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»Tesna so vrata, ki vodijo k stiku z realnostjo. Do razsež nega 
območja realnosti pridemo skozi ozka vrata. Resnični red 

ni kakršen si bodi, prav tako pa ne odpira kakršne si bodi mož-
nosti. Če hočem vstopiti v neko poslopje, moram to storiti pri 
pravih vratih. Realizem pomeni pristopiti do realnosti skozi vrata, 
ki ji ustrezajo. Srečanje z realnostjo se udejanji kot zadetek v tarčo.
To je nauk velike filozofije od Aristotela do Husserla. Na začetku 
Nikomahove etike Aristoteles trdi, da smo kot lokostrelci s tarčo 
pred seboj. Imamo tarčo, cilj, kajti povsem nesmiselno bi bilo, če 
bi svoje junaške napore naravnali v napačno smer. Zato je treba 
vzpostaviti stik z realnostjo in z neskončnimi možnostmi, ki so va-
njo vpisane. V popolnoma nasprotno smer pa deluje racionalizem: 
umišlja si možnosti in poskuša posiljevati obstoječo realnost z na-
menom, da bi jo prilagodil umišljenim možnostim. Nekateri temu 
pravijo svoboda. Resnična svoboda pa tiči v prodiranju v realnost.«

Milan Komar
•

Milan Komar (1921–2006). Redko srečamo misleca, ki je hkrati  
iskalec modrosti in filozof v poklicnem smislu, učitelj za življenje in 
uni verzitetni profesor filozofije, vsakomur razumljiv esejist in pretanjen 
mislec filozofskih konceptov ter zgodovine človeške misli. Vse to hkrati 
je bil Milan Komar, izstopajoč lik slovenskega intelektualnega življenja 
– politični emigrant v Argentini in Slovenec svetovnih obzorij. Komar je 
deloval kot profesor filozofije na Katoliški univerzi v Buenos Airesu in na 
več argentinskih akademskih ustanovah. Kot svoje temeljno poslanstvo 
je čutil predvsem poučevanje filozofije kot iskanje globljih vzrokov, načel 
in gibal, ob katerih se kompleksna resničnost življenja pokaže v čim večji 
dostopni jasnosti.

30,00 €

Ordo et mysterium (red in misterij) je geslo, ki ga je Komar  
izbral za izdajo svoje prve knjige v španščini. Vzel ga je iz 
naslova Pieperjeve antologije Thomas Brevier, saj po njego-
vem mnenju zelo ustrezno povzema duha svetovnega na-
zora Tomaža Akvinskega … V današnjem času je prišlo 
do splošne razširjenosti vsakršno zavračanje pojma reda 
in neke vrste apologija nereda v obliki relativizma, dekon-
struktivizma, postmodernosti itn. A te struje dejansko ne 
nasprotujejo racionalizmu, temveč se mu podrejajo, saj 
sprejemajo misel, da je vsakršni red le umeten in zato »zu-
nanji«. Realizem pa presega ta predsodek in ravno zaradi 
tega je dandanes tako potreben. Upira se umetno izdelane-
mu (racionalističnemu) »redu«, a pri tem ne zapade v zavra-
čanje vsakršnega reda, ker dojema, da je pravi red tisti, ki 
ga ima realnost sama v sebi. Realizem sloni ravno na poj-
mu naravnega reda, ki ga prav tako spregledata ali zanikata 
moderni dogmatični racionalizem in anarhični skeptici-
zem-nihilizem postmoderne. Komar zagovarja, da lahko 
ta naravni red spoznamo, čeprav ne popolnoma. Zato ne 
moremo nad njim gospodovati (racionalizem), ne moremo 
pa ga tudi kratko malo zanikati (nihilizem). Kar moremo 
(in moramo), je, da smo poslušni do njega, zavedajoč se, da 
nas presega, saj nas presega njegov Vir, in da se lahko vanj 
poglobimo vsakič več in bolj, ne da bi ga mogli s svojimi 
omejenimi možnostmi izčrpati. Skratka, naravni red je za 
nas do neke mere spoznaven (cognoscibile), obenem pa bo 
za nas vedno misterijski. Njegov misterij ni v tem, da je 
teman, temveč v tem, da je za nas presvetel. Misterij in red 
si torej ne nasprotujeta, temveč je prvi ravno znak obilnosti 
drugega.

Martin Sušnik

Pravo realistično metafizično motrenje nikakor ni sistem-
sko, nikakor ne sestavlja razumskih stavb, ki bi bile realno-
sti tuje. Že res, da vodi v svet abstraktnih misli, a ne tako, 
da bi se te »odklopile« od stvarnosti ali celo hotele nad njo 
prevladovati. Gre za abstraktne misli, ki segajo v jedro re-
alnosti in odkrivajo, kar je v minljivem večnega. Abstrak-
cija, če jo pojmujemo po navdihu klasičnega filozofskega 
realizma, ni odtujitev, temveč poglobitev. Na spreminjajoče 
se pojave ne gleda od zunaj, temveč od znotraj, in nam za-
radi tega omogoča jasnejše razumevanje njihovih izvirov in 
tudi posledic. Konkretna dejstva nas vabijo, da se poglobi-
mo do abstraktnega nivoja, in ta poglobitev razsvetli naš 
pogled na konkretno, saj je vedno v tesnem stiku z njim.

Martin Sušnik

Ph i l o s o p h i a 
p e r e n n i s 

M i l a n  K o m a r

p r o b l e m i  
č l o v e k a  v  d r u ž b i  

b l a g o s t a n j a
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s v o b o d a  i n  
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V g lobin i  so  v i sokost i

Z velikim veseljem predstavljamo slovenski javnosti prevod dela 
Milana Komarja Problemi človeka v družbi blagostanja, ki je tudi 
prva knjiga zbirke Ordo et mysterium. Dovolite mi nekaj besed ob 
izdaji tega dela in o navdihu zbirke, ki se z njim pričenja.

Knjiga Problemi človeka v družbi blagostanja je izvirno tečaj 
predavanj, ki jih je dr. Komar podal v Buenos Airesu leta 1967, 
torej pred več kot petdesetimi leti. Iz posnetkov takrat navzo-
čih poslušalcev so ta predavanja prvič prišla do pisne objave leta 
2001, ko je Centro Sabiduría Cristiana (pozneje, po Komarjevi 
smrti, Fundación Emilio Komar), ki združuje Komarjeve učence 
v Argentini, to besedilo izdal. Takrat je še bilo mogoče, da je 
Komar sam pregledal zgradbo in tudi napisal kratek uvod. Leta 
2017 je izšla druga izdaja predavanj, točno ob petdeseti obletnici 
podanega tečaja. Bralec se lahko sprašuje o smislu nove slovenske 
izdaje in o branju teh misli, ki so stare že več kot pol stoletja in 
so bile v tesnem stiku s takratnimi zgodovinskimi dogajanji in 
kulturnimi izzivi. A takoj, ko se človek napoti po stezah Ko-
marjevega razmišljanja, odkrije, da niso izgubile aktualnosti in 
da je njihov nauk še vedno popolnoma veljaven in prebujajoč za 
človeka današnjega časa. Iz lastne izkušnje, če smem, priznam, 
da sem tudi sam doživel to, kar v predgovoru omenja urednica 
druge izdaje v španščini: občutek, da so te misli nastale šele po 
razpadu evropskega komunizma. Komar s tako jasnostjo ana-
lizira neizogiben propad komunističnega programa, da bralca 
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kar preseneti, ko se zave, da je bila ta prognoza narejena več kot 
dvajset let pred zgodovinskimi dogodki, ki so Komarjevo anali-
zo dokončno potrdili. Isto velja tudi za razmišljanja o današnji 
družbi blagostanja, v katero smo dandanes »potopljeni« (naj velja 
ta izraz, če gre res za »tekočo« dobo, kot jo imenujejo nekateri), 
o njenih težavah in nevarnostih, ki ovirajo popolno človekovo  
življenje.

Kako in zakaj je Komar zmogel to preroško razmišljanje, 
zaradi katerega so besede, ki jih danes predstavljamo v sloven-
skem prevodu, še vedno tako pomembne in poučne? Ker njegovo 
»branje« zgodovinskih dogodkov ni ostalo na plitvi ravni dej-
stev, temveč je prodrl do globine bistev, kjer je mogoče odkri-
ti, od kod prihajajo in kam vodijo temeljne filozofske ideje, iz 
katerih se potem konkretna zgodovinska, socialna, politična in 
celo osebno-življenjska dejstva (in dejanja) rodijo kljub njihovim 
slučajnostim. Komar je rad ponavljal, da je 20. stoletje pač »filo-
zofsko stoletje« in da zgodovinskih dogajanj in družbenih stanj 
ne moremo dobro razumeti, če ne prodremo v njihovo globoko 
filozofsko (metafizično in antropološko) jedro.

To globoko motrenje realnosti, to odkritje udejstvovanja 
glavnih metafizičnih konstant, je Komarju omogočilo jasno gle-
danje, značilno zanj. Za nas pa je vabilo, da se tudi sami opo-
gumimo in poskusimo, kolikor smo zmožni doseči globino in 
jasnost ob razmišljanjih v zvezi z našim sedanjim življenjem in 
sodobno družbo.

Dandanes je ta metafizična drža predmet pogostih naspro-
tovanj, češ da vodi v objektivacijo in sistemsko mišljenje, ki naj 
bi se oddaljilo od spreminjajoče se konkretne realnosti. vendar 
to velja le za napačno pojmovano ali izpeljano metafiziko racio-
nalističnega navdiha. Pravo realistično metafizično motrenje pa 
nikakor ni sistemsko, nikakor ne sestavlja razumskih stavb, ki 
bi bile realnosti tuje. že res, da vodi v svet abstraktnih misli, 
a ne tako, da bi se te »odklopile« od stvarnosti ali celo hotele 
nad njo prevladovati. gre za abstraktne misli, ki segajo v jedro 
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realnosti in odkrivajo, kar je v minljivem večnega. Abstrakcija, 
če jo pojmujemo po navdihu klasičnega filozofskega realizma, ni 
odtujitev, temveč poglobitev. na spreminjajoče se pojave ne gleda 
od zunaj, temveč od znotraj, in nam zaradi tega omogoča jas-
nejše razumevanje njihovih izvirov in tudi posledic. Konkretna 
dejstva nas vabijo, da se poglobimo do abstraktnega nivoja, in 
ta poglobitev razsvetli naš pogled na konkretno, saj je vedno v 
tesnem stiku z njim. 

Tako globoko motrenje pa pripomore tudi k odkritju 
pristnih in zato tudi uspešnih rešitev in izhodov, ki bi človeku 
dajali možnost za resnično rast in smisla polno življenje. v da-
našnji literaturi lahko najdemo neštete diagnoze o težavah so-
dobne družbe, od katerih so gotovo marsikatere dokaj bistro-
umne. Lahko pa opazimo tudi, da primanjkujejo jasni predlogi 
za rešitev. Kajti le misel, ki sega v bit, kar v teh časih dokaj pri-
manjkuje, je sposobna odkriti ne le, kaj se dandanes dogaja, tem-
več tudi, kaj realnost od nas zahteva. ne vidi samo, kako stvari 
so, temveč tudi, kaj so, in zato hkrati, kaj zmorejo in morajo biti, 
po čem naravno težijo in po katerih poteh je k uresničitvi teh na-
ravnih zahtev moč prispevati. Le tako smo zmožni najti resnične 
rešitve, ki presegajo dandanes tako brezupne diagnoze, ker se ne 
ustavljamo pri dejstvih, temveč skušamo prodreti do globoke res-
nice, ki v njih biva in čaka na odkritje.

Zato, ponavljam, je Komarjev nauk za nas, pripadnike t. i. 
postmoderne družbe, ne le možnost, da bolje razumemo pre-
teklost, temveč tudi izziv in vabilo, da se napotimo h globoke-
mu razmišljanju in kontemplaciji realnosti. Tako zmoremo najti 
luč in smisel, resnico in dobroto, ki iz samega bitja, kolikor je 
participacija neskončnega Bitja, izžarevajo in so kažipot v časih 
vsesplošne socialne, kulturne in eksistencialne zmede. To ni iz-
ziv le za profesionalne mislece in intelektualce. To je vabilo za 
vsakega človeka, saj, kot je pravil Komar, »globina ni privilegij vi-
sokih izobražencev ali akademskih krogov. globina je preprosta 
zahteva človeške narave, ki je bila obdarovana z umnostjo in zato  
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z neuničljivo težnjo po globinskem umevanju.«1 Kolikor bolj 
bomo znali prodreti v globino, toliko bolj se bomo zmogli vzpe-
ti v višine. To velja objektivno, kajti ravno v srcu stvari samih 
utripa pečat najvišjega, ki jih je ustvaril. velja pa tudi subjektiv-
no, kajti s tem vzponom, ki je hkrati jasnejše gledanje globine, 
pripomoremo k naši notranji globini (zbranosti) in tudi k visoki 
osebni rasti, po kateri naravno težimo. 

Ker gre pač za tečaj, bo bralec tudi kmalu opazil, da na na-
slednjih straneh ne prevladujejo tehnični ali strokovni izrazi, pa 
tudi ne pedantni formalizem. ne, ker bi jih Komar ne poznal 
(bil je namreč specialist za moderno filozofijo, zlasti za racio-
nalizem, in resno je študiral avtorje, pri katerih formalizem in 
tehnično izražanje prevladujeta). A njegov pogled se ne ustavi 
pri tem zunanjem strokovnjaštvu, s katerim se včasih akademi-
ki bahajo, temveč zre v temeljno svetovnonazorsko opcijo raznih 
filozofskih struj, o katerih bistro razmišlja. To tudi omogoča, da 
se nestrokovni bralec brez posebnih težav lahko spusti v »poslu-
šanje« Komarjevega nauka in se z njim hrani, ga osvoji (če se mu 
zdi primerno) in lahko z njim tudi osvetli vsakdanje življenje. 
s tem namenom začenjamo torej zbirko Ordo et mysterium, pol-
ni upanja, da bo koristila današnjemu slovenskemu človeku in 
družbi. 

Končno še nekaj besed o imenu zbirke. Ordo et mysterium 
(red in misterij) je geslo, ki ga je Komar izbral za izdajo svoje 
prve knjige v španščini.2 vzel ga je iz naslova Pieperjeve antolo-
gije Thomas Brevier, saj po njegovem mnenju zelo ustrezno po-
vzema duha svetovnega nazora Tomaža Akvinskega. Prav tako 
seveda zelo ustrezno nakaže duha Komarjeve krščanske filozofije, 
ki črpa svojo moč predvsem iz svetega Tomaža, a ne po načinu 
včasih suhega in zaprtega tomizma, temveč v odprtem dialogu 

1 Milan Komar: Red in misterij. Prevedla María Debevec simčič in Zorko sim-
čič. Ljubljana: Študentska založba, 2002 (Claritas 26), str. 160. 

2 emilio Komar: Orden y misterio. Buenos Aires: emecé ed., 1996. slovenska 
izdaja je omenjena v prejšnji opombi.
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s sodobnimi misleci, predvsem pa s stvarnostjo samo. Komar je 
dober primer utelešenja tistega Tomaževega nauka, na katerega 
žal prav nekateri tomisti včasih pozabijo: najpomembnejše ni ve-
deti, kaj so filozofi kdaj mislili, temveč kaj stvari dejansko so.3

geslo Ordo et mysterium pa ne samo, da ustrezno prikaže 
jedro Tomaževe filozofije, temveč tudi jedro splošnega krščan-
skega filozofskega realizma, kakor ga pojmuje Komar. Zanj je v 
tolikšni meri bistveno značilen, da bi njegovo zavračanje zara-
di notranje doslednosti filozofskih tez na tak ali drugačen način 
človeka prej ali slej zapeljalo v imanentistične struje, ki so navse-
zadnje s kreacionizmom nesovpadne.

Dandanes prevladujeta predvsem sorodna si skepticizem in 
nihilizem, ki naj bi nasprotovala trdemu, sistemskemu in v je-
dru totalitarnemu racionalizmu prejšnjih stoletij. Iz strahu, da bi 
pojem reda vključeval nasilnost in utišanje spontanosti in svobo-
de, je v današnjem času prišlo do splošne razširjenosti vsakršno 
zavračanje pojma reda in neke vrste apologija nereda v obliki 
relativizma, dekonstruktivizma, postmodernosti itn. A te struje 
dejansko ne nasprotujejo racionalizmu, temveč se mu podrejajo, 
saj sprejemajo misel, da je vsakršni red le umeten in zato »zuna-
nji«. realizem pa presega ta predsodek in ravno zaradi tega je 
dandanes tako potreben. upira se umetno izdelanemu (raciona-
lističnemu) »redu«, a pri tem ne zapade v zavračanje vsakršnega 
reda, ker dojema, da je pravi red tisti, ki ga ima realnost sama v 
sebi. realizem sloni ravno na pojmu naravnega reda, ki ga prav 
tako spregledata ali zanikata moderni dogmatični racionalizem 
in anarhični skepticizem-nihilizem postmoderne. Komar zago-
varja, da lahko ta naravni red spoznamo, čeprav ne popolnoma. 
Zato ne moremo nad njim gospodovati (racionalizem), ne mo-
remo pa ga tudi kratko malo zanikati (nihilizem). Kar moremo 
(in moramo), je, da smo poslušni do njega, zavedajoč se, da nas 

3 »studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, 
sed qualiter se habeat veritas rerum.« In De Caelo, lib I, lect. 22.

 v  g L O B I n I  s O v I s O KO s T I
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presega, saj nas presega njegov vir, in da se lahko vanj poglo-
bimo vsakič več in bolj, ne da bi ga mogli s svojimi omejenimi 
možnostmi izčrpati. skratka, naravni red je za nas do neke mere 
spoznaven (cognoscibile), obenem pa bo za nas vedno misterijski. 
njegov misterij ni v tem, da je teman, temveč v tem, da je za nas 
presvetel. Misterij in red si torej ne nasprotujeta, temveč je prvi 
ravno znak obilnosti drugega.

gradiva, s katerim upamo, da bomo prispevali k poznavanju 
in širjenju krščanskega filozofskega realizma med slovenci, je še 
veliko. naj bo ta izdaja prvi korak plodne poti … 

Izkusimo bogastvo Komarjevih misli, ne zato, da bi ostali 
pri tem, »kar je on rekel«, marveč zato, da se lahko z njihovo po-
močjo in vodstvom učinkoviteje ozremo na realnost, na njen red 
in njen misterij. spremljajmo ga po stezah njegovih razmišljanj 
in odkritij, ne zato, da bi jih mehanično ponavljali, temveč zato, 
da  so nam kažipot pri naši osebni kontemplaciji. In postavimo 
si tudi nova vprašanja, obdelujmo nova razmišljanja, da si s tem 
razjasnimo pogled in okrepimo moči. Le tako bomo lahko bra-
nili in hranili osebno življenje, ki naj bi bilo res »osebno« in torej 
tudi resnično »življenje«. s tem bomo gotovo tudi prispevali k 
resničnemu poživljanju življenja svojega bližnjega in družbe, ki ji 
pripadamo in za katero smo neizogibno odgovorni.

Martin sušnik
Buenos Aires, avgusta 2018
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Predgovor  k  d rug i  i zdaji

v tej knjigi bralcem predstavljamo zapisano inačico dveh ciklu-
sov predavanj Milana Komarja, ki ju je imel na Instituto de Cul-
tura religiosa superior1 v Buenos Airesu, vendar sodita v različni 
obdobji.

Pred nami je namreč ponatis dela Problemi človeka v družbi 
blagostanja, predavanj, ki so potekala v avgustu 1967. Posebnost 
teh predavanj je, da jim je predgovor napisal sam Milan Komar 
ob prvi izdaji, ki jo je leta 2001 pripravil Centro sabiduría Cri-
stiana2 in ki je bila razprodana v nekaj letih.

Za ponatis smo se odločili ne le zaradi razprodaje prve izda-
je, ampak tudi zavoljo obhajanja petdesetletnice tega izrednega 
tečaja, daljnovidnega glede padca realnega marksizma dve deset-
letji pozneje, obenem pa tudi zaradi silnih dilem, porajajočih 
se v potrošniški družbi ali »družbi blagostanja«, ki jo je Zahod 
ustvaril, da bi kljuboval realnemu marksizmu. Tu in tam se med 
prebiranjem besedila v bralcu drami občutek, da je nastalo po 
letu 1990.

Hkrati tu prvič objavljamo ciklus Komarjevih predavanj Svo-
boda in velikodušnost iz leta 1984. Predavanja tega tečaja je posne-
la sestra Zulema galindez, izpisal pa si jih je roberto Helguera, 

1 ICrs – Instituto de Cultura religiosa superior, višji inštitut za religijo in 
kulturo. vse stvarne in pojasnjevalne opombe so prevajalčeve. 

2 Centro de estudios humanísticos sabiduría cristiana, založba, ki so jo Komarjevi  
filozofski učenci ustanovili 13. septembra 2000. 
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ki nam je ljubeznivo posredoval besedilo in tako omogočil nje-
govo objavo. v njem Komar povezuje pričevanja velikih mislecev 
s primeri iz konkretnega življenja, pri tem pa z enkratno poglo-
bitvijo osvetljuje razmerje med svobodomiselnostjo in svobodo, 
med velikodušnostjo in bivanjsko dinamiko.

čeravno gre za tečaja iz različnih obdobij in z različnimi vse-
binami, oba poskušata pojasniti temeljne ideje, na katerih je bila 
osnovana izgradnja političnih sistemov, ki pri tem pogosto niso 
upoštevali globokega pomena njihovih postulatov za človeka in 
družbo. 
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Predgovor  k  pr v i  i zdaji

Tu predstavljamo zapiske s tečaja Problemi človeka v družbi bla-
gostanja, ne da bi bili izpiljeni, se pravi z vsemi pomanjkljivostmi, 
ki jih vsebuje govorjena proza, posneta in izpisana, brez slogov-
nih popravkov in brez ustrezne logične oblike, ki bi jim lahko 
podelila značaj pisnega dokumenta. Tečaj je potekal avgusta 1967 
na Instituto de Cultura religiosa superior v Buenos Airesu, se 
pravi eno leto pred pariškim majem,3 torej v obdobju, v katerem 
se je praviloma zelo malo ali nič razpravljalo o nezaustavljivi no-
tranji krizi komunizma, ki je bila predhodnica njegovega padca. 

Pariški maj je pomenil nasilni protest študentske mladine 
zoper kvazikulturo blagostanjske družbe in zoper njene učinke 
na univerzitetno okolje. nikakor ne moremo reči, da je svetovno 
javno mnenje dojelo pomen tistih dogodkov. vse se je nadaljeva-
lo tako, kakor da bi študentskih protestov ne bilo.

ravno tako ni pozornosti javnega mnenja vzbudil razkroje-
valni učinek, ki ga je družba blagostanja odigrala v komunistič-
nem svetu.

Po drugi plati pa je brez zanimanja zahodnega javnega mne-
nja ostal tudi razplod marksističnih idej znotraj družbe blago-
stanja (prvenstvo praxis, ekonomske prioritete, areligioznost, 
presekanje s tradicijo, popolno neupoštevanje tradicionalne etike 

3 Pariški maj – maja 1968 so v Parizu izbruhnili študentski nemiri in se potem 
razširili na ves zahodni, deloma celo vzhodni svet. 
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in laične kantovske etike), kar je sicer povsem v skladu z zakoni-
tostjo zgodovine: nasprotovanje-podreditev.4 

Okolje, v katerem se je odvijal pričujoči tečaj, je mrgolelo od 
duhovnikov tretjesvetnikov5 ter levičarskih katoliških laikov, ki 
so na marksizem gledali kot na svežo silo, zmožno privesti do 
družbene in celo religiozne obnove. niso se zavedali neizprosne 
krize marksizma, prav tako ne napredovanja zahodnega poziti-
vizma. 

spremljati realne kulturno-zgodovinske procese ter obenem 
slediti uvoženim modam sta pogosto nezdružljivi drži. Objava 
predavanj pomeni torej dokument o viharnih letih, v katerih so 
naprednjaki bili zelo zamudniški, njihovi prezirani nasprotniki 
pa zelo na tekočem.

Milan Komar

4 Komar pogosto uporablja pojem »nasprotovanje-podreditev« (oposición-subor-
dinación). Z njim želi pokazati, da se pri nasprotovanju največkrat podredimo 
jedru tiste drže ali teze, ki ji nameravamo nasprotovati. Takšno nasprotovanje 
seveda ni pravo, ker ne presega konstant, ki jih uporablja nasprotnik. Tako je, 
denimo, romantika bila v svojih skrajnih oblikah »nasprotovanje-podreditev« 
racionalizmu, kajti racionalizem ceni razum in zavrača čustvenost, romantika 
pa brani čustvenost in zavrača razum. vendar oba pojmujeta razum in čustve-
nost kot medsebojno nasprotna, torej v globini nista resnično nasprotni drži. 
(Op. Martin sušnik)

5 v  španščini tercermundismo – tretjesvetništvo: nauk politične levice, ki za-
govarja ekonomski nacionalizem in socializem v državah tako imenovanega 
tretjega sveta in ki pripisuje nerazvoj eksploataciji s strani zahodnega kolonia-
lizma. 



P R O B L E M I  Č L O V E K A  
V  D R U Ž B I  B L A G O S T A N J A

Pr vo predava nje

1. avgusta 1967

P roblematika družbe blagostanja (the affluent society, gre za 
Keynesovo1 definicijo) je v evropi v zadnjih letih eno od 
središčnih vprašanj, ki ni omejeno samo na gospodarstvo 

ali politiko, pač pa prodira tudi na druga področja: na področje 
kulture, literature, morale, družine, izobraževanja itn. 

Pričujoča razmišljanja temeljijo na filozofski interpretaci-
ji obilnega literarnega, kritičnega, esejističnega, sociološkega in 
celo kinematografskega gradiva o omenjeni temi. v zvezi s tem 
vprašanjem sem zbral mnogo gradiva in ga poskusil razumeti z 
gledišča filozofije, se pravi tako, da ne bi obtičal na ravni golega 
pojava, gole faktične realnosti, na ravni, ki jo marksisti imenujejo 
psevdo-konkretnost ali pseudo-concretezza,2 marveč sem si priza-
deval, da bi odkril najgloblje vzroke znotraj omenjene danosti.

Opozoril bi rad še na to, da pri tem prevladujejo srednje-
evropski in italijanski viri.

1 john Maynard Keynes (1883–1946) – angleški ekonomist in politični teore-
tik moderne dobe. Osnoval je moderno teoretično makroekonomijo. njegov 
pojem the affluent society bi lahko prevajali tudi družba preobilja. Ker je Ko-
mar ta pojem že v eseju Očetje in sinovi iz leta 1968 ter pozneje slovenil kot 
blagostanjska družba ali družba blagostanja, smo sprejeli njegovo slovenjenje. 
Prim. denimo: »… ko se je s tehničnim napredkom pojavila tako imenovana 
opulentna, blagostanjska družba s potrošniško miselnostjo in potrošniškim 
čustvovanjem.« M. Komar: Pot iz mrtvila. Družina, 2012, sidro 36, str. 217. 

2 Izraz, popularen v publicistiki italijanske levice v 60. in 70. letih 20. stoletja. 
Običajno je označeval zgolj teoretično ukvarjanje z realnostjo družbenih vprašanj. 
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Poznavalec te literature bo v teh premišljevanjih naletel na 
odmeve avtorjev, kakršni so enzensberger,3 Marcuse,4 Horkhei-
mer,5 Adorno6 in tudi Pieper.7 Pieperjeva dela so pri nas dokaj 
poznana, ni pa poznan njihov realni kontekst. njegovo pisanje 
odlikuje skoraj grška, helenska jasnost, prevevata ga umirjenost 
in vedrina, ni mogoče slutiti, da gre v resnici za polemične ese-
je, saj so ta pomembna besedila, preden so bila objavljena v po-
sameznih knjigah, izhajala v münchenski reviji Hochland,8 ki še 
najbolj spominja na revijo SUR9 iz Buenos Airesa, se pravi na 
glasilo, ki se posveča aktualnim vprašanjem. To se kaže v tistih 
Pieperjevih tekstih, kjer avtor nasprotuje temu, kar sam imenuje 
»totalitarizem dela in proizvodnje«. Odziv na te spise je bil tu 
in tam zelo oster, tako da je bil primoran zagovarjati svoja stali-
šča na straneh iste ali tudi drugih revij. Celotni Pieperjev opus, 
na primer besedila, zbrana v knjigi, ki ima v španščini naslov  

3 Hans Magnus enzensberger (1929), nemški pisatelj, pesnik, prevajalec in zalo-
žnik. 

4 Herbert Marcuse (1898–1979), nemško-ameriški filozof, avtor del: Um in revo-
lucija (Reason and Revolution, 1941), Eros in civilizacija (Eros and Civilization, 
1955) in Enorazsežnostni človerk (One-dimensional Man, 1964). 

5 Max Horkheimer (1895–1973), nemški filozof in sociolog, avtor del: Dialek-
tika razsvetljenstva (Dialectic of Enlightenment/Dialektik der Aufklärung, 1944, 
1947), Pomračenje uma (The Eclipse of Reason, 1947), Kritika instrumentalnega 
uma (Critique of Instrumental Reason/Zur Kritik der instrumenteller Vernunft, 
1967). 

6 Theodor Adorno (1903–1969), nemški filozof in sociolog, avtor del: Filozofija 
nove glasbe (Philosphie der neuen Musik, 1949), Minima moralia – refleksije iz 
poškodovanega življenja (Minima moralia – Reflexionen aus dem Beschädigten 
Leben, 1950), Beležke o literaturi I–III (Noten zur Literatur I–III, 1958–1965), 
Negativna dialektika (Negative Dialektik, 1966), Estetska teorija (Ästetische The-
orie, 1970). 

7 josef Pieper (1904–1997), nemški katoliški filozof, pomemben interpret To-
maža Akvinskega, avtor del: O upanju (Über die Hoffnung, 1935), O koncu časa 
(Über das Ende der Zeit, 1950), O veri (Über den Glauben, 1962). 

8 revija Hochland: nemška katoliška revija, izhajala je v Münchnu od leta 1903 
do leta 1941 in od leta 1946 do leta 1971. ustanovil jo je Karl Muth. 

9 revija SUR: argentinska literarna revija, ki jo je leta 1931 ustanovila victoria 
Ocampo. 
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El ocio y la vida intelectual10 (Prosti čas in intelektualno življenje), 
pa tudi vsa njegova esejistika je napisana v kritično-polemičnem 
tonu, ki ga neskončno blaži njegov izjemno vedri in umirjeni 
slog.

Ob vsem tem moramo upoštevati, da je Pieper po izobrazbi 
sociolog in da so njegova prva, zunaj nemčije povsem nepoznana 
dela, ki so nastajala v dvajsetih in tridesetih letih, obravnavala 
družbeno problematiko. sam je v Münstru predaval predmet, ki 
bi mu lahko nekako rekli družbena filozofija. ne gre torej za ne-
poznavalca družbenih vprašanj, ampak za specialista, ki ga ob 
vsem tem odlikuje še obsežna filozofska izobrazba in je bil spo-
soben obravnavati te teme na tako visoki ravni, da se na prvi 
pogled zdi, kot da nimajo nobene zveze s socialno problematiko, 
čeprav koreninijo v njej.

Kar zadeva italijanske vire, gre za avtorje, kakršni so umber-
to eco,11 Franco Fortini,12 Franco rodano,13 zlasti v svoji »rivista 
trimestrale«,14 ob tem še nekatera dela sciacce,15 predvsem pa Au-
gusta Del noceja.16

10 josef Pieper: Musse und Kult, 1948. 
11 umberto eco (1932–2016), italijanski filozof in pisatelj, avtor filozofskih del: 

Odprto delo (Opera aperta, 1962), Semiotika in filozofija jezika (Semiotica e fi-
losofia del linguaggio, 1984), Meje interpretacije (I limiti dell'  interpretazione, 
1990) idr. ter romanesknih uspešnic Ime rože (Il nome della rosa, 1980) in 
Foucaultovo nihalo (Il pendolo di Foucault, 1988). 

12 Franco Fortini (1917–1984), psevdonim pesnika, prevajalca in esejista Franca 
Lattessa. 

13 Franco rodano (1920–1983), italijanski politik, politolog in filozof. ustanovi-
telj gibanja komunističnih katoličanov. 

14 Rivista trimestrale: italijanska revija, ki sta jo ustanovila Franco rodano in 
Claudio napoleoni v rimu leta 1962. 

15 Michele Federico sciacca (1908–1975), italijanski filozof in akademik; leta 
1946 je ustanovil revijo Giornale di Metafisica, bil je poznavalec Antonia ros-
minia in promotor rosminijanskih študij v Italiji. 

16 Augusto Del noce (1910–1989), italijanski krščanski filozof in politolog, av-
tor del: Vprašanje ateizma (Il problema dell' ateismo, 1964), Doba sekularizacije 
(L' epoca della secolarizzazione, 1970), Samomor revolucije (Il suicidio della rivo-
luzione, 1978). Komar si je z njim dopisoval, bila sta intelektualna prijatelja. 
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Ker pa srednja evropa sestoji iz različnih nacionalnih kultur, 
sem poskušal, kolikor je bilo le mogoče, obravnavati literaturo, 
ki prihaja iz socialističnih ali komunističnih dežel, kjer se zelo 
obširno obravnava ta problematika, saj so predvsem države, ki 
so bliže zahodu, kakršni sta denimo češkoslovaška in jugoslavi-
ja – kronološko gledano: jugoslavija pred češkoslovaško –, zelo 
zgodaj sprejele položaj, ki bi ga lahko imenovali socializem bla-
gostanja, kar pa ni povezano zgolj z ideološkimi dejavniki, niti 
s samim razvojem teh socialističnih sistemov, pač pa predvsem 
z velikim vplivom gospodarskih sprememb, ki so se odvijale v 
njihovi bližini.

Poleg tega bi rad poudaril, da gre za predavanja, ki so stro-
go filozofskega značaja. čeprav imamo materialiter opraviti s te-
mami, ki sodijo v območje gospodarstva, sociologije in politike, 
formaliter ni tako, ker gre za poskus filozofske interpretacije so-
dobne realnosti.

naloga nikakor ni lahka, saj je v nekem pogledu veliko lažje 
in bolj udobno na primer sestaviti tečaj o Heglu,17 o dialektiki 
ali logiki v Heglovi filozofiji, se pravi o neopredeljeni snovi, o 
kateri ljudje ne vedo skoraj ničesar. veliko lažje je razsvetljevati 
neznano kakor osvetliti območje, kjer že žari nekaj, kar ni čista 
filozofija.

vedenje o tej temi, gospodarsko, sociološko in politično po-
znavanje lahko ovirajo jasen vpogled v tisto, kar leži onstran fak-
tografije. 

Tiste med vami, ki ste spremljali predavanja o Heglu, bi rad 
opozoril, da je ta kratki tečaj nastal – to ni bil moj namen, do 
tega je prišlo med samim sestavljanjem – kot nadaljevanje onega 
drugega tečaja. gre za dokaj dosledno nadaljevanje, le da tu ni 
dveh povezovalnih elementov. na tistih predavanjih smo govorili 

17 georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), utemeljitelj nemškega idealizma 
in tehnike dialektičnega mišljenja. Avtor del: Fenomenologija duha (Phämenolo-
gie des Geistes, 1807), Znanost logike (Wissenschaft der Logik, 1832), Predavanja 
o estetiki (Vorlesungen über die Ästhetik, 1835). 
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o Heglu, o Heglovem pomenu itn., da pa bi ponazorili veliki 
vpliv Heglovih idej na moderno zgodovino in kulturo, smo v 
zadnjem poglavju obširno spregovorili o hegeljanstvu in marksi-
zmu. Zategadelj tu manjka drugi povezovalni element v tej veri-
gi, se pravi kratek tečaj o Marxu,18 nato pa še kratek tečaj o proti-
marksističnih gibanjih – vse to kajpada s filozofskega gledišča –, 
o fašizmu in o nacionalsocializmu, pričujoči tečaj pa bi prišel na 
vrsto šele na četrtem mestu.

v teku omenjenih predavanj smo dejali, da je sodobna zgo-
dovina filozofska zgodovina in s tem v zvezi smo razvili misel gi-
ambattista vica,19 neapeljskega misleca iz 18. stoletja, čigar filo-
zofija postaja vse bolj aktualna, zakaj bil je prvi, še pred Heglom, 
ki je, izhajajoč iz resnično krščanskih osnov, nakazal prvi poskus 
v moderni filozofiji, da bi razvil »filozofijo zgodovine« ter s tem 
interpretiral zgodovino s krščanskega stališča.

giambattista vico je razlikoval med meniškimi filozofi, ka-
terih prototip bi utegnil biti Descartes,20 ki se ni hotel zapletati 
v javno dogajanje in ni maral vedeti ničesar o sočasni zgodovini, 
ter med političnimi filozofi, ki se ne umikajo pred dolžnostjo, da 
bi interpretirali zgodovino.

Ker zagovarjamo tezo, da je sodobna zgodovina filozofska 
zgodovina, smo zdaj primorani ponuditi filozofsko razlago so-
dobne zgodovine.

Zatorej ponavljam: tovrstna filozofska interpretacija je po-
skus, ki v nobenem primeru ne izključuje drugih interpretacij. 

18 Karl Marx (1818–1883), nemški filozof in politični teoretik. njegovi najpo-
membnejši deli sta: Komunistični manifest (Manifest der komunistischen Partei, 
1848) in Kapital I–II–III (Das Kapital I–II–III, 1867, 1885, 1894). 

19 giambattista vico (1668–1744), italijanski politični filozof in zgodovinar. 
v dobi razsvetljenstva je nastopil kot oster kritik racionalizma, bil je predho-
dnik sistemske misli in nasprotoval je kartezijanski analitičnosti ter redukcio-
nizmu. Avtor dela: Nova znanost (La scienza nuova, 1725). 

20 rene Descartes (1596–1650), latinsko renatus Cartesius, francoski filozof in 
prirodoslovec. utemeljitelj racionalizma in novoveške filozofije. Avtor del: Raz-
prava o metodi (Discours de la methode), 1637 in Metafizične meditacije (Medita-
tiones de prima philosophia, 1641). 




