokratický model ignoruje skutočnosť, že 

inštitúcie a kultúry oveľa častejšie rozhodnutiam predchádzajú, než aby ich nasledovali.“83 

Ideál demokracie predstavuje niečo posvätné a nie skutočný občiansky život. Občianska 

spoločnosť je v prvom rade spoločnosť, ktorá nie je štátom. Fungujúca občianska 

spoločnosť zaisťuje, že štát riadne vykonáva svoju funkciu. Ernest Gellner občiansku 

spoločnosť vníma ako rezíduum štátu. Občianska spoločnosť vzniká tam kde je rezíduum 

veľké, mocné a organizované.84 Kapacita občianskeho rezídua však nevychádza len 

z formálnych procedurálnych pravidiel. Záleží aj na tom, či v rámci rezídua majú osoby, 

skupiny a inštitúcie k dispozícii dostatočné prostriedky, ktoré im umožnia byť vo výhode 

nad formálnymi procedurálnymi pravidlami.85 Hlavným predpokladom občianskej 

spoločnosti je ideologický pluralizmus. Žiadna doktrína alebo inštitúcia si nemôže 

nárokovať monopol na pravdu a prístup k pravde. Popperov prvok otvorenosti a plurality je 

predpokladom samotnej existencie a efektívneho fungovania občianskej spoločnosti. 

Občianska spoločnosť však nepredstavuje permanentný stav liberálnej demokracie, ale je 

to stav vychádzajúci z rezídua, resp. z kontra-pozície k monopolizovanej ideológii 

centralizovanej vlády.  

 
81 GELLNER, Ernest André. 1997. Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové. s.161 
82 Ibid. s.158 
83 Ibid. 
84 GELLNER, Ernest. The Civil and the Sacred. In: Grethe B. Peterson, The Tanner Lectures on human 

Values. XII. Salt lake City: University of Utah Press, 1990. s.303 
85 Ibid.s.304 
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V modernej spoločnosti existuje základná politická centralizácia, ktorá udržiava 

stávajúci poriadok, ale modernita a ekonomická pluralita vytvorila priestor pre 

životaschopnú občiansku spoločnosť nesúcu ideologický pluralizmus. Voči modernej 

industriálnej spoločnosti stojí segmentárna spoločnosť, ktorej miesto bývania a produkcie 

je zároveň miestom samosprávy, rituálu a obrany. Občania vedia koho majú počúvať 

a nemusia si voliť aliancie zaisťujúce bezpečnosť.86 

 Občianska spoločnosť však nemôže existovať v sakralizovanom spoločenskom 

prostredí, v ktorom jedna doktrína pohlcuje celú spoločnosť. Pre Gellnera občianska 

spoločnosť predstavuje „nemorálny poriadok“. Ten je sociálnou formou, ktorá zamedzuje 

jednotlivcom zdieľať jednotný morálny svet. Gellnerov koncept občianskej spoločnosti 

zdôrazňuje existenciu ekonomickej plurality a decentralizácie. Politický pluralizmus je 

zaistený stabilnými štátnymi štruktúrami, ideologickou heterogenitou, modularitou 

ľudských činov a modernitou, ktorá je predpokladom všetkých aspektov občianskej 

spoločnosti. 

 

 
86 GELLNER, Ernest André. 1990. The Civil and the Sacred. s.338 
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4 Miesto pravdy u Ernesta Gellnera a Erica Voegelina 

 Liberálny mysliteľ Ernest Gellner svoje teórie koncentruje smerom k vedomému 

posilňovaniu myšlienky občianskej spoločnosti oslobodenej od ideologického nátlaku 

náboženstiev a hnutí založených na iracionálnych predpokladoch. Religiozitu vníma 

podobne ako John Rawls vo svojom vrcholnom diele Teorie spravedlnosti (1971). 

Náboženstvo, viera a veľké svetonázory budú vždy súčasťou ľudskej spoločnosti. Aby 

existovala možnosť pre konsenzus v rámci slobodného pluralitného spoločenstva musia 

byť silné hodnotové súdy vychádzajúce z iracionálnych predpokladov politicky 

marginalizované. Niektoré myšlienky náboženstiev môžu prinášať osvietenský koncept 

humanizmu, ale presadzovanie monistickej doktríny nevytvára spravodlivé a férové 

podmienky v spoločnosti. Ernest Gellner nekoncipuje obhajobu myšlienky sekularizácie 

tak rozsiahlym myšlienkovým experimentom ako John Rawls vo svojom 

kontraktualistikom diele Teorie spravedlnosti, ale s ohľadom na ideál občianskej 

spoločnosti odkazuje sféru náboženstva do súkromného priestoru. Artikulovanie 

náboženských hodnôt politický priestor občianskej spoločnosti umožňuje, avšak doktríny 

musia rešpektovať pravidlo zachovania plurality. Gellner vníma náboženstvo 

z historického hľadiska ako významný homogenizačný nástroj artikulujúci a presadzujúci 

koncept univerzalistickej pravdy, ktorá dokázala ľudí vymaniť zo sféry komunitnej 

partikularity. Náboženská homogenizácia ľudu rovnako ako nacionalistická homogenizácia 

ľudu likviduje podmienky občianskej spoločnosti. Silný homogenizačný koncept si kladie 

nárok na pravdu a za každých podmienok limituje podmienky existencie občianskej 

spoločnosti. 

 Konzervatívny mysliteľ Eric Voegelin si rovnako ako Ernest Gellner uvedomoval 

dôležitosť slobôd, ktoré spoločnosť musí poskytovať jednotlivcom a chápal nárok na 

pluralitu názorov v spoločnosti. Rozdiel v myslení týchto dvoch autorov sa nachádza 

v chápaní slobody, v podmienkach slobody a vo vzťahu slobody jednotlivca a pravdy. 

Vzťah pravdy a sociálnej reality u Voegelina zahráva zásadnejšiu rolu než u Ernesta 

Gellnera. Eric Voegelin nepovažuje pozitivizmus a neokantovskú filozofiu za dostatočnú 

pre uchopenie problémov modernej spoločnosti. Vzťah sociálnej reality je u Voegelina 

úzko zviazaný so vzťahom k ľudskému vedomiu, ktorý svojou podstatou87 vychádza 

 
87 Podstata existencie ako ju chápe Voegelin vychádza zo stavu existenciálnej vrhnutosti. Ľudské vedomie 

a individualita sa na svete ocitajú bez hlbšieho racionálneho vysvetlenia a z tejto príčiny človek 
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z transcendentného základu. V praxi to znamená, že nie je možné oddeliť svetskú 

a duchovnú oblasť reality. Gnostické hnutia, akými boli nacizmus, komunizmus alebo 

fašizmus sú podľa autora výsledkom sekularizácie náboženstva. Trinitárne učenie 

Joachima De Fiore, ktorého vyvrcholením bola tretia ríša ducha sa stalo základom 

mnohých sekularizovaných náboženstiev získavajúcich legitimitu svojej gnózy zbožštením 

spoločnosti. Eric Voegelin preto priamo nerieši otázky spojené s ľudskými slobodami. 

Považuje ich za sekundárne k otázke existencie, ktorá definuje povahu spoločenského 

zriadenia. Ako väčšina konzervatívcov jeho doby hľadá cestu k rehabilitácii poriadku 

medzi posvätným a profánnym. Nejedná sa len o spoločenskú rehabilitáciu, ale aj 

o rehabilitáciu poriadku v jednotlivcoch. „Napriek tomu, že rozum je zakladajúcim prvkom 

humanity vo všetkých časoch, jeho diferenciácia a artikulácia skrze jazykové symboly je 

historickou udalosťou.“88 Rozum predstavuje pre Voegelina podobne ako pre helénskych 

starovekých filozofov zdroj poriadku v duši (psyché) človeka. Eric Voegelin preto chápe 

vrchol starovekej filozofie v myslení Platóna ako akt odporu voči osobnému 

a spoločenskému neporiadku.  

 Oproti sebe tu stoja dva koncepty, ktoré majú rovnaké východiská, ale rozdielne 

závery. Gellner obhajuje slobodu myslenia odviazanú od spoločenských štruktúr 

a organizovanú lokálne na úrovni občianskej spoločnosti. Voegelin hľadá spôsob ako 

obnoviť poriadok spoločnosti rovnako ako poriadok duše. Absencia poriadku totiž 

zapríčinila popularitu profánnych gnostických hnutí, ktorých pôsobenie nemôžeme datovať 

len do konca prvej polovice 20. storočia. Gnóza pre Voegelina znamená revoltu voči 

realite zapríčinenú odcudzením od skutočnej reality. Bez poriadku sa nemôže rozvíjať ani 

sloboda, ani ďalšie cnosti v danom politickom zriadení. 

Ernest Gellner i Eric Voegelin vo svojich dielach pracujú s pojmom miesta pravdy, 

ktorý definuje ich vzťah ku krízam a výzvam modernej spoločnosti. Obaja vychádzajú 

z podobného prostredia a obdobia, ktoré bolo ovplyvnené vznikom novodobých 

fenoménov, ktoré v kontexte tejto práce môžeme nazvať totalitarizmami.89 Éra 

komunistického Ruska, nacistického Nemecka a fašistického Talianska sa výrazne 

podpísala na intelektuálnych východiskách autorov. 

 
z prirodzenosti existuje medzi svetom imanentným (svet chápaný pomocou zmyslov) a svetom 

transcendentným (podstata existujúcich vecí). 
88 VOEGELIN, Eric & NIEMEYER, Gerhart, ed. Anamnesis. Columbia: University of Missouri, 1990. s. 88 
89 Ani jeden z autorov explicitne nevystupovali voči používaniu univerzálneho pojmu totalitarizmus. 
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 Priamym stretom intelektuála s fenoménom akým je nacizmus vznikli dva rôzne 

pohľady na pojem pravdy a definovanie miesta pravdy. Na jednej strane stojí pravda 

zviazaná s existenciou samotnou, konfrontovaná s novou modernou formou pravdy  

v podobe zvrátenej sekularizovanej pravdy. Skutočné miesto pravdy Voegelin odkazuje k 

transcendentnému základu a hľadá oporu v paradoxe ľudskej existencie nachádzajúcej sa 

medzi transcendentnom a imanentnom. Eric Voegelin však neprichádza s určitou 

monoteistickou štruktúrou, ale akcentuje potreby priblížiť existenciu k svojej 

transcendentnej symbolike. Voegelin sa opiera o transcendentnosť a pravdu, ktorá sa 

nachádza v každom ľudskom živote bez ohľadu na vieru, ktorú človek vyznáva. 

Transcendentnosť je podľa Voegelina platná pre každého, pretože každý človek sa 

nachádza v stave existenciálneho napätia.  Ernest Gellner sa na druhej strane zriekol 

akéhokoľvek dogmatizmu a odkázal ľudské poznanie do sféry pluralizmu. Pluralizmus 

rezignuje na platónsku epistemologickú tradíciu hľadania pravého poznania a svoju 

energiu smeruje do bezpečných vôd rozdielnosti. Pluralizmus rozpoznáva len rozdielnosť 

a odmieta všetky univerzalistické autority, epistemické aj politické. 

 Riešení dvaja autori predstavujú dva rozdielne pohľady na takmer rovnako chápanú 

doménu miesta pravdy. Možnosť porovnania a spoločné premisy ich konceptov 

vychádzajú z myšlienkovej umiernenosti a filozofickej obozretnosti oboch autorov. Eric 

Voegelin nie je monoteistický hlásateľ skutočnej pravdy a Ernest Gellner nie je striktný 

relativista, ktorý stráca kontakt s realitou.  

 Veľká schizma v priestore myslenia týchto dvoch autorov však pretrváva a proti 

sebe stoja dve významné tradície hodnotiace miesto pravdy (liberálny pohľad Ernesta 

Gellnera a konzervatívna pozícia Erica Voegelina). Eric Voegelin aj napriek tomu, že 

podporuje a rešpektuje myšlienky slobody a rovnosti, nevystupuje ako liberálny mysliteľ 

naopak obhajuje spoločenský poriadok, ktorý moderný západný relativizmus spochybňuje. 

Liberalizmus podľa Voegelina nepredstavuje základ nadčasových a platných vedeckých 

návrhov o politickej realite, ale skôr sériu politických názorov a prístupov účelovo 

použitých v určitej dobe a v určitých situáciách.90  

Konzervatívna tradícia podľa Voegelina historicky vzniká ako reakcia voči 

liberalizmu. Reakcia presadzovania poriadku voči anarché. Reakcia v rehabilitácii 

klasickej filozofie voči novodobej podobe filozofie odtrhnutej od svojho pôvodného cieľa, 

 
90 VOEGELIN, Eric. 2000. Liberalism and Its History. In: VOEGELIN, Eric. & SANDOZ, Eliis, ed. The 

Collected Works of Eric Voegelin, Volume 11. s. 85 
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čoho príkladom je práve Popperov epistemický relativizmus. Epistéme prestáva byť 

cieľom filozofie. Poznanie je nedosiahnuteľné a kozmos ľudskej existencie sa odtrháva od 

symbolov reality. Odtrhnutie pravdy od filozofie predstavuje podľa Voegelina hlavný zdroj 

krízy modernity. Liečbou je obnovenie poriadku. Poriadok Order nezachováva poriadok 

v zmysle politického usporiadania, ale zachováva poriadok ľudskej existencie a poriadok 

symboliky ľudskej skúsenosti. Pre Voegelina je dôležité rozlíšiť medzi pravdou, ktorá je 

reprezentáciou spoločnosti artikulovanou zástupcami spoločnosti a pravdou vychádzajúcou 

z kvalitatívne iného vzťahu, v ktorom sa sama spoločnosť stáva reprezentantom niečoho 

presahujúceho samu seba, tj. transcendentnú realitu.91 Podmienky slobodného 

a plnohodnotného ľudského života u Voegelina nie sú definované len mierou 

neobmedzenej slobody vo všetkých sférach života, ale sú definované podmienkami 

slobody vychádzajúcimi zo spoločenských tradícií a prirodzených ľudských cností 

odkazujúcich k transcendentnu rovnako ako k imanentnej realite. 

Ernest Gellner podobne ako väčšina moderných liberálnych mysliteľov pojmy 

vychádzajúce z esenciálnej prirodzenosti nepoužíva. V diskurze transcendentna a viery 

Gellner jednoznačne zastáva Popperov koncept kritického racionalizmu a nemôže prijať 

žiadne vedecké ani hodnotové súdy za validné. Gellner stojí na opačnej strane barikády 

a pokladá si otázku, ktorú Voegelin odmieta: Môže existovať univerzálne a objektívne 

platné vysvetlenie ľudského správania? Podľa Gellnera pokrok vo vzdelávaní a rozširovaní 

horizontov ľudského myslenia viedol k porážke ucelených a samo-zachovávajúcich sa 

obrázkov sveta.92 Transcendentný prvok, ktorý presadzuje Voegelin je snahou 

o zachovanie určitého jednotného a uceleného obrázku sveta. Nie je to jasný a uhladený 

obrázok monistických náboženstiev, ale obrázok jednotnej esenciálnej ľudskej skúsenosti 

vychádzajúcej zo vzťahu vonkajšej imanencie a vnútornej zažívanej transcendencie, ktorej 

zdrojom je podľa Voegelina určité spirituálne napätie ľudského života. Karl Popper 

odkazoval na nemožnosť prekonať horizont našej oblasti myslenia. Takýto mýtus vyššej 

štruktúry je ochrancom iracionalizmu. Poznanie predkladané Gellnerom je založené na 

princípe možnej falzifikácie vylučujúcej všetky a priori vyjavené pravdy (zjavenia).93  

 
91 VOEGELIN, Eric. 1987. The New Science of Politics. s. 54 
92 GELLNER, Ernest André. 2003. Selected Philosophical Themes. s. 165 
93 RYAN, Kevin. Truth, Reason and the Spectre of Contingency. In: MALEŠEVIC, Siniša & HAUGAARD, 

Mark. Ernest Gellner and Contemporary Social Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. s. 

230 
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Teória vedomia Erica Voegelina je postavená na koncepte jednotnej ľudskej 

skúsenosti založenej na tvrdení, že človek je do tohto sveta vrhnutý a počas 

života pretrváva v napätom stave medzi imanentným a transcendentným. Pravda 

imanentného sveta je vyjavená na základe racionálnosti a všeobecné poznanie je subjektom 

obmedzení vychádzajúcich z prírodných a sociálnych faktov. Voegelin pravdu 

transcendentného sveta vyjavuje iným spôsobom. Ako filozof poznanie nevyvodzuje 

z partikulárnych myšlienok vychádzajúcich z mýtov náboženstiev94. Historicky sú 

náboženstvá pre Voegelina len nástrojom pre pochopenie ľudskej prirodzenosti, ktorá 

spočíva v neustálom existenciálnom napätí. Voegelin nie je historicista a nevytvára žiadny 

náboženský konštrukt počiatku a záverečného zjavenia. Pravda u Voegelina spočíva len 

v samotnej ľudskej existencii, ktorá má jednotný univerzálny základ.  Napriek tomu, že 

Voegelin explicitne nereprezentuje žiadny náboženský mýtus, tak vytvára mýtus vyššej 

štruktúry založený na tautologizme: Človek musí skúmať a nemôže marginalizovať sféru 

transcendentna, pretože jeho existencia vychádza z napätia, ktoré môže byť vysvetlené len 

cez transcendentno.  

Ideálny koncept pravdy a poznania u oboch autorov vychádza z ideálneho pohľadu 

na jednotlivca. Jednotlivec Erica Voegelina je človek zažívajúci pocit existenciálneho 

napätia, ktoré nemôže byť vyplnené len orientáciou na imanentnú a zmyslami zažívanú 

realitu. Pokiaľ sa zameria len na imanentnú časť reality stáva sa jeho existencia z časti 

vyprázdnenou a dezorientovaný človek je odtrhnutý od svojej prirodzenosti. Vzťah však 

funguje obojsmerne a cieľom filozofa rovnako ako každého človeka je nájsť vzťah 

transcendentna a imanentna v živote. Jednotlivec Ernesta Gellnera nemá svoju univerzálnu 

alebo prirodzenú historickú podobu. Napriek tomu Gellner definuje špecifické atribúty 

človeka v jednotlivých historických etapách. V našom kontexte je najdôležitejší modulárny 

človek v období modernity. Modulárny človek je moderný racionálny človek. Individuálny 

rovnostársky človek95 ochotný sa postaviť voči donucovacej moci štátu a schopný 

vykonávať širokú škálu praktických a intelektuálnych úloh.96 Moderný modulárny človek 

však nie je odolný voči pravde mimo racionálne skúmanie. Gellner definuje tri hlavné typy 

pravdy pôsobiace na život jednotlivcov v moderných liberálnych spoločnostiach. Pravda 

vychádzajúca z vedeckého poznania je prvou v modernej dobe najvýznamnejšou pravdou. 

 
94 Eric Voegelin mytológiu náboženstiev využíva pre historické reflektovanie ľudskej skúsenosti medzi 

imanentnom a transcendentnom 
95 Egalitarizmus je podľa Gellnera dôsledkom sociálnej mobility v modernej spoločnosti 
96 RYAN, Kevin. 2007. Truth, Reason and the Spectre of Contingency. s. 232 
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Druhy typ pravdy, ktorej moderný jednotlivec musí v živote čeliť vychádza 

z legitimizujúcej ideológie. Túto pravdu na inom mieste Gellner nazýva lojalitou. Pravda 

ako kultúra každodenného života predstavuje tretí a posledný typ pravdy.97 Nie každá 

spoločnosť je spoločnosťou liberálno-demokratickou, takže pravda nemôže byť chápaná 

len vo vyššie spomenutých konotáciách. V Gellnerovej dobe existoval ďalší významný 

rozvinutý svet - komunistický svet poznamenaný marxizmom. Gellner súhlasí 

s klasifikáciou komunizmu ako ideokratickej spoločnosti založenej na forme 

cézaropapizmu. Život jednotlivcov sa orientuje okolo mesianistickej doktríny priamo 

prepletenej s mocenskou hierarchiou štátu.98  

 Na poli hodnotenia ideálnej spoločnosti a predstavách o fungovaní demokracie sa 

autori Ernest Gellner a Eric Voegelin nestretávajú v rovnakom diskurze a výsledky ich 

myšlienok sú značne odlišné. Avšak v kontexte totalitných hnutí sa ich artikulácia vo 

viacerých bodoch stretáva a prebieha na poli diskurzu, ktorým je fenomén politického 

náboženstva.  

3.1. Svetské náboženstvá 

Téma svetského náboženstva totalitných hnutí tvorí spojovaciu líniu oboch autorov. 

Ideológia reprezentovaná totalitarizmami 20. storočia vykazuje signifikantné množstvo 

znakov, ktoré boli a sú charakteristické pre tradičné náboženstvá, akým je napríklad 

kresťanstvo. Voegelinova charakteristika svetského náboženstva je stručne vysvetlená 

v eseji Ersatz Religion: The Gnostic Mass Movements of Our Time. Imanentizácia 

transcendentna reprezentuje základný predpoklad svetských náboženstiev. Táto 

imanentizácia však nemusí mať jednotnú podobu a derivuje rôzne aspekty náboženstiev. 

Jedným z významných typov derivácie je progresivizmus. Ťažisko progresivizmu spočíva 

v idei neustáleho dejinného pohybu vpred smerujúceho k neurčitému cieľu úplného 

zdokonalenia. Druhý typ derivácie je axiologický. V axiologickej derivácii je 

charakteristická jasná predstava zavŕšenia dejín. Príkladom môže byť beztriedna 

spoločnosť alebo utópia Thomasa Mora. Voegelin doplňuje, že cieľ nemusí byť jasne 

definovaný obrázok ideálnej spoločnosti, ale môže byť definovaný aj na základe ľudského 

oslobodenia od špecifického zla vo svete. Tretí typ, ktorý Voegelin spomína je kombinácia 

 
97 GELLNER, Ernest André. 2001. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. s. 196 
98 Ibid. 
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progresivizmu a axiologického prístupu. Tento typ autor nazýva aktivistkou mystikou. 

Aktivistická mystika kombinuje predstavu o konečnom cieli spolu so znalosťou metód 

potrebných k nastoleniu tohto cieľa. 99 

Eric Voegelin v oblasti svetských náboženstiev ponúka kritický pohľad nezaťažený 

transcendentným spiritualizmom, čo ponúka spoločnú pôdu pre vedecký diskurz 

s Ernestom Gellnerom. Podľa Ernesta Gellnera má napríklad marxizmus veľa atribútov 

rozvinutého náboženstva a kladie primárny dôraz na centralizovanú vieru a doktrínu. 

Marxizmus ponúkol úplnú víziu vesmíru a spoločnosti v ich kombinácii. Sociálny poriadok 

a sociálna spravodlivosť sú videné ako dôsledky totálnej vízie. Marxizmus ponúkol cestu 

k spáse ľudstva napriek tomu, že odmietal transcendentno. Kľúčové bolo, že neexistovalo 

delenie medzi posvätným a profánnym.100 Otázka toho prečo marxizmus v koncepte 

imanentizovaného náboženstva neuspel má dve možné odpovede, pričom jednu ponúka 

Eric Voegelin a druhú Ernest Gellner. Eric Voegelin neúspech sekulárnych náboženstiev 

vidí v oddelení viery od transcendentného obsahu. Marxizmus je neúspešný, pretože 

marxista je heretik voči skutočnej prirodzenosti človeka nachádzajúcej sa v priestore medzi 

transcendentnom a imanentnom.  Marxizmus a ďalšie gnostické hnutia ponúkajú falošný 

pohľad na ľudskú existenciu, ktorá nachádza počiatok a vyústenie sama v sebe. Ideológia 

marxizmu podľa Voegelina potlačuje podstatný faktor reality k tomu, aby mohla 

vykonštruovať obraz človeka, spoločnosti a dejín podľa svojho želania.101 Voegelin teda za 

neúspech považuje nemožnosť víťazstva iracionálneho a imanentistického mesianistického 

projektu nad rozumom a prirodzenosťou.  

Ernest Gellner odpoveď na neúspech sekulárnych náboženstiev menovite marxizmu 

nachádza v tvrdení, že „ľudia a spoločnosti nedokážu žiť bez profanity. Musí existovať 

nejaká časť sociálneho sveta, ktorá nie je posvätná“102 Problémom svetského náboženstva 

nie je to, že by bolo striktne sekulárne a anti-transcendentné, ale to, že odstraňuje bariéru 

medzi profánnym a sakrálnym103. Sakrálnym obsahom sa stáva veľká jednota 

manifestovaná pomocou historicizmu v jeho dejinnom determinizme. V marxistickom 

príklade stojí ideológia zaisťovaná centrálnou mocou voči občianskej spoločnosti, ktorá má 

 
99 VOEGELIN, Eric. 1999. Ersatz Religion: The Gnostic Mass Movements of Our Time. In: VOEGELIN, 

Eric & HENNINGSEN, Manfred, ed. The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 5. s. 297-298 
100 GELLNER, Ernest André. Marxism and Islam: Failure and Success. In: Azzam Tamimi, ed., Power-

Sharing Islam, London: Liberty 1993 
101 VOEGELIN, Eric. 1999. Ersatz Religion: The Gnostic Mass Movements of Our Time. s. 297-298 
102 GELLNER, Ernest André. 1993. Marxism and Islam: Failure and Success. 
103 Ernest Gellner za hlavnú bariéru medzi profánnym a sakrálnym v modernom kontexte považuje priestor 

medzi centrálnou mocou a občianskou spoločnosťou. 
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priamy vzťah k profánnej realite. V prípade Sovietskeho zväzu bola občianska spoločnosť 

zničená počas stalinistického teroru a v žiadnom prípade nebola oživená počas 

brežnevovskej stagnácie. Za vlády Stalina bolo nastolené centrálne ekonomické riadenie 

a udržiaval sa poriadok zaistený pomocou viery v marxizmus s najväčšou vážnosťou.104 Na 

druhej strane je občianska spoločnosť založená na oddelení politiky od ekonomického 

a sociálneho života. „Toto oddelenie je nedeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti 

a patrí medzi jej hlavné výsady“105  

Na jednej strane stojí Eric Voegelin považujúci za zlyhanie komunistického režimu 

a ostatných totalitných režimov absenciu transcendentna v novodobých svetských 

náboženstvách. Ernest Gellner na druhej strane nevníma stratu transcendentna, naopak vidí 

silný monoteistický aspekt marxizmu, ktorý vytvára zo sveta a svetových dejín istý druh 

transcendentnej entity. Objavením transcendentnej podstaty ľudstva na pôde imanentna v 

praxi spája komunizmus do tej doby dve oddelené sféry imanentna a sakrálna do jedného 

mocensko-politického celku vládnuceho na základe ideokracie. 

3.2. Totalitarizmus 

 Pojem totalitarizmus predstavuje relatívne nový pojem aplikovaný v kontexte 

premeny troch európskych mocností na novodobé tyranie so svojou vlastnou 

mesianistickou ideológiou. Pojem totalitarizmus však nie je jednoznačne definovaný 

a prijímaný termín. Tento pojem bol často využívaný autormi, ktorí mali bezprostrednú 

skúsenosť s mocenskými praktikami nacistickej, fašistickej alebo komunistickej vlády. Na 

základe vlastnej skúsenosti autori často obetovali objektivitu pre teoretické zachytenie 

vlastnej subjektívnej skúsenosti, ktorá sa zdala viacej blízka skutočnej realite než chladný 

objektivistický prístup. Aj z tohto dôvodu do dnes pretrváva dilema ohľadom pojmu 

totalitarizmus.  

Hlavná dilema totalitarizmu vychádza z diskusií po druhej svetovej vojne 

prameniacich z otázky, či je fenomén totalitarizmu niečo nové a charakteristické pre 

tyranské vlády v 20. storočí alebo existoval totalitarizmus pred modernou industriálnou 

masovou spoločnosťou. Existuje aj tretí variant spočívajúci v tom, že tak univerzálny 

pojem ako totalitarizmus nemôže byť používaný pre klasifikovanie rôznorodých režimov, 

 
104 GELLNER, Ernest André. 1990. The Civil and the Sacred. s.336 
105 GELLNER, Ernest André. 1997. Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové. s.80 
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ktoré sa naviac počas svojej existencie vo veľa kľúčových ohľadoch transformovali. Prvú 

odpoveď na otázku charakterizuje Hannah Arendtová a jej nasledovatelia. Arendová 

prezentovala totalitarizmus ako nový fenomén, ktorý nemal v dejinách ľudstva obdoby, 

pričom modernita a totalitarizmus stoja ruka v ruke. Druhá odpoveď je špecifická pre 

Voegelina. Totalitarizmus nie je anomália modernity, ale je výsledkom krízy ducha 

a zmeny spoločenského poriadku, ktorý nie je pre ľudskú históriu niečím unikátnym. 

Tretiu odpoveď môžeme priradiť Ernestu Gellnerovi, ktorý spája hnutia totalitarizmov 

s partikulárnou kultúrou, ktorá svoju reprezentáciu našla v koncepte nacionalizmu 19. a 20. 

storočia.106  

Eric Voegelin chápe fenomén totalitarizmu v zmysle zrušenia starých poriadkov 

podobne ako Arendtová. Voegelin však odcudzenie, ktoré Arendtová spája s krízou 

modernity pred prvou svetovou vojnou, vidí už v období osvietenstva a racionalizmu. 

Totalitarizmus nebol prekvapivý v kontexte ducha bez transcendentna. Človek stratený 

v novom neporiadku naplní prázdnotu transcendentnej nádeje do imanentnej viery 

budovania raja na zemi. Ernest Gellner v kontexte dilemy totalitarizmu artikuluje 

alternatívnu odpoveď. Gellner nepracuje s pojmami poriadku charakteristického pre 

konzervatívne myslenie, ale operuje v kontexte kultúry, ktorá nebola len inšpiráciou pre 

totalitarizmy, ale bola ich základom. Z prác Ernesta Gellnera vyplýva určitá priama línia 

vychádzajúca od osvietenstva cez tradíciu romantizmu až k totalitným hnutiam 20. 

storočia. Eric Voegelin v totalitarizme vidí zlyhanie poriadku vytvárajúceho priestor pre 

pravdu v sekulárnej aj transcendentnej konotácii.  Ernest Gellner fenomén totalitarizmu 

vníma kulturologicky, pričom totalitarizmy boli výrazne ovplyvnené európskym a 

prevažne nemeckým romantizmom.  

Gellner kriticky hodnotí prácu Hannah Arendtovej, ktorá svoje teórie podopiera 

o metafyzické predpoklady. Arendtová veľmi dobre chápala zlo spojené s totalitnými 

režimami, ale podľa Gellnera sa Arendtovej nepodarilo tento fenomén dostatočne 

zachytiť.107 Ernest Gellner bol presvedčený, že ideológie totalitných hnutí neboli 

anomáliou, ale mali jasné intelektuálne príčiny. Autor spája totalitarizmy s kontinuálnymi 

 
106 Nacht und Nebel predstavuje u Gellnera jednu z vývojových fáz nacionalizmu. V tejto fáze 

zaznamenávame prienik nacionalizmu a totalitarizmu. Nacionalizmus v tejto etape rezignuje na morálne 

štandardy a  zaisťuje kultúrnu homogénnosť pomocou masových vrážd a násilných transplantácií populácií. 

Je zrejmé, že sa Gellner nepokúša fenomén totalitarizmu zachytiť vo všeobecnosti, ale odkazuje jednotlivé 

hnutia k partikulárnej kultúre. In: GELLNER, Ernest André. 1999. The Coming of Nationalism and Its 

Interpretation: The Myths of Nation and Class. s. 112 
107 GELLNER, Ernest André. Culture, Identity, and Politics. New York: Cambridge University Press, 1987. 

s. 86 
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a jasne rozpoznateľnými prístupmi v európskom myslení. Ernest Gellner píše o pôvode 

totalitarizmu menovite nacizmu nasledovne: „Vo viacerých významoch bol Hitler osudom 

Európy. Po prvé, vojensky bol zastavený len pobrežným ostrovom, napol-ázijskou 

tyraniou, ktorá bola skoro tak zlá ako on sám (napriek tomu, že menej efektívna) 

a transatlantickou mocnosťou. Po druhé, veľká časť európskej strednej a pracujúcej triedy 

bola pripravená prispôsobiť sa Novému Poriadku. Po tretie a  najviac relevantné 

k argumentom Hannah Arendtovej – ideologický plášť Nového Poriadku bol v skutočnosti 

perfektne kompatibilný s akýmkoľvek signifikantným prúdom európskej intelektuálnej 

tradície. Marxizmus od toho čo Arendtová hovorila nebol jediným elementom 

totalitarizmu s uznávaným intelektuálnym historickým posolstvom.“108  

Ernest Gellner zdôrazňoval fakt, že nacizmus nebol len náhodný a unikátny 

fenomén zapríčinený radou nešťastných udalostí. Myšlienkový základ nacizmu Ernest 

Gellner vnímal v romantizme, ktorý bol silnou intelektuálnou tradíciou v celej 

kontinentálnej Európe. Teória Hannah Arendtovej vedie k záverom, že totalitarizmus bol 

spôsobený uvoľnením neviditeľných síl, rozpadom starého európskeho poriadku, 

atomizáciou jednotlivcov, vytvorením más a systémom, ktorý sa obíde bez ľudí. Ernest 

Gellner totalitarizmus skúma sociálno antropologicky a odpovede nachádza v existujúcich 

kultúrnych, spoločenských a mocenských vzťahoch. Dôležitým arbitrom rozhodujúcim 

o podobe režimu na škále liberalizmu až cézaro-papizmu je existencia občianskej 

spoločnosti. Občianska spoločnosť je kontra-vízia voči centralizovanej vláde ustanovujúcej 

monopol na moc a pravdu.  

Hannah Arendtová chápala totalitarizmy ako hnutia, ktoré sa nepokúšajú zmeniť 

ľudskú spoločnosť, ale pokúšajú sa transformovať samotnú ľudskú prirodzenosť. 

„Totalitárne hnutia chcú vytvoriť milénium v eschatologickom význame cez transformáciu 

ľudskej prirodzenosti.“109 Voegelin zdieľa pohľad na motívy totalitárnych hnutí, ale 

nesúhlasí s Arendtovou v bode, že tieto hnutia skutočne pretvárajú ľudskú prirodzenosť. 

Pokiaľ by pripustil možnosť transformácie adaptuje sa imanentistickým ideológiám. Eric 

Voegelin ľudskú prirodzenosť považuje za nemennú a v ére imanentizmu prichádza 

k odcudzeniu a dezorientácii. V tomto bode radikálne spája liberalizmus s totalitarizmom, 

pretože ich argumentácia vychádza z rovnakého zmätenia v kontexte vnímania 

prirodzenosti človeka. Eric Voegelin priznáva metafyziku v jeho myšlienkach a zároveň 

 
108 GELLNER, Ernest André. 1987. Culture, Identity, and Politics.. s. 86 
109 VOEGELIN, Eric. 2000. The Origins of Totalitarianism. In: VOEGELIN, Eric. & SANDOZ, Eliis, ed. 

The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 11. s. 21 
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túto metafyziku považuje za kľúčovú v chápaní spoločnosti a ľudskej existencie. Napríklad 

v článku The Origins of Totalitarianism sa Voegelin vyhraňuje k moderným 

konštruktivistickým teóriám, ktoré spochybňujú esenciálnosť ľudského bytia. 

Eric Voegelin s pojmami autoritarianizmu a totalitarizmu pracoval obozretne. 

Voegelin si uvedomoval, že tieto pojmy nemajú epistemologický charakter, ale majú 

politický význam.110 „Význam total a authoritarian sú politické symboly, ktorým môžeme 

porozumieť len v špecifických situáciách konfliktu, v ktorých nastáva ničenie podmienok 

politickej fragmentácie a ustanovenie nových autorít.“111 Eric Voegelin zdôvodnenie krízy 

modernity nevidí len v partikulárnych politických obsahoch, ale v celkovom intelektuálom 

zlyhaní západných civilizácií.  

Napriek kritickému pohľadu Gellnera voči prístupu Arendtovej k fenoménu 

totalitarizmu, využíva pri skúmaní totalitarizmov obdobný funkcionalistický 

metodologický rámec. Obaja autori vymenovávajú určitú sadu historických udalostí 

a predpokladov vedúcich k vzniku moderných totalitných hnutí. Ernest Gellner však na 

rozdiel od Hannah Arendtovej tvrdí, že samotné partikulárne totalitné hnutia a ideológie 

reprezentovali významný kontinentálny intelektuálny diskurz a v žiadnom prípade neboli 

náhodné a nepredpovedateľné. Metodologicky sa Eric Voegelin výrazne líši od Arendtovej 

a Gellnera, pretože predkladá skôr fenomenologické východiská vzniku totalitarizmu, 

ktoré sú charakteristické existenciálnym odcudzením od ľudskej prirodzenosti v stave 

metaxy. 

3.3. Modernita: gnosticizmus a nacionalizmus 

 Totalitarizmus bol pre oboch autorov dôležitým konceptom, ale v oboch prípadoch 

znamenal len partikulárne vyústenie hlbšej krízy alebo hlbších kultúrnych predpokladov. 

Pokiaľ diskutujeme v kontexte totalitarizmu Voegelina a Gellnera, opisujeme len 

samostatné režimy, ktoré sú v istom zmysle podobné, ale nedajú sa uchopiť pod jeden 

univerzálny pojem. Uzatvorením pojmu totalitarizmu do politickej partikularity sa otvárajú 

nové témy predpokladov rôznych módov totalitných hnutí. V tomto kontexte dôležitými 

pojmami sú pojem gnosticizmu u Voegelina a pojem nacionalizmu u Gellnera. Oba 

termíny predstavujú u autorov obdobný vzťah k modernite a kríze modernity. 

 
110 VOEGELIN, Eric. 1989. The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State. s. 58 
111 Ibid. s. 105 
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  Pojmy gnosticizmus a nacionalizmus majú blízky vzťah k pojmu pravdy. Národ 

u Ernesta Gellnera vystupuje ako dôležitý prvok, ktorý výrazne ovplyvnil podobu 

modernej industriálnej spoločnosti. Národ ustanovuje vzťah človeka k novej podobe 

lojality. Lojalita sa viaže k zdieľaným pojmom vysokej kultúry a k potvrdzovaniu nových 

záväzkov. Tento druh pravdy nenachádza svoje objektívne potvrdenie mimo kontext 

sociálnej reality partikulárnej spoločnosti. Národ u Gellnera nie je niečo jednotné a jasne 

definované. Ernest Gellner zdôrazňuje aktérov v spoločnosti, ktorí mali možnosť definovať 

a transformovať budúcu podobu vysokých kultúr národov. Z toho vyplýva, že národ nie je 

niečo esenciálne, ale niečo ustanovené a v rámci spoločností existuje pretrvávajúci 

diskurzívny boj o podobu národnej kultúry. Doba industrializácie, ktorú Gellner chápe 

špecificky v zmysle nového druhu deľby práce112 pre svoje fungovanie vyžaduje 

podmienky vysokej kultúry.113 Kultúra slúži ako sociálne puto v novom svete deľby práce, 

ktoré vykazuje veľkú mieru unifikácie obyvateľstva a vytvára modulárneho človeka 

v modulárnej spoločnosti. Cieľom nacionalizmu je zjednotiť politické jednotky 

s kultúrnymi jednotkami, to však vyžaduje presadenie vysokej kultúry na celom území. 

Nacionalizmus presadzuje vysokú kultúru vedúcu k vzniku národa a výsledkom je kultúrne 

homogenizovaný národný štát. U Gellnera nová pravda národa vzniká ako nevyhnutná 

súčasť modernej industriálnej spoločnosti, vyžadujúcej vysokú kultúru. Nacionalizmus ako 

systém vytvára celok začlenením čo najväčšieho počtu ľudí so spoločnými znakmi. Národ 

je definovaný na základe zdieľaných hodnôt jazyka, kultúry, histórie, územia alebo 

náboženstva. Nacionalizmus je podľa Gellnera ideológiou a snaží sa vytvoriť hegemónny 

diskurz v určitom ohraničenom politickom priestore.  

Eric Voegelin začína používať pojem gnosticizmus už po napísaní práce Politická 

náboženství. Pojem politického náboženstva bol pre Voegelina príliš vágny preto hľadal 

hlbšie pomenovanie dôležitého fenoménu spôsobujúceho krízu modernity. Gnosticizmus 

sa stal týmto pojmom. Význam vychádzal z gréckeho slova gnósis, ktorého významom je 

skutočné poznanie alebo v modernom význame ezoterické poznanie spirituálnej pravdy. 

Eric Voegelin gnosticizmus neuzatváral do sféry spirituálna, ale práve naopak hľadal 

spojenie medzi historickým gnosticizmom a modernitou marginalizujúcou prvok 

spirituality.  

 
112 Prechod od agrárnej spoločnosti, kde boli sociálne role jasne definované k industriálnej spoločnosti, ktorá 

je charakteristická sociálnou mobilitou, unifikovaným vzdelávacím systémom a z toho plynúcou modularitou 

človeka. 
113 GELLNER, Ernest André. Nacionalismus. Brno: CDK, 2003. s. 93 
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 Gnosticizmus a nacionalizmus reflektovaný vo vysokej kultúre sú nositeľmi 

zdieľaných hodnôt. Ich cieľom je presadzovanie naratívov pravdy, ktoré sa stanú normou. 

Rozdiel medzi dvomi pojmami je sila vzťahu k pravde. Jednotlivé kultúrne inklinácie 

reflektované v nacionalizme môžu mať rozdielny vzťah k pravde. Existujú atomizované a 

liberálne tendencie majúce kultúru založenú na pluralite a relativizujúce pravdu. Ernest 

Gellner v tomto bode zdieľa východiská práce Protestantská etika a duch kapitalismu od 

Maxa Webera, ktorá zachytáva špecifickú kultúru vychádzajúcu z protestantizmu 

a ranného amerického puritánstva. Protestantizmus odčarováva svet a učí nasledovanie 

pravidiel. Protestantizmus pomohol vytvoriť kritickú masu ľudí v rámci spoločnosti 

zdieľajúcej vhodný kognitívny základ pre industriálnu vieru.114 Na druhej strane od 19. 

storočia tiež vidíme v kultúre kontinentálnej Európy opačné tendencie inklinujúce 

k romantizmu, ktoré pravdu a naplnenie dejín chápali vo všemocnom a dominantnom 

koncepte národa alebo v romantickom vyústení ľudských dejín. Je dôležité k téme kultúry 

dodať, že podľa Gellnera sú tradičné spoločnosti rozdelené medzi gramotné „vysoké“ 

kultúry a „folkové“ kultúry. V ére všeobecnej gramotnosti existuje tendencia „vysokej“ 

kultúry efektívne kolonizovať „folkovú“ kultúru.115 Vysoká kultúra sa stáva základom pre 

jednotlivé nacionalizmy vznikajúce od počiatku 19. storočia. Významným aspektom novej 

kultúry anglo-saského prostredia bol protestantizmus. V Európe dokázal romantizmus 

efektívne pohltiť jednotlivé folkové kultúry a vytvoriť rezonujúce naratívy národa. Gellner 

vidí modernitu ako kontinuálny ideologický konflikt medzi liberalizmom individualistov 

a romantizmom komunitaristov.116  

 Voegelinov gnostik aj Gellnerov nacionalista sú ideológmi v ére modernity. 

Cieľom oboch historických subjektov je spoločnosť homogenizovaná akceptovaním 

gnostického alebo nacionalistického diskurzu. Gellnerov nacionalistický intelektuál je vo 

svojom projekte úspešný, ale Voegelinov gnostik je predurčený k neúspechu. Gnostik sa 

pokúša zmeniť ľudskú prirodzenosť a vytvoriť nového človeka. Eric Voegelin ako 

konzervatívny mysliteľ nepovažuje tento projekt za uskutočniteľný. Gnostik má podľa 

Voegelina pneumopatologický stav mysli, ktorý vo svojej revolte voči svetu svojvoľne 

vynecháva dôležitý faktor reality, aby vytvoril fantazijný obraz sveta nového. 117 

 
114 MALEŠEVIĆ, Siniša. 2015. s. 21 
115 Ibid. 
116 GELLNER, Ernest André. 1998. Language and Solitude. s. 22 
117 VOEGELIN, Eric. . Ersatz Religion: The Gnostic Mass Movements of Our Time. s. 297 
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 Ernest Gellner pravdu vníma vo viacerých ohľadoch, pričom jedinú čiastočne 

uchopiteľnú objektívnu pravdu nachádza v skúmaní prírodných javov. Pravda 

vychádzajúca z kultúry a štátnej ideológie je fluidná a môže byť artikulovaná do nových 

diskurzov. Koncept epistéme v platónskom zmysle,118 tak dôležitý pre Voegelinovo  

myslenie nie je pre Ernesta Gellnera signifikantný. Jediné zdroje pravdy mimo prírodné 

vedy Gellner nachádza v tom, čo v dialógu Gorgias Platón označuje ako doxa. Doxy sú 

mienky o svete, ktoré sa svojvoľne a účelovo formujú. Platónovým pohľadom 

myšlienkový konflikt Erica Voegelina a Ernesta Gellnera pripomína dilemu medzi 

Sokratom a sofistami. Eric Voegelin ako ochranca epistéme, reprezentovaného ideami 

spojenými s poriadkom ľudskej existencie a Ernest Gellner ako filozof relativizujúci 

poznanie a pravdu do sféry doxa. Hlavný rozdiel v myslení týchto dvoch autorov spočíva, 

v tom, či projekt ďalších realít je možný alebo existuje len jedna realita predstavujúca vzor 

skutočného poriadku.  

3.4. Občianska spoločnosť verzus spoločnosť patríciov 

 Otázka dobrej ústavy a správneho usporiadania spoločnosti je ústrednou témou 

politickej vedy už od antickej filozofie. Skúmaním a rozborom problémov spoločnosti 

myslitelia často prichádzajú s vlastnými myšlienkami odpovedajúcimi na otázku: Ako má 

vyzerať ideálna spoločnosť? Pre charakterizovanie predstavy ideálnej spoločnosti 

u Ernesta Gellnera a Erica Voegelina nestačí len funkcionalisticky uchopiť politické 

inštitúcie, ale musíme sektor moci rozšíriť na sféru pravdy, ktorá je pre oboch autorov 

kľúčovým atribútom fungujúcej spoločnosti. Pravda a moc sú spriaznené pojmy, ktoré sa 

vo veľa ohľadoch stretávajú. Eric Voegelin ani Ernest Gellner nie sú explicitne historikmi 

a ich teórie sa nezakladajú na veľkých historických udalostiach. Premena spoločnosti 

u oboch autorov prebieha na pôde diskurzu ľudského poznania, vedenia a konceptoch 

pravdy.  

 Moc, poznanie a sféra pravdy sú centrom filozofie oboch autorov. Pre Ernesta 

Gellnera je zlomovým momentom éra osvietenského racionalistického myslenia, ktorá 

priniesla nový koncept chápania pravdy a poznania mimo uzatvorený kozmos starého 

sveta. Pluralita osvietenského myslenia zapríčinila spoločenský, ekonomický a 

technologický rozvoj. Vzniká nový obraz sveta, odčarovaný obraz sveta spôsobujúci 

 
118 Epistéme ako pravé poznanie, ktoré odkazuje k bytiu ako k stálej a nemennej substancii. 
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revolúciu nielen v oblasti technológie, ale najmä v spoločnosti samotnej. Nový druh moci 

vyžaduje od jednotlivcov vysokú mieru vzdelania, ktoré umožňuje fungovanie novej 

produkcie.  Človek jasne stratifikovaný v spoločenskej hierarchii je modifikovaný na 

človeka modulárneho, vzdelaného a sociálne mobilného. Zmena konceptu ponímania 

pravdy podľa Gellnera zapríčinila do tej doby nevídané zmeny. Miesto pravdy sa 

transformovalo z rigidného uzatvoreného obrazu do pluralitného, flexibilného obrazu. 

Osvietenský racionalizmus, ktorý chcel pôvodne oslobodiť myslenie ľudí od kultúrnych 

a náboženských predsudkov, vytvoril nový druh racionálnej, vedeckej a ekonomickej 

kultúry s novým spoločenským poriadkom.119 Gellner spája racionalizmus s vedeckým 

a spoločenským pokrokom, pričom ideálnym priestorom pre rozvoj racionalizmu je 

občianska spoločnosť, ktorá maximalizuje možnosti v poli plurality myslenia. 

 Ernest Gellner posilnenie miesta pravdy reprezentované racionalistickým poznaním 

hodnotí v kontexte kvantity. Poznanie je dostupné pre všetkých a moderná spoločnosť 

nachádza svoju podobu vo všeobecne gramotnej spoločnosti. Pluralita poznania umožňuje 

širší rast v oblasti racionality, ktorá je pôvodcom pokroku. Predpokladom rastu poznania 

a pokroku je existencia občianskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje priestor pre rozvoj 

jednotlivcov v decentralizovanom prostredí. Existencia občianskej spoločnosti zaisťuje 

pluralitu a decentralizáciu priestoru miesta pravdy tým, že stojí voči centralizovanej moci 

štátu.  Eric Voegelin miesto pravdy chápe nie z kvantitatívneho liberálneho hľadiska, ale 

z kvalitatívneho postoju voči poznaniu. Tvrdí, že liberalizmus vyprázdnil priestor 

spoločného dobra a ničím tento priestor nenahradil. Voegelin používa koncept spoločnosti 

patríciov založenej na uvedomení, že v spoločnosti existuje viac než len jedno dobro ako 

cieľ. Neexistuje len dobro slobody, ale tiež dobro bezpečnosti alebo dobro blahobytu. 

Špecializáciou sa na jedno dobro privádzam celú spoločnosť do neporiadku, pretože ničím 

rovnováhu medzi dobrami na ktorých je spoločnosť založená.120 Na základe tohto 

predpokladu Voegelin chápe vzdelanie perfekcionisticky. Vzdelanie nie je len prostriedok 

k základnej rovnosti v spoločnosti, ale prostriedok k dobrej spoločnosti. Vzdelanie 

a rozširovanie miery poznania nemá byť len cestou k väčšej individuálnej slobode, ale 

cestou k občianskej cnosti. Občianske cnosti majú vychádzať zo širokého spektra poznania 

a majú viesť k pochopeniu toho, prečo rešpektovať sociálny poriadok. Samotná liberálna 

 
119 GELLNER, Ernest André. Reason and Culture. New Jersey: Wiley-Blackwell, 1992. 
120 VOEGELIN, Eric. Hitler and Germans (The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 31). Columbia: 

University of Missouri, 2002. s. 85 
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pluralita rešpektujúca sociálny poriadok však nie je hrozbou. Hrozba spočíva až 

v marginalizovaní otázok existencie a relativizovaní ľudskej prirodzenosti.121   

Ľudská prirodzenosť má u Voegelina dve východiská. Prvým východiskom je 

individuálna existenciálna situácia. Túto situáciu môžeme nazvať spoločným pôvodným 

stavom každého človeka, ktorá preddefinuje vzťah človeka k transcendentnu. Každý 

jednotlivec zažíva pocit vrhnutosti v tomto svete a zároveň existuje len v striktne danom 

priestore medzi udalosťami zrodenia a smrti. Druhým a z politického hľadiska dôležitejším 

východiskom je spoločenská situácia. Človek sa rodí už do existujúceho sveta a jeho 

existencia je definovaná tým v akom čase a v akej spoločnosti sa narodí.  Občan, ktorý je 

súčasťou plebsu, ale má mentalitu patríciov si uvedomuje, že svoj dočasný existenciálny 

stav nemôže nadraďovať už existujúcemu a fungujúcemu spoločenskému poriadku. 

Voegelinov občan nie je súčasťou vládnucej skupiny, ale rozmýšľa spôsobom vládnuceho 

a jeho záujmom je zachovanie poriadku spoločnosti.  Predpokladom dobrého občana sú 

občianske cnosti, ktorými rozumieme správne správanie človeka v politickej 

spoločnosti. Toto správanie musí byť zakorenené v priestore vzdelávania a poznania.122 

Z týchto tvrdení by sme mohli usudzovať, že Voegelin cnostných občanov stavia do role 

radikálnych konformistov vládneho režimu, ale opak je pravdou. V obsiahlom päť 

zväzkom diele Order and History Voegelin ochrancu poriadku prirovnáva k strážcovi 

múdrosti a spirituálneho poriadku. V treťom zväzku Voegelin opisuje spoločenskú krízu 

v antickom Grécku, v ktorej Platón vystupuje práve ako ochranca poriadku helénskej 

kultúry. „Nezaujíma nás platónska filozofia alebo doktrína, ale Platónov odboj voči 

neporiadku okolitej spoločnosti a jeho pokus obnoviť poriadok helénskej civilizácie skrze 

lásku k múdrosti.“123  

Pre Voegelina je noetická tradícia vychádzajúca z gréckej filozofie a pneumatická 

diferenciácia vychádzajúca z biblických zjavení hlavným zdrojom európskej kultúry 

a predpokladom sociálneho poriadku. Občianske cnosti vychádzajú z rozvíjania vlastného 

rozumu v zmysle gréckeho nús a zároveň rešpektujú spirituálny poriadok ľudského života. 

Stav v akom sa aktuálna spoločnosť nachádza predstavuje podľa Voegelina stav 

 
121 Pre Voegelina kľúčové otázky spojené s transcendentnom a existenciou sú formulované Leibnizom 

v klasickom tvrdení, že metafyzika sa musí zaoberať dvomi otázkami: „Prečo je niečo a nie nič? Prečo je 

niečo také aké je?“. In: VOGELIN, Eric. 2002. Hitler and the Germans. s. 86 
122 VOGELIN, Eric. 2000. Freedom and Responsibility in Economy and Democracy. In: VOEGELIN, Eric & 

SANDOZ, Ellis, ed. The Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 11. str. 70 
123 VOEGELIN, Eric & GERMINO, Dante, ed. Order and History, Volume III, Plato and Aristotle (The 

Collected Woks of Eric Voegelin, Volume 16). Missouri: University of Missouri, 2000. s. 59 



58 

 

neporiadku, ktorý však nie je jej nevyhnutným osudom. Ľudský život nie je jasne 

determinovaný a každý má možnosť prekonať neporiadok vo svojom vlastnom živote. 

Cnostný občan sa nebude podieľať na spirituálnej kríze spoločnosti, nebude strácať zdravý 

rozum  a bude svoj život žiť v súlade s poriadkom.124 

Obaja autori predkladajú určitý druh perfekcionistického pohľadu na občanov 

a spoločnosť. Eric Voegelin vyžaduje vysokú mieru intelektuálnej participácie občanov na 

spoločnosti, ktorá slúži ako hlavný zdroj ochrany spoločenského poriadku. Ernest Gellner 

kladie nároky najmä na univerzálne vzdelanie občanov, ktoré vedie k novodobej koncepcii 

občianskych cností v podobe cností modulárneho človeka.125 

 
124 VOEGELIN, Eric. 1999. Science, Politics, and Gnosticism. In: VOEGELIN, Eric. The Collected Woks of 

Eric Voegelin, Volume 5. s. 255-256 
125 Ernest Gellner priamo nepracuje s pojmom občianskych cností. Koncept modulárneho človeka však 

zdôrazňuje moderné cnosti, ktoré sú priamo spojené s érou globalizácie a individualizmom. Modulárny 

človek si na základe svojho vzdelania dokáže zvoliť individuálnu cestu, ktorá je v každom momente 

modifikovateľná. Modularita sa odráža v súkromnej sfére života rovnako tak  ako vo verejnej a politickej  

sfére. Modulárny človek zároveň ovláda štandardizovaný kód, ktorý je zdieľaný naprieč väčšinou moderných 

jazykových štruktúr. 
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5 Záver 

 Cieľom diplomovej práce bolo porovnať dva významné diskurzy venujúce sa 

otázke miesta pravdy a úlohe transcendentnej viery v modernej etape ľudských dejín. Prvý 

diskurz reprezentuje konzervatívny mysliteľ Eric Voegelin. Voegelin vychádza 

z tradičných západných myšlienok židovsko-kresťanskej tradície a tradície prameniacej 

z klasickej gréckej filozofie. Voegelinov diskurz úzko zväzuje pojem pravdy s pojmom 

poznania. Základný nástroj poznania vychádza zo syntézy rozumu v zmysle nús 

a spirituálneho cítenia vychádzajúceho z fenomenológie ľudského stavu vrhnutosti 

a stvorenosti. Osobný vzťah jednotlivca k viere predstavuje esenciálny atribút miesta 

pravdy a je nevyhnutný pre udržovanie existenciálneho aj sociálneho poriadku. Je nutné 

zdôrazniť, že Erica Voegelina nemôžeme chápať ako konvenčného konzervatívca. Trefne 

definuje Voegelinovu pozíciu Dante Germino v predhovore práce The New Science of 

Politics. Germino zdôrazňuje, že Voegelin nechcel byť nikdy spájaný so žiadnymi 

myšlienkovými svetonázormi. Z textu práce The New Science of Politics sa môže zdať, že 

Voegelin nadraďuje kresťanstvo nad všetky ostatné intelektuálne a spirituálne orientácie, 

avšak Voegelin rozlišoval medzi „esenciálnym“ kresťanstvom ako skúsenosťou „nejasnej 

pravdy“ a deformáciou kresťanstva v podobe dogmatických tvrdení odtrhnutých od 

vlastnej skúsenosti.126 Zo záverov vychádzajúcich z práce by sa dalo povedať, že Voegelin 

bol do istej miery agnostikom, ktorý nepovažoval žiadnu partikulárnu vieru za pravdivú. 

Voegelin zároveň s pojmom prirodzenosti nezaobchádza ako konvenčný konzervatívec. 

Prirodzenosť ako ju chápe Voegelin neoznačuje nič partikulárne, ale je to abstraktný 

koncept vychádzajúci z existenciálneho stavu metaxy. 

 Druhý diskurz reprezentuje liberálny mysliteľ Ernest Gellner. Otázka miesta pravdy 

je pre Gellnera dôležitá, pretože definuje vzťah jednotlivca a spoločnosti. Liberálny pohľad 

na miesto pravdy však preferuje pluralitu pred homogenitou a relativizáciu pred hájením 

seba-potvrdzujúcich svetových myšlienok. Ernest Gellner ako sociológ a sociálny 

antropológ uvažuje rigídne v kontexte liberálneho myslenia a predkladá jediný udržateľný 

model spoločenského fungovania v podobe občianskej spoločnosti ako protiváhy štátu. 

Z Gellnerovho skúmania nacionalizmov a totalitných hnutí vychádza jasná línia vedúca od 

 
126 GERMINO, D.: Foreword. In: VOEGELIN, E.: The New Science of Politics. s. VIII - IX 
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monopolizovania miesta pravdy pomocou homogenizujúcich ideológií až 

k cézaropapizmom.127 V tomto zmysle je Gellner silný individualista a podporuje 

spoločnosť v zmysle asociácií obhajujúcich rôzne záujmy jednotlivcov, ktorí ako moderní 

modulárni ľudia môžu svojvoľne prechádzať z jedenej asociácie do druhej. Ernest Gellner 

predstavuje idealistickú víziu sveta, v ktorom vďaka ekonomickému a hospodárskemu 

rastu prestáva byť konflikt kultúr a rôznych skupín obyvateľstva problémom, čo vedie 

k zníženiu popularity homogenizujúcich hnutí a ideológií.128 

Gellner ako filozof predstavuje umiernenejší druh liberála, ktorý rešpektuje 

holistické východiská romantizmu. Posledný ucelený filozofický príspevok Ernesta 

Gellnera v práci Language and Solitude sa pokúša o syntézu pozitivizmu a romantizmu. 

Gellner vidí hlavne riziko v preceňovaní úlohy pozitivizmu ako jediného nástroja pri 

tvorbe vedeckých teórií. Poznanie sa nemá uzatvárať do sterilného vedeckého prostredia, 

ktoré je pre spoločenské vedy rizikové v zmysle straty orientácie a užitočnosti. Vzťah 

poznania a vedy však ani v tomto prípade nemôže byť validovaný pomocou transcendentna 

alebo sekularizovaných podôb náboženstva. Viera podľa Gellnera musí zostať v sfére 

súkromného priestoru a nemôže byť argumentom v kľúčových spoločenských 

diskurzoch.129 

Vo všeobecnej teoretickej sfére Gellner a Voegelin predstavujú dva odlišné 

pohľady na sféru miesta pravdy. V partikulárnej otázke totalitných hnutí sa ich 

argumentácie stretávajú a predkladajú obdobnú analýzu fenoménu politického 

náboženstva. Obaja autori ideológie totalitných hnutí považujú za druh sekularizovaného 

náhradného náboženstva. Jedná sa o náboženstvo totalizujúce priestor myslenia do oblasti 

uctievania znakov a symbolov národa, rasy alebo triedy. Ernest Gellner prirovnáva 

totalitarizmy k moderným cézaropapizmom, ktoré sakralizujú všetky dimenzie 

spoločenského života novou ideológiou. V totalitnej spoločnosti sa stráca hranica medzi 

posvätným a profánnym, čo vedie k limitovaniu pluralitných konceptov myslenia 

a zamedzeniu tvorby občianskej spoločnosti. Eric Voegelin ideológie totalitarizmov taktiež 

považuje za politické náboženstvá, ktoré implementujú transcendentné prvky a symboly 

 
127 V prípade nacionalizmov Gellner uvádza mierne, ale aj násilné snahy homogenizovať minoritné etnické 

skupiny. Gellner je kritický voči monistickým pravdám náboženstiev a totalitných hnutí, ale zároveň kritizuje 

aj sekulárne hnutia s vlastnou homogenizačnou ideológiou.  
128 Myšlienku post-nacionalizmu v ére blahobytu Ernest Gellner opisuje v eseji Nationalism as product of 

industrial society. 
129 Presadzovanie sakrálnej viery je vždy založené na stratégii strachu využívajúcej iracionálny mýtus, ktorý 

nie je možné žiadnym spôsobom verifikovať ani falzifikovať. 
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viery do imanentnej reality. Syntéza posvätného a profánneho vedie k narušeniu 

prirodzeného existenciálneho poriadku, v ktorom je viera v doméne transcendentna 

a rozum v doméne empiricky zažívanej reality. Napriek tomu, že Voegelin a Gellner 

reprezentujú diametrálne odlišné myšlienkové tradície, tak sa v otázke svetského 

náboženstva stretávajú v základnom atribúte totalitných ideológií, ktorým je spojenie 

imanentna a transcendentna do nového moderného homogenizujúceho mýtu. 

Eric Voegelin aj Ernest Gellner zdôrazňujú význam miesta pravdy v spoločnosti. 

Obsah diskurzu pravdy v spoločnosti definuje samotnú povahu spoločnosti a jej základné 

charakteristicky. Diskurz pravdy je úzko spätý s politickou mocou, ktorá spočíva najmä 

v procese tvorby homogenizujúcej ideológie stojacej rovnako pri vzniku národov, tak i pri 

vzniku moderných totalitných hnutí. Voegelinov gnostik a Gellnerov nacionalista sú obaja 

reprezentantmi monistickej ideológie snažiacej sa ovládnuť priestor miesta pravdy. 

Eric Voegelin vychádza zo základnej fenomenológie ľudskej existencie, ktorá pre 

neho sama o sebe nemôže nikdy mať striktne naturalistické a empirické vysvetlenie. Idea 

pravdy preto zostáva kľúčovou otázkou ľudských životov a nemôže byť relativizovaná len 

do sféry dočasného a vždy premenného konceptu doxa. Silné miesto pravdy s ohľadom 

k tejto existenciálnej skutočnosti pre Erica Voegelina znamená základný predpoklad 

poriadku v celej spoločnosti. Práve absencia tohto partikulárneho silného miesta pravdy, 

ktoré je založené na základnej štruktúre ľudskej existencie vedie k spoločenskému 

neporiadku a stojí pri vzniku organických kríz jednotlivcov aj spoločností. V druhom 

ohľade je sám Voegelin kritikom monistického dogmatizmu a moderných ideológií, ktoré 

monopolizujú miesto pravdy. Ernest Gellner utváranie silného sekulárneho miesta pravdy 

považuje za kľúčové v historickom procese utvárania národných štátov v modernej 

industriálnej ére. Dnešná situácia je však odlišná a Gellner hlavnú orientáciu smeruje 

k občianskej spoločnosti, ktorá je založená na pluralite názorov a presvedčení. Formovanie 

silného miesta pravdy v sekulárnom aj sakrálnom zmysle znamená hrozbu pre občiansku 

spoločnosť. V otázke vzťahu miesta pravdy a modernej demokracie sa  Ernest Gellner 

a Eric Voegelin nezhodnú. Voegelin presadzuje diskurz tvorby sociálneho poriadku 

založeného na jasne definovaných základoch a Gellner presadzuje pluralitu, ktorá je 

s konceptami silných diskurzov pravdy nezlučiteľná.  

Absencia silného miesta pravdy v modernej demokracii pre Gellnera znamená 

limitovanie umelo vytvorených kultúrnych konfliktných línií. Podľa Gellnera hospodársky 
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a ekonomický rast umožňuje marginalizáciu týchto konfliktných línií. Základ moderných 

kultúrnych konfliktov Gellner vyvodzuje z rozdielnych materiálnych podmienok 

zainteresovaných skupín, čo negatívne pôsobí na ďalšie štiepne línie v spoločnosti. 

Kultúrne rozdiely sa stávajú katalyzátormi spoločenských rozdielov a antagonizmov. V 

takomto prípade hnev vytvára napätie na obidvoch stranách. Doba vyspelej industrializácie 

a zvýšenia miery hojnosti podľa Gellnera zvyšuje šancu pre konvergenciu kultúr. Pokročilá 

industrializácia však neznamená celkové odstránenie nerovností, ale pokiaľ sú súperiace 

strany na relatívne vysokej ekonomickej úrovni, tak ich problematika kultúrnych rozdielov 

subjektívne zaujíma menej. Z tohto argumentu sa môže zdať, že je dnes možné presunúť 

kultúru z verejnej sféry do sféry súkromnej. Gellner však tvrdí, že je to klam, pretože vždy 

musí existovať jedna dominantná kultúra, ktorá stanoví všeobecnú normu a umožní 

existenciu divergentných kultúr.130 Miesto pravdy musí reprezentovať kultúra, ktorá 

rešpektuje a obhajuje pluralitu pred partikulárnymi záujmami určitej skupiny.  

S konceptom miesta pravdy súvisí aj otázka vzdelania, ktorému obaja autori 

prikladajú vysokú mieru dôležitosti. Pre oboch autorov je vzdelanie občanov základným 

predpokladom slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Ernest Gellner vzdelanie považuje za 

nástroj k rovnosti príležitostí a možností jednotlivcov. Moderné vzdelanie umožňuje 

zdieľať jednotnú vysokú kultúru s charakteristickou významovou štruktúrou, ktorá pre 

modulárneho človeka znamená zdieľaný štandardizovaný kód.131 Eric Voegelin vzdelanie 

považuje za nástroj vedúci k spoločnosti patríciov pomocou výchovy cnostných občanov. 

Cnosť je u Voegelina úzko spojená so sociálnym poriadkom, ktorý má byť podporovaný 

každým jednotlivcom. Vzťah k vzdelaniu vyplýva aj zo vzťahu mysliteľov 

k individualizmu a organicizmu. Ernest Gellner presadzuje individualizmus, ktorý človeku 

zaistí podmienky slobody a rovnosti. Eric Voegelin vzdelanie smeruje skôr k rozvoju 

spoločnosti než k rozvoju samotných jednotlivcov. Primárnym motívom je zachovanie 

a kultivovanie tradičných západných cností vychádzajúcich zo židovskej tradície, 

kresťanstva a filozofie. 

 

 
130 GELLNER, Ernest André. 1999. The Coming of Nationalism and Its Interpretation: The Myths of Nation 

and Class. s. 125 
131 Ibid. s. 126 
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