
Jaroslav Cepko: 

Veci priateľov sú spoločné 

 

Čo hýbe dejinami? Sú to činy alebo slová? Sledujme v dnešnom zamyslení príbeh jednej 

sentencie, ktorá zasiahla a naďalej zasahuje do dejín ľudstva: „Koina ta tón filón – veci 

priateľov sú spoločné.“  

V gréckej antike mali tieto slová silu múdroslovného výroku, ktorého pôvod bol zahalený 

tajomstvom. Podľa Klearchovho svedectva tieto slová vyriekol sám Apollón - boh veštenia 

a skrytej múdrosti. Historik Timaios z Tauromenia, autor dejín italských Grékov, ich pripísal 

mudrcovi Pythagorovi. O historickom Pythagorovi toho nevieme veľa. Antické správy sa však 

zhodujú v tom, že bol vodcom náboženskej spoločnosti riadiacej sa prísnymi pravidlami. 

Timaios píše, že ktokoľvek sa chcel stať jej členom, musel rátať s tým, že jeho majetok sa stane 

súčasťou majetku spoločného. Táto informácia sa zrejme stala inšpiráciou pre pythagorovskú 

legendu z obdobia neskorej antiky. V tom čase došlo k pokusu o revitalizáciu pythagorovského 

spôsobu života ako pohanskej alternatívy voči praxi spoločného vlastníctva v obciach 

rodiaceho sa a čoraz vplyvnejšieho kresťanstva. V novozákonných Skutkoch apoštolov sa totiž 

píše: „Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a 

rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.“ Odvolávaním sa na Pythagora 

reformátori pohanského náboženstva ukazovali, že v tomto ohľade sú dedičmi oveľa staršej 

tradície ako kresťania.  

Aj keby sme správy o spoločnom vlastníctve v komunitách pythagorovcov považovali za výplod 

legendy, na frázu koina ta tón filón sa neskôr odvoláva aj Platón vo svojej Ústave. Navrhuje v 

nej spoločné vlastníctvo pre triedu strážcov a vládcov ako liek proti zneužívaniu moci. 

Aristoteles neskôr – bez zmienky o pythagorovcoch – upozorňuje, že Platón bol prvý, kto 

zaviedol princíp spoločného vlastníctva ako základný kameň spravovania obce. Komentátori 

sa však rozchádzajú v názore, či Platón naozaj zamýšľal zrealizovať svoju víziu štátu, v ktorom 

by vládcovia mali spoločný majetok, alebo ju považoval iba za utopický ideál. Nemáme 

informácie o tom, že by od členov spoločenstva, ktoré sa okolo neho zhromaždilo v aténskej 

Akadémii, požadoval zrieknutie sa osobného vlastníctva v prospech komunity.  

V úplne inom duchu interpretuje motto „veci priateľov sú spoločné“ Platónov protipól – kynik 

Diogenes: „Všetko patrí bohom. Múdri ľudia sú priateľmi bohov. Veci priateľov sú spoločné. 

Ergo: Všetko patrí múdrym.“ Kým Platón sentenciu interpretuje v kolektivistickom zmysle, 

Diogenes jej dáva silný individualistický náboj. Prostredníctvom nej si dokáže ospravedlniť aj 

krádeže v chrámoch. Ak je totiž Diogenes priateľom bohov, bohovia iste nebudú mať nič proti 

tomu, ak sa naje z obetných darov. Diogenes zároveň predznačuje helenistickú tendenciu 

úniku od angažovania sa na dianí v obci k individuálnej etike. Priateľstvo je v období helenizmu 

alternatívou voči politike a náhradou za ňu.  

Neskoršie dejinné pôsobenie nášho hesla je poznačené zvláštnym napätím. Na jednej strane 

krásny ideál: Priatelia nemajú spoločné iba zážitky a túžby, radosti a žiale, ale vedia sa podeliť 

aj o hmotné veci. Táto romantická predstava sa objavuje v komunizme prvotných kresťanských 

obcí, v komunizme benediktínskych kláštorov založenom na spoločnom hospodárení, či 



v komunizme žobravých reholí založenom na spoločnej chudobe. Na druhej strane badať 

tendenciu povýšiť tento ideál na všeobecne platnú normu. Sen o spoločnosti, kde budú všetci 

mať všetko spoločné ako priatelia, ožíva u renesančných utopistov až po sociálne a politické 

experimenty posledných dvoch storočí. Ich realizácia veľmi nezaostávala za orwellovskou 

antiutópiou spoločnosti zmenenej na uniformnú masu nielen so spoločným vlastníctvom, ale 

aj s jednotným myslením vylučujúcim akúkoľvek formu individuálneho odlíšenia sa.  

Azda nie je ťažké odhaliť, kde sa nachádza onen neuralgický bod, na ktorom sa láme to, či sa 

ideál o spoločných veciach priateľov nezvrhne v šelmu požierajúcu vlastné deti. Je to dôraz na 

priateľstvo, v zmysle rešpektovania druhého v jeho osobitosti a slobode. Takéto medziľudské 

vzťahy je však možné udržiavať iba s obmedzeným počtom osôb. Pokusy o ich zavádzanie vo 

veľkom meradle nevyhnutne zlyhajú. Je to jednoducho preto, že priateľov, s ktorými je človek 

ochotný deliť sa o všetko, možno rátať nanajvýš na desiatky, určite nie na státisíce a milióny. 

Asi by sme sa teda mali uspokojiť s tým, že ideál „veci priateľov sú spoločné“ je realizovateľný 

iba v malých sociálnych jednotkách, napríklad v rodinách, neformálnych spoločenstvách 

a dobrovoľných združeniach. Iba tie majú šancu zostať imúnne voči diktátu inštitúcií. A mali by 

sme sa zmieriť s tým, že veľké spoločenské celky, ako sú štáty, musia hľadať iné cesty, ako si 

zachovať vnútornú súdržnosť. Nie vynútené priateľstvo, ale nestrannú zákonnosť. 


