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Pred mnohými rokmi som sa ako žiak
ocitol na majstrovstvách Slovenska v šachu.
Zasnežená dedinka Tajov v Kremnických vrchoch
hostila družstvá najúspešnejších základných škôl. Počas
finálových zápasov sa na turnaji objavili aj novinári. Najväčšiu
pozornosť strhol na seba známy rozhlasový reportér, bez ktorého
sme si vtedy nevedeli predstaviť vrcholový futbal a hokej. Ostrieľaný reprezentant siedmej veľmoci nemal trému pred žiačikmi. Komentoval kroky figúrok na šachovnici rovnako suverénne ako pohyby hráčov na ľade alebo zelenom
trávniku. Vtip bol v tom, že kráľovskej hre vôbec nerozumel.
Redaktor, ktorého sme nielen my, decká, ale aj mnohí dospelí, považovali za veľkého profesionála, niekedy aj za poloboha, hovoril nezmysly. Spočiatku sme neverili vlastným ušiam. V našom
podvedomí narazili vtedy zrazu na seba dva princípy - viera v tradičnú autoritu a zaužívaný verejne
šírený postoj na jednej strane a zdravý rozum podporený vlastnými skúsenosťami a vedomosťami
a triezvym myslením na strane druhej. Mal som pocit, že ma strhla búrka, že drme a krúti so mnou,
všetko sa rúca, až napokon vyhral druhý princíp.
Po pätnástich rokoch sme sa opäť stretli, tentoraz v lietadle, ktoré viezlo reprezentantov, československých vysokohorských turistov, na Kaukaz. Z našej spoločnej cesty vznikla podmanivá reportáž, ktorá mala jednu chybu krásy. Jej tvorca rozumel veľhorám rovnako ako šachu. Asi, ako
zvyčajne, tomu, čo hovoril, aj veril. O to býval jeho prejav viac účinný. Nehnevali sme sa, už nebolo
treba búrať mýty a detské sny. Na práci nesporne nezameniteľného a charizmatického novinára sme
sa na letisku dobre zabavili. Vedeli sme, že svet bez neho by bol nudnejší.
Na obe príhody si spomínam, keď pozorujem, ako ťažko sa bežní čitatelia a najmä diváci vymotávajú z pavučín mainstreamových názorov. Médiá, ktoré šíria svoj vymyslený obraz reality, si
udržujú vplyv, aj napriek tomu, že im chýbajú také výrazné postavy, ako bol náš známy z tajovského
turnaja a kaukazskej výpravy. Dôverčiví občania sa ocitajú v zložitejšej situácii ako väzni v Platónovej
temnej jaskyni, ktorí považovali tiene za reálne predmety. Hoci ich neťažia fyzické okovy, nevidia viac
ako počas zimného pravého poludnia za severným polárnym kruhom.
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Dňa 8. augusta 2014 nás opustil po ťažkej chorobe Doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., šéfredaktor časopisu Civitas, vedúci Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre. Ako kulturológ a politológ sa venoval najmä determinantom podstaty človeka, vrodených a získaných
hodnôt a ich odrazu v správaní sa, environmentálnej kríze a jej dopadu na spoločnosť, geopolitike, globalizácii, postaveniu menšín a osobnostiam, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili moderné
politické myslenie na Slovensku. Napísal päť novátorských kníh. Prírodný svet Indiánov (Bratislava: PaRPRES, 1998, 162 s.), Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty Acta culturologica. zv. č. 9. Bratislava: UK, 2003, 102 s.), Kultúra a environmentálna kríza
(Nitra: UKF FF 2007, 486 s.) a Šamani, mesiáši, proroci a reformátori (Nitra: UKF 2014, 364
s.). Za tretiu, najrozsiahlejšiu, v poradí získal cenu Literárneho fondu a rektora.
Počas jeho vedenia KPES FF UKF zaznamenala dynamický rast. Udržala výučbu dvoch špecializácií a získala dve formy doktorandského štúdia – jednu v spolupráci s Ústavom politických
vied a druhú iba v rámci fakulty.
Ivan Dubnička sa stal členom akademického senátu fakulty a univerzity, vedeckých rád Ústavu
politických vied SAV v Bratislave, Fakulty masmediálnej komunikácie a Fakulty sociálnych vied
UCM v Trnave, slovenských i českých vedeckých spoločností a redakčných rád viacerých
odborných časopisov.
Jeho odchod znamená veľkú stratu nielen pre rodinu a blízkych známych, ale aj pre odbornú
kriticky premýšľajúcu verejnosť a študentov, ktorí si nepomýlili svoju životnú dráhu.
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Denník Slovák
1919 – 1938: Vývoj
antisemitizmu
PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra
Mlyneková, M.: Newspaper Slovak 1919-1938: Development of anti-Semitism
CIVITAS, 2014, Vol. 20, No. 47, p. 3

Anti-Semitism in any form or phase is not harmless. It hides in itself potential fatal crime, which is its culmination.
Anti-Semitism is a crime but not only because it is murderous in the end. The article deals with the development of
anti-Semitism in newspaper Slovak during period 1919-1938. Its anti-Semitism was unquestionable but not constant.
In different periods it varied in intensity, topics or rather transformed the complaints against the Jews. It is not
possible to establish the exact date or break through moment in which a particular phase (period) begins and ends.
The change in the respective periods is not revolutionary but evolutionary. The period 1919 - 1924 in the newspaper
Slovak are marked by the open and aggressive anti-Semitism. In the period 1925 – 1932, texts which were published
are characterized by a higher degree of tolerance and peacefulness against the Jewish community. Years 1933
- 1938 were gradually sharpening attacks against Jews. Anti-Semitism presented by the newspaper is again put
to its open and aggressive phase. In the last two years period (1937 - 1938) was conducted targeted anti-Jewish
campaign.

Antisemitizmus v akejkoľvek podobe či fáze
nie je neškodný. Skrýva v sebe potenciál fatálneho
zločinu, ktorý je jeho vyvrcholením. Zločinným nie
je iba vražedné finále antisemitizmu. Zločinnou je
už samotná podstata antisemitizmu a jeho šírenie,
ktoré spôsobia, že skupina ľudí (Židov) je postavená
mimo morálne záväzky zvyšku spoločnosti. Antisemitizmus na Slovensku má svoju históriu a svoje
typické črty. Andrej J. Jelínek vystihol jeho podsta-

tu: „Žid je pre Slováka cudzí a práve jeho viera ho
pomôže najľahšie rozoznať. Tento druh nenávisti
k Židom má univerzálny habit, ale na Slovensku sa
chcel stotožniť s národným charakterom.“1 Denník
Slovák ako hlavný tlačový orgán Slovenskej ľudovej
strany (SĽS) (neskôr Hlinkovej slovenskej ľudovej

strany, HSĽS) písal o Židoch cez prizmu svojej ideológie. Antisemitizmus na jeho stránkach bol nespochybniteľný avšak nie konštantný. V čase trvania
I. ČSR (1919-1938) prechádzal istými vývojovými
štádiami.
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SĽS (HSĽS) sa od svojho založenia stavala do
pozície jediného, nezištného ochrancu slovenských
národných a štátoprávnych záujmov. Bola silne
konzervatívna a k jej základným pilierom patrilo
rímsko-katolícke náboženstvo. Kňazi participovali
na vedení strany (Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Jozef
Hamaj) a silné zastúpenie mali aj v redakcii Slováka
(Štefan Moheľ, Ignác Grebáč Orlov, Jur Koza Matejov). Základňu členov, voličov a sympatizantov
tvorili predovšetkým nižšie a menej vzdelané vrstvy
(roľníci, drobní remeselníci), ale aj časť inteligencie.
Predstavitelia strany na čele s Andrejom Hlinkom
si plne uvedomovali potrebu národného obrodenia
Slovákov v politickej rovine sprevádzanú ziskom
autonómie Slovenskej krajiny.
Slovák bol hlavným tlačovým orgánom HSĽS
a začal vychádzať 16.1. 1919 v Ružomberku, posledné číslo vyšlo na Veľkú noc 1945 v Bratislave.2
Prvý ročník bol týždenníkom na štyroch stranách.
Na začiatku roku 1920 sa zvýšila periodicita vydávania a od 3. februára 1920 bol vydávaný denne
okrem pondelka a jeho náklad bol 6000 až 8000
výtlačkov. Do roku 1922 sídlila redakcia v Ružomberku. Spoločne s presťahovaním do Bratislavy
vzrástol počet stránok a ustálil sa na ôsmich stranách v priebehu týždňa a na dvanástich stranách
v nedeľnom vydaní. Prvým redaktorom bol katolícky
kňaz Štefan Moheľ, v lete 1919 sa vedenia redakcie ujal ďalší kňaz a spisovateľ Ignác Grebáč Orlov
a pomáhali mu v tom čase študenti Karol Sidor, Augustín Način, Vojtech Straka a ďalší. V roku 1922
Andrej Hlinka vymenoval za šéfredaktora Vojtecha
Tuku, hoci ovládanie slovenčiny nepatrilo k jeho
silným stránkam. Po Tukovom zatknutí (1929)3
sa šéfredaktorom Slováka stal Jozef Sivák, ktorého
v roku 1930 vystriedal Karol Sidor. Články v denníku boli často cenzúrované a noviny vychádzali
s vybielenými časťami.4 Tiež sa stalo, že stiahnuté
z obehu bolo celé číslo.5 Na margo zásahov cenzúry voči Slovákovi Zuzana Duhajová a Ľuboš Šefčák
však uvádzajú: „V každom prípade však postupovali úradné miesta proti nemu miernejšie ako proti
komunistickej tlači.“6 Od roku 1935 sa redakcia
denníka vo svojich príspevkoch netajila obdivom
k nacistickému Nemecku. Avšak už pred nástupom
Hitlera akceptovala vodcovský princíp: „Jeden národ, jedna strana, jeden vodca.“7 Význam denníka
Slovák z pohľadu ľudákov vystihujú slová napísané
pri príležitosti 19. výročia jeho vydávania: „Ten náš
vytlačený papier je akoby pochodňou, ktorá roznáša
svetlo slovenskej pravdy.“8 Predstavitelia strany vedome alebo intuitívne pochopili, že národ k naplneniu vytýčených cieľov potrebuje okrem náboženstva
i ďalšie stmeľovacie prvky. A jedným z najsilnejších
je vedomie spoločného „nepriateľa“. Je jedno, či je
skutočný alebo domnelý, musí však byť takým, aby
ho bolo možné kedykoľvek a univerzálne použiť ako
dôvod vlastného neúspechu a zlyhania. Alebo práve
naopak v jeho protiklade vyzdvihnúť kladné črty, pozitíva, úspechy a morálku národa vlastného.
Do pozície nepriateľa bol na stránkach denníka Slovák postavený Žid. Vyjadrovanie sa strany vo
vzťahu k Židom bolo dané jej antisemitizmom. Ten
v strane reálne existoval aj napriek jeho verbálnemu odmietaniu. SĽS (HSĽS) na stránkach Slováka
v rôznych podobách, v rôznom čase akoby pociťovala potrebu deklarovať: „My nie sme antisemiti, ale
sme povolaní upozorňovať a chrániť Slovákov pred
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neprávosťami, krivdou a ich odvekými nepriateľmi –
Židmi.“ Čo nesúviselo so skutočným presvedčením
a ideológiou strany, ale skôr so snahou aspoň v deklaratívnej rovine dodržiavať Ústavu a zákony ČSR
republiky. V neposlednom rade tiež získať dojem
nezaujatosti a dodržiavania kresťanských prikázaní.
Slovák napríklad v článku Košické museum9 kritizoval fakt, že riaditeľom múzea v Košiciach sa stal
Žid. Pričom na adresu židovstva v texte zaznelo:
„Neupierame židom práva na existenciu, ale nech
nechajú, čo je nám sväté, nech vypustia zo svojho
kšeftovského programu naše národné inštitúcie.“
V texte Čo to má znamenať?10 redakcia denníka
vysvetľovala a obhajovala vzťah Slovákov k antisemitizmu nasledovne: „Slovák nie je programový
antisemita. On si žiada len, aby žid nemal nadpráva
nad ním. Lebo čo zkusoval Slovák v tomto ohľade
v minulosti? Rozdávali sa licencie na výčap liehovín, žid mal peniaze a spôsob dostať sa ku kompetentným faktorom a dostal licenciu on. ... Vydávali
sa rozličné dodávky štátne a zase žid svojim peniazom a chytrosťou to pre seba uchvátil a Slovákovi
vždy naprázno klepli zuby. Mal-li Slovák rozopru so
židom, žid svojim lichotením a cvendžiacim dôvodom našiel si prístup aj k sudcom a žid i pri súde
vyhrával proti Slovákovi väčšinou na úkor pravdy. ...
A hľa, takúto porobu židovskú Slovák už viac nechce
znášať. A nazdal sa, že prevratom jej bude koniec.
Lež vývin vecí dokazuje, že tomu nie je tak. ...“ Na
druhej strane verbálne odmietanie antisemitizmu
nebolo vždy konzekventné. Autor článku s názvom
Kam to spejeme11 jeho prítomnosť v poprevratovom období pripustil a zdôraznil, že slovenský
antisemitizmus má svoje dobré dôvody a je prirodzeným a ospravedlniteľným: „...tajiť sa nedá, že
počiatky našej štátnej samostatnosti sa pohli v znamení istej dózy antisemitizmu.“ Tieto slová autor
zdôvodnil tým, že „slovenský ľud najbolestnejšie tlačila židovská moc. Žid bol pánom na Slovensku, ľud
jeho otrokom. Žid oberal náš ľud hmotne, odkupoval
jeho role. Žid otravoval ľud jeho pálenečným, umne
pestoval v ňom opilstvo a tak otročil ho duchovne.
A konečne žid bol vždy a všade najhorlivejším exponentom maďarského utláčania Slovákov. On bol
pionérom maďarčenia.“ Na záver si neodpustil konštatovanie: „Bude-li ďalej vzmáhať sa moc židovská,
môže to byť osudné. Nejde o dáke prenasledovanie
židov, ale o púhu sebaobranu...“
Vývoj antisemitizmu na stránkach denníka
Slovák v období trvania I. Československej republiky je možné rozdeliť do troch fáz. V rokoch 1919
– 1924 bol antisemitizmus Slováka otvorený a radikálny. Následne postupne prechádza do fázy latentnej v rokoch 1925 – 1932. Posledné obdobie rokov
1933 – 1938 je typické antisemitizmom otvoreným
a veľmi agresívnym, opäť sa aktivizujú stereotypy
a predsudky.

ľom vyzývať Slovákov byť bdelými a ostražitými voči
cudziemu elementu - Židom. Objavili sa aj absurdné
obvinenia v súvislosti s rituálnymi vraždami. Množstvo článkov sa venovalo charakteristikám a morálnym vlastnostiam Židov, ktoré mali byť diametrálne
odlišné od vlastností a morálky kresťanov. Židia boli
vykresľovaní ako neschopní a neochotní manuálne
pracovať, pričom mali sklony k deštrukcii a rozkladu. Žili vždy na úkor niekoho iného: rozumej poctivého a čestného slovenského kresťana - katolíka.
Nepriateľstvo voči Židom malo na stránkach Slováka
silný národno-psychologický rozmer. Autori a ľudácke elity akoby si uvedomovali, že Židia disponujú
vlastnosťami, ktoré Slovákom chýbali a vďaka nim
si zachovali svoju identitu. Negatívne vnímané bolo
ich správanie v „novej“ krajine, rýchle osvojenie si
jej jazyka, akceptovanie kultúry, zorientovanie a prispôsobenie sa právnym normám a objavenie svojho
ekonomicko-sociálneho zaradenia
Témy ako židovská alkoholizácia a zdieranie
Slovákov, židovský krčmár – agent maďarizácie
a prideľovanie licencií na predaj alkoholu či licencií
na trafiky boli dominantnými v rámci výpočtu krívd
a neprávostí voči slovenskému ľudu, za ktoré boli
zodpovední Židia. Tradičný obraz židovského krčmára, ktorý zdiera nevinného slovenského vidiečana, bohatne na jeho nešťastí a trápení, oberá ho
nielen o majetok, ale aj o duchovné rozmery jeho
života, fungoval veľmi dobre. Umožňoval prenášať
na Židov zodpovednosť jednak za alkoholizmus na
Slovensku i za prečiny, ktoré vznikli pod vplyvom
alkoholu a v neposlednom rade aj za straty majetku
postihnutých alkoholizmom.
Slovák neustále opakoval svoju tézu, že republika, jej vláda a prezident Tomáš G. Masaryk sú
prajnejší voči Židom. V ekonomicko-hospodárskej
oblasti to bolo prideľovanie licencií na predaj alkoholu a tabaku a otázka prerozdeľovania pôdy, ktorú
republika vyvlastnila. Pre SĽS (HSĽS) bolo charakteristické vymedzenie „my – Slováci (katolíci) vs.
oni – Židia“, čo umožňovalo vyzdvihovať dôležitosť
zomknutia sa proti spoločným nepriateľom. V politickom zápase o voliča bola používaná „židovská
karta“ ako metóda na používanie židovskej témy
v predvolebnom a volebnom boji alebo ako tromf
na diskreditáciu politických súperov v očiach občanov – voličov. Nedôveryhodné mali byť tie politické
strany, ktorých členovia, sympatizanti či podporovatelia boli Židia. Po celé medzivojnové obdobie
sa opakovala téma spájania Židov s marxistickým
socializmom a sovietskym Ruskom. SĽS (HSĽS)
videlo v komunistickej ideológii svojho úhlavného
nepriateľa, v ktorom zároveň identifikovala aj židovstvo. Opakovali sa články, kde Slovák demaskoval skrytých židovských vodcov ruskej revolúcie.
Špecifickou témou tohto obdobia bolo vykresľovanie správania sa Židov počas prvej svetovej vojny
a podsúvanie názoru, že Židia v skutočnosti na frontoch nebojovali a neprelievali krv. V bojoch umierali
iba synovia nežidovských matiek, kým Židia bohatli
na úkor ich nešťastia a utrpenia.

Obdobie rokov 1919 – 1924
sa na stránkach denníka Slovák nieslo v znamení otvoreVzťah slovenskej (katolíckej) majority voči
ného a agresívneho antisežidovstvu
v tomto období bol značne komplikovaný
mitizmu. Výrazové prostriedky používané

v denníku v tomto období mali útočný a nepriateľský
charakter. Židia boli označovaní ako pijavice žijúce
na úkor Slovákov, parazity cudzopasiace na tele
spoločnosti. Rétorika denníka bola militantná s cie-

a redakcia Slováka sa o ňom vyjadrovala pomerne
často a v drvivej väčšine článkov negatívne. Absentovali články, ktoré by vykreslili židovskú komunitu v pozitívnom svetle, prípadne by priznali dobré
úmysly Židov vo vzťahu ku Slovensku. Čokoľvek
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Židia v tomto období vykonali, redakcia Slováka
to vnímala predovšetkým ako útok či snahu zradiť
alebo žiť na úkor slovenského ľudu. Zo 463 článkov obsahujúcich zmienky o židovstve boli iba dva
jednoznačne pozitívne. Množstvo informatívnych
článkov sa končilo sarkazmom, ktorý bol vo forme
stručného komentára, ako napríklad v článku Komu
sa vedie v našej republike dobre?12 Autor sa v tejto
správe venoval Bulletinu, židovskému časopisu vychádzajúcemu v Paríži, ktorý uviedol, že v Maďarsku
a v Poľsku sa nerešpektujú práva Židov. Naopak,
Československo sa uvádzalo ako krajina moderná,
ktorá uznáva židovskú národnosť a Židia majú veľkú
voľnosť a slobodu pri obchodovaní. Svoj text ukončil
ironickou poznámkou: „To je pravda, svätá pravda!
My to cítime na vlastnom tele.“
Antisemitizmus nebol pre Slovákov ničím novým, nadviazal na svoje historické tradície a psychologicko-sociálne animozity. Jedným z jeho
medzníkov boli napríklad texty Ľudovíta Štúra či
Svetozára Hurbana Vajanského. Slovenské politické elity už v období pred vznikom Československa
videli v antisemitizme riešenie istých slovenských
problémov, ktoré prezentovali aj vo svojich prejavoch. V čase Československej republiky a obzvlášť
v poprevratovom období sa antisemitizmus stal pre
Slovákov jedným zo zdrojov národného sebavedomia. Umožňoval a uľahčoval identifikáciu v zmysle
„my“ čestní, spravodliví, statoční, ukrivdení či ukrátení a trpiaci Slováci versus „oni“ Židia ako stelesnenie zlého, nečistého, podlého, profitujúceho na
úkor slovenského kresťana. Antisemitizmus sa stal
akýmsi „zástupným problémom“, ktorý niektoré
politické elity využívali na ventilovanie národných
frustrácií. Národné sebavedomie Slovákov bolo
takto povzbudzované a postupne rástlo, avšak skôr
na princípe „bujnenia metastáz“. Zdravé sebavedomie národa a zdravý nacionalizmus sa budujú na
základe pozitívnych prvkov, odkazov a symbolov.
Sebavedomie „bujnejúcich metastáz“ je postavené na extrémnom nacionalizme a šovinizme a ako
také nevyhnutne potrebuje nepriateľa. Avšak nebezpečenstvo tohto prístupu je veľmi veľké, lebo ak je
nacionalistické cítenie prebúdzané takýmto spôsobom, hrozí zároveň eskalácia otvoreného antisemitizmu s jeho agresívnymi sprievodnými javmi.

V období 1925 – 1932 sa
publikované texty vyznačovali vyššou mierou tolerancie
a zmierlivosti voči židovskej
komunite. Témy a obvinenia, na ktoré den-

ník kládol dôraz v predchádzajúcom období, sa
objavovali viac-menej sporadicky. Celkovo Slovák
publikoval 546 článkov obsahujúcich zmienky o Židoch. Antisemitizmus Slováka sa v tomto období
dostal do svojej latentnej fázy. Medzi riadkami publikovaných textov je možné čítať: sú iní ako my, ale
žijeme na jednom území (v jednom štáte), tak musíme diskutovať a spoznávať sa. Nič nezabúdame,
ale všímame si aj ich pozitívne stránky, vlastnosti
a činy. V predchádzajúcom období si redaktori
a prispievatelia všímali a komentovali Židov predovšetkým v negatívnych súvislostiach. V etape latentného antisemitizmu si redakcia denníka všímala
aj pozitívne črty, vlastnosti a činnosť Židov. Výskyt,
charakter, obsah a témy článkov z obdobia rokov

1925 – 1932 boli v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím odlišné. V podtexte neustále zaznievala
istá obozretnosť a varovania na adresu Židov, avšak
ostrosť hrán slovensko-židovských vzťahov sa obrusovala. Na staré krivdy sa nezabúdalo, ale ľudácke
elity vyjadrujúce sa prostredníctvom Slováka akoby
nepotrebovali tak výrazného židovského „strašiaka“. Bol však odložený a pripravený na použitie.
Útlm nepriateľstva voči Židom je možné vysvetliť viacerými, navzájom sa dopĺňajúcimi faktormi. V prvom rade to bol fungujúci právny poriadok.
V predchádzajúcom období sa Ústava Československej republiky a právne normy iba kreovali. Definovali sa základné princípy a hodnoty mladej a krehkej
demokracie. Ľudia (na Slovensku obzvlášť) nemali
skúsenosti s demokraciou, tvoriacou sa občianskou spoločnosťou, pravidlám sa iba učili a museli
sa s nimi zžiť. Ďalej pôsobil fakt, že HSĽS bola počas dvoch rokov (1927 – 1929) vládnou stranou.
Z hľadiska hospodársko-ekonomického bolo toto
obdobie pomerne stabilným, pokým dôsledky krízy
naplno nezasiahli aj Slovensko.
Špecifickou témou tohto obdobia bol prípad
„Tateleben“ (tatiček) a vzťah prezidenta Masaryka
k Židom tak, ako ho videl denník. Denník vykresľoval
prezidenta ako priateľa a veľkého protektora Židov.
Útoky zosilneli po odsúdení Andreja Hlinku za článok, v ktorom znevažoval prezidenta, pričom ľudáci
považovali celý proces za perzekúciu katolicizmu.
Najviac článkov na túto tému spadalo do obdobia
prezidentských volieb, ktoré sa konali v roku 1927.
Ďalšími témami boli opakujúce sa protižidovské nepokoje a zavádzanie nariadenia „numerus
clausus“ v zahraničí. V správach zo zahraničia si
Slovák všímal situáciu v Nemecku, vzostup tzv. „hakenkreuzlerov“ a ich názory na židovskú problematiku. Ak by sme antisemitizmus prirovnali k ohňu, tak
v tomto období plamene nebolo vidno. Ľudácke elity
vyjadrujúce sa prostredníctvom denníka Slovák si
však význam antisemitizmu, protižidovskej a židovskej karty veľmi dobre uvedomovali. Oheň nenechali
vyhasnúť, avšak prikladali veľmi jemne. Oheň mal
tlieť tak, aby bolo kedykoľvek možné nechať ho naplno rozhorieť.
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vaný za nepriateľa a zradcu slovenského národa.
Zradcom a nepriateľom sa stal aj ten, kto mlčal
a odmietal sa k národno-štátnym záležitostiam Slovákov vyjadrovať. Práve v tejto pozícii sa z pohľadu
denníka Slovák ocitli Židia, ktorí si čoraz jasnejšie
uvedomovali, že ich bezpečnosť stojí a padá na
existencii demokratického Československa.
Začiatok posledného spracovávaného obdobia
je zároveň začiatkom nacistickej vlády v Nemecku.
Hoci oficiálna československá reprezentácia tvrdila,
že „kopírovanie hitlerizmu u nás nemôže mať trvalý úspech“, na stránkach denníka Slovák sa začali
postupne objavovať aj postoje inšpirované nacistickou ideológiou. Protižidovská rétorika a opatrenia prijímané v Nemecku (a v ďalších krajinách) do
istej miery ovplyvňovali názory, postoje i rétoriku
HSĽS vo vzťahu k židovskej komunite. Nemecký
antisemitizmus nebol rozhodne jediným zdrojom
antisemitizmu prezentovaný v denníku, zohral však
dôležitú úlohu. Z psychologického hľadiska protižidovské opatrenia prijímané v Nemecku a v ďalších
krajinách posúvali hladinu akceptácie toho, čo sa
mohlo Židom zakázať, či vziať i akceptácie antisemitizmu vôbec. Slovák od roku 1933 pomerne podrobne mapoval situáciu Židov a zásahov voči nim
v jednotlivých štátoch, zavádzajúcich protižidovské
opatrenia, čím posúval prah citlivosti svojich čitateľov voči antisemitizmu. Nemecký (maďarský,
rumunský, poľský, rakúsky) prístup k Židom a zavádzané opatrenia predstavovali precedensy, ktoré
sa stali fatálnymi aj pre Židov na Slovensku. Keď sa
podobné opatrenia a nariadenia začali zavádzať na
Slovensku, majorita neprotestovala a akceptovala
ich aj vďaka tomu, že bola oboznámená s takýmito
možnosťami riešenia židovskej otázky.

K zostrovaniu protižidovsky ladených vyjadrení prispel aj prílev nemeckých emigrantov do Československa. Pomoc vlády židovským utečencom
bola pre ľudákov problematická, nakoľko v nej videli
akt podpory Židov na úkor katolíkov. Ľudácka propaganda sa prepracovala k tvrdeniam, že Nemecko (neskôr i ďalšie štáty) opúšťali iba nepriateľské
a rozvratné živly, ktorým Hitler a nacisti právom
znemožnili žiť na úkor nemeckého štátu. Problém
videli v tom, že títo sa usadili v štáte, ktorý im bol
priaznivo naklonený – v Československu. Pričom
Roky 1933 – 1938 boli ob- Slovák dôvodil, že nepriateľstvo voči (židovským)
dobím postupne sa zostrujú- emigrantom nemalo rasové, ale ekonomicko-hoscich útokov voči Židom. Denní- podárske príčiny.
kom prezentovaný antisemitizmus sa opäť dostal do
Nezanedbateľným faktorom, ovplyvňujúcim
svojej otvorenej a agresívnej fázy, pričom v posled- nárast antisemitizmu v denníku, bolo stotožňovanie
ných dvoch rokoch obdobia (1937 – 1938) bola ve- boľševizmu so Židmi. Obavy a boj proti ideológii
dená cielená protižidovská kampaň. V denníku bolo marxistického socializmu umožňovali navodiť pouverejnených 701 článkov obsahujúcich zmienky cit ohrozenia a posilňovať antidemokratické prúdy
o Židoch, čo je výrazne viac ako v predchádzajú- v spoločnosti. V znamení boja proti boľševikom ľucich obdobiach. Vzrast agresivity namierenej proti dia akceptovali aj také postupy, ktoré by v situácii
Židom súvisel s viacerými faktormi: jednak to bola bez tohto „ohrozenia“ boli neprijateľné. Slovák pouhospodárska kríza a problémy československej žíval „židovskú kartu“ najmä v predvolebných obdovlády s jej politicko-spoločenskými a ekonomicko- biach proti sociálnej demokracii a agrárnej strane.
-hospodárskymi dôsledkami, oslabovanie pozícií Ľudáci jej používaním utvrdzovali svojich voličov
Československa v rámci medzinárodného systému a sympatizantov, že sú jedinou stranou, ktorá skua tiež nástup a posilňovanie autoritárskych režimov točne háji záujmy slovenského národa. Židia boli
v Európe, s čím súvisel i nárast radikalizmu aj na v politickom zápase vnímaní ako akýsi čierny Peter
domácej politickej scéne. HSĽS v tomto období tvr- – škvrna, ktorá mala diskreditovať tú politickú stranu
do presadzovala svoj cieľ – dosiahnutie autonómie alebo politika, ktorý s nimi sympatizoval alebo spopre Slovensko a v jeho záujme výrazne spolitizovala lupracoval a to aj napriek všetkým ubezpečeniam
a polarizovala spoločnosť. Každý, kto spochybňo- HSĽS o tom, že nie sú stranou antisemitskou.
val, či nesúhlasil s postojmi ľudákov, bol považoSTRANA 5
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Redakcia si opakovane všímala súdržnosť
a vzájomnú pomoc židovskej komunity. Tieto vlastnosti sami o sebe boli denníkom vysoko cenené,
dokonca kritizoval Slovákov za ich absenciu. Súdržnosť a vzájomná pomoc sa stávali problematickými v tom momente, keď nimi disponovali   Židia. Denník tiež kritizoval neochotu Židov používať
slovenský jazyk, v čom videl neúctu a nedostatok
lojality voči národu, s ktorým a „z ktorého“ žili.
Slovák od Židov neustále požadoval dôkazy lojality
voči Slovensku a Slovákom, pričom tie, ktoré boli
poskytované, vnímal ako nedostatočné. Články vychádzajúce v tomto období čitateľa presviedčali, že
existuje židovská otázka, ktorú je nutné riešiť, a to
v životnom záujme slovenského národa. Redakcia
denníka uverejňovala staršie práce významných
slovenských osobností píšucich negatívne na adresu Židov. Podsúvala tak svojim čitateľom názor,
že už títo (Ľudovít, Štúr, Svetozár Hurban Vajanský)
rozpoznali nebezpečenstvo, ktoré hrozí slovenskému národu zo strany svetového židovstva a Židov
žijúcich na Slovensku obzvlášť.
K navrhovaným riešeniam „židovskej otázky“
patrilo vysťahovanie Židov a zavedenie opatrenia
„numerus clausus“. Kanonik Dr. Karol Körper publikoval v roku 1936 článok, v ktorom sa zaoberal
konfesionálnym zložením študentov študujúcich na
Univerzite Komenského v Bratislave. V texte 24 %
židov na bratislavskej univerzite13 uverejnil percentuálne vyjadrenú konfesionálnu štruktúru študentov.
Podľa informácií Dr. Körpera katolíkov študovalo na
univerzite 57 %, protestantov 15 % a Židov 22 %.
Následne porovnal tieto čísla s konfesionálnym zložením obyvateľstva na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi (75 % katolíkov, 15 % protestantov, 6 %
Židov). Na záver skonštatoval: „To je len suchá
štatistika, s ktorou sa budeme často zaoberať, a to
sú len faktá, nad ktorými budeme meditovať, no nie
meditáciou mníchov, ale prebudením odhodlaných
a radikálnych bojovníkov.“
Slovák už v marci 1937 tvrdil, že vysťahovanie
Židov do Palestíny, Birobidžanu, či na Madagaskar
je prirodzené, legitímne a je v existenčnom záujme
Slovákov. V tomto smere vynikali aktivity poslanca
Karola Sidora, ktorého denník obhajoval pred kritikmi tým, že navrhoval iba legálnu a usmernenú
emigráciu Židov, čo denník považoval za ďaleko
morálnejšie a uspokojivejšie riešenie v porovnaní
s nemeckým vyhnaním Židov.

CIVITAS - ÈASOPIS pre politické a sociálne vedy

HSĽS a denník Slovák neboli jediným zdrojom
eskalácie antisemitizmu na Slovensku, dokonca ho
v proklamatívnej rovine odmietali. Avšak so židovskou tematikou a antisemitizmom pracovali veľmi
obratne, systematicky a maximálne pragmaticky.
Antisemitizmus Slováka čerpal z tradičných náboženských predsudkov, predsudkov voči všetkému 3
cudziemu a inému, ekonomických a ideologických
výhrad či stereotypov. Postupom času získal aj výrazné rysy antisemitizmu rasového, ktorého inšpiráciou bola nacistická ideológia.

Antisemitizmus denníka Slováka v rokoch 4
1919 – 1938 prechádzal vývojom: nebol vždy konzekventným, v jednotlivých obdobiach sa menila
jeho intenzita, témy a formulovali, či skôr transformovali sa výhrady voči Židom. Nie je možné stanoviť presný dátum či zlomový okamih, v ktorom
sa konkrétna fáza (obdobie) začína a končí. Zmena
charakteru jednotlivých období nie je revolučná ale 5
evolučná.
Zásadnou charakteristickou črtou antisemitizmu prezentovaného na stránkach denníka Slovák
počas celého skúmaného obdobia, bolo zdôrazňovanie odlišnosti Slovákov – katolíkov a Židov. Židia
boli opisovaní ako vykorenení a elitárski materialisti, snažiaci sa ovládnuť svet. Na strane druhej
boli slovenskí katolíci so svojou vyššou morálkou,
hodnotami a vedomím svojich národných koreňov.
Ciele a snaženie Židov bolo vykresľované ako maximálne pragmatické slúžiace na osobné obohatenie,
prípadne na získanie výhod pre židovskú komunitu.
Vykresľované snahy slovenských katolíkov a ľudákov obzvlášť, boli vždy altruistické a vo vyššom záujme celého slovenského národa. Židia boli postavení do pozície nepriateľských dlžníkov slovenského
národa odmietajúcich splatiť svoje dlhy. Denník
výrazne napomohol vylúčiť Židov z morálneho univerza slovenskej majority presviedčaním svojich čitateľov, že Slováci už príliš dlho a trpezlivo očakávali
vyrovnanie dlhov, čím získali legitímne a morálne
právo požadovať splácanie pôžičiek aj s úrokmi
i radikálnymi sankciami. Slovák svojim čitateľom
prezentoval postoje, názory, tak, že určoval nepriateľov a preparoval myslenie. Čím uľahčil minimálne
členom a sympatizantom HSĽS necítiť alebo utlmiť
ľudskú a morálnu zodpovednosť za to, čo sa neskôr
stalo ich spoluobčanom židovského pôvodu.

Ľudáci tvrdili, že existuje židovský problém,
ktorý je pre slovenský národ nevyhnutné riešiť. Poznámky
Z dnešného pohľadu je pomerne desivé, že už v rokoch 1937 – 1938 sa pre Židov (podľa HSĽS) črtalo 1 JELINEK, J. Andrej. Dávidova hviezda pod Tatrami. Žijediné možné riešenie – jediná možná cesta, a to
dia na Slovensku v 20. storočí. Praha: Vydavateľstvo
cesta smerujúca von z republiky. Boli presvedčení
Jána Mlynárika, 2009, s. 91.
o akomsi prirodzenom práve slovenského náro- 2 Od roku 1936 HSĽS okrem Slováka vydávala aj denník pre ľudové vrstvy s názvom Slovenská pravda,
da požadovať vysťahovanie vlastných židovských
ktorá v rokoch 1920 – 1930 vychádzala ako týždenník
spoluobčanov. Pričom protižidovské články boli
HSĽS pre východné Slovensko. Ako uvádzajú Zuzana
formulované tak, aby ľudácke postoje vyznievali iba
Dúhajová a Ľuboš Šefčák: „... obracala sa na zaostaako legitímny obranný postoj ľudu, ktorý sa musí
lejšie vrstvy, ktoré chcela získať hlavne demagógiou.
brániť proti cudziemu, nepriateľskému, rozkladnému
Ostrie jej útokov bolo namierené proti Čechom, čechoslovákom, boľševikom a židom.“ Jej šéfredaktoživlu. Hlinkova slovenská ľudová strana prostrednícrom bol až do decembra 1938 Alexander Mach. HSĽS
tvom svojho tlačového orgánu určovala nepriateľov
disponovala aj týždenníkom s celoslovenským význaslovenského národa, definovala podstatu i dôvody
mom Slovenské ľudové noviny, ktoré vychádzali už
nepriateľstva a pripomínala možné sankcie, ktorými
od roku 1910 a boli prvým tlačovým orgánom strany.
bude postihovaná činnosť týchto nepriateľov ľudu.
S týždennou periodicitou vychádzal aj Slovák – týždenník, ktorý bol zostavovaný z článkov uverejnených
v denníku Slovák. Týždenník bol určený pre tých,
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ktorí nepotrebovali dennú periodicitu prísunu správ,
či skôr pre tých, ktorí si nemohli dovoliť kupovať noviny denne. Pozri DUHAJOVÁ, Zuzana – ŠEFČÁK, Ľuboš. Prehľad dejín slovenského novinárstva v období
1918 – 1945. Prehľad najnovších dejín slovenského
novinárstva od r. 1945. Bratislava: Rektorát Univerzity
Komenského, 1968, s. 36 – 37.
Zatknutie bolo dôsledkom kauzy, ktorá vošla do československých dejín pod názvom „Vacuum iuris“.
Pozri KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé.
(1867 – 1939). Praha: Dokořán, 2008, s. 231 – 234.;
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 192 – 193.
Cenzor mohol zasiahnuť a „vybieliť“ celý článok alebo iba jeho časť. V roku 1923 bol prijatý zákon   č.
50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky. Tento
umožňoval trestne stíhať činy, ktoré dovtedy neboli
zahrnuté „pod hlavičku“ trestných činov. Práve na
základe tohto zákona mohlo byť a aj bolo zastavené
vydávanie periodík, prípadne mohli byť trestne stíhaní
zodpovední redaktori novín a časopisov. Aj zásahy
cenzora spadali práve pod spomenutý zákon.  
Od 21. septembra do 21. decembra 1933 sa dokonca
úplne zastavilo vydávanie denníka. Takto bola redakcia sankcionovaná v súvislosti s informovaním o Pribinových oslavách v Nitre.
DUHAJOVÁ, Zuzana – ŠEFČÁK, Ľuboš. Prehľad dejín slovenského novinárstva v období 1918 – 1945.
Prehľad najnovších dejín slovenského novinárstva od
r. 1945. Bratislava: Rektorát Univerzity Komenského,
1968, s. 35.
V denníku Slovák to bolo napríklad jasne viditeľné už
v momente, ako vzal čitateľ noviny do rúk. Na titulnej
strane sa v hlavičke uvádzalo: „Zakladateľ a vodca:
Andrej Hlinka.“ S deklaráciou Hlinkovho vodcovsta
začal denník vychádzať 25. 3. 1922. Nápis z hlavičky Slováka nezmizol ani po smrti Andreja Hlinku. Bol
doplnený o kríž pri mene označujúci jeho smrť. Tento
nápis sa zachoval až do posledného vydania na Veľkú
Noc roku 1945.
Slovák, 16. 1. 1938, s. 11, Niekoľko číslic.
Slovák, 19. 3. 1920, s. 2.
Slovák, 18. 3. 1922, s. 1.
Slovák, 30. 7. 1920, s. 1.
Slovák, 15. 6. 1920, s. 3.
Slovák, 25. 3. 1936, s. 2.
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VZŤAH MRAVNOSTI
A NACIONALIZMU
Mgr. Tibor Szentandrási, PhD
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra
Szentandrási T.: The relationship between morality and nationalism
CIVITAS, 2014, Vol. 20, No. 47, p. 7
Nationalism as a specific form of a particular collectivism refuse the general validity of ethic rules. It prefers its own
group. From this prefering it is deduce all, to subordinate all, morality and humanity too. To turn belonging and
obedient to the national state into an effective regulative force it needs its interiorisation. To the hot sentiment it is
transforming own historical myths and uniformity by supporting general schol education and masmedia.

Je mravnou otázkou vernosť k národu, k jeho
kultúre, jazyku, štátu? Je nevernosť k nim z hľadiska
mravnosti odsúdeniahodná? Ak tým zaprieme ľudské hodnoty, slobodu, dôstojnosť druhých ľudí, musíme na to odpovedať kladne, že je odsúdeniahodná.
Pokiaľ sú však vernosť a nevernosť, zodpovedanie
alebo nezodpovedanie požiadavkám národného
princípu alebo univerzálnej mravnosti viac-menej
autonómne, nevynútené rozhodnutia a činy neohrozujúce nikoho, nikto nikoho nemôže obmedzovať v takýchto rozhodnutiach a činoch. Platí to ešte

viac v prípade, ak sú to rozhodnutia a činy v záujme
širšieho kolektívu, v záujme spoločenstva národov,
ľudstva, chrániace, rozširujúce, rozvíjajúce hodnoty
a možnosti humanity. Otázky sa však spravidla nekladú v takejto pohodlnej abstraktno-teoretickej rovine, ale v konkrétnych situáciách, kde už nemožno
vždy stavať len na princípoch.1 Musíme konkretizovať, prihliadať k okolnostiam, podmienkam, mož-

nostiam i k úmyslom rozhodujúcich a konajúcich,
uvážiť následky ap. Princípy a kritériá nie sú však ani
tu zanedbateľné. Zostávajú východiskom k posúdeniu, hodnoteniu situácie a činov.
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Paradoxná povaha nacionalizmu vyplýva
z jeho polovičatej mravnej reflektovanosti. Prejavuje sa to medzi inými v tom, že má nejasný, ambivalentný vzťah aj k slobode voľby, resp. vôle. Je
deterministický, keď predpokladá že rozhodnutia
určuje národná príslušnosť. Ak však nechce z tohto
determinizmu vyvodiť poslednú konzekvenciu, tzn.
že «osud alebo hlas krvi» riadi členov národa, musí
pripustiť, že národnosť si možno aj zvoliť.
Nacionalizmus sa usiluje o nové založenie národa. Chce zrušiť jeho nesprávny stav: cudziu nadvládu a vplyv, spája tradičné etnické skupiny, trestá
neverných a odmeňuje verných. Prednárodná etnická tradícia je pre nacionalizmus nevyužiteľná pre jej
rôznosť. Znovuzaloženie je návrat k minulosti, ale
súčasne aj rozchodom s touto minulosťou - národ
vždy existoval a len znovu ožíva po zavrhnutiahodnej prestávke, ktorá ho oddeľuje od slávnej mýtickej
nadvlády. Aplikuje sa tu známa heglovská triáda:
základnú tézu tvorí zdravá národná minulosť, nasleduje zavrhnutiahodná kozmopolitická antitéza národnej nesvojprávnosti, keď národné záujmy sú potlačené cudzou mocou alebo sa zabúda na nich pod
vplyvom takýchto síl a na konci nasleduje syntéza
národného znovuprebudenia. Nacionalizmus potrebuje aj potvrdenie, aj zápor - chýbajúca kontinuita
by totiž znemožnila zavedenie mýtickej dimenzie,
diskontinuita by naopak znížila jeho bojaschopnosť
a čaro novoty.2

že je individuálna a nepripúšťa žiadne privilégiá. Prirodzenosť tézy v záujme ohraničenia národa treba jej všetkých členov. Kolektívne obvinenia nemožno prijať ani z etického hľadiska, pretože sa v nich
oslobodiť spod útlaku antitetickej tradície.
posudzuje podľa takých kritérií, za ktoré daný jedMravné výpovede sú autonómne a laické
notlivec nemôže, lebo sú nezávislé od jeho volieb
a vzťahujú sa na indivíduá. Nacionalizmus však
a činov - nie je teda zodpovedný.
očakáva, aby sa princípy činnosti odvodili z prefeNacionalizmus okrem vzácnych výnimiek nerovania jeho vlastného národa, žiada heteronómiu,
vieru a poslušnosť a nepripúšťa diskusiu o svojich používa rovnaké kritériá hodnotenia, neposudzuje
hodnotách. Jednotlivca podriaďuje skupine. V sku- jednotne členov vlastnej a cudzej skupiny. Prísluštočnosti je to podriadenie vlastných záujmov záuj- níci cudzích skupín sa nepovažujú za rovnocenných
mom iných. Ak je niekto členom skupiny, jej záujmy s členmi vlastnej skupiny. Sú nerovnoprávni, meby mali byť aj jeho a niet čo podriaďovať. V kolek- nejcenní. Nezávisle od toho aplikujú sa však na nich
tivistických ideológiách a hnutiach ide najčastejšie rovnaké kritériá hodnotenia, ba zväčša aj prísnejšie
o podriaďovanie menšiny väčšine. Tá sa však má za tie isté činy, ktoré sú v prípade členov vlastnej
Nacionalizmus podobne ako liberalizmus, podriaďovať len vtedy, ak je presvedčená o zmysle skupiny posudzované miernejšie a zhovievavejšie.
vychádza z rozkladu organických spoločenstiev, obetovania vlastných záujmov. Nevýhodám, strate Ide v takýchto prípadoch často len o vyžitie apriórz atomizácie industriálnej spoločnosti. Moderné so- možností a slobody sa možno vyhnúť, ako na to nych predsudkov a pomstychtivosti.
Údajné opisné charakteristiky národa sú vyciálne pomery sú však pre neho nevhodné, pretože upozornil Rawls v svojej Teórii spravodlivosti, len
vodené z predsudkov alebo v lepšom prípade z obsú príliš umelé a konvencionálne, na druhej strane proporcionálnym rozdelením obetí.4
tradície sú zas veľmi rozmanité. Zostáva takto len
Človek je tým slobodnejší, čím viac sú určené medzených osobných skúseností. Nacionalizmus
príroda, prirodzenosť - svojvoľne interpetovateľná jeho rozhodnutia takými pravidlami, ktoré si vybral, ich zmení na preskripcie: príslušníci národa sú
a vykonštruovateľná, ktorá je vhodná na vysvetlenie zvolil sám, a čím menej sú tieto pravidlá len jedno- jednoducho takí, akí sú, a preto aj majú byť, zostať
odlišnosti, rozdielnosti daného národa od iných ná- ducho dané. Tieto rozhodnutia sú však len relatívne takými. Toto môžeme prijať len v tom prípade, ak
rodov. Len prirodzené hranice zabraňujú možnosti slobodné, ich materiál je daný, a len tento možno nie sú proti tomu mravné výhrady. Nemožno ale už
univerzálneho rozšírenia, univerzalizovateľnosti formovať. Práve toto využíva nacionalizmus vo svo- prijať, aby nerelevantné vlastnosti zabraňovali uplatmravných kritérií. Nacionalizmus je preto presúva- jom ambivalentnom vzťahu k slobode vôle. Je deter- ňovaniu mravných noriem. Bolo by to obmedzením
ním zodpovednosti a apoteózou ľudskej slabosti. ministický, keď predpokladá, že rozhodovanie ľudí slobody indivídua i skupín.
Nie je však amorálnym. Svoje nedostatky kompen- určuje ich národná príslušnosť. No ak sa nechce
Mravný aspekt nacionalizmu sa prejavuje
zuje materiálnymi hodnotami, oživením archaických stať rasovou teóriou a štvaním proti iným, cudzím, aj v zjednocovaní tradičných etnických skupín do
mravov. Súťaž o tieto hodnoty prebieha aj v rámci musí pripustiť aj voliteľnosť národnej «substancie». jedného celku - «národného» štátu. Zjednocovanie
tzv. výchovného, športového ap. ideálu. Záleží na Robí to akosi nedôverčivo, len vo výnimočných prí- kultúrnych dialektov, partikularizmov, ktoré sú dané
tom, aby niekto v niečom vynikol,  aby bol lepší než padoch s odvolávaním sa na to, že človek sa rodí do «prirodzene» je jedným z najdôležitejších historiciní. Príroda, prirodzenosť sa odmeňuje na základe svojej situácie. Ak však pripustíme voliteľnosť prís- kých funkcií nacionalizmu aj podľa E. Gellnera.7
univerzálnych kritérií. Nie cieľ, vklad je dôležitý, ale lušnosti k národu, nemožno poprieť ani to, že táto Aby však nacionalizmus zostal sám sebou, musí
účastníci súťaže, potvrdenie prirodzených rozdielov príslušnosť je výsledkom splnenia nejakého mrav- niekde toto zjednocovanie zastaviť. Kde a ako však
mocou popretého ducha.
ného predpisu. Potenciálna univerzálnosť predpisu, určiť hranice? Nacionalizmus si musí nájsť nejaký
Prirodzenosť je systém nutných a evidentných že členom národa sa môže stať každý, kto vyhovuje «prirodzený, prírodný» princíp, pretože «nie je ani
právd o podstatných vlastnostiach a vzťahoch urči- určitým požiadavkám, sa spája s manifestovaným racionálnou etikou - nemôže stanovovať všeobecné
tej veci, prirodzený poriadok ako vzor, plnosť, roz- etickým aspektom nacionalizmu. Možnosť voľného pravidlá; a nie je ani náboženstvom - nemôže namanitosť aj kontroverzných momentov.3 Heglovskú rozhodnutia patriť k národu umožňuje asimiláciu. Aj riadiť ani cit (milovať národ). Musí však robiť jedno
triádu možno aplikovať aj v tomto prípade. Tvorí ho tu sa však prejavuje rozporuplnosť etického aspek- i druhé. Na rozdiel od kresťanskej etiky uznáva, že
teraz príroda ako téza, vývoj tradícií ako antitéza, tu nacionalizmu v tom, že nacionalizmus nevyzýva nemôžeme milovať každého. Zastáva stanovisko,
a nakoniec národ s vlastným štátom ako syntéza. každého, aby sa stal členom národa. Toto obme- že mravné predpisy majú platnosť, sú povinné len
Do pojmu syntézy sa však vsúva aj prirodzenosť ná- dzenie je skrytým mravným aspektom nacionaliz- pokiaľ ich môžeme prežiť, do hranice citového prežívania». Vracia sa tu «k nereflektovanej kmeňovej
rodnej substancie ako tradície, ktorá je postavená mu, pretože ho utajuje.5
diferenciácii»
typu «my» a «vy»8, hranice ktorej sa
proti konvencii a chápaná ako súčasná existencia
Len jednotlivec má zodpovednosť, vlastnú
odmietaných rozdielov a rozmanitosti. Činnosť však vôľu a myseľ. Organizácia a komunita nemá vlast- vymedzujú podľa aktuálnych politických potrieb.
nemôže byť len prirodzená, viaže sa k nej vo väčšine nú dušu a telo, môže niesť vinu za niekoho len v tej
Aby nacionalizmus mohol určiť svoje hranice,
prípadov aj mravné hodnotenie, posudzovanie. Toto miere, v akej sme spoluzodpovední za ňu.6 Nemož- reflektuje nielen seba, ale aj Iné za jeho iracionálnyvšak už rozkladá protirečiaci mýtus kolektívneho in- no sa odvolávať na negatívne vlastnosti určitej sku- mi hranicami. Čerpá nezriedka z najviac zakázaného
divídua. «Prirodzené» tradície sú kolektívne, ale nie piny pri hodnotení jednotlivcov. Ani v tom prípade, miesta: od susedov. Centrálna myšlienka hranice
univerzálne. Umožňujú selektovanie. Mravnosť je keď je aj možno väčšina určitej skupiny taká, za akú ho núti uvažovať - aj keď nie nepredpojato - o obinaopak univerzálna, napriek tomu a(lebo) aj preto, sa považuje, necharakterizujú priradené vlastnosti dvoch stranách. Uspokojiť sa môže len vtedy, ak sa
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potvrdí, že jeho sústava hodnôt je podľa nejakého
kritéria lepšia. Na porovnanie musí použiť niektoré
z abstraktných kritérií mravnosti. Jeho vyslovenie,
proklamácia by však už viedla k prekročeniu alebo
k zrušeniu nacionalizmu, musí preto zostať skrytá,
aplikovaná nedôsledne. Kritériom sa stáva zhoda,
súlad s nejakým prírodným alebo duchovným princípom. Duchovný princíp musí byť destilovaný z dejín, ktoré sú zápasom tomuto princípu zodpovedajúcich a nezodpovedajúcich momentov alebo skupín.
Nacionalizmus je rozchodom s takouto minulosťou,
ale súčasne aj jej historizujúcim znovuoživením po
zavrhnutiahodnej pauze, ktorá oddeľuje súčasnú situáciu od doby mýtickej národnej supremácie.
Nacionalizmus uplatňuje svojvoľne vybraté
kritériá dominantnej vysokej kultúry. Gellner zastáva
názor, že národ je nútený zabudnúť na svoju tradičnú kultúru a zvyky, ktoré nemožno využiť v novej
homogénnej kultúre modernej industriálnej spoločnosti. Uvádza sugestívny príklad agrárnej Ruritánie
na periférii priemyselnej Megalománie aby ukázal,
že transformácia na vysokú priemyselnú kultúru
sa nezaobíde ani v podmienkach sociálneho útlaku a diskriminácie bez potlačenia väčšiny elementov tradičných kultúr. Národné tradície podľa neho
umelo prežívajú hlavne vďaka učiteľom a novinárom
sympatizujúcim s utlačovanou kultúrou.9

ským boľševizmom) a s nacionalizmom i rasizmom,
je reakciou na prehnaný individualizmus liberalizmu. Zdôrazňuje skupinovú podstatu žitia, preferuje
spoločné znaky a záujmy ľudí, a tým nutne a prospešne dopĺňa prílišný individualizmus a egoizmus.
Jeho krajné podoby sú však nebezpečnými v tom,
že sa v nich indivíduum považuje len za prejav kolektívneho subjektu a môže byť ním zbavený svojej
samostatnosti, potlačovaný a popieraný. V mene
kolektívu hovorí obvykle určitá skupina alebo jednotlivec a každá odlišnosť od hlásaných právd sa
prenasleduje. Z ľudí sa stáva unifikovaná masa, ktorá je ľahšie zmanipulovateľná a sfanatizovateľná.12

duum alebo skupina, spoločnosť, racionalita alebo
tradícia, autonómia alebo autorita). V konečnom
dôsledku ide vo všetkých týchto prípadoch o dve
- súvislé, vzájomne sa doplňujúce stránky tej istej
veci.16

Poznámky
Táto štúdia je časť väčšej, dizertačnej práce, ktorá je
pripravovaná na publikovanie.
1

Z hľadiska mravnosti je kolektivizmus heteronómnou doktrínou. Stáva sa zvlášť nebezpečným
najmä vtedy, keď sa spojí s mravnosťou.13 Povýše- 2
nie kolektivity na mýtus umožňuje únik od posúdenia a hodnotenia. Skrýva sa za tým úsilie po nega- 3
tívnom oslobodení, únik spred zodpovednosťou.14

Univerzalizmus ako najvšeobecnejší kolektivizmus je protikladný každému partikularizmu a súvisí paradoxne hlavne s individualizmom: tento však
možno ponímať aj ako určitú krajnú alebo základnú
podobu partikularizmu. Protikladom individualizmu
je kolektivizmus, ktorý zas možno chápať aj ako súvislú s univerzalizmom. - Vzťahy medzi nimi možno
znázorniť v podobe pohybu po kružnici alebo po
Svoju budúcnosť si nacionalizmus predstavu- obvode štvorca, kde zmienené postoje sú priradené
je v podobe slávnej národnej minulosti. Projekcia jeho vrcholom:
dnešných národných záujmov do minulosti vyvoláva smrteľný zápas aj v interpretácii dejín. Nacionálpartikularizmus alebo
personalizmus alebo
ny systém chce zrušiť nesprávny stav, cudziu nadparcializmus
individualizmus
vládu alebo jej vplyv, trestá neverných a odmeňuje
oddaných. Potrebuje afirmáciu aj negáciu. Nebytie
diskontinuity by totiž schladilo jeho bojovné nadšenie.10 Pomocou iracionálne vybraného zmeniteľného kritéria sa stáva možným selektívne chápanie
histórie národa, nezávisle od jeho tradícií. Potom už
nič nebráni v odmietaní nepríjemných momentov
prednárodnej etnickej minulosti, a naviac jej zmiešaný charakter môže dobre poslúžiť ako argument,
ktorý v prípade potreby manicheisticky rozdeľuje aj
dnešný národ na jeho ozajstných a neozajstných
kolektivizmus
univerzalizmus
členov podľa svojvoľných aktuálno-politických kritérií.
Keďže dnešná spoločnosť vznikla takto umelo
a konvencionálne a tradície sú príliš rôznorodé, nejednotné, zostáva len «príroda», ktorá môže ospravedlniť rozdiely medzi ľuďmi. Iba «prirodzená» hranica môže účinne obmedzovať platnosť mravných
predpisov. Nacionalizmus je tým prenášaním zodpovednosti na niekoho iného, apoteóza ľudskej slabosti. V konečnom dôsledku ústi do rasovej teórie
a  erzekúcie. Nie je však amorálny. Svoje nedostatky kompenzuje oživením archaických mravov. Súťaží s ostatnými nacionalizmami svojimi materiálnymi
hodnotami, v konsolidovaných podmienkach nielen
vzájomným odopieraním práva na existenciu, ale aj
v ekonomike a kultúre. Na týchto poliach dosiahnuté
víťazstvá ho len znovu utvrdzujú v jeho pravde, ktorá
sa v krízových situáciách môže stať smrteľne nebezpečnou.11
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Podľa Andersona národ sa vedome zrieka 14
univerzalistického nároku, pretože nechce rozšíriť
počet členov svojej komunity.15 Nacionalizmus reflektuje na hranicu medzi sebou a univerzalizmom 15
ako na dvojitú hranicu, ktorá ho oddeľuje jednak od
univerzalizmu a na druhej strane od iných národov. 16
Môže sa uspokojiť len vtedy, ak sa dokáže, že jeho
systém hodnôt je lepší podľa nejakého ľubovoľného
kritéria. Porovnávanie však umožňujú len univerzalizovateľné kritériá etiky a nie elementy zvykovej
mravnosti uzavretých kmeňových spoločenstiev.
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Konečnou inštanciou vo svojich otázkach je
indivíduum, a nemožno ho odsúdiť, prenasledovať
ako neprispôsobivého, neverca, zradcu, vinníka, ak
odmietne pravidlá nejakej skupiny. Nemožno ho odMgr. Tibor Szentandrási, PhD.
mietnuť ani vtedy, keď sa rozhodne pre určitú vec, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B Slančíkovej 1
keď chce realizovať svoje ciele v súčinnosti so sú949 74 Nitra
vercami, ak s tým neobmedzujú ostatných, alebo
vprípade,
že
by
na
to
mal(i)
mať
rovnaké
práva
ako
Kolektivizmus, univerzapríslušníci iných skupín v lepšej alebo dominantnej
lizmus a individualizmus.
Kolektivizmus, ktorý sa spája predovšetkým so pozícii. Nepotrebujeme za každú cenu, aby bolo raz
socializmom (a v tom hlavne s marxisticko-lenin- a navždy rozhodnuté, čo musí byť prvotné (indivíSTRANA 9
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Význam
skúsenosti, zážitku
a hodnotových
orientácii v etickej
výchove
Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra
Lomnický, I.: The importance of experience, experience and value orientation in ethics education
CIVITAS, 2014, Vol. 20, No. 47, p. 10
The education process is important, along with knowledge and experience, because while knowledge is what I know,
experience is something I acquire. The importance of experience lies in the fact that it contains an inner touch and
therefore only the person who has experienced something can really assess the value of his actions, along with
personal interest and real involvement. It is not so difficult to persuade someone to act pro-socially, but right when
the experience of true joy, as against good deeds, emerges, only then does a true understanding of the importance
of helping others fit into place. People have great opportunities for self-realization today and the goal of ethics is to
lead man to act not only for his own benefit but also for the good of others. This cannot be achieved by education
focused on cognitive areas alone, but primarily by a non-cognitive development, which targets the whole human
being.

V etickej výchove je potrebné vyzdvihnúť dôležitosť skúsenosti, ktorá je svojou jedinečnosťou
a konkrétnosťou bohatšia ako to najdokonalejšie
všeobecné poznanie, okrem iného aj svojou motivačnou účinnosťou. Nestačí len, aby človek čo najviac poznal a spoliehal sa na to, že ho toto poznanie
už samo privedie k žiaducemu správaniu. Človek
nevyhnutne potrebuje aj zakúšanie skúsenosti. Je
dobré vedieť, čo je láska, ale človek musí mať niekoho rád, aby dokázal oceniť jej hodnotu. A rovnako
je to aj s hodnotami všetkých ostatných vzťahov
človeka k iným ľuďom, k prírode a ku všetkému
uprostred čoho žije. Je dobre správať sa prosociálne, ale človek musí potrebovať druhých a musí sa
sám stať potrebným, aby hodnotu prosociálnosti
prežil a pochopil.
Z tohto hľadiska je vo výchove popri poznaní
dôležitá skúsenosť, lebo poznanie je to, čo viem, ale
skúsenosť je to, čo mám. Význam skúsenosti vo
výchove tkvie aj v tom, že obsahuje zážitok a preto
iba človek, ktorý niečo zažil, vie naozaj zainteresovane a veľmi vecne posúdiť hodnotu toho, čo robí.
STRANA 10

Nie je až také ťažké presvedčiť niekoho, aby konal
prosociálne, ale až keď sám zažije radosť z dobrého
skutku, ktorý vykonal, pochopí ako je pre jeho vlastný život dôležité, aby pomáhal druhým. Takýto model výchovy už má tradíciu, napríklad saleziáni ho
uplatňovali. Neprikazovali, že treba spolupracovať,
ale „moderovali“ situácie, v ktorých mládež prežívala všetko, čo so spoluprácou súvisí a overovala
si, ako je taká spolupráca potrebná. Tento výchovný
prístup je základom modelu etickej výchovy aj v súčasnosti.
Problémom, na ktorý musíme vo výchove
reagovať, je skutočnosť, že kým ešte v nedávnej
minulosti si deti osvojovali skúsenosť svojich rodičov tým, že s nimi žili, pomáhali im a spolupracovali pri rôznych prácach, dnes viac žijú individuálne a v izolovanom svete plnom problematických,
predovšetkým „mediálnych“ hrdinov.. Zo sveta detí
sa vytráca prítomný živý vzor, láskavé slovo, empatia, pozitívne prijatie a náklonnosť. Aby bol človek
naozaj celým človekom, potrebuje čo najbohatšiu
ľudskú skúsenosť. Zo života detí ubúdajú situácie

a činnosti, ktoré kedysi prežívali so svojimi rodičmi,
ba dokonca aj prarodičmi a v ktorých sa s nimi pozitívne konfrontovali. Ubúda úloh, ktoré riešili všetci
spolu a vďaka tomu dnes chýba spolupráca, ktorá
ich kedysi nielen zjednocovala, ale ktorá každého
z nich aj prakticky diferencovala, priam nútila byť
užitočným svojou osobitosťou.
Bez tejto spontánnej spolupráce sa každá
nová generácia a každý jej príslušník ocitá v izolácii, v kultúrnom vákuu, v ktorom len ťažko dokáže
identifikovať sám seba a tobôž všetkých ostatných.
A to preto, lebo mu chýbajú nielen vzory, ale samotná možnosť porovnávania, bez ktorého človek
nedokáže hodnotiť nič, ani sám seba. Bez takého
hodnotiaceho porovnávania potom niet ani empatie
a vzájomného porozumenia, o uspokojení zo vzájomnej spolupráce ani nehovoriac. Radosť zo života je predsa vždy radosťou z toho, čo dosahujeme
nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí sú nám blízki.
Je doslova odmenou za prosociálnosť, ktorá však
aj preto už dnes nie je samozrejmosťou ani v tých
najelementárnejších praktických situáciách. A to
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napriek pokračujúcej a ustavične sa prehlbujúcej
spoločenskej deľbe práce, ktorá svojou fragmentárnosťou naopak čoraz väčšmi limituje skúsenosť
každého človeka.

opakom literatúry, je otvorený symbol, ktorého denotát môže poslucháč určiť podľa svojej situácie,
podľa svojich potrieb – je totiž otvorený všetkému.
Ako konštatuje V. Brožík (2004) aj keď poslucháč
vie, že Vltavu skomponoval Smetana a je informovaný o všetkom, čoho sa táto symfónia týka (ide
v tomto prípade o „programovú“ hudbu), môže pri
jej počúvaní prežívať hocičo, lebo hudba ako symbol bez denotátu skôr navodzuje skúsenosť, ako
o nej vypovedá.

Profesionálna činnosť však našťastie nie je jediným zdrojom ľudskej skúsenosti. Tú každý človek
nadobúda aj v rodine, v škole, v činnostiach záujmových aj rekreačných, medzi ktoré patria aj hry
všetkého druhu. Okrem toho existujú aj také činnosti, ktorých prostredníctvom môže človek odovzdáPodobne je to s výtvarným umením, najmä
vať svoju skúsenosť ostatným tak, aby o nej nielen
vedeli, ale aby ju aj sami prežívali, aby si ju osvojili s tzv. abstraktným, dekoratívnym. Je skôr zdrojom
a tak sa stala ich skúsenosťou, či už pozitívnou ale- skúsenosti, ako výpoveďou o nej a to aj vtedy, ak
ide o portrétnu maľbu alebo krajinku. To neznamebo negatívnou.
Popri reálnej skúsenosti z medziosobných ná, že taká výpoveď nemá aj výchovnú funkciu,
vzťahov, existujú aj spôsoby a prostriedky odovzdá- práve naopak, veď obohacuje novým zážitkom skúvania skúsenosti prostredníctvom umeleckého diela senosť poslucháča alebo diváka a to môže znamea predovšetkým literárnej tvorby. Literatúra je ako nať veľa aj pre formovanie jeho etických postojov.
model hodnotovej skutočnosti zo všetkých umení Prinajmenej to oživuje jeho vnímavosť a citlivosť
najkonkrétnejšia a každá recepcia jej hodnôt musí k hodnotám, nielen estetickým a za určitých okoltúto konkrétnosť nielen rešpektovať, ale svojou indi- ností môže práve takto nadobudnutá skúsenosť
viduálnou osobitosťou ešte aj prehlbovať. Aj etickej podstatne ovplyvniť etické postoje človeka a jeho
výchove sa tým ponúka nielen všestranne využiteľ- následné orientácie.
V literatúre sú tomu najbližšie lyrické žánre,
né pole hodnôt, ale aj priestor pre rozvíjanie tých
napr. verše o láske, ale aj tie sú nielen „o niečom“
najrozmanitejších etických orientácií.  
Funkcia literatúry je spomedzi všetkých ume- ( o tom, na čo poukazujú ), ale svojou umeleckou
ní najadresnejšia. Hudba, ktorá je v tomto zmysle hodnotou priam evokujú zážitok lásky, pozitívne
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motivujú jej oceňovanie a vyvolávajú významný pohyb v hodnotových poliach recipientovej skúsenosti. Román, poviedka, novela a rozprávka vypovedajú
o celkom konkrétnych situáciách, o tom, ako ich
literárne postavy prežívajú a umožňujú takto čitateľovi, aby spolu s nimi vnímal ich skúsenosť ako svoj
vlastný zážitok. Tým svoju skúsenosť nielen obohacuje, ale nadobúda možnosť porovnávať ju s tou,
ktorú mu ponúka literárne dielo. A to je nevyhnutné
na to, aby si vôbec uvedomil hodnotu vlastnej skúsenosti a jej hranice, aby pochopil, kto je on sám,
ako sa takým stal a čím všetkým by sa ešte mohol,
či mal stať. Každé hodnotenie je porovnávaním, bez
možnosti porovnávať sme menej vnímaví aj voči
vlastnej skúsenosti, lebo ju nemáme s čím konfrontovať.
Umelecké hodnoty pritom kompenzujú nielen
deficity, ale najmä následky stereotypov, ktoré sú
zapríčinené hranicami času a priestoru ľudského
života i spôsobom, akým človek žije. Ten súčasný
nám už dávno neumožňuje, ba ani nedovoľuje, aby
každý z nás bol všetkým, čím sú ľudia. Jediným riešením, ktoré človeku umožňuje byť jedinečným, ale
pritom celým, neredukovaným človekom, je osvojenie si skúsenosti „tých ostatných“. A práve tú nám
sprostredkúva a ponúka umenie. Ale nielen preto ho
potrebujeme aj ako prostriedok etickej výchovy.
STRANA 11
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Keď totiž stratíme zmysel pre hodnoty okolo
seba, tak nám skutočnosť zovšednie a prestáva
nás motivovať – to je dôsledok každého stereotypu. Umenie skutočnosť ozvláštňuje tým, že robí
jej hodnoty zjavnými a len také hodnoty nás môžu
motivovať. Treba pritom rátať s tým, že to isté dielo bude v premenách času pôsobiť diferencovane.
To závisí od toho, s čím a ako bude konfrontované.
Pedagóg ako moderátor výchovného procesu musí
preto pristupovať k subjektom tohto procesu veľmi
diferencovane, napríklad aj pri odporúčaní literárneho diela.
Ten istý poznatok môže byť všetkým užitočný rovnako, ale to isté literárne dielo ako modelová
skúsenosť osloví v tom istom čase každého človeka inak. Hodnota ako kvalita funkcie diela sa mení
nielen historickým časom, ale aj vekom čitateľa.
Taktiež závisí aj od množstva ďalších, premenlivých
osobnostných charakteristík a životných situácií
človeka. Medzi recipientmi v škole sa istotne nájdu takí, ktorí ho prijmú pozitívne, ale bez väčšieho
záujmu, takí, ktorí ho vôbec nepochopia, ale aj takí,
ktorým pomôže pri riešení etických problémov ich
vlastnej existencie. Pokiaľ sa im v rámci odporúčaného či dokonca povinného čítania predkladá
literárne dielo iba ako to, „čo treba vedieť“, budú
takmer všetci zhodne rozprávať či písať o tom, „čo
chcel autor povedať“. Pre všetkých naozaj môže byť
„o tom istom“ a predsa pre každého z nich „byť niečím iným“. Bytie literárneho diela je z tohto hľadiska
ešte nepokojnejšie ako hodnotové bytie udalostí,
o ktorých vypovedá. A kvalita jeho funkcií môže byť
až nekonečne premenlivá a diferencovaná.
Vďaka umeniu môže človek prežívať skúsenosť veľmi rôznorodú a to je dôležité nielen na to,
aby druhých pochopil, ale aby pochopil predovšetkým sám seba, aby si uvedomil svoje hodnoty, ako
aj tie, ktoré k životu potrebuje. Skúsenosť je to, čo
máme, čo sme zažili, nielen spoznali. Umenie nám
umožňuje zažiť čokoľvek a tak urobiť súčasťou našej skúsenosti aj to, čo nemôžeme sami vykonať,
aj to, čím sami nemôžeme byť. A s touto, umením
komunikovanou skúsenosťou, si osvojujeme hodnoty, ktoré robia transparentnou celú našu skúsenosť. Oživujeme tak to, čo nám ako samozrejmé už
zovšednelo a čo sa vďaka umeniu stáva motivačne
účinným, nehovoriac o tom, že čím je naša skúsenosť bohatšia, tým účinnejšia a osobitejšia je hodnotová motivácia našej činnosti, prostredníctvom
ktorej sa realizujeme ako osoby, ako jedinečné bytosti.
Dnes majú ľudia veľké možnosti sebarealizácie
a poslaním etickej výchovy je nasmerovať konanie
človeka nielen k svojej prospešnosti, ale aj k sledovaniu dobra pre ostatných. To nedosiahneme len
vzdelávaním zameraným na kognitívnu oblasť, ale
predovšetkým rozvíjaním nonkognitívnych funkcií
cielených na osobnostnú výchovu človeka. „Odborníci z rozličných oblastí, ktorí hľadajú globálne riešenia problémov ľudstva, sa zhodujú v tom, že základom pre zmeny je lepšia výchova“(Zelina, 2004,
s.5). Poznaniu, vzdelaniu, vede a technike vďačíme
zaveľa, ale čoraz nástojčivejšie si uvedomujeme, že
nevychovaný človek je vlastne nevzdelaný. Vývoj
nepotvrdil optimizmus osvietencov, ktorí predpokladali, že čím budú ľudia vzdelanejší, tým budú nielen
životaschopnejší, ale aj spoločensky produktívnejší
a v najvlastnejšom zmysle toho slova aj ľudskejší.
STRANA 12
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Otázne je vôbec to, či sú dnes ľudia vzdelanejší
ako v minulosti. Pokiaľ stotožňujeme vzdelanosť so
sumou poznania vyplývajúceho zo vzdelávacieho
systému, je to tak. Či však tento systém umožňuje
osobnostný rozvoj človeka v intenciách obnovovania a rozvíjania humanity a či je dnes človek ľudsky
múdrejší, to je skutočne otázne.
V kontexte tohto prioritného problému je aj perspektíva etickej výchovy a jej smerovanie. Poznáme
nespočetné množstvo rôznych teórií a koncepcií výchovy, ich aplikácie by však mali byť výsledkom celospoločenskej a predovšetkým odbornej diskusie
z hľadiska nasmerovania výchovno-vzdelávacieho
systému, ako aj prejavom profesionálnej erudovanosti pedagógov, ktorí nevyhnutne musia zohľadniť
jej špecifiká a prístupy, rešpektujúce individualitu
osobnosti príjemcu modelu výchovy. Zložitosť etickej výchovy spočíva nielen v hodnotovej aktualizácii, ale najmä v komunikovaní hodnôt a ich individuálnom interiorizovaní.
Doteraz prevažovalo úsilie zabezpečovať žiaduce správanie človeka predovšetkým etickými imperatívmi. Vo výchove sa kládol dôraz na to, aby ich
vychovávaní poznali, aby si uvedomovali ich dôležitosť a argumentovalo sa pritom autoritami, ktoré
za týmito imperatívmi stoja. Je to do určitej miery
akceptovateľné, ba aj potrebné, ale len samotné
poznávanie imperatívov a rešpektovanie autorít, ktoré prípadne trestajú ich porušovanie, čoraz menej
postačuje k žiaducemu jestvovaniu človeka v spoločnosti, jeho sebarealizácii a jeho   hodnotovým
orientáciám na báze interiorizačných mechanizmov
utvárania osobnosti zvnútra.

nielen merať, ale regulovaním ľudského správania
aj vyvolávať. Imperatívy často vedú k formalizmu,
pretože nemôžu rešpektovať osobitosť jedinečných,
hodnotovo relevantných situácií; zbavené svojho
vlastného obsahu (konceptuálnej hodnoty) strácajú
zmysel a vedú nevyhnutne k formalizmu. V prípade
etických hodnôt prinajlepšom k napodobňovaniu
dobra.   „Súčasné výzvy spoločnosti vytvárajú tlak
na hľadanie hodnotového súradného systému, ktorý
by vytvoril vhodnú bázu pre nájdenie optimálneho konsenzu pri ich riešení. Jedným z problémov
pluralitnej spoločnosti, v ktorej prevládajúcim princípom je relativizácia hodnôt, je strata vnútornej
koherencie“ (Máhrik, 2012, s. 54).
Možno konštatovať, že hodnoty zrejme nezávisia iba od hodnotiaceho vedomia, pretože potom
by pre každé vedomie a v každom vedomí existovali
inak. Ale takto, pri všetkej ich diferencovanosti, to
predsa len nie je. Určité hodnoty v určitom čase
platia a pôsobia, aj keď nám to nie je po vôli. Akceptujeme ich, aj keď sa tým evidentne vo všeličom obmedzujeme. Preto už od počiatku skúmania hodnôt
nikdy nebolo ďaleko k názoru, že totožnosť i diferencovanosť hodnôt závisí od noriem, ktoré sú viac alebo menej intersubjektívne, čiže spoločné viacerým
hodnotiacim subjektom. Ale ani konsenzus noriem
nevysvetľuje zložitosť hodnotenia a hodnotových javov vôbec. V oblasti etických hodnôt máme síce do
činenia s hodnotami, ktoré považujeme dokonca za
všeľudské, pretože sme takmer všetci schopní oceniť napríklad lásku k blížnemu ako pozitívny etický
vzťah a odsúdiť povedzme krádež ako nežiaduci jav.
Aj tu sa však vynárajú problémy, len čo sa ocitneme zoči-voči konkrétnemu činu a jeho hodnoteniu,
lebo ten istý čin nadobúda v rôznych súvislostiach
diferencované hodnoty a tak dvaja ľudia len zriedkavo robia to isté, aj keď si počínajú rovnako. Aj keď
jeden a ten istý čin niekomu osoží a niekomu škodí,
ocitáme sa zoči-voči relativizmu, ktorý sa zďaleka
nezakladá iba na diferencovanosti hodnotiacich kritérií.

Hlavnou príčinou zlyhávania funkčnosti imperatívov, vrátane etických, je ich všeobecnosť. Každý
človek je naozaj jedinečný a žije, jestvuje, pracuje
v situácii, ktorej jedinečnosť a osobitosť sa ustavične zvýrazňuje, prehlbuje a diferencuje. Život sa
v súčasnosti pre človeka stáva permanentným hľadaním a potvrdzovaním seba, integrovaním sa do
sociálnych štruktúr a orientácia v čoraz rýchlejšie
sa meniacej podobe života je dnes celospoločenským problémom. „Imperatívy sú len všeobecné,
vďaka nim vieme, čo sa v zásade má a nemá robiť. Literatúra:
Neriešia však konkrétnu situáciu, pozíciu, v ktorej sa
človek nachádza a jeho postoj v danej situácii“(Bro- [1] BROŽÍK, V. 2004. Hodnotenie a hodnoty. Nitra-Požík, 2004, s. 36).
lianka: UKF, 2004. ISBN 80-8050-680-9
Teda orientácia v zložitosti konkrétnych situácii už nie je iba vecou plnenia prijatých imperatívov
a všeobecného poznania im zodpovedajúcich hodnôt, ale závisí aj od osobného vzťahu k nim a  recipročnej spätnej väzby. To však je aj záležitosťou
osobného chcenia a vôle, valencie preferovaných
hodnôt, čiže ich príťažlivosti alebo odpudivosti. Ide
tu o konkrétny funkčný vzťah, ktorý je celkom praktický a do ktorého vstupuje sám človek niekoľkokrát.
Jednak ako ten, kto hodnoty tvorí, identifikuje a hodnotí, ako aj ten, kto ich užíva, využíva a možno aj
zneužíva. K pozitívnemu hodnotovému postoju treba
nielen veľa vedieť, ale priam „mať zmysel“ pre hodnoty života. A práve ten nadobúdame výchovou. Výchova hodnotami nemôže suplovať výchovu normami, ide skôr o posun v jej chápaní. Môžeme pritom
vychádzať z M. Várossa (1970), podľa ktorého je
každá norma – aj najimperatívnejšie formulovaná –
vo svojej podstate „myslená hodnota“, čiže predstava o kvalite celkom určitej funkcie, ktorú má norma

[2] MÁHRIK, T.: 2012. Koherencia etiky ako vízia spolupráce. In Identita strednej Európy. Žilina: Inštitút Communio,n.o., 2012, s. 45-56. ISBN 978-80-970613-5-7.
[3] VÁROSS, M. 1970. Úvod do axiológie. Bratislava.
1970.
[4] ZELINA,M.: Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra.
Bratislava: SPN, 2004. ISBN 80-10-00456-1

Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: ilomnicky@ukf.sk
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Svetozár Krno: Himalájske veľmoci.
Nitra: UKF 2014, 188 s., ISBN 978-80-558-0713-3

Autor nepatrí k internetovým analytikom. Pri
tvorbe využíva okrem načítanej literatúry aj vyhodnocovanie osobných skúseností z pobytov v opisovaných oblastiach. Vo vedeckovýskumnej oblasti
sa zameriava na osobitosti spoločensko-politického procesov v rozličných geografických regiónoch
Európy a Ázie. Hľadá súvislosti medzi geografickým
prostredím, náboženským, kultúrnym, hospodárskym, geopolitickým a ideovo-hodnotovým vývojom. Tak vznikli monografie Kaukazské republiky
(2008), Krajiny v srdci Ázie (2008), Postsovietsky
západ (2009), Balkán. Historický vývoj, súčasnosť
a vzťahy k jeho národom (2011) Ruská federácia.
Od Uralu po Ďaleký východ (2012) a Politické strany štátov strednej Európy (2013).
Vo svojej poslednej monografii Himalájske
veľmoci (Nitra: UKF 2014, 188 s., ISBN 978-80558-0713-3) sa zaoberá dvoma najľudnatejšími
štátmi sveta – Čínou a Indiou. Autor vo svojom príspevku porovnáva tradície historického, kultúrneho,
náboženského, ideovo-hodnotového a geopolitického  vývoja troch civilizácií. Vyvracia tradične zakorenené zjednodušené predstavy šírené masmédiami a mainstreamom. Všíma si kľúčové spoločné
a odlišné charakteristiky oboch susedných krajín.
Hľadá odpoveď na otázku, čo spôsobilo hospodársku stagnáciu a nelichotivé prognózy Európskej
únie. Vysvetľuje geografické, historické, kultúrne,
filozofické, náboženské a politické predpoklady
osobitosti himalájskych veľmocí a predpoklady ich

dynamického rastu. V závere nastoľuje problémy
vnímania týchto krajín očami Európanov a štátov V4
obzvlášť.
Ako konštatuje v úvode: „Napriek tomu, že
v Číne žije každý štvrtý obyvateľ planéty, knižných
publikácií venovaných najľudnatejšej krajine sveta
od našincov, je ako šafranu.“ (s. 8). Možno s ním
súhlasiť v tom, že „Hlbšie, ale nie uspokojivé poznanie máme o Indii. (s. 9). Preto možno uvítať aj
autorov podrobný prehľad našej knižnej produkcie
venovanej Číne a Indii.
Svetozár Krno svojou poslednou publikáciou
obohatil naše poznanie sveta, v ktorom žije štyridsať
percent obyvateľov. Na himalájske veľmoci sa díva
z nadhľadu. Odmieta eurocentrický pohľad na svet.
Hľadá odpovede na vážne otázky. Ďalšie otázky nastoľuje. Javy a procesy nielen popisuje, ale aj analyzuje a zaujíma k nim postoj. Vedecký a súčasne
čitateľný text vhodne dopĺňajú dve farebné prílohy
fotografií. Na knižnom pulte sa objavila zaujímavá
a užitočná kniha, ktorá iste osloví náročnejších čitateľov nepodliehajúcim všeobecne šíreným názorovým stereotypom.  

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.,
Katedra etickej a občianskej výchovy
PdF UK Bratislava
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Bezpečnosť a Európska únia / Radoslava Brhlíková
recenzent: Pavol Mešťan.
1. vyd. - Košice : Equlibria, 2014. - 208 s. - ISBN 978-80-558-0717-1.
a ovplyvňujú. Konštatuje, že
nevojenské hrozby a riziká
sú v súčasnosti rozhodujúce a oveľa nebezpečnejšie.
Výraznou mierou ovplyvňujú prestavbu bezpečnostného prostredia v Európe.
Druhá kapitola knihy je venovaná charakteristike a analýze spoločnej
zahraničnej, bezpečnostnej
a obrannej politiky Európskej únie   po jej úprave
v Lisabonskej zmluve. Autorka konštatuje, že, hoci
ciele tejto politiky, uvedené
v Zmluve, sú ambiciózne
a mohli by viesť k vytvoreniu
konzistentnej a koherentnej spoločnej politiky EÚ,
zachovaniu charakteru intergovernmentalizmu v tejto
oblasti. Zmluva spôsobuje
pravý opak. Divergentné
postoje členských štátov
často spôsobujú, že rozhodovanie sa predlžuje a výsledok býva často vágny
až povrchný, keďže členské
štáty sú viazané nielen svojimi záväzkami v NATO ale aj
v OSN a navyše sa snažia
presadiť a obhajovať svoje
individuálne záujmy. AutorOblasť bezpečnosti a bezpečnostného pros- ka sa venuje i vzťahu EÚ a NATO, na základe čoho
tredia v európskom priestore je v súčasnosti vysoko konštatuje, že NATO si v oblasti medzinárodnej bezaktuálna problematika. Bezpečnosť je abstraktná pečnosti zachováva voči EÚ nadradené postavenie.
a nepostihnuteľná kategória, pod ktorou si každý
môže predstaviť všeličo. Ide totiž o neprehľadný,
komplexný a komplikovaný proces, popretkávaný rôznou kvalitou a úrovňou vzájomných vzťahov
v rámci Európy i naprieč Atlantickým oceánom.
Navyše je výsostne aktuálne analyzovať postavenie
Európskej únie v kontexte mocenského sporu USA
a Ruska a preskupovania geopolitického vplyvu.
Aké je miesto Európskej únie v týchto mocenských
presunoch, to je predmetom analýzy tejto publikácie.
Kniha sa člení na tri časti, logicky na seba
nadväzujúce, ale napriek tomu samostatné. Týmto
autorka podáva ucelený obraz o skúmanej problematike. V prvej kapitole sa venuje teoretickému
vymedzeniu skúmanej problematiky. Podáva exkurz
cez jednotlivé teoretické školy a definuje pojem bezpečnosť, ktorý chápe ako zložitý a dynamický fenomén, neohraničený len konvenčným chápaním, zúženým na obranu a vedenie vojny, ale ovplyvňujúci
rovnakou mierou tak štáty, ako i neštátnych aktérov
a jednotlivcov. Autorka bezpečnosť chápe ako nedeliteľnú, a hoci jej jednotlivé dimenzie charakterizuje
samostatne, podčiarkuje, že sa navzájom prelínajú
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Posledná, najrozsiahlejšia časť publikácie je
venovaná vybraným aspektom bezpečnostnej politiky EÚ. Autorka začína analýzou koncepcie soft
power a europeizácie ako nástrojov zahraničnej
politiky EÚ, nasleduje charakteristika a analýza krízového manažmentu EÚ a jej tzv. spôsobilostí, kde
autorka konštatuje, že Európska únia je civilnou, nie
silovou mocou. V nasledujúcich častiach sa venuje
a analyzuje vnútornú bezpečnosť EÚ a osobitne sa
zaoberá problematikou migrácie. Možno sa stotožniť s jej záverom, že táto oblasť je v poňatí a kontexte Európskej únie širokospektrálna od ochrany
vonkajších hraníc, cez pohyb osôb a občianstvo
až po ochranu ľudských   práv a slobôd. V závere
sa autorka venuje analýze vzťahov EÚ k vybraným
regiónom, konkrétne k Afganistanu, juhovýchodnej
Ázii a Ruskej federácii. V závere hodnotí pozíciu EÚ
v súčasnej zahranično-politickej situácii a varuje
pred jej možným uviaznutím v tzv. tukydidovej pasci.
Svoje názory autorka opiera o odbornú politologickú literatúru, na ktorú sa korektne odvoláva.
Poskytuje množstvo faktografických a kontextuálnych informácií, analytických úvah a konštatovaní k aktuálnym témam súčasnej medzinárodnej
bezpečnosti. Preto knižku považujem za prínos do
odbornej diskusie.

prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
SNM - Múzeum židovskej kultúry
v Bratislave
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BOSNA A HERCEGOVINA – UNIKÁT BALKÁNU

Dňa 24. septembra 2014 sa začala naša cesta
do neznáma, ktorá priamo smerovala do Srebrenice,
kde sme ako študenti politológie Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre spolu s pani doktorkou Brhlíkovou boli
pozvaní na medzinárodnú konferenciu organizovanú
Centrom pre Európsku politiku. Konferencia s názvom
„Pridaná hodnota Európy – pridaná hodnota mieru“ sa
niesla v duchu masakry v Srebrenici. Na tejto konferencii sa stretli krajiny ako Slovenská republika, Česká republika, Chorvátsko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko
a hostiteľská krajina - Bosna a Hercegovina. Celých päť
dní prebiehalo  formou  workshopov/blokov a  záverom
každého bloku bola panelová diskusia s tou krajinou,
ktorá daný blok viedla. Témou boli rozvojová pomoc
a súčasné výzvy pre Bosnu a Hercegovinu. Prednášky
sa niesli v duchu vstupu Bosny a Hercegoviny do Európskej únie. Počas konferencie sme navštívili Pamätník a cintorín Srebrenickej masakry v časti Potočari.
Srebrenický masaker sa odohral v júli 1995 počas vojny v Bosne a je označovaný ako najkrvavejšie masové

popravisko viac než 8000 bosnianskych Moslimov, predovšetkým mužov a chlapcov z okolia mesta Srebrenica. Masové vraždy vykonávali vojská Republiky Srbskej
pod vedením generála Mladića.
Konferencia sa zavŕšila takzvaným „Európskym
večerom.“ Každá krajina mala prezentovať niečo typické (jedlo, nápoje, odev, typické predmety). Vyše 100
účastníkov tejto akcie sme hostili údenými korbáčikmi
a syrmi a k tomu sme ponúkali tokajské víno, čím sme
zožali veľký úspech. Z tejto cesty sme si doniesli mnoho nových poznatkov, oboznámili sme sa so súčasným
stavom tejto krajiny, dozvedeli sme sa o ich túžbach
a víziách do budúcnosti. Dôležité je spomenúť, že sme
nadobudli nové kontakty a spomienky, ktoré nám nikto nikdy nezoberie a rozhodli sme sa podeliť sa o ne
s Vami.

Lucia Gajanová, Lukáš Banyár
študenti 1. roč. Mgr. PO

Študenti KPEŠ UKF v Nitre, vpravo študentka z Masarykovej univerzity v Brne s pánom Manirom Poricom, predsedom Zväzu „Bauern helfen Bauern“ (roľník pomáha roľníkovi). Študenti Lukáš Banyár, Dominika Sarvašová a Lucia
Gajanová
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25. výročie Nežnej revolúcie (diskusia študentov s politikmi)
Novembra 89: sny a skutočnosť a na záver svojho prejavu zaželal študentom, aby sa ich sny stali
skutočnosťou. Druhý diskusný panel s názvom NIE
SME AKO ONI, bol zameraný na študentov a revolúcie: vtedy a dnes. V poslednom paneli UTVORME
KORIDOR, Pád železnej opony: smerom k zjednotenej Európe sa prítomným prihovoril Maroš Šefčovič. Vo svojom prejave priblížil možnosti, ktoré dnes
slobodná Európa ponúka aj slovenským študentom.
Počas všetkých troch diskusných panelov kládli
študenti prítomným politikom a hosťom svoje otázky. Vo foyeri parlamentu sa dopoludnia prezentovali
poslanecké kluby NR SR a v popoludňajších hodinách sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Jána
Lőrincza s názvom November ´89.

Významnú úlohu v Novembri ´89 zohrali študenti. Preto pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie pozval 13. novembra 2014  vtedajší predseda
NR SR Pavol Paška študentov univerzít, vysokých
a stredných škôl na diskusné panely do budovy parlamentu. V rokovacej sále spolu so študentmi sedeli
aj podpredsedovia parlamentov Českej republiky,
Maďarska, Rakúska, Poľska a Slovinskej republiky.
Okrem zahraničných hostí prijali pozvanie aj býva-

lý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster,
podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič,
bývalý predseda Slovenskej národnej rady František
Mikloško a zástupkyňa študentov z Novembra ´89
Zuzana Mistríková.
Sny sa zriedkakedy zhodujú so skutočnosťou.
Týmito slovami Alexandra Dubčeka začal Pavol
Paška svoje úvodné vystúpenie počas diskusného panelu SĽÚBILI SME SI LÁSKU, Dejinný odkaz

OLYMPIZMUS PRE VYSOKÉ ŠKOLY (vedomostná súťaž)
V dňoch 20. a 21. novembra 2014 sa v Košiciach, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
konala vedomostná súťaž o olympizme pre vysoké
školy. Organizátormi súťaže boli členovia komisie Slovenskej olympijskej akadémie v spolupráci
s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ.
Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo osem družstiev vysokých škôl z celého Slovenska. Jednotlivé
disciplíny pozostávali z prezentácie na vopred zvolenú tému, diskusie, vedomostného testu a troch
kôl ústnych otázok. Témy tohtoročnej vedomostnej
súťaže sa skladali z troch okruhov: Antické olympijské hry, 120. výročie založenia Medzinárodného
olympijského výboru a ZOH 2014 v Soči. Prvý deň

boli súčasťou aj športové disciplíny. Športová časť
zahŕňala streľbu na basketbalový kôš, futbalovú
a florbalovú bránu a skoky cez švihadlo na čas.
Víťazom tejto vedomostnej súťaže sa stalo
družstvo študentov našej fakulty z katedry politológie a európskych štúdií vedené Mgr. Matejom Beránekom, ktoré reprezentovali Dominika Sarvašová,
Peter Lukáč a Miroslav Hancko. Na druhom mieste
sa umiestnilo družstvo študentov z Ústavu telesnej
výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a tretie miesto
obsadili študenti FF a FTVŠ UK v Bratislave.

Sarvašová Dominika
študentka 1. roč. Mgr. PO

Po ukončení programu v rokovacej sále NR
SR sa pozvaní hostia spolu so študentmi premiestnili na recepciu do priestorov Bratislavského hradu,
kde mohli pokračovať v rozhovoroch s účastníkmi
Novembra ´89 ako aj s ostatnými prítomnými politikmi. Svedectvá tých, ktorí prejavili svoju túžbu po
slobode pred dvadsiatimi piatimi rokmi sú inšpirujúce a oslovujú aj dnešných študentov.

Viktor Németh
študent 1. roč. Mgr. PO
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