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• 9

(…)Aká je to tragédia, keďmá človek inú pravdu ako obdobie, v ktorom žije! Budú ho utláčať, lámať, ničiť…

Keby si tak všetci uvedomili, akú neoceniteľnú hodnotu stelesňujú – život by vyzeral inak! Ľudia myslia
príliš na druhých a primálo na seba a na pravdu, ktorá je v nich. Príroda nerobí nič nezmyselné, to ľudia
vnášajú do svojich životov šialenstvo, chaos, lebo si nevšímajú podstatu, ale len vedľajšie veci, nevidia slnko,
vnímajú len žiaru…

• 39

Najviac som si zúfala, keď tvrdil, že proti neprávu sa nemožno brániť. Mimochodom, nezdá sa vám, že
ruskí muži sa dávajú priveľmi ovládať podobnými myšlienkami a nemajú zmysel pre realitu? Vytvárajú
si v myšlienkach a predstavách akési fantastické svety a dovolia, aby ich idea absolútne tyranizovala, a je
im ľahostajné, odkiaľ sa vzala a či sa k ich životu vôbec hodí.

• 48

Komunistická idea stojí a padá na viere v človeka: pre neho, pre toho človeka zničili všetko staré, abymohol
vybudovať svoju novú ríšu. (…) Prečo bolo vtedy také jednoduché všetko zničiť a prečo je o toľko ťažšie
vybudovať krajinu odznova? Ľudskej povahe je bližší inštinkt ničiť. A s tým sme nerátali. Verili sme v čistotu
ľudskej prirodzenosti a nevideli sme, že väčšina ľudí sú zlodeji a gauneri. A keďže gauneri sa dostali nahor
rýchlejšie ako ostatní, vyhodili sme našu nádhernú ideu na ulicu, kde ju našli gauneri. Dôsledkom sú tieto
strašné domy, títo spustnutí ľudia, tento desivý spolok darebákov.

• 50

(…) Možno ľudia predsa len nie sú tehly, z ktorých sa dá postaviť ľubovoľná budova, možno žijú podľa
iných zákonov a s dušami sa nedá len tak jednoducho experimentovať.

• 57

Snáď si nemyslíš, že svätí spadli z neba a nikdy nezhrešili? Samozrejme, že zhrešili, ale našli v sebe silu
a povzniesli sa opäť nahor.

• 60

Som taká neznesiteľne smutná, že sa nemôžem zúčastňovať na živote v Rusku. Ako len závidím ktoré-
mukoľvek komsomolcovi jeho jednoduché naivné presvedčenie, že v sovietskom Rusku je lepšie ako ho-
cikde inde na svete, že v západnej Európe umierajú ľudia na uliciach od hladu, že ich drví kapitalizmus
a že nikde sa nedá tak slobodne dýchať ako u nás. Áno, veľmi im závidím, tým naivných chlapcom, lebo
hrozné je to, že sa tu, v Rusku, cítim vylúčená z ruského života. Myslím si, že emigranti v Paríži a Berlíne to
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majú oveľa jednoduchšie, majú svoju peknú ušľachtilú túžbu po domove, zatiaľ čo sedia kdesi v cudzine.
My nemáme túto útechu. Sme doma a sme bez domova. Milujeme Rusko a ono nás nevníma, ignoruje nás
ako otravný hmyz. Niekedy sa zobudím s takou trpkou bolesťou v srdci, že ma takmer zadúša. Pokúšam
sa zistiť, čo vlastne znamená, a potom prídem na to, že ma tak bolí túžba po Rusku, ktoré o mne nechce nič
vedieť.

• 111

Vraví sa, že v sovietskom Rusku sme odstránili prostitúciu, vraj existuje len v buržoáznych krajinách. Ale
to je omyl. V sovietskom Rusku je prostitúcia rozšírenejšia než v buržoáznych krajinách, len sa inak volá.
Vravíme jej ‚voľná láska‘.

• 141

J. S. Mill

• Človek, ktorý má ideu, je silnejší ako deväťdesiatdeväť iných, ktorí sa o niečo len zaujímajú.

• 142

Popierame každú morálku nesúvisiacu so stranou… vravíme, že naša morálka je úplne a načisto podriade-
ná záujmom triedneho boja proletariátu. Naša morálka vyplýva zo záujmov triedneho boja, morálka, ktorá
je odvodená z iného, pre nás neexistuje, je to podvod. Vravíme: morálne je to, čo slúži zničeniu triedy vyko-
risťovateľov a zomknutiu sa všetkých robotníkovdoproletariátu, vďaka ktorémuvzniká nová komunistická
spoločnosť…v očiach komunistu pozostávamorálka z tejto zomknutej solidárnej disciplíny a vedomého bo-
ja proti vykorisťovateľom… To je podstata komunistickej výchovy, vzdelania a učenia. To je odpoveď na
otázku, ako sa naučiť komunizmus.

• 142

Čo vlastne od nás naši učitelia chcú? Aby sme nenávideli celý svet s výnimkou proletárov? Čo slúži nášmu
cieľu, je dobré, všetko ostatné je zlé. A potom, keď zničíme našich protivníkov, keď nebude široko ďaleko
nik, len roľníci a robotníci, ktorí sú oddaní našej myšlienke, čo bude potom podstatou našej morálky? Nie
je vari nejaká chyba v tejto našej úvahe? Vari existuje morálka nesúvisiaca so stranou, strane nadradená?

• 142

Ako žalostne vyzerá (…) zlieváreň! Nik nevie zaobchádzať s novými prístrojmi. Neostáva nám iné, bude
musieť prísť nejaký odborník z Európy a naučiť nás to. Nič to neznamená, teraz im zaplatíme, hlupákom
akýmsi, ale keď sa to naučíme, potom im uštedríme riadny kopanec a potom, potom nadíde čas, keď sa my
vydáme k nim a budeme robiť poriadky v tej ich lenivej prehnitej Európe.

• 148

(…) Začalo sa to počas vojny. Zvykol som si na ľudské utrpenie. (…) Keď ho vidíš všade, tak sa ti pomaly
takmer zapáči… Prišla revolúcia. Najprv bolo prvoradé zničiť nepriateľov, ale potom som sa začal opíjať
tou mocou, ktorú som mal nad telami iných ľudí. Rád som sledoval, ako sa predo mnou chvejú, v očiach
sa im zračil smrteľný strach – ach, pociťoval som pri tom pôžitok. Na výsluchy som chodil ako na večierky.
Pokúšal som sa vymámiť zo svojich obetí celú stupnicu ľudského utrpenia, bol som krutý, vypočítavo krutý,
ušil somnamieru celú škálumúkpre každú svoju obeť. Tie chvíle sommiloval. Dostojevskij napísal: ‚Hovorí
sa o zvieracej krutosti ľudí, ale to je pre zviera hrozná urážka, zviera nie je nikdy schopné takej krutosti,
nikdy nie je také vynachádzavo a zručne kruté. Tiger roztrhá svoju obeť – len toľko dokáže. Ani vo sne by
mu nenapadlo pribiť človeka klincami za uši, aj keby toho bol schopný, tak to nespraví…‘.

(…) Myslíš si, že ľudí možno beztrestne trápiť? Zatiaľ čo ničíš ľudské telo, ničíš i čosi vo svojej duši. U nás,
na GPU nenájdeš takmer žiadneho zdravého človeka. Všetci sme na smrť duševne chorí. Navrávame si,
že mučíme ľudí v mene našej idey, ale nie je to pravda. S ideou sa to začalo, skončilo sa to však najzá-
kernejším sadizmom. Pred výsluchom sa opijeme skoro do nemoty a vstupujeme do iného, fantastického
sveta, v ktorom sme vládcami…Ale potom svitne ráno. Nenávidíme naše obete, pretože boli nami mučené,
nenávidíme seba, lebo sme ich mučili. Nenávidíme celý svet. Čoskoro sa otupíme prácou, myšlienkou, že
pracujeme v mene idey, že za cenu obetí vedieme ľudstvo ku šťastiu.
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• 155

„Táňa, choď sa obliecť.“, súril ju súdruh Vladimírov. „Dnes mám výnimočne čas medzi dvoma schôdzami,
zosobášime sa.“.

• 162

Svedomie je červíkom, ktorý prebýva v duši, rozhryzie hnilobu, aby mohlo to zdravé lepšie rásť.

• 171

To, že sa ruský ľud, „ľud, ktorý nosí v sebe Boha“, po revolúcii tak rýchlo a ľahko svojho Boha zriekol, tomu
sa (…) nikdy nečudoval. Už veľa o týchto problémoch premýšľal, vžíval sa do psychológie Rusov – preto
sa aj jeho príhovory veľmi podobali na kázne duchovných v kostoloch. A tak mu napadlo, že ruský ľud má
celkom výnimočnú črtu, a to schopnosť neuveriteľne sa nadchnúť pre hocijakú ideu, ktorej potom všetko
obetuje. Keď raz Rus prijme nejakú myšlienku, potom niet na svete veci, ktorej by sa pre ňu nevzdal – či už
ide o rodičov, deti, či už ide o vlasť alebo vieru. Všetko zanechá za sebou a nasleduje toho, kto mu tvrdí, že
mu ukazuje cestu k pravde. Ruský ľud je najúžasnejší ľud na svete. Už v pätnástom storočí povedal mních
Filofej, že Moskva je tretí Rím. Ruský ľud živí v sebe už storočia presvedčenie, že je vyvolený zachrániť
svet. Dostojevskij tvrdil, že Rusi sú jediní „nositelia Boha“ na zemi a že v mene nového Boha svet obnovia
a zachránia. Áno, tak to je, ruský ľud je presvedčený o svojej misii. Ortodoxné duchovenstvo v nich však
nedokázalo pestovať túto vieru v ich poslanie. Nedorástlo na túto úlohu, nepodarilo sa mu udržať túto
úžasnú ideu vo svojom stáde. A preto sa od nich ľud odvrátil a nasledoval tých, ktorí mu sľúbili, že ho
povedú k naplneniu tejto úlohy, čiže k záchrane sveta. Ruský ľud chce bezpodmienečne zachraňovať, a to
bezpodmienečne celý svet. A ak sa skutočne podarí presvedčiť ruský ľud o tejto úlohe, potom pre ňu pretrpí
všetko. Hlad, zimu, biedu. Ak ho posadne veľká idea, potom sa odhodlá na obete, ktorých nie je schopný
žiaden iný ľud na svete.

• 171

Jedného Boha Rusom odoprel a šikovne dosadil na jeho miesto iného. Mohlo by to vyzerať tak, že spravil
z bohabojného národa ateistov, ale omyl – nič sa nezmenilo. Predtým žili Rusi v handrách a biede a snívali
o tom, ako zachránia svet, teraz upadli do ešte príkrejšej biedy, len aby dosiahli svoj cieľ – zachránili svet.
No ich viera bola rovnako silná.

• 173

(…) Komunizmus je tiež svojím spôsobom náboženstvo, ale reálne náboženstvo založené na skutočnos-
ti. Nemáme vymysleného Boha, ktorého nikdy nik nevidel, nemáme Krista, ktorý sa naparuje svojou ne-
naplniteľnou láskou k priateľom a nepriateľom, zato máme Marxa a Lenina, ktorí sa starali o proletariát,
a keďže sa ľudia voľakedy bavkali s kosťami svätých a relikviami, tak sme im dali Leninovo mauzóluem,
červené tabule, sovietsku hviezdu, hymnu, červené manželstvá, piesne… Áno, ale kto, kto mi garantuje, že
všetky tieto ceremónie nenahradia raz iné – a našu ideu s nimi? Žijeme z toho, že zasievame do duší ľudí
nenávisť ku kapitalizmu, nenávisť k Bohu a posmrtnému životu. Čo sa však stane, ak ich prejde chuť nená-
vidieť? Ruský ľud sa priľahko vzdal predošlého Boha, a tak isto ľahko sa môže vzdať aj nás – ak sa nájde
niekto, koho hlas bude hlasnejší ako ten náš.

• 188

Bucharin: Násobilka komunizmu

• V buržoáznej spoločnosti sa dieťa považuje – i keď nie úplne, no predsa z väčšej časti – za majetok svo-
jich rodičov. Keď rodičia povedia: môj syn, moja dcéra, tak to znamená nielen existenciu príbuzenského
vzťahu, ale aj právo rodičov na výchovu svojich detí. Toto právo je zo socialistického hľadiska úplne ne-
oprávnené. Človek nepatrí sám sebe, ale spoločnosti, ľudu… Spoločnosti teda prináleží i najprimárnejšie
a najzákladnejšie právo výchovy detí. Z tohto pohľadu musíme odmietnuť nielen nárok rodičov vložiť
do duše dieťaťa domácou výchovou svoju vlastnú obmedzenosť, ale musíme ho aj bez milosti vysmiať.

• 190

(…) Náš sociologický pracovný spolok zostavil plán (…). Bude sa budovať skutočné, pravé komunistické
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mesto. Žiť tam budú len praví, nefalšovaní, stopercentní proletári a budú pracovať v novej strojárenskej
továrni. Vybudujú sa priestorné budovy. Každý obyvateľ dostane malú izbu vybavenú tým najdôležitej-
ším: posteľou, stolom, stoličkou – viac nič, lebo všetko ostatné sú zbytočné buržujské čačky. Rodiny, ktoré
sú v kapitalistických krajinách – a, žiaľ, ešte stále aj u nás – úplne vymiznú. Deti hneď po narodení odovzda-
jú do detdomov. Žiadne dieťa nebude vedieť, kto je jeho matka a otec. Budú označené číslami. Rodičia budú
môcť dieťa navštíviť, ale zruší sa označenie otec a matka, deti ich budú oslovovať ako ostatných dospelých.
Všetky budú mať tú istú matku a toho istého otca – komunistický proletariát, boľševický štát. Ženy budú
spĺňať tie isté funkcie akomuži, zrušia sa všetky takzvané ženské práce. Bude len práca. Vybudujú sa úžasné
kuchyne, práčovne a kúpeľne. Rodinu treba načisto zničiť, lebo je nositelkou buržujských a individualistic-
kých tradícií.

• 191

Čo chcete spraviť zo žien? Najprv sa ich zmocníte ako zvieratá, potom im vytrhnete deti z náručia a strčíte
ich do detdomu! Mimochodom, videl si už niekedy poriadny detdom? Nie? Ja som bola už v niekoľkých
a viem, ako to tam vyzerá. Neveríš mi? Prečítaj si o tom v tých vašich novinách. Aj oni píšu, ako tam deti
hynú v špine, hlade a aké sú zanedbávané. Tu, čítaj!

„… deti museli prežiť celú zimu bez topánok. Životné podmienky sú tu načisto nehygienické. V posteli
spia tri deti. Prirodzené potreby vykonávajú priamo v spálňach. Celú budovu zapĺňa neopísateľný zápach
a špina, ani preddomom to nie je o nič lepšie, lebo všade sa povaľujú smeti a kuchynský odpad.Deti sa nikdy
nekúpu. Počas roku je hlásených 3 069 prípadov ochorenia (na 352 osôb). Najvyššie percento tvoria kožné
choroby. Asi dvanásť percent detí trpí tuberkulózou, spávajú a jedia spolu so zdravými chovancami. V det-
skom domove nepočuť veselé detské hlasy, nevidno červené líca. Všade vládne len smútok a stiesnenosť.“.

To som vystrihla z Komsomolskej Pravdy. Len si predstav, aký by to bol rozdiel, keby som si dieťa nechala.
Budem pri ňom v noci bdieť, dávať pozor, aby nespalo v mokrom, sama operiem plienky, aby bolo vždy
čisté, budem si odtŕhať od úst, aby bolo sýte – lebo som matka. Niekedy sa mi zdá, akoby ste prichádzali
o rozum. Musím ti dokazovať, čo je aj dieťaťu jasné. Len preto, že, žiaľ, nie všetky matky sa mohli a môžu
postarať o svoje deti, musíme naozaj zobrať deti všetkým? Uvažoval si vôbec niekedy nad tým, čo to spraví
so ženou, ak jej upriete právo a povinnosť postarať sa o svoje dieťa? Žena, ktorej ho zoberiete, už potom ani
nie je žena, už nie je ani človek, je to len… len…

• 192

Zatiaľ ti to dieťa nechám, lebo naše detské domovy naozaj ešte nie v najlepšom stave. Je to však len pre-
chodné. Ale iba pod dvoma podmienkami: po prvé, budeš chodiť napriek tomu do práce, a po druhé, keď
budú v detských domovoch vládnuť uspokojivé podmienky, dieťa im odovzdáš. Ty predsa nie si schopná
vychovať z neho skutočného komunistu. Je v tebe príliš veľa zo ženy a príliš málo z komunistky!

• 192

My ich oslobodíme od plienok, (…) chceme im dať možnosť, aby spolupracovali na budovaní štátu, oslo-
bodíme ich od hrncov a variech – a ony sa plazia naspäť do otroctva. Usmial sa. Nie je ľahké vyznať sa v chla-
povi, ale v ženskej duši sa ani sám diabol nevyzná. Chcem jej to uľahčiť, aby sa mohla v noci vyspať, aby
nemusela znášať zápach špinavých plienok, a ona plače a narieka. A s takýmito ľuďmi potom buduj raj na
zemi! Treba ich schmatnúť za uši a dotiahnuť do toho raja, treba im vysvetliť trstenicou, ako byť šťastný.

• 215

Musíme vyrvať ženám zo sŕdc tú nezmyselnú lásku k svojim deťom (…). Musíme im vytrhnúť zo sŕdc
lásku k domácnosti, lásku k domovu a musíme ju nahradiť láskou ku všetkým deťom robotníckej triedy
a k robotníckej triede. Len to nám pomôže, inak sme stratení.

• 222

(…) V kolchoze je to na smiech, všetci žijeme ako bedári, nik nechce robiť, lebo aj tak z toho nikto nič nemá,
všetko treba odovzdať, takže nemá zmysel pracovať.

• 242
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Ach, láska, nie sú to veru ruže, slávik a tiché mesačné noci. Láska je nepretržitá práca na človeku, ktorého
milujeme, úplné zabudnutie na seba, zrieknutie sa vlastnej osobnosti, kríž, pod ktorého ťarchou sa človek
musí skloniť, ak ho chce niesť až do konca. Láska je umenie, je obeťou, ktorú kladieme pred srdce človeka,
ktorý zachránil svojou smrťou všetkých ľudí.

• 245

(…) Praví kresťania boli vždy ponižovaní, týraní a bití, ale (…) sú aj tak šťastnejší ako všetci ostatní, lebo
poznajú pravdu Božiu.

• 245

Dvaja ľudia sa môžu nachádzať presne v tej istej situácii, a aj tak sa k nej môžu postaviť celkom odlišne.
K tomu, aby si bol šťastný, sa môžeš prinútiť a podarí sa ti to, ak len uznáš, že zmyslom celého života je
hľadať a nájsť Boha.
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