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Abstract: Samuel Štefan Osuský towards Masaryk’s critique on the Marxistic 
approach to religion 
Samuel Štefan Osuský was a theologian and philosopher, and had explored the 
fields of social sciences, sociology and social issues as well. T. G. Masaryk  had 
a major influence on his work. This text concerns a little known study by Osuský 
about social matter. Osuský’s paper is based on Masaryk’s work The Social 
Question, philosophical and sociological foundations of Marxism, where he 
propounds an extensive critique of Marxism. Osuský identifies with this critique 
and aims his work towards the question of religion. He criticizes Marxism’s 
approach to religion and relies on the thoughts of Masaryk. 
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Vplyv Tomáša Garrigua Masaryka na Samuela Štefana Osuského je všeobecne známy.1 Náš 

príspevok vychádza z rukopisnej štúdie Osuského, ktorá je súčasťou jeho pozostalosti nachádzajúcej 

sa v Národnej knižnici a predpokladáme, že odbornej verejnosti nie je tento text veľmi známy. 

Chceme preto týmto prispieť k rozšíreniu poznania Osuského diela a vplyvu T. G. Masaryka na jeho 

tvorbu a myslenie.  

Podnet na napísanie štúdie o Masarykom rozbore sociálnej otázky dáva Osuskému podľa jeho 

slov päťdesiate výročie napísania Otázky sociální a desiate výročie úmrtia Masaryka. Štúdia z roku 

1948 sa zameriava najmä na otázku postoja marxizmu k náboženstvu, ktorá bola Osuskému ako 

teológovi najbližšia a ku ktorej cítil potrebu sa vyjadriť. 

Osuský považuje aj päťdesiat rokov po uverejnení Otázky sociální jej skúmanú problematiku 

za nanajvýš aktuálnu, pretože je stále „tej hospodárskej i spoločenskej, hmotnej i mravnej biedy 

dosť.“2 Za najlepšiu oslavu či pripomenutie si tejto Masarykovej práce by Osuský pokladal, keby ju 

čítalo čo najviac ľudí, každý český a slovenský inteligent a je jedno akého je politického či 

náboženského presvedčenia – jednoducho každý, kto pociťuje potrebu riešenia zložitých sociálnych 

otázok. Presne tak, ako to vyjadril aj Masaryk v posledných slovách knihy.3 Masaryk podľa Osuského 

v čase, keď začal písať Otázku sociální, videl časovosť a naliehavosť tejto otázky, rovnako videl aj to, 

                                                 
1 Filozofickému a teologickému mysleniu S. Š. Osuského a vplyve T. G. Masaryka na neho sa u nás venuje vo 
viacerých článkoch, štúdiách a monografiách Peter Gažík. 
2 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 1 
3 Viď MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 233 
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že marxizmus je v kríze, hoci nie v úpadku;4 táto kríza sa bude rozširovať, a preto sa dal Masaryk na 

jej štúdium. A keď zistil, ako vysvetľuje Osuský, že príčina krízy je hlboká, pretože spočíva v samých 

základoch, začal Masaryk štúdium filozofických a sociologických základov marxizmu pokúšajúc sa 

tak odhaliť príčinu krízy a nájsť a ponúknuť jej riešenie. Osuský dopĺňa, že Masarykova kniha nie je 

len rozborom Marxa, ale aj Engelsa a ďalších marxistických teoretikov (Karl Kautský, Eduard 

Bernstein), a keby ju Masaryk písal v čase, kedy Osuský svoju štúdiu, tak by podľa neho nemusel 

v podstate nič meniť: „Má päťdesiat rokov, ale nie je stará. Je to analýza priekopnícka, kritická, 

podnetná, rozbor všetkých složiek veľkého komplexu marxistického svetonázoru, ktorú nepodvrátilo, 

skôr podoprelo uplynulých päťdesiat rokov.“5 Osuský si z problematiky marxizmu vyberá náboženskú 

oblasť. Zároveň si je však vedomý, že je teológ a preto by pri jeho kritike postoja marxizmu 

k náboženstvu mohli byť proti nemu vznesené oprávnené námietky voči objektivite a potrebnému 

osobnému odstupu. Preto chce ukázať, ako na negatívny, až nepriateľský postoj marxizmu voči 

náboženstvu reaguje Masaryk – „neteológ, filozof realista, demokrat a sociolog, štátnik svetového 

formátu.“6 

Osuský konštatuje, že Masarykov pohľad na marxizmus ako svetonázorový problém a nielen 

hospodársky alebo len politický, potvrdzujú v jeho dobe aj samotní marxisti. Svetonázor musí 

obsahovať o. i. aj postoj k náboženstvu. Osuský skúma krajne negatívny postoj Marxa k náboženstvu 

a snaží sa zistiť, odkiaľ pramení. Stotožňuje sa s tým, čo vyskúmal Masaryk: je to „ideológia Heglovej 

ľavice, najmä Ludvíka Feuerbacha, francúzskeho pozivitivizmu a revolucionizmu, anglického 

evolucionizmu a národohospodárstva.“7 Z týchto ideových prameňov sa potom sformoval 

materialistický svetonázor marxizmu. 

 Najbohatší z týchto prameňov, ktorý najviac vplýval na postoj Marxa voči náboženstvu, 

nachádza Osuský pomocou Masaryka v Ludwigovi Feuerbachovi. Známy filozof náboženstva písal 

svoje hlavné diela v revolučných štyridsiatych rokoch 19. storočia, kedy sa formoval svetonázor 

mladého Marxa. Osuský použil z Otázky sociální Masarykov citát z Feuerbacha ilustrujúc tým jeho 

názorový vývoj: „Bůh byl mou myšlenkou prvou, rozum druhou, člověk mou myšlenkou třetí 

a poslední. Subjektem božství je rozum, ale subjektem rozumu je člověk.“8 Podstata náboženstva je 

podľa Feuerbacha v tom, že človek nie je stvorený na boží obraz, ale Boh je stvorený na obraz 

človeka. Podstata nesmrteľnosti zas nie je nič iné iba predstava človeka pred smrťou, čo by chcel mať 

                                                 
4 „Ostatně jde o krizi, a nikoliv o úpadek, a jde o krizi vědeckou a filosofickou marxismu, ne všeho socialismu.“ 
MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 230 
5 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 2 
6 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 2 
7 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 2 
8 FEUERBACH, Ludwig. Werke II, 410 (1843-1844). In MASARYK, T. G. Otázka sociální I., s. 40. Boh ako 
protiklad človeka je podľa Feuerbacha spredmetnená podstata nášho rozumu, ktorá odráža sebauvedomenie si 
vlastnej dokonalosti. Viď FEUERBACH, L. Podstata křesťanství, s. 91-99 



SAMUEL ŠTEFAN OSUSKÝ K MASARYKOVEJ KRITIKE MARXISTICKÉHO CHÁPANIA NÁBOŽENSTVA 
 
 

 
 

45 

po smrti. Podstata náboženstva je teda antropomorfizmus.9 Ako konštatuje Osuský, „tak spieval už 

starý grécky Xenofanes v časoch polyteizmu lenže s tým rozdielom, že u Feuerbacha robí to človek 

idealizovaním, aký by chcel byť, poťažne ako by sa chcel mať.“10 Osuský preto samozrejme nesúhlasí 

s Feuerbachom a snaží sa ukázať, že jeho schéma teológia ako antropológia neobstojí. Venuje mu však 

širšiu pozornosť, aby bolo zrejmé, že Feuerbach je významný ideový zdroj Marxovho chápania 

náboženstva a ako taký ho nie je možné obísť. Osuský oboznamuje čitateľov so schémou prevzatou od 

Masaryka, ktorá vhodne ilustruje ideový vývin marxizmu: „Hegel-Feuerbach-Marx, podľa 

náboženského svetonázoru panteizmus-humanizmus-socializmus, podľa subjektov Boh-človek-

proletár,“ a k tomu pridáva, že proletár je v tejto schéme preto, lebo „Feuerbachov človek pod vlivom 

pozitivizmu Marxovi bol príliš abstraktný.“11 Je dôležité si uvedomiť, že relevancia tejto schémy 

nekončí len pri intelektuálnej príťažlivosti pre zainteresovaných, ale prezrádza dôležité skutočnosti 

nielen pre politickú prax búrlivého obdobia 19. storočia: Osuský parafrázuje Marxa – od tej doby, čo 

Feuerbach zničil nebo, neostalo filozofii nič iné, iba uskutočniť na zemi revolúciu.12 Uvádza aj známu 

tézu o náboženstve ako ópiu, ktoré zanikne. Súhlasíme s Osuským aj Masarykom, že náboženstvo 

nezanikne, jeho konkrétne podoby sa však v dejinách menia, s čím je Masaryk jednoznačne stotožený 

(súhlasíme s Masarykom, že to je dokonca nevyhnutné a potrebné) a rovnako aj Osuský. 

 Osuský sa kriticky pozerá na tézu marxizmu, že v komunistickej spoločnosti nastane skutočná 

sloboda človeka. „Aká je to sloboda,“ pýta sa a zároveň si aj odpovedá: „Z Heglovej filozofie, ale 

obrátená: oslobodená od ducha a zotročená hmotou. V náboženstve pozitívnom slúži človek Bohu, 

v náboženstve materializmu otročí hmote.“13 Vysvetľuje, že z heglovského absolútneho idealizmu 

povstal v marxizme absolútny materializmus, kde duch je najvyšším prejavom hmoty. Osuský sa pýta 

spolu s Masarykom, či takéto tvrdenie podporuje moderná biológia a zároveň v ich otázke je zrejmá aj 

odpoveď. Preto Osuský môže bez váhania prijať Masarykov záver, že materializmus je caput mortuum 

marxizmu.14 

                                                 
9 Na ilustráciu Feuerbachovho chápania náboženstva môžeme uviesť: „Náboženství obecně, jako totožné 
s podstatou člověka, je totožné se sebauvědoměním člověka, s vědomím člověka o jeho podstatě.“ 
FEUERBACH, L. Podstata křesťanství. s. 61-62. „... theologie je v podstatě anthropologie, podle něhož podstata 
křesťanství subjektivně i objektivně nezjevuje a nevyjadřuje nic jiného než podstatu člověka...“ FEUERBACH, 
L. Přednášky o podstatě náboženství, s. 45 
10 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 3 
11 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 4, viď MASARYK, T. G. 
Otázka sociální I., s. 53. Masaryk dopĺňa, že ideové zdroje pre svoju teóriu čerpal Marx vyslovene nekriticky: „... 
přejav od Hegela, od Feuerbacha, od pozitivismu a od evolucionismu rozličná učení bez jakékoliv kritiky.“ 
MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 200. Masaryk však nemá v tomto celkom pravdu, Marx bol kritický 
k osobnostiam aj ideám, z ktorých čerpal, viď aj poznámku 12. 
12 Viď OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 4 a MASARYK, T. G. 
Otázka sociální II., s. 200. „Ve skutečnosti a pro praktického materialistu, tj. pro komunistu, jde o to, 
revolucionovat existující svět, prakticky se chopit věcí, které tu byly už předtím, a změnit je,“ tvrdí Marx, ale 
zároveň kritizuje Feuerbacha, že túto tézu nebol schopný rozvinúť: „I když se u Feuerbacha takové názory občas 
objeví, nejsou nikdy víc než ojedinělá tušení a mají na všeobecný způsob jeho nazírání příliš nepatrný vliv, než 
aby se mohly považovat za víc než za zárodky schopné vývoje.“ MARX, K. – ENGELS, B. Spisy, sv. 3., s. 56 
13 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 5 
14 Viď MASYRYK, T. G. Otázka sociální I., s. 92 
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 Takto prezentovaný materializmus podľa Osuského znamená popieranie nielen individuálnej 

duše, ale aj individuálneho vedomia. Absencia individuálneho vedomia však znamená aj absenciu 

individuálneho svedomia – so všetkými svojimi dôsledkami; je možné trestať triedu, rasu, národy, 

stačí príslušnosť k tej nesprávnej skupine a jednotlivec môže byť odsúdený. Toto si uvedomuje aj 

Osuský a nielen ako filozof, ale hlavne ako teológ sa stavia proti zabsolútňovaniu kolektívu 

a popieraniu individuálnej osobnosti a duše. Osuský odmieta chápanie spoločenského kolektívu ako 

organizmu, je to „veľký omyl, lebo spoločenského vedomia, ani svedomia niet.“15 Nesprávnosť teórie 

vyzdvihovania kolektívu na úkor jednotlivca ilustruje Osuský na príklade osobností a autorít. Ich 

existencia a význam (nakoniec aj samotného Marxa) svedčí o neodškriepiteľnom význame individualít 

v akejkoľvek oblasti ľudskej spoločnosti. 

 Dialektický materializmus, ako jedna z podstatných zložiek marxistickej filozofie, Osuského 

slovami „po obsahovej stránke dolu hlavou obrátený Heglov absolútny idealizmus ducha,“ prevzal „po 

formálnej stránke Heglovu dialektickú metódu.“16 Lenže dialektická metóda je podľa Osuského 

chybná, bola takou už u Hegla a Marx ju len prevzal – preto musí byť nutne chybný aj dialektický 

materializmus. Osuský píše: „Hegel prevzal starú herakleitovskú protielejskú myšlienku, že život je 

prúd, tok, boj, dynamika, minulosť, nič nie je stáleho, statického, niet prítomnosti.“17 U Hegla je 

prvotný duch, z ktorého potom vyvodzoval existenciu hmoty. Marx to obrátil, začína hmotou, ktorá je 

pôvodcom „ducha“. Osuskému na dialektickej metóde najviac prekáža, že je podľa neho pôvodcom 

relativizmu. Dialektická konštrukcia téza-antitéza-syntéza, ako princíp negácie negácie, vedie podľa 

Osuského k historizmu a teda popieraniu absolútneho. Lenže problém Hegla aj Marxa je v tom, že 

začiatok ich filozofie je v absolútnom; v duchu alebo v hmote a to predstavuje jasný rozpor. Osuský si 

všíma, že s Masarykom zdieľajú podobný názor a preberá od neho hodnotenie materialistickej 

dialektiky ako neúspešnej snahy a vnútorného rozporu.18 Kde niet absolútneho, je všetko relatívne, 

tvrdí Osuský, a teda aj Marxova základná téza o hmote je relatívna.19 

 V súvislosti s historickým materializmom Osuský tejto spoločenskovednej metóde vyčíta, že 

skúma len pohyb, ale nie to, čo sa pohybuje. Správna metóda je podľa neho študovať aj pohyb aj vec 

aj jej vývoj. Osuský vyčíta marxizmu jeho dynamické skúmanie skutočnosti, ktoré je však vždy 

historické lebo skúma konkrétne a v určitej historickej sitácii. Opäť svoje tvrdenia podopiera 

Masarykom, keď parafrázuje jeho stanovisko, že niet vývoja bez veci a veci bez vývoja.20 Preto podľa 

                                                 
15 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 6 
16 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 6 
17 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 6 
18 „... mně, přiznávám se, dialektika Hegelova i ve způsobu materialistickém není než hokusem-pokusem.“ 
„Dialektika materialistická je contradictio in adiecto.“ MASARYK, T. G. Otázka sociální I., s. 56, 58 
19 Viď OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 7 
20 „Marx a Engels kladou ovšem hlavní váhu na moment historický a vývojový („dialektický“). V tom právě tkví 
jejich historismus, tj. historismus upřílišený, historismus nekritický. Tento jejich historismus viděl ve světě jen 
samý pohyb a jen pohyb, nedíval se dost na věci v pohybu, neviděl dost, abych mluvil terminologií Engelsovou, 
„věcí hotových“, věcí v „klidu“. ... správná metoda může být jen stále studovat i věc i vývoj. A de facto jedno 
bez druhého ani možné není.“ MASARYK, T. G. Otázka sociální I., s. 80 
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Osuského Marx nepochopil ani podstatu náboženstva. Videl totiž len minulosť a aj to jednostranne 

a nevšímal si podľa neho prítomnosť, ktorá je bližšia a poznateľnejšia. Podľa svojej metódy, uvádza 

Osuský, prišiel Marx k mylnému záveru, že náboženstvo je iba teória,21 akýmsi detinským 

svetonázorom patriacim do minulosti a antropomorfickou poverou. Osuský ako teológ sa nemôže 

stotožniť s takýmto hodnotením a uvádza, že náboženstvo netvoria len dogmy, ale aj „určitý spôsob 

života a oboje spojené v kulte.“22 A keby aj náboženstvo bolo teóriou (či sčasti aj má byť), pýta sa 

pomáhajúc si Masarykom „či každá prax nie je založená na teórii a teória sa nezdokonaľuje praxou?23 

Osuský sa snaží vysvetliť, že marxistický názor o náboženstve ako iba o teórii, neplynie ani 

tak z praktického ateizmu, čo by bolo aj pochopiteľné vidiac značné rozpory medzi teóriou a praxou 

(vodu káže, víno pije), ale z ateistického stanoviska historického materializmu. Podľa tohto stanoviska 

fenomény ako politika, právo, umenie, etika, náboženstvo atď. sú len ideologickou nadstavbou. 

Osuský zároveň upozorňuje, že z pohľadu marxizmu je náboženstvo primitívna, antropomorfická 

povera. Rovnako sa však pýta, či tomu „marxizmus s jeho antropomorfizmom a fetišizmom masy nie 

je podobné.“24 Pokladá však za zbytočné to bližšie rozoberať a chce sa venovať otázke, či sa 

náboženstvo od uvádzaného primitivizmu ďalej neposunulo a prečo len náboženstvu je vytýkaný 

primitívny pôvod. Veď aj iné disciplíny a oblasti ľudského života a poznania prechádzali 

a prechádzajú štádiami svojho vývinu. Osuský poznajúc Comta a jeho tri známe vývojové štádiá 

uvádza, že protiargument pozitivistov by mohol byť, že práve náboženstvo ustrnulo na prvom 

teologickom štádiu a neposunulo sa ďalej. Osuský odpovedá zaujímavo a dokonca pripúšťa, že 

náboženstvo je aj antropomorfizmus: „Nie je pravda, lebo aj v náboženskom antropomorfizme je 

vývin... a ani vedy nie sú bez antropomorfizmu.“25 Tento argument podľa Osuského vyznie 

výraznejšie, ak myšlienku o troch štádiách prenesieme na vývoj a hodnotenie spoločenského zriadenia. 

Podľa toho „bol najprv komunizmus, potom kapitalizmus a negáciou negáciou zase komunizmus“ 

a ironicky dodáva, že „musí prísť, lebo ten je dokonalejší, než hrabivý egoistický kapitalizmus.“26 

Osuský sa pýta, prečo bol prvotný komunizmus nahradený iným druhom spoločenského zriadenia, 

keď bol lepší, altruistickejší, ako to, čo po ňom nasledovalo. A zároveň, „kde je pri relativizme záruka, 

že pozitivistický komunizmus je konečné štádium, keď platí princíp negácia negácie?“27 Osuský 

zároveň predstavuje svoje stanovisko, týkajúce sa náboženstva, ktoré je (najmä pre teológiu a cirkvi) 

                                                 
21 Masaryk uvádza, že toto chápanie náboženstva prevzal Marx od Davida Huma, „racionalistu bez romantiky“, 
na rozdiel od Feuerbacha, ktorý náboženstvo pokladal za praktickú záležitosť. Na inom mieste si však Masaryk 
odporuje, keď tvrdí, že aj Feuerbach ovplyvnený Humom chápe náboženstvo ako teóriu. Viď MASARYK, T. G. 
Otázka sociální I., s. 44 a 75 
22 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 8 
23 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 8. „Všeliká praxe je 
založena na teorii, a všeliká teorie sa zase praxí zdokonaluje.“ MASARYK, T. G. Otázka sociální I., s. 121 
24 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 9 
25 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 10 
26 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 10 
27 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 10 
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oveľa závažnejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať: „Len aj na stranu náboženstva musíme 

adresovať, že ako nesmie ostať len teóriou, tak nesmie ani zastať vo vývine.“28 

Predstava ideálneho prakomunizmu má svoju príčinu, ako uvádza Osuský, vo filozofii Jeana-

Jacquesa Rousseaua, v ktorej je človek od prírody dobrý a skazila ho až civilizácia. Osuský sa pýta, 

použijúc opäť Masaryka, či máme ľudské dejiny chápať tak, že „prvotný človek bol altruistický, 

potom nastala doba sebeckého lakomstva a zase príde komunistický altruizmus a sloboda?“29 

Odpovedá, že viac korešpondujúci s realitou je pohľad Masarykov, kde tvrdí, že „člověk není ani anděl 

ani ďábel, nýbrž bytost uprostřed mezi oběma.“30 

Osuskému ako evanjelickému teológovi je nepochybne sympatické Masarykovo pozitívne 

vnímanie reformačných hnutí. Poukazuje na tendencie hodnotiť marxizmus ako pokračovanie 

reformácie, tak ako sa aj Masaryk vyjadruje o Marxovi, že chápal svoje pôsobenie ako pokračovanie 

revolúcie, zahájenej Lutherom.31 Lenže, ako sa správne Osuský ohradzuje voči tomuto chápaniu, 

medzi revolúciou a reformáciou je rozdiel, rozhodne to nie sú totožné fenomény. Reformácia 

„opravuje“ už existujúce, neničí ho však ani nezavrhuje, ale revolúcia chce radikálne meniť 

skutočnosť, zavrhuje „starý režim“ a prináša nové poriadky. 

Za povšimnutie stojí Osuského a Masarykovo anticipovanie marxizmu ako istej formy 

náhradného náboženstva32 – napriek tomu, že marxizmus sa oproti náboženstvu zásadne vymedzuje. 

„Proletárske hnutie je do istej miery hnutím náboženským“,33 tvrdí Osuský, namiesto Boha však stavia 

človeka, a to je pre neho znakom revolúcie, nie reformácie. Marxizmus chce zmeniť hospodárske 

pomery, aby sa zmenil človek – ale človek je ten, kto tie pomery tvorí. Chce mať novú spoločnosť zo 

starých ľudí, uvádza Osuský, a zároveň kladie otázku, ktorá platí pre všetky revolučné hnutia: „Je to 

možné?“34 Revolúcia chce totiž meniť pomery radikálne náhlou zmenou, ale história ukazuje, že 

ľudská prirodzenosť sa revolúciami nemení. 

Zhrňujúc svoje názory Osuský nachádza u Marxa aj pozitívne črty a snahy, aj keď 

v konečnom dôsledku ich Marx podľa neho viedol nie celkom správnym smerom: „Marx zaiste má 

                                                 
28 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 10 
29 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 10. Viď MASARYK, T. G. 
Otázka sociální II., s. 146 
30 MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 147 
31„Marx se postavil do řady moderních titánů. Ví, že vychází z Feuerbacha a že pokračuje v revoluci zahájené 
Lutherem...“ MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 206. Marx v Úvode ku kritike Hegelovej filozofie práva 
píše: „Revoluční minulost Německa je totiž theoretická, je to reformace. Jako to byl tehdy mnich, je to dnes 
filosof, v jehož mozku začíná revoluce.“ Marx síce kritizuje Luthera, že namiesto jednej poroby ustanovil druhú 
a rozviazal človeka z pút, aby ho spútal iným spôsobom, ale zároveň poukazuje, že „i když protestanství nebylo 
pravým řešením, bylo správným vytýčením úkolů.“ MARX, K. –ENGELS, B. Spisy, sv. I.,s. 408-409. Masaryk 
takisto preberá tento Marxov text. Viď MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 189-190 a MARX, K. – 
ENGELS, B. Spisy, sv. I., s. 409. 
32 Chápanie totalitarizmov ako náhradných náboženstiev (Ersatz Religion) rozpracoval azda v najväčšej miere 
Eric Voegelin. V tejto súvislosti by bolo iste zaujímavé všimnúť si diskusiu Voegelina a Hannah Arendtovej, 
ktorá s takouto interpretáciou nesúhlasí, to však presahuje tému našej práce. 
33 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 13 
34 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu s. 13. Rovnako píše aj 
Masaryk: „Marx chce mít novou společnost, ale ze starých lidí...“ MASARYK, T. G. Otázka sociální II., s. 21 
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veľké zásluhy v tom, že poukázal na význam hospodárskych pomerov, usiloval sa socializmus 

oslobodiť od utopizmu, pohnul masami pracujúceho ľudu za lepšiu úroveň, ale tvrdenia svoje 

preexponoval, upadol do jednostrannosti a neraz sa u neho protivy stretajú.“35 Osuský takisto uznáva, 

že je rozdiel medzi mladým Marxom a starším Marxom, ktorý už nie je tak radikálny najmä vo svojej 

revolučnosti a vyzdvihuje všetkých autorov na čele s Masarykom, ktorí sa snažia rozborom marxizmu 

prispieť k analýze sociálnych otázok. 

 

                                                 
35 OSUSKÝ, S. Š. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu, s. 13 



TOMÁŠ JAHELKA  
 
 

 50 

Zoznam použitej literatúry 
 
OSUSKÝ, Samuel Štefan. Masarykova Otázka sociální o postoji marxizmu k náboženstvu. Slovenská 
národná knižnica, Literárny archív, 1948. 14 s. Rukopis. 
 
FEUERBACH, Ludvík. Podstata křesťanství. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 
471 s. ISBN neuvedené 
 
FEUERBACH, Ludvík. Přednášky o podstatě náboženství. Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury, 1953. 327 s. ISBN neuvedené 
 
MARX, K – ENGELS, F. Spisy, sv. 1.Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1956. 691 s. 
ISBN neuvedené 
 
MARX, K – ENGELS, F. Spisy, sv. 3. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 665 s. 
ISBN neuvedené 
 
MASARYK, Tomáš Garrigue. Otázka sociální I. Základy marxismu filosofické a sociologické. 6. vyd. 
Praha: Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, 2000. ISBN 80-902659-9-5, 283 s. 
 
MASARYK, Tomáš Garrigue. Otázka sociální II. Základy marxismu filosofické a sociologické. 6. vyd. 
Praha: Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, 2000. ISBN 80-86495-00-0, 300 s. 
 
 
Kontakt na autora 

PhDr. Tomáš Jahelka 
Masarykova univerzita 
Filozofická fakulta 
Katedra filozofie 
jahelka@mail.muni.cz 
& 
Trnavská univerzita v Trnave 
Filozofická fakulta 
Katedra politológie 
tomas.jahelka@truni.sk 
 
 
Peer reviewed by:     [Published online October  22, 2013] 
doc. ThDr. Peter Gažík 

doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. 

 

 


