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Je ťažké písať nekrológ a nebyť pritom patetický, zvlášť
v prípade Milana Valacha, ktorý pateticky nikdy nebol a nikdy
nepózoval ani politicky ani moralisticky. Prvý krát som sa s ním
osobne stretol na konferencii v Brne, kde sa v roku 1956 narodil,
kde žil, kde mal rodinné i profesionálne zázemie. Od roku 1993
prednášal na Katedre občianskej výchovy (PDF MU). Bradatý
sympaťák v okuliaroch, ihneď ma zaujal prejavom, nekonvenčnými názormi, uvoľnenosťou, nehraným intelektom. Potom sme
sa stretali častejšie, no stále len v obmedzeniach vyplývajúcich
z reálnej vzdialenosti Brno – Nitra, či možno ČR – SR. Najdlhšie
hodiny našich rozhovorov prebehli počas jarných konferencií,
ktoré organizuje Katedra politológie a európskych štúdií v Nitre.
Vždy vravieval, že sa do Nitry veľmi teší, a že naše konferencie sú preňho veľkým sviatkom a intelektuálnym zážitkom. To
ale platilo obojstranne. Milan mal na svojich vystúpeniach vždy
množstvo študentov, ktorí dychtivo počúvali jeho príspevok.
Áno, viem, znie to ako fráza, ale nie je to fráza. Skutočne. Posledné dva roky, žiaľ, už nedokázal prednášať za rečníckym pultom, ale musel pri tom sedieť. Zákerná, nikým nečakaná a nikým nevítaná choroba začala svoj víťazstvom končiaci pochod.
Na jeho intelekt a nezlomnú duchovnú silu ale nestačila. V tom
sa jej ubránil až do úplného konca. Aj jeho posledné vystúpenie
na nitrianskej akademickej pôde, na jar v roku 2012, bolo intelektuálnym zážitkom. Telo bolo v defenzíve, duša v ofenzíve.

Ivan Dubnička

ŠTYRIDSIATeštvrté èíslo - 1/2013

V sobotu 18. mája 2013 zomrel vo veku 57 rokov Milan
Valach, filozof, vysokoškolský pedagóg, publicista, autor
viacerých postojových monografií, hovorca Hnutí za Přímou Demokracii, spolupracovník Katedry politológie a európskych štúdií. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal
dejinami a teóriou totality, rozpormi modernej spoločnosti
a environmentálnou etikou.

(Som si istý, že Milan by mi tu metaforu s dušou, ako ateista, určite
odpustil.) Jeho príspevok: Iluze intelektuálů. Příspěvek k sebeklamu
jedné subkultury, bol, dnes už to
tak chápem, odkazom. Kritizoval
v ňom strnulosť, nečinnosť, pasivitu, ľahostajnosť, ustráchanosť intelektuálov. Ten príspevok bol výzvou, výzvou k prebudeniu, výzvou
človeka, ktorý možno tušil, že sám
to už nestihne. Žiaľ, text v písomnej podobe už nevládal odovzdať,
nikdy nebol publikovaný.
Na Milanovi ma vždy zarážala jeho nezlomná viera v ľudské
dobro. A to aj napriek tomu, že
nemal mať na to mnoho dôvodov.
Celé dejiny sú poznačené hrôzami,
ktoré sú schopní popáchať ľudia
na ľuďoch. Pamätám, ako som
ho raz v Brne nasrdil zmienkou
o Dawkinsonovom „sebeckom
géne.“ Veril do posledného dychu,
že existuje možnosť, ako posunúť
ľudstvo k väčšej slobode, k väčšej
demokracii, k väčšiemu humanizmu. V poslednom období sa stal
neoblomným apologétom priamej
demokracie. Britské listy sa stali
čítanými aj vďaka jeho početným
príspevkom na nechcené témy.
Bol skutočným humanistom, odmietal tak totalitárny komunizmus,
ako aj totalitárny kapitalizmu, ktorý
má podľa neho sklony smerovať
k fašizmu. Rovnako odmietal totalitarizmus náboženský. Ako filozof zdôrazňoval, že je potrebné
neustále o všetkom pochybovať.
Za Milanom Valachom zostalo síce
nedokončené dielo, no zároveň zostalo množstvo podnetného myšlienkového materiálu. Je potrebné
ho zúročiť.
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Za Milanom
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GLOBALIZÁCIA
A KRÍZA
Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Sťahel, R.: Globalization and crisis
CIVITAS, 2013, Vol. 19, No. 44, p. 2
Current globalization has his own ancestor in the global market of 19.
century. In that time, the main sign of the globalization was the desocialization of economy. This globalization finished during World War I.
which was one of the consequences of application the liberal ideology of
de-socialization of economy. The attempt of rebuilding of global market
after World War I. leads into the global economic crisis (1929-1932) which
in Germany allows taking over the power by Nazis and finally leading to
the World War II. Due to this development after war in west Europe arise
an idea of welfare state. However, the problems which bring realization
of this idea lead to another globalization and consequently to rebuilding
of the global market. It is clear that the contemporary globalization
also rebuilds the process of de-socialization of economy. It seems that
this causes the repeating of radicalizations leftist and rightist extremist
movements. Current global economic crisis or combination of energy and
environmental crisis could finish current globalization by similar way as in
the first half of 20. century.
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Svetová hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku
2008 upriamila pozornosť na skúmanie ekonomických,
sociálnych a politických systémov globálnej priemyselnej civilizácie, tak na národnej, regionálnej ako aj globálnej úrovni. Kríza sa prejavila najprv vo sfére finančníctva a bankovníctva, neskôr zasiahla výrobný sektor
a následne sociálnu sféru. S rastom nezamestnanosti
sa sociálna kríza v mnohých krajinách začala prejavovať aj ako kríza politická. Celosvetový rozsah krízy je do
značnej miery dôsledkom procesu globalizácie, ktorý
v predchádzajúcich troch desaťročiach fakticky vytvoril
globálnu civilizáciu. Súčasnú krízu možno interpretovať
aj ako krízu globalizácie, teda procesu, ktorého počiatky možno vysledovať až do druhej polovice 18. storočia
kedy už politika veľmocí mala väčšinu znakov globálneho

zápasu o vplyv a moc, ale aj o zdroje a trhy. Súčasná
globalizácia teda mala svoju predchodkyňu v 19. storočí. Rovnako ako v súčasnosti, aj vtedy išlo predovšetkým o vytvorenie globálneho trhu pre rozmáhajúci
sa priemysel a obchod, ktoré vtedy aj teraz potrebovali
zdroje surovín a odbytiská.
Globalizácia je tak prvotne motivovaná predovšetkým ekonomicky a zdôvodnená ideologicky. Hospodárska kríza potom zasahuje všetky oblasti života
spoločnosti a všetky regióny sveta. Ako zdôrazňuje P.
Ricoeur „len v civilizácii, ako je naša, ktorá stavia vo
svojej hierarchii hodnôt ekonomiku na miesto najvyššie,
je ekonomická forma krízy povýšená na model všetkých
kríz“ (Ricoeur 1992, s. 33). Má to však aj fundamentálne dôsledky pre to, ako takáto kultúra vníma svoje
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ohrozenia, resp. čo za ohrozenie považuje a čo prehliada
v presvedčení o jeho neškodnosti alebo nedôležitosti.
Ricoeur preto zdôrazňuje, že „práve spoločnosť, ktorá
prisudzuje ekonomickému základu svojej existencie najvyššiu hodnotu, pociťuje ekonomickú poruchu systému
nie už ako parciálnu, ale ako celkovú“ (Ricoeur 1992, s.
34).
Hypostazovanie ekonomického videnia sveta má
však aj iné dôsledky, a to predovšetkým v súvislosti
s fenoménom globalizácie. Podľa Ricoeura totiž „globalizácia trhu znamená zároveň globalizáciu javu atomizácie
a revahy ekonomiky voči ostatným zložkám spoločnosti
v jej celku“ (Tamže, s. 35). Ricoeur však nepovažuje za
príčinu preferovania ekonomických hodnôt a zdôvodnení
v súčasnom svete Marxovu charakteristiku spoločnosti
podľa vzťahov výrobných síl a výrobných prostriedkov,
ani marxistickú ideológiu, ale ideológiu liberalizmu.
Tvrdí, že „tým, čo vnútilo západnému svetu predstavu
o ekonomických javoch ako oddelených od spoločnosti
a tvoriacich samo o sebe odlišný systém, ktorému musí
byť všetko podriadené, bola ... len ... ideológia ekonomického liberalizmu.“ (Ricoeur 1992, s. 35) Tá sa podľa
neho zrodila v 19. storočí a „je to ideológia de-socializácie ekonomiky“ (Ricoeur 1992, 35).
Prvý pokus o slobodný trh, neriadený zásahmi panovníkov, ich clami a monopolmi však zanikol v chaose
Francúzskej revolúcie a obmedzeniach obchodu, ktoré ju
nasledovali počas vojnových konfliktov. Vznik globálneho trhu 19. storočia súvisel s priemyselnou revolúciou,
rozvojom dopravnej (parný stroj a lacné uhlie) a komunikačnej techniky, zlatým štandardom, ktorý do značnej
miery umožňoval existenciu medzinárodného obchodu,
a tiež britskou koloniálnou ríšou a jej námornou mocou, ktorá umožňovala udržiavanie tzv. Pax Britannica
v svetových oceánoch. Existoval v podstate v období
medzi napoleonskými vojnami a prvou svetovou vojnou
s krátkym pokusom o jeho obnovenie po prvej svetovej
vojne, ktorý skončil najneskôr v roku 1929, keď vypukla
svetová hospodárska kríza.
Priebeh 19. storočia však významne poznačili viac
či menej pravidelne sa opakujúce hospodárske krízy
(Pre ich prehľad pozri napr. Juglar 1966 a Röpke 1932),
ktoré spolu s exponenciálnym rastom populácie vytvárali čoraz zložitejšie sociálne a v ich dôsledku aj politické
problémy. Jedným zo spôsobov, ktorým sa ich vtedajšie
vlády snažili riešiť, boli ochranné clá a dovozné kvóty,
podobné tým, ktoré už v roku 1879, teda pár rokov po
zjednotení Nemecka, presadil ríšsky kancelár Otto von
Bismarck. To bolo podľa W. Röpkeho začiatkom konca svetového trhu i trhového hospodárstva. Začalo sa
obdobie colných i obchodných vojen, ktoré vyústili do
vojen skutočných. Spustila sa lavína ochranárskych
opatrení, ktorá prispela k vzniku ekonomického patriotizmu, neskôr nacionalizmu (Pozri Röpke 1979, 58-59).
Významne sa posilnila potreba získať nové zdroje surovín aj odbytiská pre priemyselnú produkciu. Čoraz viac
ľudí prajúcich v priemysle a teda existenčne závislých na
schopnosti získavať suroviny pre priemysel a možnosti
predávať jeho produkty na jednej strane a zároveň rastúca produktivita výrobných procesov na strane druhej,
nútili vlády angažovať sa v prospech priemyslu nielen na
vnútroštátnej, ale aj na medzištátnej úrovni.
Podobne globalizačné procesy 19. storočia a ich
následky reflektovali viacerí myslitelia 20. storočia.
Napríklad A. Schweitzer už počas prvej svetovej vojny
alebo krátko po nej napísal, že „kvôli moderným sociálnym problémom sa dostávame do triedneho boja, ktorý
otriasa a ničí naše hospodárske a štátne pomery. Boli to
napokon stroje a svetový obchod, ktoré viedli k svetovej
vojne“ (Schweitzer 1986,106). Počas druhej svetovej
vojny zas holandský kulturológ J. Huizinga konštatoval,
že „teória ekonomickej slobody skrývala v sebe zárodok na jednej strane nespútaného bujnenia kapitalizmu,
na druhej strane nevyhnutného imperializmu silnejších
štátov a národov. ... Učenie o slobodnom výmennom
styku a zdržanlivosti štátu v ekonomickej oblasti napriek
všetkému skôr podporilo národnú, ba dokonca naciona-

listickú konfiguráciu v Európe, než by jej stálo v ceste“
(Huizinga 2002,175). V tom istom období konštatoval
americký sociológ ruského pôvodu P. A. Sorokin, že komunizmus i fašizmus sú dedičmi kapitalizmu (Sorokin
1957, 78-79). Britský historik a filozof dejín A. Toynbee
zase krátko po druhej svetovej vojne upozornil na to, že
jeden z dôvodov, ktoré „vládcov nacistického Nemecka
a súdobého Japonska dohnali do agresívnej vojny bola
ich neschopnosť poskytnúť prácu viac než len menšine
ich mladých mužov, ktorá by uspokojila ich očakávania, ale dokonca nemožnosť poskytnúť im akúkoľvek
prácu“ (Toynbee 1964, 131). Inými slovami, spôsob
fungovania globálneho trhu postaveného na princípe
voľného obchodu minimálne prispel k vypuknutiu prvej
svetovej vojny, keď sa z dovtedajších vojen obchodných
a colných stala vojna skutočná. Jedným z jej dôsledkov
bol vznik komunistickej diktatúry vo vtedajšom Rusku.
Pokus o obnovenie globálneho trhu po prvej svetovej
vojne sa skončil svetovou hospodárskou krízou, ktorá
viedla k bezprecedentnej katastrofe so skutočne globálnym rozmerom a ďalekosiahlymi dôsledkami nielen pre
ekonomickú teóriu a prax, ale ak ju budeme brať ako
predohru druhej svetovej vojny, aj pre spoločnosť, kultúru a politiku na celom svete. Svojimi sociálnymi dôsledkami totiž značne prispela k uchopeniu moci nacistami
v Nemecku. V krátkodobom horizonte tak uvoľnila cestu
k druhej svetovej vojne a dlhodobom umožnila rozšíriť
sovietsky vplyv ďaleko za hranice niekdajšieho Ruského
impéria.
K uchopeniu moci nacistami významne prispeli aj
reparácie uvalené na Nemecko Versailleskou mierovou
konferenciou. Snaha splácať takto vzniknutý zahraničný
dlh viedla Nemecko po prvej svetovej vojne k reštriktívnej politike, ktorá svojimi výsledkami významne prispela nielen k de-socializácii nemeckej ekonomiky, ale aj
k rastu sociálnej polarizácie spoločnosti. Tieto procesy
zavŕšila a znásobila svetová hospodárska kríza. Ako však
upozorňuje Ricoeur, „v roku 1929 nevypukla nerovnováha najskôr ani vo výrobnej sfére, ani vo sfére obehu výrobkov, ale vo sfére obehu kapitálu. Burzová kríza (krach
na Wall Street na jeseň roku 1929) nasledovaná krízou
bankovou (vyberanie vkladov) spôsobili krízu obchodnú
a priemyselnú.“ (Ricoeur 1992, 34) Ich dôsledkom bola
kríza sociálna a politická, ktorú sa väčšine vtedajších
demokracií, teda nielen Nemecku, nepodarilo zvládnuť.
De-socializácia ekonomiky teda viedla k lyhaniu modernej spoločnosti, jej degenerovaniu do komunistických
a fašistických diktatúr spojených s extrémnymi výbuchmi násilia a totálnymi konfliktami. Odvrátenou stranou
de-socializácie ekonomiky a jej nadradenia nad všetky
ostatné subsystémy spoločnosti je totiž vznik a postupná kumulácia sociálneho napätia. To sa v čase rastu a
relatívnej prosperity zväčša prehliada alebo bagatelizuje.
V čase krízy sa však sociálne napätie stupňuje, čo môže
viesť k strate legitimity systému a jeho elít či vnútrospoločenským konfliktom, ktoré deštruujú nielen ekonomický, sociálny a politický systém, ale aj spoločnosť ako
takú.
Po druhej svetovej vojne preto bolo cieľom politických elít zabrániť opakovaniu podobného vývoja. „Namiesto predstavy o nevyhnutnosti, ba dokonca nutnosti
cyklických výkyvov, nastúpila po tridsiatych rokoch nová
paradigma stabilnej cesty rastu.“ (Borchardt 1992,100)
Dôsledkom svetovej hospodárskej krízy bol nielen zánik
globálneho trhu, ale aj opustenie politiky ekonomického liberalizmu. Výsledkom boli snahy o resocializáciu
ekonomiky, a to v podstate na oboch stranách vtedajšej
železnej opony. V praxi ich reprezentovali pokusy o budovanie sociálneho štátu alebo štátu blahobytu (welfare
state), ktorý je bezpochyby „produktom veľkej hospodárskej krízy a druhej svetovej vojny“ (Keller 2005, 10).
Aj podľa J. Habermasa možno ekonomickú i sociálnu politiku západoeurópskych krajín prvých troch
povojnových desaťročí považovať za reakciu na fenomén hospodárskej krízy (Habermas 2000, 53), pričom
sa „darilo časovo rozšíriť konjunktúrny cyklus a premeniť periodické fázy znehodnocovania kapitálu na trvalú
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inflačnú krízu s miernymi konjunktúrnymi výkyvmi“
(Habermas 2000, 54). Štát tak na seba prebral úlohu
účastníka i regulátora trhu a zároveň kompenzátora jeho
negatívnych sociálnych, kultúrnych a neskôr aj ekologických následkov. Bránil tak prepuknutiu akútnych kríz.
Cenou za to však je systematické preťaženie verejných
rozpočtov v podobe dlhoročných deficitov. Navyše v 70.
rokoch 20. storočia postihli západné krajiny aj akútne
krízy spôsobené zastavením dodávok ropy. „Ak štátne
riadenie kríz zlyháva, nie je štát schopný naplniť programové nároky, ktoré si sám kladie. Trestom za toto zlyhanie je strata legitimity, takže sa rúca priestor konania
práve v okamihoch, keď by mal byť najviac rozšírený.“
(Habermas 2000, 90) Dôveryhodnosť inštitúcie štátu
ako ochrancu pred krízami tak značne utrpela, rovnako
ako utrpela legitimita politických elít. Ako však ukazuje J. Habermas, jednou z čŕt i podmienok povojnového
triedneho kompromisu rovnako ako legitimity politických
elít a nimi presadzovaných politík, bola depolitizovaná
verejnosť, teda prevažne politicky neangažovaná väčšina
orientovaná na kariéru, voľný čas a spotrebu (Habermas
2000, 52). Už koncom 70. rokov 20. storočia sa však
začalo ukazovať, že štát opäť, tak ako v predvojnovom
období, nielenže nie je schopný poskytnúť všetkým možnosť robiť kariéru, ale dokonca ani zamestnanie, nieto
ešte umožniť neustály rast spotreby. A to napriek takmer
sústavnému rastu daňového a odvodového zaťaženia
i ozširovaniu oblastí, ktoré sa štát snaží byrokraticky alebo legislatívne regulovať.
V období studenej vojny bol voľný pohyb tovaru a kapitálu natoľko obmedzený, že prakticky nebolo
možné hovoriť o globálnom trhu. Okrem tzv. východného bloku, ktorý sa z neho vyčlenil čiastočne z vlastnej
vôle a čiastočne v dôsledku sankcií uvalených západným svetom, bol voľný pohyb kapitálu, tovarov i služieb
obmedzený množstvom právnych i colných predpisov
jednotlivých krajín tzv. západného bloku. Globálny trh
však opäť vznikol. A to v 80. a 90. rokoch 20. storočia.
K jeho vzniku značne prispel nielen systematický tlak na
liberalizáciu medzinárodného obchodu a voľného pohybu kapitálu zo strany Svetovej obchodnej organizácie,
Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu
či nadnárodných firiem, ale aj lacná ropa umožňujúca
hromadnú celosvetovú prepravu tovarov i ľudí. Spolu
s globálnym trhom sa na scénu vrátila nielen ideológia
ekonomického liberalizmu, ale aj hospodárske krízy
(napr. Mexická kríza 1994-1995; Ázijská kríza 19971998; Turecká kríza 2001; Argentínska kríza 2002, až
po globálnu krízu v roku 2008). G. Soros v tejto súvislosti koncom 90. rokov 20. storočia konštatoval, že sme
v procese oživenia skúsenosti 19. storočia, ktoré „bolo
prerušované devastujúcou panikou, po ktorej nasledovala ekonomická kríza“ (Soros 1999, 126). Podľa Sorosa
však bol globálny trh 19. storočia predsa len stabilnejší
než ten súčasný, pretože mal jednotnú menu v podobe
zlata (zlatý štandard) a „ľudia boli pevnejšie zakorenení
do základných hodnôt, než sú dnes“ (Soros 1999, 133).
Napriek tomu podľahol silám, ktoré sám pomohol rozpútať.
J. Přibáň konštatuje, že po roku 1989 „neoliberálni ekonómovia ovládli politiku takmer ako v marxistickej
idyle, kde ekonomická základňa determinuje politickú
nadstavbu“ (Přibáň 2012, 40). Recept ekonomického
neoliberalizmu na prekonanie kombinácie vysokej nezamestnanosti, inflácie a stagnácie hospodárstva je deregulácia, liberalizácia a privatizácia, inými slovami obmedzenie úloh i právomocí, a teda i možností štátu. Práve
tie sa totiž označujú ako prekážky hospodárskeho rastu.
Propagovanými metódami, umožňujúcimi ďalší rast hospodárstva, sú preto opatrenia znižujúce sociálne a zdravotné štandardy, ale i náklady na ochranu životného
prostredia a odstraňovanie už existujúcich nechcených
dôsledkov kolobehu výroby a spotreby a samozrejme
tiež masívna podpora ďalšieho rastu spotreby. Teda opäť
možno hovoriť o de-socializácii ekonomiky a aj o nadradení ekonomického subsystému nad všetky ostatné
subsystémy spoločnosti. „Posledných tridsať rokov vytvorilo v spoločnosti mimoriadne silnú asymetriu medzi
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ekonomickým a politickým systémom, ktorá spočívala
v primitívnej ekonomickej predstave o deregulácii ako
rastúcej miere politickej slobody. Ekonomický neoliberalizmus bol paradoxne poslednou fázou marxizmu,
ktorý sa naivne domnieval, že všetky sociálne problémy
sú nakoniec problémy ekonomické, a preto vyžadujú exkluzívne ekonomické riešenie.“ (Přibáň 2012, 44)
Ako však upozorňuje P. Staněk jednou z hlavných
príčin súčasnej hospodárskej krízy je polarizácia príjmov, ktorá sa zrýchľuje od 70. rokov 20. storočia. Príjmy prevažnej časti populácie stagnujú, alebo dokonca
klesajú, príjmy najbohatších však rastú násobkami. To
viedlo okrem nárastu sociálneho napätia ku globálnemu
poklesu spotreby, ktorý bolo možné na určitý čas saturovať iba úverovou expanziou. (Staněk 2012, 61-62)
Lenže aj zadlžovanie má svoje limity. Prvá fáza súčasnej hospodárskej krízy vypukla v roku 2008 ako hypotekárna kríza, keď sa naplno ukázalo, že až príliš veľa
úverov poskytnutých nízkopríjmovým skupinám v USA
je nedobytných. Snahy vlád zachrániť finančný systém
a podporiť spotrebu viedli k prudkému rastu štátnych dlhov. S odstupom času je jasné, že problém zadĺženosti
je celosvetový a dotýka sa všetkých sfér hospodárstva.
Navyše kombinácia úsporných opatrení a enormnej príjmovej polarizácie sa už v mnohých krajinách premieta
do rozličných protestných hnutí, sociálneho napätia,
rastu politického extrémizmu a politických kríz.
Ukazuje sa tak, že de-socializácia ekonomiky je
súčasťou, ak nie priamo podmienkou, aj súčasnej globalizácie. Opäť sa hovorí nielen o konkurenčnom boji, ale aj
o obchodných, menových a colných vojnách. Súčasné
štáty alebo ich politicko-ekonomické zoskupenia zintenzívňujú svoje snahy o získanie nových odbytísk i zdrojov
tenčiacich sa zásob surovín. Burzové špekulácie s cenami dôležitých komodít i akcií a útoky investorov na
národné meny zanechávajú neraz škody porovnateľné
s priamym vojenským útokom. Zväčša sa však ospravedlňujú ako nevyhnutná cena za dobrodenia hospodárskeho rastu, ktoré prináša sloboda podnikania, alebo sa
označujú za niečo podobné prírodným živlom, ktorých
vyčíňanie jednoducho musíme strpieť. Zároveň možno
pozorovať opätovný nárast ekonomického patriotizmu
i nacionalizmu, ako určitej formy obrannej reakcie na
„globalizačné tlaky“. A to nielen v Európe či Japonsku,
ale v oveľa väčšom rozsahu aj v Indii, Číne, Južnej Kórei,
Vietname, Indonézii a ďalších krajinách, ktoré v posledných rokoch dosahovali veľký hospodársky rast. Práve
v týchto krajinách možno tiež pozorovať nárast výdavkov
na obranu, podobne ako v Európe začiatkom 20. storočia.
Podobnosť s vývojom v Európe v prvej polovici minulého storočia a tej súčasnej možno vidieť aj v radikalizácii krajnej pravice i ľavice takmer vo všetkých európskych krajinách. Rovnako ako vtedy, tieto dva extrémy
spája odmietanie princípov ekonomického liberalizmu
a globálneho trhu. Tak ako v medzivojnovom Nemecku
možno aj teraz sledovať ako tlaky veriteľov na bezpodmienečné a čo najrýchlejšie splatenie dlhov vedú v Grécku a v ďalších krajinách nielen k prehĺbeniu samotnej
hospodárskej krízy, ale v dôsledku ňou spôsobovaného
sociálneho rozvratu, aj k radikalizácii politickej scény na
jednej strane a faktickému suspendovaniu už aj predtým
prevažne formálnych demokratických princípov a inštitúcií na strane druhej. Množiace sa strety demonštrantov
s políciou v uliciach európskych miest, rovnako ako výbuchy násilia frustrovaných nezamestnaných, začínajú
čoraz viac pripomínať situáciu z 30. rokov 20. storočia.
Úvahy o kríze demokracie a jej neschopnosti primerane
odpovedať na rastúce napätie medzi predstavami značnej časti občanov a ekonomických elít o úrovni sociálneho a zdravotného zabezpečenia i rozsahu voľného poľa
pôsobnosti trhových síl sú už len jednou z ďalších podobností súčasného a predvojnového vývoja.
Súčasný globálny trh je v mnohom iný než ten
predchádzajúci a značne sa zmenila aj ekonomická
teória. Ochranárske a colné opatrenia nie sú ani zďaleka také rozsiahle, aké boli v medzivojnovom období
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a je pravdepodobné, že sa znížia ešte viac. Aj tak však
ostáva pochybnosť: môže slobodný pohyb tovarov
a kapitálu spoločnosť obohatiť a stabilizovať, alebo skôr
ochudobniť a destabilizovať? Väčšina ľudí na rozdiel od
tovarov a kapitálu, sa totiž nechce a v čoraz preľudnenejšom svete ani nemôže premiestňovať. Preto sa im ľahko
môže stať, že sa ocitnú na mieste síce dôverne známom,
ale zároveň nebezpečnom alebo aspoň nevábnom pre
život. Z tejto zraniteľnosti sa rodí strach, z neho hnev,
a to je priestor pre všetky druhy extrémizmu.
O súčasnej kríze M. Hauser konštatuje: „V dejinách kapitalizmu je to štvrtá veľká kríza: prvá bola kríza v sedemdesiatych rokoch 19. storočia, druhou bola
kríza roku 1929, treťou kríza sedemdesiatych rokov
20. storočia. To nové na kríze roku 2008 je, že vládnuca ekonomická doktrína nedokáže vytvoriť program,
ktorý by dával nádej na jej prekonanie. ... Nachádzame
sa v situácii, keď sa kríza zdvojuje. Je tu jednak kríza
ekonomická a jednak kríza ekonomických teórií.“ (Hauser 2012, 91) Hauser si však všíma aj to, že masové
demonštrácie, štrajky i celé protestné hnutia nedokážu
politické a ekonomické elity presvedčiť o potrebe zmeny prístupu. „Nie sme iba v kríze ekonomickej a v kríze
ekonomickej teórie, ale aj v kríze odporu. Dá sa povedať,
že kríza nie je dvojitá, ale trojitá.“ (Hauser 2012, 92) To
však môže mať potenciálne katastrofické dôsledky pre
spoločnosť, pretože demonštrácie, štrajky a protestné
hnutia sa dejú v rámci existujúceho ústavného systému.
Ich pokračujúci neúspech však môže viesť k presvedčeniu, že účinné môžu byť už iba postupy ignorujúce, alebo
cieľavedomo porušujúce ústavné princípy.
Kríza je však prinajmenšom štvoritá. V 70. rokoch
minulého storočia, teda v čase keď sa v mene urýchlenia
hospodárskeho rastu začal pozvoľný proces opätovnej
de-socializácie ekonomiky, sa objavili aj úvahy, ktoré imperatív rastu spochybňovali aj z iných dôvodov. Správy
Rímskeho klubu (Maedows et al. 1972; Maedows et al.
1993) upozornili na fyzické limity hospodárskeho rastu
na konečnej planéte. Pre ďalší rast priemyselnej civilizácie potrebné zdroje surovín, ale aj pôda či pitná voda nie
sú nevyčerpateľné. Ich nedostatok bude znamenať nielen ohrozenie rastu, ale aj neschopnosť udržania aspoň
existujúcej úrovne civilizácie, vrátane politických a sociálnych inštitúcií. To znamená, že ani rýchle aplikovanie
princípu nulového rastu na všetky inštitúcie politického
a ekonomického systému priemyselnej civilizácie, by
nebolo dostatočné. Navyše rast výroby a spotreby je nevyhnutný už len kvôli rastu populácie. Lenže nerastie len
populácia, ale aj spotrebné nároky jednotlivcov. Technokratické zdôvodnenie potreby nulového rastu, ktoré
priniesla prvá správa Rímskeho klubu (Maedows et al.
1972) sa ukázalo ako nedostatočné. Napĺňanie požiadavky rastu životnej úrovne, teda v konečnom dôsledku
rastu spotreby jednotlivca, sa totiž v druhej polovici 20.
storočia stalo jedným z hlavných kritérií legitimity politických systémov i jednotlivých vládnych garnitúr. V jeho
mene obyvatelia mnohých krajín akceptovali okresanie
existujúcej úrovne sociálnych, niekde dokonca aj občianskych práv. Hospodársky rast však nie je možný bez
rastu znečistenia životného prostredia a ďalších negatívnych dopadov na planetárny ekologický a klimatický
systém. Hospodársky rast, ale aj samotné pretrvanie
civilizácie, sú však podmienené práve udržaním planetárneho ekologického a klimatického systému aspoň na
súčasnej úrovni. Tým štvrtým rozmerom je tak globálna
environmentálna kríza.
Je tak možné, že väčšou hrozbou ako zopakovanie
vývoja, ktorý nasledoval po krachu predchádzajúcej globalizácie, je možnosť zrútenia, alebo minimálne zásadnej zmeny planetárneho ekosystému. Globalizovaný trh
má totiž značný vplyv nielen na ekonomické, sociálne,
politické a kultúrne systémy všetkých úrovní, ale aj na
ekosystémy, a to tak lokálne, regionálne i ten globálny.
Väčšina prebiehajúcich procesov, sociálnych i ekologických, naznačuje, že prevažujú vplyvy negatívne. Ukazuje
sa, že neželaným výsledkom globalizácie môže byť nielen kríza hospodárska, ale aj energetická (ropná) a po-

travinová či ekologická, najpravdepodobnejšie však ich
kombinácia. Sociálne a politické krízy ako ich následky
môžu byť potom hrozivejšie, ako tie čo nasledovali po
svetovej hospodárskej kríze v 30. rokoch 20. storočia.
A to minimálne preto, že celosvetová populácia sa odvtedy niekoľkonásobne rozrástla a ešte významnejšie
vzrástla aj jej spotreba surovín a energie.
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The author describes and summarizes the thematic references of Jews in the newspapers Slovak during years 1925
– 1932.The Newspaper Slovak advocates the way of writing and reflectiing on Jew’s community in broader context.
Outline the progress of Czechoslovakia, Hlinka’s Slovak People Party and Jews thinking during the years 1925 1932. The newspaper’s antisemitism reached latent phase and the author offers an explenation of this fact.

Obdobie vymedzené rokmi 1925 – 1932 už nebolo poznačené zápasom o samotnú existenciu Československej republiky. Z vnútropolitického hľadiska
– ústava, politický systém i jednotlivé inštitúcie boli
plne funkčné.1 Na strane druhej, ako konštatuje Dušan
Kováč, tento vývoj „bol od samého vzniku Československa pod tlakom medzinárodnej situácie.“2 Republika vznikla vďaka versailleskému systému a mierové
zmluvy garantovali jej existenciu a bezpečnosť. Hoci
sa reprezentácia mladého štátu snažila svojou aktívnou
zahraničnou politikou zlepšovať jeho pozície, vzhľadom
k rozporom medzi mocnosťami sa výsledkom postupne stával pravý opak.3 Z hospodársko-ekonomického
hľadiska bolo vymedzené obdobie veľmi špecifickým.
Na jeho počiatku životná úroveň obyvateľstva rástla.
V rokoch 1924 – 1929 bol zaznamenaný najväčší hospodársky vzostup v medzivojnovom období.4 Avšak
v roku 1929 prišiel krach na newyorskej burze a vypuknutie svetovej hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila
politický a hospodársko-ekonomický život v republike.
Československo, hoci reálne dopady krízy sa prejavili
až neskôr (1933 – 1935), patrilo k najviac postihnutým
krajinám, pretože produkcia sa zameriavala predovšetkým na export. Slovensko zápasilo s masovou nezamestnanosťou, ktorá stupňovala sociálne i politické
konflikty.
Postavenie Slovenska v ČSR bolo poznamené
slabosťou jeho elít, hospodárskou a kultúrnou zaostalosťou, v porovnaní s českými krajinami, v počiatkoch
jej formovania. V roku 1927 bolo zlikvidované Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. Následne
(1928) vzniklo volené Krajinské zastupiteľstvo a slovenský Krajinský úrad ich právomoci však boli značné
obmedzené. Nedostatočne riešená otázka samosprávy
Slovenska spoločne s expandujúcimi sociálnymi problémami napomohli volebnému úspechu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), ktorá sa od polovice
20-tych rokov stáva najsilnejšou politickou stranou na
Slovensku.
Môžeme preto konštatovať, že z pohľadu HSĽS
začalo obdobie rokov 1925 – 1932 veľmi úspešne.
V novembrových voľbách (1925) do Poslaneckej

snemovne Národného zhromaždenia strana získala,
v rámci celoštátnych výsledkov, 6,88% hlasov, čo
predstavovalo 23 mandátov.5 Na Slovensku sa ľudáci stali najsilnejšou politickou stranou (34,31 %),6 čo
automaticky využili na zdôraznenie svojich politických
cieľov, predovšetkým snahy získať autonómiu pre Slovensko. V autonómii videli okrem iného i recept na
riešenie sociálnych problémov. Svoj volebný výsledok
následne interpretovali ako podporu autonómie zo strany Slovákov. Po voľbách vedenie strany deklarovalo,
že ľudáci chcú byť konštruktívnou opozíciou a autonómiu dosiahnuť postupne prijatím príslušných zákonov

a opatrení.7 Cieľom strany bolo informovať o svojich
autonomistických aktivitách aj zahraničie.8 Pričom do
politiky strany a jej prezentácie čoraz silnejšie zasahovala katolícka cirkev.9
Volebný výsledok HSĽS a nestabilita tzv. celonárodnej koalície10 znamenali začatie vyjednávaní
o vstupe ľudákov do vlády. Hlavným iniciátorom vstupu do vlády bol Jozef Tiso a skupina umiernených
okolo neho. Na strane druhej vystupovalo radikálne
krídlo okolo Vojtecha Tuku, ktorý vstup strany do vlády
jednoznačne odmietal. HSĽS po zložitých a dlhotrvajúcich jednaniach napokon vstúpila do vlády 15. januára
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1927. Získali dve ministerské kreslá: Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy (Jozef Tiso)
a Ministerstvo pre zjednotenie zákonov a organizáciu
správy (Marek Gažík, Ľudovít Lábay).11 Vstup do vlády
znamenal pre ľudákov pomerne veľký problém, nakoľko
ich voliči a sympatizanti boli zvyknutí na tvrdú opozičnú
rétoriku, ktorú teraz museli prirodzene tlmiť, respektíve
miestami pôsobila rétorika ľudákov až schizofrénne.
Pre prívržencov myšlienky autonómie muselo pôsobiť
veľmi paradoxne kreslo ministra pre „unifikáciu“, ktoré
strana získala. Sklamanie prinieslo aj krajinské zriadenie, ktoré malo veľmi ďaleko od skutočnej autonómie
Slovenska.12
Takéto protirečivé signály, rétorika a v konečnom
dôsledku aj správanie strany viedli k poklesu volebných
výsledkov: najskôr vo voľbách do obecných zastupiteľstiev (r. 1927, 22,82 %), okresných zastupiteľstiev (r.
1928, 29,10 %), potom v prvých voľbách do krajinského zastupiteľstva (r. 1928, 24,64 %) a nakoniec aj v
predčasných parlamentných voľbách (r. 1929, 28,27
%).13 Volebné výsledky a Tukova aféra „vacuum iuris“
spôsobili, že 8. októbra 1929 opustili ministri za HSĽS
vládu. Alena Bartlová skonštatovala: „Vedenie HSĽS
si uvedomovalo, že po nútenom odchode z vlády do
opozície musí vysvetliť svojim členom čo najskôr novú
politickú situáciu, v ktorej sa ocitli. Obávali sa, že ak
sa rýchlo nespamätajú a nevytýčia v strane nový kurz,
mohla by sa ich strana nielen ocitnúť v politickej izolácii
voči iným stranám, ale súčasne strácať aj svojich prívržencov.“14 Tieto úvahy viedli nakoniec k dohode so
Slovenskou národnou stranou v októbri 1932 a k vytvoreniu tzv. autonomistického bloku.15
Pre Židov na Slovensku bolo obdobie rokov
1925 – 1932 pomerne pokojným. Ako uvádza Andrej
Jelínek: „Každodenná skutočnosť nútila slovenské Židovstvo reagovať na spoločenský vývoj. Vypracovalo
si vedome či podvedome určité organizačné normy
a zakotvilo formy myslenia a konania. Prvý, vari hlavný postulát židovského politického života bol nemiešať sa do vnútorných záležitostí štátu, a najmä nie do
národných. ... Židia si boli vedomí vnútroslovenskej
rozpornej problematiky a chceli sa jej vyhnúť.“16 Ak si
bližšie preštudujeme politický život židovskej komunity
na Slovensku môžeme skonštatovať, že Židia pôsobili,
či volili naprieč politickým spektrom, vrátane HSĽS.17
Pozitívne vnímali vstup ľudákov do vlády, pretože predpokladali, že sa tým zmierni ich antisemitská rétorika
a protižidovské aktivity strany. Podľa preštudovaných
článkov v denníku Slovák sa tento predpoklad skutočne
naplnil. Verbálne útoky na Židov v hlavnom tlačovom
orgáne HSĽS boli výrazne zriedkavejšie a značne tlmené. Pripisujeme to pôsobeniu strany vo vláde, ale i ďalším faktorom ako napríklad stabilizovanému medzinárodnému postaveniu krajiny a predovšetkým existencii
a dodržiavaniu ústavy a právneho poriadku.
Ani svetová hospodárska kríza v čase svojho
vypuknutia nespôsobila rast agresívnych verbálnych
útokov na židovskú komunitu, hoci by sa dal očakávať pravý opak. Andrej Jelínek vo svojej práci uviedol:
„Kríza mala ťažké dôsledky aj na Slovensku. Zvýšená
bieda a nezamestnanosť priniesli vyostrenie pomerov,
extrémisti sa aktivizovali. ... Útoky na Židov boli čoraz
agresívnejšie. ... Pritom zlý hospodársky stav priostril
útoky na Židov. Označili ich za zodpovedných za krízu
a obvinili, že počas hospodárskeho krachu bohatli na
úkor iného obyvateľstva. Ich obrana, že nenesú zodpovednosť za hospodárske a politické udalosti a že aj oni
ťažko trpia, nepresvedčili nikoho a tradičné „Židia sú
na vine“ vládlo ulicou.“18 Tieto tvrdenia sa zakladajú
na pravde, avšak k zintenzívneniu útokov na Židov na
stránkach Slováka došlo až po roku 1932. Dôvodom je
pravdepodobne fakt, že reálne dopady krízy na obyvateľstvo republiky a Slovenska obzvlášť kulminovali až
v rokoch 1933 – 1935. V období po vypuknutí hospodárskej krízy (1929 – 1932) nebol v denníku publikovaný ani jeden článok, ktorý by priamo alebo nepriamo
STRANA 6

CIVITAS - ÈASOPIS pre politické a sociálne vedy

zaútočil na Židov v súvislosti s hospodárskou krízou.
Zaujímavý bol však článok pod názvom Na obranu slovenského priemyslu.19 Text článku sprostredkoval vystúpenie poslanca Dr. Jozefa Tisa v poslaneckej snemovni, v ktorom žiadal podporu pre slovenský
priemysel a okrem iného uviedol: „O slovenskom priemysle sa hovorí, že je to umelá kvetina, ktorá nemá
životaschopnosti a že umele držať priemysel len subvenciami nie je racionálne. Ale nepočíta sa s tým, že
slovenský priemysel je integrujúcou súčiastkou slovenského hospodárstva a slovenský priemysel má to
veľké povolanie, aby dal živobytie a chlieb tým, ktorí pri
zemedelstve a inde uplatniť nemôžu. Márna je námietka, že slovenský priemysel je v židovských rukách, my
v slovenskom priemysle vidíme chlebodarcu mnohých
nezamestnaných Slovákov a slovenských rodín. A tieto
slovenské rodiny a nezamestnaní nás zaujímajú a preto hovoríme v záujme a na podporu slovenského priemyslu.“ Text je zaujímavý z viacerých dôvodov. Jednak
popiera myšlienku, že by ľudácke elity obviňovali Židov
v súvislosti s krízou v momente, kedy jej dôsledky Slováci iba začínali evidovať. Text však umožňuje sledovať
uvažovanie Dr. Jozefa Tisa a istým spôsobom môže byť
kľúčom k jednému z možných vysvetlení (nie k pochopeniu) jeho neskorších činov. V danom momente mu
bolo jedno, kto vlastní slovenský priemysel. Dokonca
vyvracal námietky kritikov subvencií, že je v rukách
židovských. Podstatné bolo, aby fungoval a dával Slovákom prácu. Tento spôsob uvažovania bol nesmierne
pragmatický. Zrejme práve tento pragmatizmus viedol
o jedenásť rokov neskôr k tomu, že obetoval časť občanov vlastného štátu. Pričom sledoval rovnaký cieľ,
ako keď žiadal podporu pre slovenský priemysel, hoci
v židovských rukách. Vtedy chcel zabezpečiť pre Slovákov prácu, neskôr to bola bezpečnosť a akýsi imaginárny ochranný sklenný zvon od nacistov pre Slovensko
a Slovákov v čase vojny.
Po spracovaní preštudovaných materiálov je
možné konštatovať, že v skúmanom období (1925
– 1932) bolo v denníku Slovák zaznamenaných 546
článkov obsahujúcich zmienky o Židoch.20 Publikované texty z tohto obdobia sa vyznačovali vyššou mierou
tolerancie a zmierlivosti voči židovskej komunite žijúcej
na slovenskom území ako v období predchádzajúcom
(1919 – 1924). Antisemitizmus Slováka sa dostal do
svojej latentnej fázy. Stále existoval, bol prítomný,
avšak za pomyselnou hranicou medzi otvoreným a latentným antisemitizmom. V predchádzajúcom období
si autori všímali a komentovali Židov predovšetkým
v negatívnych súvislostiach. Židia boli cudzí, nepriateľský a škodlivý element, ktorý akonáhle koná, škodí
slovenskému národu. Slovák sa cítil byť povolaný tieto
kroky sledovať a upozorňovať na staré i nové krivdy.
Výskyt, charakter a obsah článkov v období
rokov 1925 – 1932, v ktorých sa spomínali Židia, sa
zmenil. V podtexte stále zaznievala istá obozretnosť
a varovanie, avšak ostrosť hrán slovensko-židovských
vzťahov sa obrusila. Na staré krivdy sa nezabúdalo, ale
ľudácke elity vyjadrujúce sa prostredníctvom Slováka
akoby nepotrebovali tak výrazný symbol Žida, ktorý
vyvolával silné emócie, bol schopný aktivizovať obavy, nepriateľstvo a tým stmeľovať proti spoločnému
nepriateľovi. „Symbol“ však nebol zabudnutý, bol iba
odložený a kedykoľvek pripravený k použitiu. Situáciu
vystihol Peter Prídavok vo februári 1925. V článku Židia
a pastiersky list slov. episkopátu21 uviedol, že pomer
slovenského národa k židovstvu sa začal pod vplyvom
kresťanských hesiel upravovať priaznivejšie. Avšak, ak
by sa Židia identifikovali s urážkami katolíckeho cítenia
Slovákov, tento vzťah sa opäť zhorší, pretože ani „katolíci nie sú voskové figúrky“, aby ich mohli beztrestne
urážať.
Žiaden autor vo svojom článku nepoužil pomenovania, výrazy či metafory prirovnávajúce Židov
k cudzopasným organizmom, či pomenovaním z organickej prírody. Vyskytol sa jediný článok, v ktorom

bol použitý výraz z anorganickej prírody. Avšak ani ten
nebol pôvodný, Slovák ho prebral z tlačového orgánu
moravských fašistov Moravská Orlice. Židia boli označení za najúhlavnejšieho nepriateľa a ich pôsobenie
pripomínalo „lúčavku, ktorá rozožiera a rozkladá nielen
národy vôbec, ale hlavne národy slovanské.“22
V článkoch denníka Slovák so židovskou problematikou sa kládol dôraz na zahraničie. Noviny informovali o činnosti židovských organizácií vo svete i na Slovensku, pričom tým domácim nebola upieraná snaha
včleniť sa do slovenskej spoločnosti, dokonca denník
sa o týchto snahách vyjadroval aj pochvalne. Prevládali kratšie články čisto informačné bez negatívnych,
sarkastických, či ironických komentárov. V článkoch,
kde sa napríklad porovnávali vlastnosti slovenských
a židovských študentov, lepšie „skóre“ dokonca zaznamenali Židia.23 Z toho vyplýva snaha o objektivitu
a pozitívne informovanie o židovskej komunite. V roku
1926 našiel aj židovský a katolícky konzervativizmus
spoločnú tému: pohoršenie nad modernými tancami
a účasťou dievčat na večierkoch, kde sa „nemravne“
tancovalo.24
Špecifickou témou tohto obdobia bol „prípad
Tateleben“25 a vzťah prezidenta Masaryka k Židom,
tak, ako ho videl a interpretoval denník. Podľa názoru
Gily Fatranovej nárast antisemitizmu medzi Slovákmi
súvisel s ideou čechoslovakizmu a táto koncepcia bola
reprezentovaná práve prvým prezidentom.26 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, čiže je
možné považovať ich za akúsi antikampaň proti T.G.
Masarykovi.27 Po prezidentských voľbách sa denník
k Tomášovi G. Masarykovi v súvislosti so Židmi vracal iba sporadicky. „Židovská karta“ v tomto prípade
splnila propagandistický cieľ a toto spojenie v ďalších
rokoch tohto obdobia nebolo pre denník iritujúce.
Ďalšími témami boli opakujúce sa protižidovské
nepokoje a zavádzanie nariadenia „numerus clausus“28
v zahraničí. Objavili sa náznaky, že „niečo podobné“ by
mohlo byť uplatňované aj u nás. Slovák uverejnil aj článok Dr. Považského pod názvom Numerus clausus.29
V rámci diskusie o cudzincoch na školách sa vyjadril,
že nie je a priori proti nim, ale mali by platiť poplatky.
Židov bolo podľa neho na školách priveľa, aj keď „nechceme poprieť fakt, že židia sú usilovným a vytrvalým
národom. Ale to neznamená ešte toľko, že by sme sa
im chceli vydať na pospas. A ani nesmieme. ... Háčik je
inde: židia majú inú morálku než my, židia nepochodiac
z nášho národa, z našej krvi necítia s drobným ľudom
tak ako našinci a chcú byť predsa len diplomovanými
ľuďmi našich národov aspoň v tom smysle, že chcú
sa na základe svojich diplomov a nežidovského chleba
uživiť.“ Kritizoval tiež počet Židov v právnickej sfére,
židovský vplyv v bankách a jednu lekárku židovského
pôvodu, ktorá vykonávala interupcie, v tej dobe nelegálne. Správy o zavedení opatrenia „numerus clausus“
informovali o Židoch – cudzích štátnych príslušníkoch.
Pričom žiadna z nich taxatívne nerozlišovala Židov –
štátnych príslušníkov československej republiky a Židov – cudzích štátnych príslušníkov. Texty navodzovali
dojem, že ich autori sú za obmedzenie počtu študentov
– cudzích štátnych príslušníkov, predovšetkým Židov
(najmä z Poľska). Pri ich čítaní sa však strácal prehľad,
o ktorých Židoch príslušný autor písal, čo bol propagandistický zámer.
Celkovo publikované texty na stránkach denníka
Slovák v období rokov 1925 – 1932 sa vyznačovali
vyššou mierou tolerancie a zmierlivosti voči židovskej
komunite žijúcej na slovenskom území. Židia neboli
tak masívne vinení za príkoria, s ktorými sa musel slovenský národ vyrovnávať. Témy a obvinenia, na ktoré
denník kládol dôraz v predchádzajúcom období, ako
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napríklad alkoholizácia Slovákov, maďarizácia, ekonomické zdieranie, zvýhodňovanie Židov na úkor slovenských katolíkov a stotožňovanie Židov a marxistického
socializmu, sa objavovali viac-menej sporadicky. Medzi riadkami publikovaných textov je možné čítať: sú iní
ako my, ale žijeme na jednom území, tak musíme diskutovať a spoznávať sa. Nič nezabúdame, ale všímame
si aj ich pozitívne stránky, vlastnosti a činy.
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 žiadne skúsenosti
s demokraciou, tvoriacou sa občianskou spoločnosťou, pravidlám sa iba učili a museli sa s nimi zžiť. Hoci,
ako sa neskôr ukázalo, ani dvadsať rokov demokratického režimu nestačilo, aby ľudia demokratické pravidlá
akceptovali a prijali za svoje. Etapa rokov 1925 – 1932
vo vzťahu k židovskej komunite, tak ako bola prezentovaná na stránkach denníka Slovák, bola obdobím
„zmieru“ a dodržiavania pravidiel. Katarína Zavacká
tvrdila, že „jedným z významných úspechov československej vnútornej menšinovej politiky bolo i vymiznutie programového antisemitizmu. Bolo nemysliteľné,
že by politická strana oficiálne postavila svoj volebný
program na antisemitizme.“30 Avšak práve na tomto
mieste je nevyhnutné zdôrazniť slovíčko oficiálne. Táto
oficiálna línia sa napríklad prejavovala zásahmi cenzúry
na stránkach tlače.31 V cenzúre tlače vidím ďalšie vysvetlenie zmierňovania rétoriky ľudákov. 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 a devastačne nezasiahli aj Slovensko. Václav Průcha vo svojej monografii uvádza, že
v období rokov 1924 – 1929 sa v porovnaní „s povojnovou situáciou síce objavili zo sociálneho hľadiska
aj nepriaznivé vplyvy, napríklad intenzifikácia práce,
zhoršenie podpôr v nezamestnanosti a silnejúci konkurenčný tlak veľkovýroby na niektoré remeselné odbory,
ale celkovo prevládali pozitívne tendencie.“32
Ak by som antisemitizmus denníka Slovák prirovnala 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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Poznámky:
1

Je však nutné pripomenúť, že skutočnú mocenskú štruktúru
v republike predstavovali tri základné piliere moci, ktoré boli
od seba navzájom takmer nezávislé: Hrad, vládna koalícia
a bankovo-ekonomické centrály. Ako Hrad bolo označované
mocenské a politické centrum zoskupené okolo prezidenta Masaryka. Tomáš G. Masaryk získal pomerne rozsiahle
právomoci z ústavy, ktoré sa mu podarilo významne rozšíriť
jeho politickou prestížou a charizmatickou autoritou, ktorá
prerástla až do kultu osobnosti. Vládne koalície predstavovali
druhý pilier moci – politický systém a relatívne veľký počet
strán (najmenej 14) viedli k nutnosti koaličnej vlády. Takže
vládny program bol vždy výsledkom veľkého kompromisu
a prenikali aj informácie o chorobe mladých demokracií – korupcií. Systém koaličných vlád (koalíciu spravidla tvorilo päť
strán – vládna päťka) a kompromisy medzi nimi viedli k nestabilite a k oslabovaniu demokratických foriem a inštitúcií.
Pri určovaní hospodárskej politiky vlády malo najväčší vplyv
tretie centrum moci a to bankovo-ekonomické centrály: veľké
banky, Zväz priemyselníkov a ďalšie vrcholové ekonomické
štruktúry. Tento pilier moci bol súčasťou politického systému
a zúčastňoval sa na rozhodnutiach o všetkých dôležitých otázkach vnútornej a zahraničnej politiky štátu, čo sa vymykalo
základným demokratickým princípom. Význam práve tohto
piliera vzrástol v tridsiatych rokoch. Pozri HÁJEK, Miloš – RY-

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

ŠÁNKOVÁ, Jarmila et al. Svět a Československo ve 20. století.
Praha: Horizont, 1990, s. 50 – 51.
KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s.192 – 193.
Medzinárodné aktivity Československa smerovali v rokoch
1920 – 1921 k vytvoreniu bloku nazývaného Malá Dohoda,
ktorý mal slúžiť ako ochrana pred maďarskou revizionistickou
politikou. Nepriaznivý trend sa ukázal najmä po medzinárodnej
konferencii konanej v Locarne (1925), v rámci nej boli garantované západné hranice Nemecka (s Francúzskom a Belgickom), ale nie hranica východná (Československo, Rakúsko).
Následným posilňovaním Nemecka a Talianska pozícia československého štátu oslabovala.
Pozri PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny
Československa 1918 – 1992. 1. díl období 1918 – 1945.
Brno: Nakladatelství Doplněk, 2004, s. 232 – 233.
Strana získala 489 111 hlasov. Pozri ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v Československu (1918
– 1939). Bratislava: Veda, 2004, s. 559.
Takýto volebný výsledok strana v žiadnych voľbách v čase
trvania Československa už nezaznamenala. Lepší výsledok
dosiahla SĽS jedine v obecných voľbách v roku 1923, kedy
získala takmer dvojnásobok oproti roku 1920 a to 34,7 % hlasov.
Poslanci a senátori HSĽS sa uzniesli na tzv. Trnavskom manifeste, v ktorom boli zdôraznené náboženské otázky, dualizmus
v hospodárstve, uskutočnenie pozemkovej reformy a revízie
už pridelenej pôdy príslušníkom iných národov. Revízia mala
byť namierená najmä na Čechov, avšak ako vyplynulo z analýzy príslušných článkov v denníku Slovák, smerovala aj proti
Židom.
K napĺňaniu tohto cieľa mal slúžiť aj pobyt Andreja Hlinku
v USA v roku 1926. Denník Slovák podrobne zaznamenal jeho
cestu a úspechy u amerických Slovákov.
Volebný výsledok bol pripisovaný aj pastierskemu listu, v ktorom biskupi pred voľbami oslovili veriacich a zakazovali im
podieľať sa na činnosti ľavicových, liberálnych a pokrokových
politických strán a spolkov.
Tzv. celonárodná koalícia bola siedmou vládou ČSR a trvala
od 9. 12. 1925 do 18. 3. 1926. Bola vystriedaná druhou úradníckou vládou. Od 12. 10. 1926 bola zostavená československo-nemecká občianska vláda alebo tzv. „panská“ alebo tiež
„colno-kongruová“ vláda. Práve k tejto vláde sa v januári 1927
pripojila HSĽS.
Ľudovít Labay (Lábaj) nahradil Mareka Gažíka 27 .2. 1929.
Model krajinského zriadenia vychádzal z modelu bývalej
rakúskej časti Rakúsko-Uhorskej monarchie. ČSR bola rozdelená na štyri administratívno-správne celky: krajinu Českú,
Moravsko-sliezsku, Slovenskú a Podkarpatoruskú. Nižšími
správnymi jednotkami sa stali okresy. Týmto zákonom sa
zjednotila správa v celom štáte a odstránilo sa župné zriadenie
na Slovensku. Avšak krajinské zastupiteľstvá nemali žiadnu
legislatívnu právomoc. Na čele krajinského úradu bol krajinský prezident, ktorý bol menovaný prezidentom republiky
a zodpovedal ministrovi vnútra. Prijatím zákona 125/1927 Zb.
z. a n. zaniklo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. Skutočným paradoxom je fakt, že takúto úpravu podporila
HSĽS a odmietali ju opozičné socialistické strany a komunisti.
Volebné výsledky spracované podľa ZEMKO, Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v Československu (1918
– 1939). Bratislava: Veda, 2004, s. 564 – 593.
BARTLOVÁ, Alena. Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010,
s. 63.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne národného zhromaždenia konaných 19. mája 1935 kandidovali HSĽS, SNS, Autonómny poľnohospodársky zväz (Rusíni) a Poľská ľudová strana ako spoločný Autonomistický blok a získali na Slovensku
30,12 % hlasov.
JELINEK, J. Andrej. Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na
Slovensku v 20. storočí. Praha: Vydavateľstvo Jána Mlynárika,
2009, s. 191.
Židia v strane sa dištancovali od radikálneho krídla a pociťovali sympatie hlavne k tzv. staroľudákom (predprevratovým
členom strany). Pozri JELINEK, J. Andrej. Dávidova hviezda
pod Tatrami. Židia na Slovensku v 20. storočí. Praha: Vydavateľstvo Jána Mlynárika, 2009, s. 193.
JELINEK, J. Andrej. Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na
Slovensku v 20. storočí. Praha: Vydavateľstvo Jána Mlynárika,
2009, s. 201 – 202.
Slovák, 11. 2. 1931, s. 4.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa počet článkov
zvýšil. Je však nutné mať na pamäti, že skúmané obdobie je
dlhšie a Slovák počas celého obdobia vychádzal ako denník.
Slovák, 15. 2. 1925, s. 5.
Slovák, 16. 5. 1926, s. 7, Boľševizmus spiknutím proti kresťanstvu.
Slovák, 26. 1. 1926, s. 4, Žid. študent a slov. Študent.
Slovák, 7. 9. 1926, s. 6, Židia proti modernému tančeniu.
Tateleben je preklad označenia „tatíček“, ktorý sa zvykol používať s prezidentom Masarykom, do jidiš. V denníku Slovák
bol používaný ironicky a zosmiešňujúco.
FATRANOVÁ, Gila. Slovensko a jeho spravodlivý medzi ná-
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rodmi. In MEŠŤAN, Pavol (zost.): Acta Judaica Slovaca, 2009,
č. 15, s. 62.
V prípade „prvých“ prezidentských volieb v máji 1920 sa na
voľbe Tomáša G. Masaryka zjednotili všetky veľké československé strany, vrátane katolíckych. Po siedmich rokoch pôsobenia v prezidentskom úrade jeho ďalšie zvolenie nebolo už tak
jednoznačné. HSĽS patrila k odporcom opätovného zvolenia T.
G. Masaryka do funkcie prezidenta. Redakcia Slováka si veľmi
dobre uvedomovala silu židovskej karty, preto ju intenzívne
používala aj v kampani proti jeho znovuzvoleniu
Opatrenie nazývané „numerus clausus“ znamenalo percentuálne určenie maximálneho možného počtu Židov v istom
pracovnom zaradení či v študijnom odbore. Systém kvót regulujúci počet Židov v školách či iných odvetviach mal svoju
históriu. Paul Johnson uvádza, že takéto opatrenia boli typické
pre cárske zriadenie v Rusku. Pozri JOHNSON, Paul. Dějiny
židovského národa. Praha: ROZMLUVY, 1995, s. 348 – 349.
Slovák, 27. 11. 1929, s. 3.
ZAVACKÁ, Katarína. Systematická likvidácia záruk demokratického práva na Slovensku od jesene 1938. In VRZGULOVÁ,
Monika – RICHTEROVÁ, Daniela (ed.). Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava: Ševt, a. s. , 2008, s. 199.
Cenzúra samozrejme zasahovala počas celého skúmaného
obdobia.
PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. díl období 1918 – 1945. Brno:
Nakladatelství Doplněk, 2004, s. 232 – 233.
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Ján Kollár – medzi
umením, ideológiou
a obrazotvornosťou
Mgr. Viera Bartková, PhD.
Katedra kulturológie Filozofická fakulta UK Bratislava
Bartková, V.: Ján Kollár – Between Art, Ideology and Imagination
CIVITAS, 2013, Vol. 19, No. 44, p. 8
The article deals with the less known activities of Ján Kollár, a key representative of Slovak culture of the 19th
century. It describes Kollár‘s contribution to the reflecting of visual art and culture within the context of the national
revival and the situation within the art culture in the Habsburg monarchy. The author‘s findings are based on Kollár‘s
writings, predominantly his travelogues and the writings of autobiographical nature, thus placing the writer among
the founding personalities of Slovak art history.
Ján Kollár patrí k osobnostiam slovenskej kultúry, ktorých život, tvorba a ďalšie aktivity sú vo vedeckej i popularizačnej spisbe dôkladne spracované. Kňaz
a kazateľ, oceňovaný literát – básnik a prozaik, vedec,
ktorý rozvíjal základy viacerých vedných odborov, je
zároveň členom skupiny „kontroverzných“. Jednotliví bádatelia, analyzujúci Kollárovo dielo z aspektov
rôznych vedných disciplín, zhodne identifikovali ideologické a metodologické východiská spisby, medzi
ktorými dominuje najmä etymologický prístup.1 Kollárova heuristická činnosť a následná analýza poznatkov
a prameňov prostredníctvom „mytologizovania“ a najmä etymologizovania – bola a je vnímaná pomerne
negatívne. Výsledky „vedecky nebezpečná metódy“2
vyvolali odmietavé reakcie už u spisovateľových súčasníkov, medzi inými napríklad aj u P. J. Šafárika.3
Ďalším triediacim a interpretačným nástrojom Kollára bol osobný zážitok. Subjektívna reflexia „videného
a počutého“ určite súvisela s preferenciami spisovateľa
– básnika a vedca, no zároveň bola intenzívne ovplyvnená prepracovanou, a stále prítomnou, ideológiou.
Východiská a metódy vedeckého bádania Kollára sa
stali dôvodom zaradenia do skupiny bádateľov, ktorých
dedičstvo sa prijíma s istými výhradami. Na druhej
strane, pravdepodobne vďaka spomínaným metodologickým charakteristikám, sa stráca heterogénnosť diela
Kollára a podľa Vojtecha, spisovateľovo tvorivé gesto
„predstavuje kompaktný, nedeliteľný celok, v ktorom
všetky jeho zložky majú svoje nezastupiteľné a pevné
miesto, navzájom sa dopĺňajú, dotvárajú“.4
Subjektívna reflexia skutočnosti patrila ku charakteristickým črtám „ducha doby“ prvej polovice 19. storočia. Bola prostriedkom poskytujúcim nádej na aspoň
čiastočnú nezávislosť jedinca, ktorého osobné ambície
narážali na konvencie, pravidlá a iné kontrolné aparáty society a jedincov s mocenskými ambíciami. Vedci
a umelci sa pokúšali reflektovať minulosť a prítomnosť
súčasne s vyhliadkami do budúcnosti a bez prehliadania osvietenskej minulosti, rozvoja prírodných vied
a technológií pridať vlastný príspevok. „Boj o romantizmus“ sa síce skončil v závere 20. rokov 19. storočia,
ale v strednej Európe získal partnera v podobe „triezveSTRANA 8

ho“ biedermeieru, meštianskeho stavu, orientovaného
na praktické stránky každodenného života. Biedermeier
bol umeleckým a životným štýlom podporovaným oficiálnymi kruhmi monarchie v období po Viedenskom
kongrese. Apolitickosť a idylické zobrazenie rodinného života si však slovenskí národovci nemohli dovoliť.
A tak najvýraznejšími unifikujúcimi prvkami skupiny,
do ktorej sa začlenil Kollár a pre ktorú sa zaužívalo
označenie „generácia Všeslávie“, bol estetický kánon
oscilujúci medzi klasicizmom a romantizmom a „eponymná všeslovanská ideológia s jej koncepciou slovanského národa“, pričom „oba prvky pôsobili nadkonfesionálne“.5 Podľa Vojtecha, Kollár vo svojom
básnickom diele „vedome skrížil viaceré podnety európskej kultúry: klasicistickú poetiku, preromantizmus
a polemicky sa vyrovnával s dobovo najaktuálnejšími
romantickými literárnoestetickými trendmi.“6 Kollárov

príspevok do histórie a archeológie, bol síce poznačený etymologickými konštruktmi, obrazotvornosťou
a nedostatkom terénnej praxe, ale jeho vedecké dielo
„aspoň čiastočne plnilo svoju funkciu – oboznamovalo
Slovanov s ich slávnou minulosťou.“ A z uvedeného
dôvodu, ako pripomína Podolan, „treba ku Kollárovi,
jeho metódam i názorom prejaviť zhovievavosť“7
Subjektívne prežívanie skutočnosti, štýlový synkretizmus a koncepcia slovanskej vzájomnosti patria
k základným komponentom prístupu k reflexii oblasti, ktorú spisovateľ zaradil k „trojici ducha a života“.
„Maľba“ Kollára podľa vlastných slov spolu s „národnosťou“ a poéziou nikdy neopustila „ani v školách, ani
v chrámoch, ani doma, ani na cestách, ani v šťastí ani
v nešťastí, ani v mladosti, ani v starobe“.8 Kollárova
erudícia v oblasti výtvarného umenia a kultúry zanikla práve kvôli spomínaným metodologickým chybám.
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Vzhľadom na minimálny záujem vzdelancov z okruhu maliarstvo a umenie netešili sa veľkej cti a málo sa
slovenského národného hnutia o výtvarné umenie po- pestovali, pravda, na veľkú škodu vzdelanosti.“25
kúsili sme sa pokračovať „v rehabilitácii“ prínosu KolV súvislosti s umelcami pochádzajúcimi zo
lára do uvedenej oblasti.9
Slovenska sa Kollár vyjadril nasledovne: „Nechybujeť
Slovákům na schopnostech k malířství, ale raději príležitostech ku zdokonalení se a vyznamenání v něm.“26
Maliarske umenie – vzdelanie a prax Výstižná charakteristika, ktorou popísal neľahkú situáciu výtvarných umelcov pochádzajúcich zo Slovenska
Situácia vo výtvarnej kultúre na území Slovenska
bola zároveň súčasťou pozitívneho obrazu Slovanov,
sa v prvej polovici 19. storočia javila vo všeobecnosktorý prezentoval vo svojej kázni Dobré vlastnosti náti ako nepriaznivá. Podmienky, v ktorých sa rozvíjalo
rodu slovanského. V spomenutej kázni Kollár pripomevýtvarné umenie na Slovensku boli len do istej miery
nul, že napriek prekážkam, ktoré bránili národu v „jeho
(a do istého obdobia) podobné s ostatnými časťami
vzdělání a osvícení překážely, přece nalezáme v něm
monarchie. V priebehu storočia sa z dôvodu politických
množství všelikých znamenitých a způsobných lidí, ve
a následne sociokultúrnych zmien Slovensko dostalo
všech uměních, stavích a povoláních, kterých jméno
do pravdepodobne najhoršej situácie zo všetkých rea zásluhy světu nesmrtelné zůstanou.“27 Zoznam „negiónov monarchie a jeho umelecký priestor bol značne
obmedzený. Slovenskí adepti profesionálnej výtvarnej smrteľných“ maliarov, sochárov a architektov predstatvorby získavali prvé kontakty s výtvarným umením na vil v Slovníku slavjanských umělců, ktorý bol prílohou
cestu do Itálie, uskuvyššom stupni škôl, v rámci hodín kreslenia10, alebo k prvému cestopisu, opisujúcemu
točnenej v roku 1841.28 V slovníku nájdeme niekoľko
prostredníctvom súkromných hodín v ateliéri miestneho umelca,11 či na niektorej zo súkromných škôl, naj- mien umelcov pochádzajúci zo Slovenska. Okrem Jakuba Bogdana a Jána Kupeckého, ktorých Kollár počastejšie kresliarskych.12 Na Slovensku, rovnako ako
važuje za najslávnejších umelcov, majú svoje miesto
aj v ostatných častiach Uhorska, neexistovala inštitúcia
aj niektorí vyššie spomenutí maliari ako napríklad
akademického charakteru a v prvej polovici 19. stoAlexander Brodský, „Bělopotocký, Miroboh František“,
13
ročia umelci odchádzali študovať najmä do Viedne
„Clemens Božetech Jos.“ (Jozef Božetech Klemens),
a Prahy14. Existencia vyššieho umeleckého školstva
„Libay Lud.“ (Karol Ľudovít Libay) . Kollár do zoznamu
bola potrebná nielen kvôli špecializácii a profesionazaradil aj liptovského vydavateľa a divadelníka Gašpara
lizácii umeleckej kultúry, ale akadémie sa významne
Féjerpatakyho-Belopotockého, pri ktorom uvádza inforpodieľali aj na formovaní trhu s umeleckými dielami
máciu o školení na viedenskej akadémii v rokoch 1813
a na vzdelávaní publika. Okrem výročných výstav15
– 1815.29 Medzi „slavjanskými umelcami“ objavíme aj
vytvárali zbierky umenia predchádzajúcich období
slúžiace na pedagogické účely, keďže základom peda- mená menej známych, resp. zabudnutých maliarov a
gogiky akadémií bolo získavanie umeleckých zručností umelcov, ktorých dielo sa nezachovalo, alebo zostalo
a Kolprostredníctvom kópií starých majstrov a sadrových z neho len torzo ako napríklad kremnický umelec
30 „Dralárov
priateľ
Ján
Hanus,
ďalej
„Jinovský
Josef“
odliatkov. V Uhorsku problematické uvedenie myšlien31
ky oficiálnych inštitúcií do praxe súviselo s neochotou vecký, G.“, „Košina, Ondř.“, „Lešťan, Jan“ , „Milec“ ,
a
„řezbáři,
sochaři
a
litci“
–
„Bělopotocký,
Alexander“,
mocenských kruhov a majetnejších vrstiev podporovať
umenie inak ako len formou súkromných daro.16 Po „Dunajský, Vavřinec“ a iní. Kollár v dodatkoch uvádza
mená „inonárodných umelcov“, ktorí vytvorili diela so
ukončení štúdia na akadémii profesionálni umelci mali
slovanskou tematikou – medzi nimi je opäť niekoľko
možnosť doplniť si vzdelanie v rámci študijných ciest,
umelcov pochádzajúcich zo Slovenska - „Alexy Karl“,
alebo pobytu v niektorom z centier súdobého ume„Glatz Teodor“, „Müller“ a pod.
nia, ktoré realizovali vďaka štipendiu akadémie alebo
Kollár patril k skupine slovenských vzdelancov,
finančnej podpore niektorého mecenáša. Ich kroky
spočiatku smerovali prevažne do Talianska a do ne- ktorí mali veľmi intenzívny vzťah k výtvarnému umemeckých krajín. Podobne ako ostatní uhorskí umelci si niu a v určitej fáze ich životného cyklu, najčastejšie
z nemeckých centier vyberali prevažne Mníchov, najmä v mladosti, dokonca patrili k „praktizujúcim výtvarníod polovice 19. storočia, a len ojedinele Paríž.17 Po kom“. Z rôznych dôvodov, nezriedka existenčných, výnávrate do Uhorska boli mnohí z nich pripravení po- tvarnú tvorbu zaradili do kategórie „nedeľných záľub“,
dieľať sa na významných objednávkach a využiť svoje ale u mnohých z nich výtvarné umenie zostalo integrálskúsenosti nadobudnuté v zahraničí. Domáci umelecký nou súčasťou ich života. Kollára podľa vlastných slov
priestor bol však veľmi malý a umelci sa vracali späť priviedla ku kresliarstvu a maliarstvu počas kremnicdo cudziny. Málo príležitostí pre profesionálnu tvorbu kých štúdií „mimoriadne žičlivá okolnosť“, ktorou bol
nútilo umelcov prispôsobovať sa požiadavkam objed- živý záujem o maliarstvo v meste, vďaka učiteľovi na
návateľov, venovať sa výnosnejšiemu umeleckému tamojšej „rysovnej škole“ „Paterovi Christophorusovi
druhu (napríklad dagerotypii a fotografii), respektíve Šimayovi „ (aj Krištof Šimay) a výtvarnej aktivite jeho
sa úplne vzdať umeleckej tvorby. Uvedené skutočnosti dvoch žiakov Jána Nepomuka Hanusa a Karola Vierera.
mohli byť dôvodom, prečo sa mnohí výtvarní umelci V životopisnom diele Pamäti z mladších rokov života
nezapojili do národných aktivít a opúšťali Slovensko charakterizuje schopnosti oboch maliarov. Hanusove
bez toho, aby si vytvorili vzťah k rodisku. Rovnako diela hodnotí ako proporčne a farebne vyrovnané, ocekomplikovaná situácia bola v oblasti zbierok výtvarné- ňuje maliarove kresliarske kvality a cit pre harmóniu,
ho umenia, najmä verejných, spolkovej18 a výstavnej zatiaľ čo v prípade Viererových obrazov vyzdvihuje najčinnosti.19 Na Slovensku dlho nebola žiadna verejná mä ich maliarske kvality, ľahkosť a vzdušnosť (kompoobrazáreň a zbierkovú činnosť do istej miery suplovali zície). Obaja maliari patrili k umelcom, ktorí sa venovali
mestské a župné múzea, vznikajúce v druhej polovici viacerým žánrom a ich diela slúžili autodidaktovi Kol19. Storočia.20 Súkromné zbierky uhorských šľachtic- lárovi ako predlohy a zrejme patrili do Kollárovej zbierkých rodov21 bohatých mešťanov a vzdelancov22 boli ky „vlastných i cudzích malieb“, ktorej „pozostatky“
32
prístupné len privilegovanej časti publika a v niekto- uchovával ešte v čase písania životopisu. Kollár si
rých prípadoch aj profesionálnym umelcom.23 Kollár dokonca neskôr, počas štúdia v Banskej Bystrici a Bra33
sa k situácii na Slovensku vyjadril najmä v súvislosti tislave, privyrábal ako učiteľ kreslenia a po vymenos pobytom v Bratislave, kde „nebolo ani obrazárne, ani vaní za učiteľa a správcu sirotského ústavu v Bratislave
umeleckých zbierok, ani veľkolepých staviteľských diel, zaviedol popri vyučovaní „i hudbu, spev, kreslenie a iné
34
pravda ani verejnej knižnice – slovom, naskrze nedo- prostriedky estetického vzdelania.“ V Banskej Bystrici
pravdepodobne
vzniklo
jeho
prvé
pôvodné dielo
24
statok prameňov estetických zážitkov.“ Až vo Viedni,
kde okrem Schönbrunnu navštívil mnohé obrazárne, – apoteóza patróna bystrickej školy Andreja Kubíniho,
jeho duša „zaplesala a ožila“, „keď uvidela tieto po- ale kreslenie bolo pre Kollára v tom čase už „predsa len
35
klady, po ktorých tak dlho túžila, pretože v Bratislave vedľajšou vecou“. V prvom cestopise do Itálie spo-
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mína ďalšie svoje výtvarné diela – Betlehem, ktorý „již
v Kremnici vymaloval“ a predovšetkým „nástiny pro kamenotisk ku Výkladu Slávy Dcery, ku Slávě Bohyni“.36
Kollár neabsolvoval akademickú prípravu, a preto bolo
pre neho komplikované venovať sa žánrom historickej
maľby, ktorá bola materiálovo náročnejšia a umelec
musel disponovať zručnosťami v oblasti zobrazovania
ľudskej figúry. Sám kriticky ohodnotil úroveň vlastného „maliarstva“, ktoré „ nikdy nedosiahlo majstrovský stupeň a malo iba ochotnícky ráz.“ Napriek tomu
Kollára „preslávilo trochu u bystrického žiactva, lebo
do tých čias nič podobné nevídalo.“37 Svojich žiakov
učil „kreslení krajův a květův“ a o kvalitatívnej úrovni
a miere zvládnutia týchto „ nižších“ žánrov si môžeme
urobiť obraz na základe spomenutých ilustrácií, ktorými
doplnil vydanie Výkladu Slávy dcery z roku 1832.38
Výtvarné umenie bolo neoddeliteľnou súčasťou Kollárovho životného štýlu a počas ciest využíval
každú možnosť návštevy galérií a obrazárni, čo sa nie
vždy muselo páčiť jeho spolucestujúcim, tak ako to
bolo v prípade spolužiaka Mažáriho, s ktorým cestoval
do Jeny. Diela Correggia, Raffaela a Antona Rafaela
Mengsa na neho zapôsobili veľmi silným dojmom a zaradil ich do skupiny diel, ktoré „po prvom uvidení sú
navždy súčasťou nášho života, akoby nám vždy stáli
pred očami.“ Rovnako silnú spomienku v jeho pamäti
zanechala aj zbierka „gréckych antík a starožitností,
vykopaných v Herkuláne“.39 Kollár si vysoko cenil
praktické a teoretické skúsenosti z oblasti výtvarného
umenie, ktoré získal už počas štúdia a preto radil „Slovákům mladým, aby ve školách, při vědecké straně
života, i na uměleckou nikdy nezapomínali.“40

Medzi klasicizmom a romantizmom
Významným inšpiračným zdrojom a východiskovým bodom orientácií predstaviteľov slovenskej kultúry
bola nemecká kultúra, v prostredí ktorej získali naši
vzdelanci vyššie vzdelanie a teoretickú bázu pre ďalšie
bádanie a myslenie. Nemeckí vzdelanci dominovali od
18. storočia v oblasti teórie umenia a estetiky a tento
prístup k hodnoteniu výtvarného umenia sa stal vzorom
pre vzdelancov zo Slovenska. Podľa Evy Botťánkovej
najvýraznejšou inšpiráciou boli estetické myšlienky
Kanta, širšieho okruhu jeho kritikov a epigónov – najmä
Jakuba Friedricha Friesa, „časovo mladší heglovský
smer estetiky Štúra a štúrovcov otvoril ďalšiu kapitolu vývinu našej estetiky.“41 Botťánková konštatuje, že
priaznivejšia spoločenská a vzdelanostná situácia, pokojnejšia politická situácia prvej polovice 19. storočia
mali svoj podiel na relatívne značnom počte prác, ktoré
boli v tejto oblasti publikované. Autorov síce rozdeľoval
jazyk textov, keďže časť z nich ostávala verná latinčine (Matej Holko ml., Michal Greguš atď.), kým druhá
časť (Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány) a medzi nimi
Ján Kollár prešla k češtine, no práve získané vzdelanie
bolo spojivom a podstatným momentom formovania
ich estetických názorov.42 V súvislosti s nemeckým
okruhom Vladimír Brožík považuje za všeobecne známe, že východiskom Kollárových estetických postojov
bola herderovská estetika „korigovaná“ v duchu nastupujúceho romantizmu Friesom.43 Friesove prednášky
Kollára zaujali nielen spojením náboženstva, mravnosti
a umenia, jedinou „vidinou krásy duše“, ale aj priznaním poznávacej schopnosti citu a rehabilitovaním
intuície, ktorú osvietenský racionalizmus zaznával.44
Podstatnou črtou Kollárovho hodnotiaceho a interpretačného procesu sa tak stala dominancia subjektu
a jeho emocionálnej skúsenosti. Podľa Brožíka k identifikácii estetickej hodnoty tak dochádza priam na „prvý
pohľad“, vďaka sprievodnej emocionálnej odozve a cit
je povýšený na prostriedok hodnotenia.45 Spomínané
východiská ovplyvnili Kollárovu reflexiu výtvarných
a architektonických diel, prezentovanú v najväčšej
miere v cestopise popisujúcom „italskú cestu“.
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Ideológia a umenoveda
Z autorov cestopisov prvej polovice 19. storočia
je to opäť Kollár, ktorý nám poskytol najviac informácií týkajúcich sa oblasti výtvarnej kultúry, aj keď uhol
pohľadu bol ovplyvnený zameraním jeho prvej cesty
do Itálie na hľadanie stôp po „slavjanských živloch“.
A práve pre ideologické zaťaženie si Kollárov prvý cestopis z roku 1841 vyslúžil najviac kritických slov. Podľa
Věry Menclovej „tragicky dodnes působí obrovské vypětí věnované bádání, které básnik vystavěl na bludné vědecké premise o italských územích obydlených
kdysi Slovany a navíc na idejích, která v té době už
doma nikoho nezajímala.“46 Naše čítanie Kollárovho
cestopisu sa nezameriavalo na identifikovanie „mýtu
a reality“, konštruktívnu a konceptuálnu povahu diela,47 ale na časti textu, v ktorých Kollárova vedecká
erudícia potlačila východiskovú ideológiu. Ján Štev-
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Kollár sa pokúsil aj o vytvorenie špecifického
pojmoslovia týkajúceho sa výtvarného umenia. V úvode spomenutého biografického slovníka publikoval
„Vysvětlení některých uměleckých výrazů“,52 v ktorom
spisovateľ objasňuje použité umenovedné termíny týkajúce sa jednotlivých výtvarných žánrov („krajolika“,
„tichotina, či ticholika“, „životolika, či lidolika“), techník („stěnomalba“) a podobne.
Z hľadiska umenovedného, možno jeho východiskovú optiku pri posudzovaní diel označiť za „tradicionalistickú“, v zmysle umiernenej estetiky „postklasicistického“, resp. „preromantického“ názoru. Odmietavo
sa postavil voči „severní gothčine“, nadchýnal sa barokovou architektúrou Longhenu ovplyvnenou palladianizmom a pre maliarske a kompozičné umenie Tiziana,
ale odmietal intenzívny kolorit niektorých maliarových
diel a na neskorých dielach, bolo podľa spisovateľa,

Poznámky:
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

ček rozdelil opísané a interpretované výtvarné diela do
troch kategórií, pričom našu pozornosť sme zamerali
na tie diela, ktoré Kollár podľa Števčeka zaradil do skupiny obrazov „zo stanoviska umeleckej hodnoty absolútne“ a pri vnímaní, ktorých sa Kollár odovzdáva čisto
estetickým citom.48 Napriek tomu, že spomenutá kategória obrazov je ochudobnená o diela, ktoré nespĺňali
požiadavku Kollárovho „ideálneho variantu“, ktorým
bola podľa Števčeka „syntéza vysokého umenia a slovanskej koncepcie“49 a jazyk interpretácie je emotívny,
pri hodnotení výtvarných diel sa spisovateľ prezentuje
dobrou orientáciou v otázkach autorstva a slohu výtvarných diel a v dejinách výtvarného umenia. Kollár
v cestopise, rovnako ako v životopise, pripísal veľkú
hodnotu skúsenostiam kremnického pobytu, kde získal
„počátkové umění malířského“, vďaka čomu dokázal
krásu nielen „cítiti, ale o ní i souditi, příčin libosti, jmen
a zásluh slavných mistrův, rozdílu slohův a těmto podobných věcí sobě živě povědomu býti moci.“50 Kollár
sa pri popise jednotlivých architektonických, maliarskych a menej často sochárskych diel prezentoval sumou encyklopedických vedomostí týkajúcich sa doby
ich vzniku, slohového označenia, autorstva, umeleckého okruhu, vrátane ich učiteľov, spolupracovníkov, ako
napríklad v prípade chrámu Santa Maria della Salute
(Stavitel jeho byl Baltazar Longhena, nástupce Palládiův, tak jako tento Sansovinův. Staven jest chrám tento 1631...).51 Dokázal polemizovať o datovaní diel, využijúc pri tom znalosť biografie portrétovaných a aj keď
„poetizujúcou“, no výstižnou komparáciou zobrazenia
Panny Márie charakterizoval štýlové odlišnosti jednotlivých umelcov (Tiziana, Raffaela, Quida Reniho, Veroneseho).
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„poznati třesoucí se ruku, hasnoucí oči a zužívaný 14
štětec.“53 Klasicista Kollár síce obdivoval antické umenie a klasikov odporúčal pre „omladenie ducha“54, ale 15
v istých žánroch idealizovanú podobu zobrazenia skutočnosti skôr odmietal. Podľa Kollára „maliar portrétov,
ak chce zobraziť vernú podobu, musí zachytiť a namaľovať nielen vznešené ťahy, príjemné posunky a peknú
farbu, ale i chyby a nedopatrenia prírody, bradavice, 16
jazvy a pehy na obličaji.“55 Kollárov romantický názor
sa čiastočne prezentoval aj v uprednostnení maliarstva
pred sochárstvom, pretože „barvy a světlo bližší sou
životu, duši a mluvě, nežli kámen a studený mramor“,
ale „Michal Angelo“ - „malujúci řezbář“ a antické sochárstvo od Kollára (samozrejme) „dostali milosť“.56
Kollárov prínos do oblasti reflexie výtvarného
umenia nemôžeme hodnotiť napriek ideologickým zaťaženiam negatívne. Okrem toho, že opakovane zdôrazňoval úlohu výtvarnej praxe vo vzdelávaní, upozornil
na dôležitosť poznania teoretických základov uvedenej 17
oblasti, aj keď v jeho dobe spojenie vedy a umenia
bolo prirodzenejším javom ako dnes. Predovšetkým
18
však ako jeden z mála slovenských vzdelancov neodmietol výtvarné umenia pre jeho „málo národnú“ povahu, i keď možno aj preto, že veril v existenciu jeho
starobylých prameňov. V dobe, keď viacerí slovenskí
národovci, uprednostňovali divadlo, pokúsil sa v neľahkých podmienkach rozvíjať oblasť teoretickej reflexie
spomenutého druhu umenia. Z uvedených dôvodov
môžeme Jána Kollára, jednoducho a bez zbytočného 19
pátosu, označiť za zakladateľskú osobnosť slovenskej
umenovedy.

Pozri napríklad BROŽÍK, Vladimír: Estetické postoje Jána Kollára. In: KRAUS, Cyril (ed.): Ján Kollár (1793 – 1993). Zborník
štúdií. Bratislava : Veda 1993, s. 81 – 91; VOJTECH, Miloslav: Ján Kollár – tvorca slovanského mýtu. In: KOLLÁR, Ján:
Dielo. Bratislava : Kalligram 2009, s. 563 – 586; PODOLAN,
Peter: Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii. In: HISTORIA NOVA 5, 2012, s. 43 – 51. Dostupné na: http://www.
fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5d.pdf
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Tak napríklad prvé umelecké zručnosti mohli rozvinúť študenti revúckeho gymnázia na hodinách kreslenia, ktoré patrilo
k „mimoriadnym predmetom“, v rozsahu 2 hodín týždenne
bolo určené pre všetkých žiakov oboch stupňov gymnázia.
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školstva. Revúca : MKS, 1993.
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na výtvarnej akadémii. V skupine profesionálnych výtvarníkov,
ktorý absolvoval zrejme len štúdium v súkromnom ateliéri (u
J. J. Stundera) je najznámejší Ján Rombauer z Levoče. BEŇOVÁ, Katarína (ed.): Ján Rombauer (1782- 1849). Levoča
Petrohrad Prešov. [katalóg] Bratislava : SNG, 2010.
Otázne je aj zaradenie najznámejších súkromných škôl v našom prostredí - Klimkovičovcov v Košiciach, Marastoniho, či
Lütgendorfa v Bratislave.
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v roku 1935 údaje z matričných záznamov, z ktorých vyplýva, že do roku 1850 bolo na Akadémiu sv. Anny zapísaných
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Katarína (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia
na Slovensku. K problematike výskumu umenia 19. storočia.
Bratislava, 2007, s. 249 – 282.
Katalin Sinkó uvádza dobový príklad, ktorým bolo riešenie
problému financovania Národného múzea v Pešti. Palatín
Josef Anton, vnuk Márie Terézie, navrhol financovať múzeum
nie formou súkromných darov (oblatio), ale formou subsídii, podobnou vojenským daniam. Ak by tento návrh prešiel
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vzdelávacím inštitúciám. Uhorská konzervatívna šľachta a zástupcovia stolice sa postavili na odpor voči tomuto návrhu,
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V Bratislave od roku 1817 existoval Spolok slobodných umelcov a učiteľov reči, ktorý ale výstavy neorganizoval. Za prvý
spolok, ktorý sa venoval propagácii a predaju výtvarných diel,
sa považuje Bratislavský umelecký spolok, založený v roku
1885. Prvé generálne zhromaždenie sa konalo 17. mája
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Košická umelecká výstava bola súčasťou Prvej priemyselnej
výstavy v roku 1857, ktorú zorganizoval Spolok uhorských
lekárov a prírodovedcov. V auguste 1865 bola otvorená pri
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Mozaika
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Mgr. Michal Ďureje
Katedra politológie a európskych štúdií. FF UKF Nitra
Dureje, M. The religion ground.
CIVITAS, 2013, Vol. 19, No. 44, p. 12
Religion is a phenomenon that has evolved along with the society to the current image we now see. Religion today
holds a significant status in a society regardless of its trend. As it turns out, different religions have the common
objectives and parallely mimic their impact on the society. Perhaps, Europe has reached a state where democracy is
strictly secularized from the religious interests, nevertheless, this statement is only half true. In addition, we should be
reminded of a status religion holds in other cultures. Here, a question emerges that is, what turbulent times the religion
as such had had to endure until present and what it has to entail so it stays strong in the ranks of the society.
Štát aj náboženstvo navzájom v dejinách ľudstva
súperili o primárnosť svojho univerzálneho poriadku
v riadení spoločnosti. V niektorých dobách náboženstvo a štát medzi sebou vzájomne súperili, čím vytvárali diarchiu vlád v rámci jednej spoločnosti; v iných
etapách boli v úzkej konvergencii, v rámci ktorej dochádzalo k stotožňovaniu štátnych a náboženských elít
v jednej osobe. Napätie medzi štátom a náboženstvom
bolo zrejmé v rôznych etapách vývoja ľudstva. Otázkou
ostáva postavenie náboženstva v súčasnosti. I napriek
všetkých polemikám a domnienkam možno povedať,
že náboženstvo v spoločnosti je fenomén, ktorý bude
súčasťou spoločnosti aj v budúcnosti.
Môžeme sa domnievať, že náboženské vedomie
bolo v ľudských mysliach od nepamäti; dokonca možno bolo inštinktívnym prvkom ľudského vedomia už
od čias homo erectus alebo od čias, kedy sa vyvíjalo
ľudské bytie. Vznik náboženstva možno nie je taký dôležitý, ako jeho samotná existencia.
Nemusíme polemizovať s metafyzickými konštrukciami a dôkazmi o (ne)existencii Boha, boha. Pre
politologické štúdie oni, resp. ony existujú práve preto,
lebo ľudia veria v ich existenciu. Dôležitá je skutočnosť,
že ľudia si dokázali vytvoriť ich existenciu, sústavu
predstáv o božstvách a touto vierou riadia a formujú
svoje rozhodnutia, životy, a to počas celej existencie
svojho bytia.
Omnoho zaujímavejšie je postavenie boha-bohov
v rôznych náboženstvách, spoločnostiach a v rôznom
čase. Napríklad pre judaizmus je Boh podstatou všetkého a oddelenosť svetských vecí od náboženstva nie
je stanovená v presne určených hraniciach. V Starom
zákone kniha Levitikus obsiahlo a podrobne rozoberá
úlohu kňaza ako duchovnej autority, ktorý má okrem
iného významné postavenie pri náročnej a ťažkej chorobe, akou je malomocenstvo. (Lv 13,3) Rôznorodosť
postavenia sakrálneho a profánneho sveta v rôznych
náboženstvách je zrejmá, čo je možné vidieť v obsahu jednotlivých náboženstiev. Táto rôznorodosť má
významný dopad na človeka a sociálnu skupinu, ktorá vládne alebo - naopak - je ovládaná, a práve to je
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dôležitý ukazovateľ, od ktorého môžeme spoločnosť
skúmať v politologickej oblasti. Môžeme napríklad vidieť čerpanie profánnych elít v ideách určitého náboženstva pri tvorbe svojho programu alebo smerovania.
Naopak, aj náboženský prúd dokáže do svojho učenia
etablovať profánny nános ideí. Okrem toho aj samotná
spoločnosť môže vytvoriť komunitné prostredie a identitu práve pomocou ideí náboženských. Vytvorením
posvätna, sakralizovaním pôvodne neutrálnych symbolov sa v spoločnosti zrejme legitimizujú jej predstavy
a ciele, pričom konfiguráciou týchto prvkov vládnuce
elity môžu vytvárať legalitu svojich právd.

religiozitu jedinca považuje za výsledok genetického
pozadia a dedičnosti človeka. F. Koukolík tvrdí, že práve gény ovplyvňujú, či jeden človek bude religióznejší
než druhý. Podľa tejto štúdie si ľudský rod z evolúcie
priniesol heritabilitu religiozity, ktorá ovplyvňuje mieru
religiozity človeka.3
Jedným z impulzov šírenia náboženstva je zrejme
aj vysvetlenie a zodpovedanie tých otázok, na ktoré iné
vedné disciplíny ešte odpovede nedokázali nájsť. Práve
iracionalita je v náboženstvách bežným javom. Človek
si vždy uvedomoval svoje zrodenie a následnú smrť.
Častokrát si to možno racionálne nedokázal vysvetliť,
ako ani ďalšie rozumom neuchopiteľné javy; naopak,
Príčiny vzniku a šírenia náboženstva v náboženskej iracionalite teda hľadal zjednodušenie
Nevieme presne určiť, kde a kedy vzniklo nábo- videného. Možno ak by človek dokázal vysvetliť všetženstvo ako viera v transcendentálne idey ľudí. Čo mô- ky jeho rozumom neuchopiteľné veci, dostal by sa na
žeme tvrdiť, je to, že náboženské predstavy sú v spo- piedestál boha. Vyňatie nepochopených vecí z iracioločnosti prítomné v rôznych častiach sveta, na rôznych nálneho prostredia smerom k porozumeniu dáva veriakontinentoch, v rôznych kultúrach. Náboženstvá v rôz- cemu človeku vytúženú istotu ovplyvňujúcu možno až
nych častiach sveta v raných etapách vývoja medzi se- jeho existencionalitu. I. Dubnička v tejto veci dodáva,
bou do začiatku neolitickej revolúcie nespolupracovali, že „ani marxistický ateizmus, ani vedecký materializdovtedy nemali medzi sebou vzájomný kontakt a neboli mus nemôžu veriacim poskytnúť adekvátnu náhradu
medzi sebou prepojené, a to ani spoločnou duchovnou za interpretáciu konečna a nekonečna, akú veriacim
autoritou alebo akýmsi panovníkom. Vznik nábožen- ponúkajú náboženstvá a ich mytológie. Tie nekonečno
stva uvedenou cestou môžeme skôr vyvrátiť ako potvr- odbúravajú myšlienkou v mýte o stvorení sveta Bohom.
diť. Je zložité a zrejme nemožné lokalizovať, kde presne Boh stvoril vesmír, planéty, energiu, prírodné zákony.
vznikali prvé náboženstvá. Odpoveď na túto otázku Boh je vôľa, príčina existencie. On sám jestvuje bez prímôžeme hľadať napríklad v antropologických štúdiách. činy. To je základný a pevný bod. Nekonečno sa tak
Náboženstvo je zrejme zakorenené hlbšie v ľudskom stratilo, respektíve, je nepochopiteľné, či ešte lepšie,
podvedomí. Podobný pohľad na vznik náboženstva netreba o ňom rozmýšľať. A konečno je odbúrané v poprezentuje Erich Fromm, podľa ktorého je náboženská nuke nesmrteľnej duše, čiže v posmrtnej existencii.“4
potreba zakorenená v základných podmienkach exis- To, čo človeku dodáva pochopiteľné zázemie, môže
tencie ľudského druhu a je súčasťou určitej charaktero- ľahko získať oporu a šírenie v radoch spoločnosti.
vej štruktúry indivídua.1 Mierne opačný názor zastáva
antropológ Robert F. Murphy, ktorý vychádzajúc z E.
Príčiny a význam sakralizovania
Durkheima poukazuje na to, že „náboženstvo sa rodí
zo spoločenského života a taktiež ho vyjadruje. Nábo- symbolov
ženské pocity sa rodia zo skupinového života, z čoho
Náboženstvo má pre spoločnosť hlbší význam
vyplýva, že presvedčenie a obrady odrážajú, aspoň ako sa môže na prvý pohľad zdať. Ako poukazuje Mičiastočne, systémy spoločenských skupín a rolí.“2
roslav Tížik, náboženstvo je okrem iného považované
Zaujímavý je pohľad Františka Koukolíka, ktorý vieru, za zdroj rôznych legitimizácií. V niektorých prípadoch
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môže zabezpečovať vymedzenie sa nového symbolického sveta voči predchádzajúcim náboženským, ale aj
iným predstavám. Svojím symbolickým svetom dokáže legitimizovať moc a spoločenský poriadok.5 Tento
symbolický svet je obsiahnutý práve v sakralizovaných
symboloch. Sakralizáciou sa zvyšuje význam a hodnoty týchto vecí, ňou dostávajú okrem svojej primárnej podstaty aj hlbší, niekedy až transcendentálny,
mystický význam. Symboly majú rituálny ráz. Týmto
spôsobom sa môže vytvoriť identita alebo spoločná
predstava jednotlivcov, napríklad aj o význame a dôležitosti spoločenského poriadku. V tomto procese sa
môže tvoriť komunitné prostredie so silnou jednotou.
Spoločnosť sakralizuje rôzne symboly. Nemusí
ísť len o chrámy, ktoré sú posvätné preto, lebo sú príbytkom bohov. Človek si vytvára tento hlbší vzťah so
svojím „posvätným“ miestom, napríklad miestom narodenia, číslom, výročím - dátumom narodenia. Posvätný
význam nadobúdajú v niektorých kultúrach aj zvieratá, ale v súčasnosti sa väčšmi sakralizujú spotrebné
veci. Ľudia dokážu dať hlbší význam čomukoľvek, čo
pre nich znamená viac, než tá istá vec len vyhotovená
v konvenčnom prevedení. Ako poukazuje na problematiku sakralizovania symbolov v rôznych spoločnostiach
M. Eliade, nenáboženský človek, ktorý sa silno zbavuje
religióznych významov, taktiež sakralizuje rôzne veci.
Pre nenáboženského človeka v modernej spoločnosti
je príznačná desakralizácia a naopak, človek v archaických spoločnostiach má sklon žiť v čo najsilnejšom
styku a intimite s posvätnými predmetmi.6
Osobitný determinant sakralizácie je posvätný
priestor. Potreba posvätného priestoru vzniká za účelom vysvetlenia stvorenia sveta, v ktorom človek žije a
ktorým si vytvára predstavu o vzniku svojej existencie.
Na druhej strane príroda ako najširší sakralizovaný
priestor je posvätený práve preto, lebo náboženský
človek ju vníma ako dielo boha, ako božský výtvor,
teda božiu vôľu. Pre náboženského človeka ide v tomto
prípade o dôkaz existencie božstva. M. Eliade poukazuje na to, že skúsenosť posvätného priestoru umožňuje „založiť svet“: tam, kde sa v priestore prejavuje
posvätné, tam sa odhaľuje skutočnosť, tam svet začína byť. Každý svet je dielom bohov, pretože bol buď
priamo stvorený bohmi alebo posvätený a teda kozmizovaný ľuďmi skrze rituálnu reaktualizáciu paradigmatického aktu stvorenia.7 Boh teda tvorí človeka a človek zas posväcuje veci, ktoré pokladá za vytvorené
bohom, za užitočné alebo výnimočné. Významné je aj
modelovanie spoločnosti v jej vývoji prostredníctvom
náboženstva. Človek si časom získaval čoraz väčšiu
dominanciu nad svetom zvierat, postavenie človeka sa
aj týmto výrazne menilo. Ako uvádza I. Dubnička „hebrejské monoteistické náboženstvo ako prvé vyzdvihlo
ľudstvo vysoko nad ostatné živočíchy. Vyobrazenie
boha v ľudskej podobe nominovalo človeka do božskej
podoby, ktorej iné živočíchy nemôžu konkurovať.“8
Dominancia ľudí nad okolitým svetom môže prameniť
práve v náboženskom svete.

Boh ako symbol a etický rozmer
Božstvo je azda symbol najsvätejší. Boh vo
väčšine monoteistických náboženstiev hlása ideálne
náboženské zákonitosti. Tento najsvätejší symbol teda
stojí na počiatku etických rozmerov v spoločnosti, ktorá si tento symbol vytvorila a sakralizovala. Aj bohovia
sa od seba odlišujú, tak ako sa od seba odlišujú rôzne
spoločnosti a kultúry.
Je pochopiteľné, ak určitá spoločnosť s etablovaným väčšinovým náboženstvom odmieta inakosť
iných ľudí. Práve inakosť je vzdialeným bodom od
„pravdivého“ etického učenia boha. Z toho vyplýva aj
náboženská kontrola mravov, postojov ľudí, alternatív
myslení ľudí, iných kultúr. Iné je nebezpečné práve pre
svoju vzdialenosť od etického učenia a náboženskej
dogmy. Aj preto monoteistický boh odmieta iných bo-

hov a požaduje lojálnosť svojich veriacich.
Boh je neuchopiteľný, vzdialený a hlavné božstvo
je väčšinou v náboženstvách nevysvetliteľné. Ak by si
človek dokázal boha vysvetliť v celom jeho význame,
rozumom by mohol uchopiť to, čo v okamihu svojej
existencie nedokáže a k čomu potrebuje vieru, ktorá mu
pomáha chápať a vysvetliť veci aj bez vyššie spomínanej racionality. Zaujímavú vlastnosť má boh v monoteistických náboženstvách. Okrem toho, že je všetkým
a bol na počiatku stvorenia, rovnako ako bude aj na
konci stvorených vecí, boh v monoteizme sa líši od
božstiev v polyteizme neznášanlivosťou a netolerantnosťou voči existencii iných bohov. Monoteistický boh
od človeka vyžaduje vieru založenú na maxime, to znamená, že požaduje od neho rovnakú netoleranciu voči
iným božstvám a rovnako aj netoleranciu voči sakralizovaniu symbolov, ktoré nesúvisia s ním samotným.
Napríklad starozákonný Boh Izraela netoleroval vieru
ľudí voči iným bohom. Tento počin sa považoval za akt
modloslužby a trestal sa smrťou, ktorú si cez Mojžiša
vyžiadal práve Boh. Rovnako v knihe Numeri je opísaná
vôľa Boha zabiť každého Izraelitu za vieru a uctievanie
moabského boha Belvegéra.
Hlavný dôsledok tejto netolerancie môže spočívať
najmä v rozdielnych etických a morálnych normách,
ako je napríklad rozdielny pohľad na mnohoženstvo
a sexualitu niektorých náboženstiev. Monoteistická viera zväčša smeruje k univerzalizmu, ktorým chce presadiť svoje predstavy.
Božstvo predstavuje aj súbor etického a morálneho rozmeru. Nech už vzniká myšlienka božstva
akokoľvek, boh, bohovia sú nadradení ľuďom. My sme
túto transcendenciu vytvorili, následne sme ju postavili
nad seba, aby sme ju nechali platiť nad sebou. Človek
vytvoril boha ako šifru a zostal pritom kľačať na kolenách.9 Človek boha teda poraziť nemôže, boh totiž
človeka presahuje. Od hlavného boha závisí aj (ne)sakralizovanie niektorých symbolov; boh je ten, ktorý dáva
spoločenský poriadok, a to nielen na vrchu Sinaj alebo
osvietením proroka.

Posvätný priestor, jeho
nedotknuteľnosť a pohyb v ňom
Boh vytvoril svet, v ktorom je obsiahnutá príroda,
život človeka. To je základná premisa mytológií, ktorú
akcentujú predovšetkým monoteistické náboženstvá.
Človek je povinný ďakovať bohu a žiť v súlade s jeho
etickým rozmerom. Takto je teofánia prítomná vo
všetkom, čo boh stvoril a to sa zároveň stáva posvätným. Práca boha je to, čo človek musí rešpektovať. Na
druhej strane posvätný priestor vytvára aj človek, a to
tým, že pôvodne profánne veci, symboly, stavby atď.,
sakralizuje, zasväcuje ich božstvu alebo im dáva hlbší
význam. Človek prostredníctvom rituálov sa nielen navracia k bohu (bohom), ale rovnako túži žiť v jeho (ich)
prítomnosti a požehnaní.
Boh žije v oblastiach, ktoré sám vytvoril a ktoré
sú človeku v jeho živote nedosiahnuteľné, napríklad –
mýtické hviezdy, slnko, vesmír. Ľudská túžba po skorej
Božej prítomnosti spôsobuje túžbu vytvoriť chrámy,
ako príbytky boha už na tomto svete a v tomto živote.
Pôvodne profánne stavby sa tak stávajú posvätnými,
pretože v nich prebýva sám boh. Posvätnosť je pre
náboženského človeka nedotknuteľná a táto nedotknuteľnosť je požadovaná aj od človeka nenáboženského,
resp. nábožensky zakotveného v inom náboženstve.
Kde existuje posvätný priestor, tam pre náboženského
človeka začína existovať svet. Náboženský človek je
presvedčený, že v posvätnosti priestoru je obsiahnuté
jeho bytie.
Nedotknuteľnosť a výnimočnosť posvätného
priestoru má vždy svoje vysvetlenia a duchovné, resp.
transcendentálne opodstatnenie. Sféra vecí je nahrádzaná duchovnou sférou. Posvätný priestor je pre
náboženského človeka privilegované miesto. Svoje
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privilegované a teda „posvätné“ miesta má rovnako aj
profánny človek, avšak založené na iných než transcendentálnych hodnotách. Nenáboženský človek vytvára
svoje ideálne predstavy a túži dosiahnuť svoje šťastie,
o čo sa usiluje iným než náboženským spôsobom. On
má taktiež svoje univerzálie, voči ktorým od ostatných
ľudí rovnako vyžaduje toleranciu. Nenáboženský človek
si vytvára aj svoje ideálne predstavy vlastnej viery, podobne ako človek náboženský. Rovnako náboženské
predstavy ukryté v mytológii sa prejavujú aj v sekulárnych spoločnostiach. Jedným z príkladov tohto druhu
je napríklad známa predstava príchodu konca sveta.
Netolerancia posvätného priestoru môže znamenať jeho znesvätenie a poškvrnenie. Jedným zo súčasných prípadov, kedy nastal zásah a znesvätenie posvätného priestoru, je známy prípad Pussy Riot. Speváčky
tejto skupiny vyjadrili svoj názor na religióznom mieste
– konkrétne v Chráme Krista Spasiteľa, ktorý je z pohľadu religiozity významným miestom Ruskej pravoslávnej
cirkvi (ďalej len RPC). Podľa dostupných informácií do
chrámu vstúpili speváčky preoblečené v kostýmoch s
jasným pripraveným zámerom za účelom prezentovania svojho názoru formou spievania. Posvätný chrám
RPC, konkrétne jeho časť ambón, je pritom miestom,
kde je vstup a obzvlášť spev laikom zakázaný. Vstupovať na ambón a spievať môže len člen kléru. Takéto
pravidlá sú stanovené laodicejským snemom a okrem
toho, že sú pre pravoslávnu cirkev významné a záväzné,
musia byť rešpektované každým, kto chce do chrámu
RPC vstúpiť. „Pravidlo 15 laodicejského snemu znie:
Okrem spevákov patriacich ku kléru, ktorí vchádzajú na
ambón, a podľa knihy spevov nesmú žiadni iní spievať
v chráme.10 Rovnaký prípad nastáva aj vtedy, ak rituál
spojený s posvätnosťou vykonáva človek, ktorý nie je
dôkladne pripravený absolvovať predpísaný náboženský úkon. Kresťania napríklad veria, že na omši, ktorá
má pre nich svätý charakter, môžu prijať telo svojho
Boha v znamení eucharistie – istého druhu oplátky/
chleba. V tomto prípade Telo Božie môže prijať iba človek v stave bázne, bez hriechov. Telo samotného Boha
nemôže dostať ktokoľvek, človek musí mať predpísaný
vek a musí mať za sebou skorší iniciačný akt. Pred samotným rituálom prijatia tela - samotného Boha, človek
nesmie určitý čas požívať iné jedlá a musí aj vyrieknuť
vopred určenú modlitbu pred a aj po tomto akte.

Rozdielne postavenie ľudí
v rituálnom procese
Postavenie kňaza, šamana alebo iného duchovného je rozdielne v porovnaní s ostatnými ľuďmi. Kňaz
je bližšie k božstvu a stáva sa duchovnou a spoločenskou autoritou. Vo väčšine prípadov je jeho duchovná
sila a náboženské poslanie celoživotné a v tomto ohľade nedotknuteľné. Omšu alebo rituál nemôže vykonať
niekto, kto nie je kňaz, alebo kto nie je šaman. „Posvätné je vždy nebezpečné pre toho, kto s ním prichádza
do styku bez toho, aby vopred absolvoval približovacie pohyby, ktoré vyžaduje každý náboženský akt.“11
Posvätný priestor, tak pre kňaza ako aj laika, v sebe
zahŕňa hlbší, neuchopiteľný zmysel.
Súčasťou posvätnosti je aj človek, a to práve
preto, lebo je utvorený bohom a tiež sa pohybuje v posvätnej prírode, ktorá je božím dielom; tým sa človek
približuje alebo dotýka posvätného. Tu niekde vzniká
dôvod, prečo človek musí byť rituálne čistý. Človek žije
v priestore Stvoriteľa a túži byť v jeho bezprostrednej
prítomnosti. Ibaže boh a božstvá sú duchovnej podstaty a človek tak bude môcť obsiahnuť vzájomnú prítomnosť až po svojej fyzickej smrti, akýmsi prechodom do
sveta transcendentna.
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Metamorfózy sakrálnych
a profánnych symbolov v čase
a priestore
Náboženstvo posväcuje a vytvára systém posvätných symbolov. Väčšinové náboženstvo sa snaží
zaujať primárnu pozíciu v spoločnosti. Za väčšinové
náboženstvo v spoločnosti možno pokladať to, ku ktorému inklinuje najviac ľudí z danej komunity, teda také,
ktoré má v spoločnosti dominanciu nad inými náboženstvami. Zároveň vo svojom vnútri vytvára štruktúru
a hierarchiu. Nemusí však vznikať spolu s vývojom tejto
spoločnosti, práve naopak, v spoločnosti môžu existovať ešte oveľa skôr kmeňové, posvätné svety duchov,
ktoré obsahujú svoju vlastnú sakrálnu symboliku, rituály a mýty. V takomto prípade sa nové prichádzajúce
náboženstvo snaží svojím sakrálnym svetom nahradiť
existenciu pôvodných, preň „pohanských symbolov“.
Ide tu o akýsi zápas morálnych hodnôt medzi náboženstvami. Samozrejme, že nie vždy nové prichádzajúce
náboženstvo dokáže poraziť a vytesnať zo spoločnosti skorší „pohanský nános“ ideí, symbolov, učenia.
V týchto prípadoch sa absorbuje pôvodne pohanské a
dokonca z pôvodných bohov sa stávajú svätci a symboly nového náboženstva. Napríklad na Slovensku
väčšinové náboženstvo kresťanstvo prebralo niektoré
pôvodne „pohanské“ rituály ako pálenie vatier a ohňov
pred letnou rovnodennosťou a náboženské rituály známe v našom prostredí ešte pred príchodom kresťanstva; neskôr sa tieto ohne pálili ako svätojánske ohne.
Niektoré rituály boli zas väčšinovým náboženstvom
zavrhnuté, napríklad procesia s morenou ako poďakovanie za prežitie zimy. Samozrejme, že väčšinové
náboženstvo vytvorilo svojskú a predošlému rituálu
podobnú procesiu.12

Život je začiatkom aj náboženského
učenia
Všetky symboly, ktoré sú sakrálne alebo pôvodne profánne a neskôr sa posväcujú, sú symbolmi vyjadrujúcimi náboženskú podstatu, práve pre ich hlbší
význam, ktorým je prevažne život samotný. Človek,
nech už náboženský alebo nenáboženský, túži po živote a snaží sa ho obsiahnuť, optimalizovať. Tejto túžbe podrobuje svoje správanie, ktoré zväčša vyjadruje
v rituáloch. Napríklad jarné náboženské rituály reprezentujúce koniec zimy, počas ktorej všetko spí, všetko
je mŕtve, sú teda oslavou nového prerodu života, jeho
opätovného cyklického prebúdzania. Rituály tohto druhu obsahujú v sebe ľudskú túžbu po živote.
Za vymanením sa z plynutia profánneho času
a ponorením sa do času sakrálneho, je snaha dosiahnuť
večný život. Pôvodne profánne symboly alebo prírodné
symboly teda nadobúdajú sakrálny význam, zvlášť ak
obsahujú nejakú spojitosť so životom. V tomto procese premeny a posväcovania je dôležitý práve symbol
života, ako napríklad slnko, voda, zem, semená, hlina,
rastliny, stromy a podobne. Ako uvádza Dubnička, základné elementy prírody mali okrem profánnej funkcie
aj sakrálny charakter, pretože napríklad voda pochádzala v podobe dažďa „zhora.“13 Od tohto princípu sa
rovnako odvíja väčšina kultov. Za väčšinou kultov je totiž schovaný život, túžba po ňom, snaha dosiahnuť ho
alebo život posilniť či obrodiť. Symboly ako hlina, voda,
slnko a iné, sú matérie, bez ktorých by život nebol
možný. Metamorfózy profánnych symbolov obsahujú
myšlienku života, stvorenia, prebúdzania sa k životu.
Môžeme napríklad vidieť spojitosť jedného z hlavných
symbolov Vianoc a tým je strom. Vianočný strom
v kresťanskom náboženstve počas Vianoc symbolizuje
o.i. príchod Boha do profánneho sveta. Táto premena
symbolu vzniká práve v pastierskej kultúre. Táto epifánia je posilnená umiestnením ďalšieho symbolu pod
vianočný strom a to Betlehemom ako konkrétnym rodiskom Boha. Niektoré prvky v prírode sú predurčené
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na to, aby boli považované za prirodzene posvätné,
lebo sú vytvorené bohom, sú dielom bohov. Sakrálny Poznámky:
svet ovplyvňuje ľudí do takej miery, že aj pôvodne pro1
FROMM, E. Mýt nebo být. s. 158.
fánne elementy nadobúdajú sakrálny význam.
2

Konkurencia náboženstiev
Náboženstvo to nie je len viera v transcendentálneho boha, bohov. Náboženstvo môže byť za určitých
okolností rovnako viera v ľudské učenie a jeho neotrasiteľnosť. V obidvoch prípadoch ide o presadenie univerzalizmu svojich predstáv. Tu sa dostávame k dôležitej otázke, ktorú si kladie aj E. Fromm: „Čo môže zaujať miesto
náboženstva vo svete, v ktorom pojem boha môže byť
mŕtvy, v ktorom však za týmto pojmom empirická realita
musí žiť?“14 Človek môže túžiť mať svojho Boha/bohov
ako ideálne predstavy. V procese premien je jedno, či ide
o božstvo materiálneho alebo duchovného charakteru.
Boh bez rituálov zomiera a pôvodných bohov
dokážu nahradiť iní bohovia. Úspech ich víťazstva teda
prichádza, ak sa stávajú objektom viery ľudí. Desakralizovaný náboženský ale aj nenáboženský svet sa tak
môže stať opäť sakralizovaným. Jedno náboženstvo so
svojím bohom môže vytláčať iné náboženstvo s iným
panteónom bohov. Aj postavenie a uctievanie zlatého
teľaťa Izraelitmi spustila až neprítomnosť duchovného
vodcu Mojžiša, ktorý sa na čas vzdialil na horu Sinaj.
Vzťah medzi Bohom a Izraelitmi medzičasom ochladol,
bol čoraz menej intenzívny, až dospel do štádia, kedy bol
Boh Izraelitov na krátky čas nahradený skupinou ľudí a
uctievaný iným sakrálnym symbolom – zlatým teľaťom.
Mýty, rituály, symboly možno menia obsah, ale
ich duchovná podstata ostáva. Ony pomáhajú (v tomto
prípade novému) bohu presadiť sa a človeku dávajú hlbší
význam – život. Transcendentálneho boha môže vo viere
nahradiť aj profánny človek, ktorý sa pre iných stane niečím mýtickým, sakralizovaným, môže sa taktiež stať pre
iných ľudí bohom. Predstavy a viera ľudí v „ideálne“ materiálne pravdy a následne ich pretavenie v rôzne obrady
a sakralizovanie hmotnej matérie sa môžu stať náboženstvom rovnako, ako sa stali náboženstvom myšlienky
narodenia a ukrižovania Božieho syna. V spomínanom
príklade nejde o náboženstvo duchovnej podstaty, ale
podstaty materiálnej. Rovnako môže náboženské prvky
obsahovať aj politický smer, resp. učenie, a to aj napriek
tomu, ak je tento smer pôvodne sekularizovaný a silno
profánny. Michal Pullman vidí podobný princíp v niektorých súčasných politických pojmoch vychádzajúcich
z liberalizmu a demokracie.15 Aj niektoré politické smery
a sekulárne ideológie vykazujú prvky podobné prvkom
náboženským. Pôsobenie niektorých politických smerov
voči verejnosti je totožné s pôsobením náboženstiev na
spoločnosť. V tomto smere sme svedkami iba toho, že
dva prúdy zvádzajú vzájomný boj o presadenie univerzálnosti svojich predstáv. Ich cieľ je teda rovnaký, a dnešná
spoločnosť je obklopená náboženstvom viac, ako sa na
prvý pohľad môže zdať.
Aj keď je konkrétne náboženstvo nahradené iným
náboženstvom, náboženské vedomie, predstavy a túžba
ľudí po náboženstve ostáva. Náboženské predstavy len
menia svoju podobu od mýtického, až po inú sekulárnu
formu, napr. sekulárnu ideológiu. Náboženské vedomie
ľudí nie je v tomto procese vonkajšími vplyvmi zlomné,
nedá sa vymiesť a nemusí byť naviazané na konkrétne
náboženstvo, denomináciu alebo cirkev. Postupom času
toto vedomie prechádza z partikulárnych predstáv menších skupín (tlúp, kmeňov, rodov) cez univerzalistické
predstavy veľkých spoločností (svätých ríš a politických
prúdov) až po individuálnu sakrálnu predstavu jednotlivcov, ktorí sakralizujú svoje vlastné symboly dneška.
Náboženstvo nás obklopuje viac ako si myslíme a pocit
sekularizovaného sveta je len zdanie. Náboženské faktory sú bežne prítomné v našich životoch. Vytvárame si
vlastnú skupinu sakrálnych symbolov a to aj bez našej
náboženskej orientácie. Obklopujeme sa svojím priestorom, ktorý je pre nás posvätný.
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Radoslava Brhlíková: Európska únia po Lisabone
Nitra, 2012, 256 strán, ISBN 978-80-558-0172-8

Už viackrát sa ukázalo, že verejnosť Slovenska
má chudobné poznatky o spoločenstve, do ktorého
patrí aj Slovenská republika. A to napriek tomu, že práve Európska únia je tým priestorom, ktorý má najväčší
vplyv na život občanov Slovenska, ktorí sa dokonca
stali aj občanmi EÚ. Napriek vysokej domácej podpore
členstva Slovenskej republiky v EÚ, voľby do Európskeho parlamentu charakterizovala prekvapivo nízka
účasť a v kampani politických strán dominovali domáce témy, kým európske ostali marginálne.
Význam knihy Radoslavy Brhlíkovej treba vnímať
v tomto prostredí. Autorka touto publikáciou reaguje na
jednu z kľúčových výziev svojej doby, zdvihne hodené
rukavice a pustí sa do ťažkej práce osvety. Sama píše,
že „publikácia je venovaná širšej odbornej a laickej verejnosti so záujmom o európske integračné procesy.
Nie je zameraná na históriu, ale na aktuálne problémy
súvisiace s Európskou úniou.“ Inde dodá, že „Jej zámerom je ponúknuť popis a výklad EÚ takým spôsobom, aby bol tento komplikovaný útvar zrozumiteľný
i širšiemu publiku.“
Monografia detailne analyzuje inštitucionálny
systém Európskej únie po Lisabonskej zmluve. Autorka zdôrazňuje, že chce podať „reálny obraz o fungovaní Európskej únie po prijatí zatiaľ poslednej Zmluvy,
tvoriacej „ústavný“ základ EÚ. Začína krátkymi dejinami, čiže vznikom, obsahuje všeobecnú charakteristiku
európskej integrácie, vysvetľuje ciele, hodnoty, zásady
EÚ, charakterizuje jej symboly a popisuje predpoklady
členstva. Európsku úniu charakterizuje už v kontexte
Lisabonskej zmluvy, čiže čitateľ sa môže oboznámiť
so súčasným stavom integrácie. Zastavuje sa pri občianstve, čiže pri obzvlášť dôležitej téme na Slovensku.
Vysvetľuje právomoci únie, výsady a imunity a po prvej

kapitole, ktorá chce zaujať domáceho čitateľa, začína rozoberať
problematiku
inštitucionálneho
systému, rozhodovacieho procesu
a rozpočtu.
Čitateľ sa môže oboznámiť so
vznikom, právomocami a fungovaním jednotlivých inštitúcií. Čiže
s Európskou radou, parlamentom,
komisiou, súdnym dvorom, centrálnou bankou a ďalšími orgánmi
EÚ. Dočíta sa aj, ako môže on sám
ako jeden z občanov EÚ, získať
konkrétne informácie, ale aj podávať sťažnosti.
Autorka vysvetľuje proces prijímania sekundárnych právnych aktov
a iných právnych aktov, cez fungovanie základného rozhodovacieho
trojuholníka a orgánov mimo nej.
Čitateľ má možnosť sa oboznámiť
aj s rozpočtom, autorka popisuje
spôsob prijímania rozpočtu a rozoberá viacročný finančný rámec
Európskej únie.
Najväčšou prednosťou knihy je
presnosť a podrobnosť. Autorka
dbá na to, aby čitatelia dostali
presný obraz o fungovaní tohto zložitého inštitucionálneho systému.
Píše jednoducho a zrozumiteľne,
aj pre laického čitateľa. Jednotlivé
kapitoly publikácie sa dajú čítať aj
zvlášť, čiže kniha sa dá ľahko použiť pri špecifických problémoch
týkajúcich sa Európskej únie.
Vďaka knihe Radoslavy Brhlíkovej sa čitatelia
môžu stať zodpovednými občanmi Európskej únie, ktorí dokážu posúdiť politické aktivity poslancov (vrátane
tých, ktorých si sami zvolili), hodnotiť rozhodnutia rady
a získať použiteľné informácie o fungovaní jej ďalších
orgánov. Publikáciu môžeme pre jej kvalitu odporučiť
odbornej verejnosti, a kvôli jej ľahkej zrozumiteľnosti
taktiež aj laickej verejnosti. Kniha významne prispieva
k šíreniu európskych hodnôt a to na odbornej úrovni.
Samotné zverejnenie publikácie je výzvou pre každého, pre koho je popri formálnej integrácii krajiny do EÚ
dôležitá aj plnohodnotná integrácia jej občanov. To sa
môže udiať len cez spoznanie hodnôt a pravidiel fungovania únie.
Odborným cieľom autorky bolo poskytnúť ucelený pohľad na Európsku úniu po prijatí Lisabonskej
zmluvy, keďže zmluva významným spôsobom ovplyvnila jej fungovanie. Publikácia používa predovšetkým
Zmluvu o Európskej únii, Zmluvu o fungovaní Európskej
únie, právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a rozsudky Súdneho dvora EÚ.
Kniha Radoslavy Brhlíkovej je cenným príspevkom do diskusie o našej európskej budúcnosti, ako aj
zaujímavým čítaním. Odporúčam ju každému, kto chce
spoznať skutočné rámce nášho politického a ekonomického života v dvadsiatom prvom storočí.

doc. Mgr. László Öllös, PhD.
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra

STRANA 15

Jún 2013		

CIVITAS - ÈASOPIS pre politické a sociálne vedy

Dubnička, Ivan (ed.) Nátlakové skupiny, subkultúry a kontrakultúry.
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 136 s.

Minuloročná konferencia, uskutočnená na pôde
Katedry politológie a európskych štúdií UKF v Nitre, si
zvolila ako svoju tému Nátlakové skupiny, subkultúry
a kontrakultúry. Z konferencie vznikol aj rovnomenný
zborník. Publikácia ponúka podnetné príspevky na túto
mimoriadne zaujímavú tému, ktorú spracováva v širokom spektre, o čom svedčia aj rôznorodé príspevky.
Publikácia je kvalitným vstupom do aktuálnej problematiky, ako z hľadiska obsahového autorstva, tak aj
formálneho editorstva.
Vo svojom úvodnom príspevku sa Felix Černoch
zameriava na vymedzenie pojmu generácia, nakoľko
témou konferencie bola problematika spoločenskej
revolty aj v medzigeneračnom prostredí. Na rozdiel
od tradičného ponímania generácie, ktoré stotožňuje
generáciu s vekovou skupinou, sociálnou vrstvou a/
alebo profesionálnym zoskupením, tvrdí, že ľudia sa
bez ohľadu na tieto kategórie združujú v týchto štruktúrach na myšlienkovej báze, keďže ako parafrázujúc
Marxa dodáva, myšlienka sa stáva materiálnou silou,
ak ovláda masy. V snahe poskytnúť alternatívne vymedzenie generácie, tvrdí, že generácia je vzťahom, ktorej
generátorom je program. Okrem toho, generácii musí
ísť o hegemóniu v spoločnosti, pričom podmienkou na
pretvorenie programovej myšlienky na materiálnu silu
je existencia jej predvoja. V tomto duchu sa zameriava
na premárnené príležitosti v kontexte Nežnej revolúcie,
ktorej mnohí aktéri ju dnes považujú za ukradnutú revolúciu. Na základe tohto koncepčného aparátu poukazuje
na podmienky zrodu a zániku generácie v konkrétnom
sociálno-historickom kontexte. Druhá štúdia tematicky
nadväzuje na problematiku udalostí z novembra 1989.
Jej autorom je Peter Dinuš, ktorý sa venuje vyrovnávaniu sa s minulosťou a kritike post-komunistických historických naratív. Aj v tejto kontraintuitívnej a miestami
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provokatívnej štúdii sa zameriava
na kritiku totalitno-historického výkladu, podľa ktorého novembrové
udalosti boli vyvrcholením prirodzeného a spontánneho procesu,
na čele ktorého stáli nátlakové
skupiny. Na základe vlastného archívneho výskumu, Dinuš ponúka
alternatívnu interpretáciu týchto
udalostí.
V tretej štúdii Elena Dřízová ponúka podrobný rozbor teoretických
východísk teórie artikulácie záujmov od komparatívneho politológa
Gabriela Almonda. Podobne ako
Říchová v Českej republike, Dřizová sa na Slovensku už dlhodobo
venuje tomuto klasikovi empirickoanalytickej politológie a v tejto štúdii ponúka okrem priblíženia jeho
teórie aj náčrt určitých aspektov
artikulácie záujmov v politickom
systéme slovenskej spoločnosti.
Po tomto politologickom príspevku
nasledujú tri antropologické štúdie. V prvej z nich Ivan Dubnička
ponúka poznámky k subkultúram,
ktoré podľa neho nie sú prejavom
sociálnej manifestácie alebo spoločenskej revolty voči dominantnej
spoločnosti, ale hlavne prejavom
antropologickej konštanty etnocentrizmu ako črty ľudí vnímať svet
v intenciách dichotómie MY a ONI.
V závere svojej inšpiratívnej štúdie
Dubnička poukazuje na to, že subkultúry sú v dobe postmodernej fragmentarizácie vo
zvýšenej miere využívané systémom kapitalizmu. Ako
tvrdí: „V zásade sa zdá, že subkultúry stoja v opozícii
majoritnej spoločnosti a jej trendom, no v skutočnosti
sa príslušníci subkultúr snažia dosiahnuť tie isté ciele,
len iným spôsobom, alebo inou formou, ktorá im je
dostupná.“ (s. 71). Alexandra Dvorská sa vo svojom
príspevku zaoberá formovaním subkultúry depešákov pod vplyvom hudobnej skupiny Depeche Mode.
Dvorská potvrdzuje na tomto konkrétnom empirickom
kontexte Dubničkovu tézu, keď tvrdí, že typickým antropologickým znakom depešákov je jej etnocentrický
rys vymedzovania sa na základe dichotómie MY a ONI,
či už voči väčšinovej spoločnosti alebo iným subkultúram. Autorka skúma determinanty vzniku, ako aj
základné črty tejto subkultúry, pričom poukazuje aj na
jej význam v našom regióne. Treticu antropologických
príspevkov uzatvára Ladislav Lenovský, ktorý skúma
modifikáciu stereotypov v multikultúrnom prostredí kúpeľného miesta Piešťany na príklade arabskej klientely.
V predposlednom príspevku Andrea Mončeková rozoberá problematiku symbolov protestných hnutí.
Analyzuje aktivity a štruktúry týchto hnutí a to hlavne
v symbolicko-komunikatívnej dimenzii, keďže symboly a znaky zohrávajú úlohu kľúčových identifikačných
faktorov. Skúma ich napríklad v rovine umenia, jazyka
alebo sloganov, ale uvádza aj príklady ako sa symbolmi stávajú osobnosti prípadne samotní protestujúci.
Zoznam príspevkov uzatvára politicko-filozofická štúdia
na tému občianskej spoločnosti a kmeňového nacionalizmu, ktorej autorom je László Öllős. Podobne ako
vo svojej štúdii o národnej identite slobodného človeka
sa zaoberá otázkou sporu ohľadom občianskeho univerzalizmu a nacionalizmu, ktorý hlavne pod hlavičkou
adjektíva tribálny je často považovaný za druh partiku-

larizmu. Túto otázku neskúma len v kritickom dialógu
s filozofmi ale aj teoretikmi štúdií nacionalizmu, pričom
jeho hlavným zámerom je skúmať národnú otázku
v kontexte ľudských práv, čo je určite neľahká, ale o to
dôležitejšia otázka.
Ako o tom svedčí aj tento krátky náčrt jednotlivých príspevkov, zborník pokrýva široké spektrum
tém spadajúcich pod problematiku nátlakových skupín, subkultúr a konkrakultúr. Tieto sociálne hnutia
zohrávajú signifikantnú úlohu v dnešnej spoločnosti
a z tohto dôvodu je táto publikácia vítaným vstupom
do odbornej diskusie ohľadom otázok, ktoré sa s nimi
spájajú.

Mgr. Erik Leško, interný doktorand
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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